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Kam kënaqësinë e veçantë që në emër të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë 

t’Ju falenderoj për për pjesëmarrje Tuaj në Konferencën Kombëtare të 

Shkencave Mjekësore II që zhvillohet në datat 10-12 Prill 2015. 

Konferenca Kombëtare e Shkencave Mjekësore II organizohet për të dytin 

vit rradhazi dhe është kthyer tashmë në një traditë mjaft pozitive për të 

gjitha strukturat e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë. Kjo konferencë është 

gjithashtu një fryt i rëndësishëm i bashkëpunimit të ngushtë që Universiteti 

i Mjekësisë, Tiranë ka me Këshillin Studentor të tij. Ky bashkëpunim 

përcjellë mesazhin më të mirë të universitetit tonë që është dëshira e 

përbashkët për zhvillim profesional përmes aktiviteteve me nivel të lartë 

shkencor. Nga kjo iniciativë madhore vlen për të përgëzuar angazhimi 

serioz i studentëve tonë, të cilët shprehin qartë dëshirën për të përditësuar 

dijet e tyre me anë të kërkimit shkencor. 

Konferenca Kombëtare e Shkencave Mjekësore është një ngjarje e shënuar 

në jetën shkencore studentore dhe roli i saj është mjaft i rëndësishëm për 

përcjelljen e njohurive të reja tek studentët dhe profesionistët e rinj të 

mjekësisë. Shumë prej studimeve të prezantuara në konferencën e vitit të 

kaluar kanë qenë punime të mirëfillta shkencore, të cilat konsiderohen si 

kontribute shkencore dhe arritje të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë. 

Pedagogët dhe i gjithë stafi akademik i Universitetit e shohin këtë 

konferencë si sfidë shkencore, ku jo vetëm kanë mundësinë të shpalosin 

njohuritë e tyre, por edhe të përballin idetë në fushat e shkencave 

mjekësore. Në konferencën e organizuar vitin e kaluar, pedagogët kanë 

dhënë një kontribut të veçantë në ndjekjen e studentëve, në përgatitjen e 

rezultateve dhe në udhëheqjen e kërkimeve të ndryshme, ndërkaq vetë 

studentët janë shndërruar në studiues të mirëfilltë në degën e tyre të 

studimit. Për këtë arsye e konsideroj këtë konferencë si një rast mjaft të 

mirë për krijimin e pikë-kontaktit të studentëve me shkencën dhe gjithashtu 

shkëmbimin e përvojës dhe ideve inovative mes pedagogëve dhe 



 

studentëve, për një bashkëpunim sa më të mirë dhe të efektshëm të 

kapaciteteve tona në shërbim të komunitetit. 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, si një institucion publik i arsimit të lartë 

me vlera historike dhe intelektuale dhe si përfaqësues i mjekësisë shqiptare 

ndër vite, do të jetë përherë promovues i nismave dhe ideve inovative për 

studentët e tij. Gjatë kësaj periudhe, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë ka 

qenë pjesë përbërëse e shumë konferencave me nivel të lartë shkencorë dhe 

ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në ndërgjegjësimin dhe 

sensibilizimin e vendit mbi nevojën primare për profesionalizëm në fushat 

mjekësore dhe për këtë arsye ka nxitur vazhdimisht studentët e tij që të 

marrin pjesë në aktivitete formuese. 

Jam i bindur se Konferenca Kombëtare të Shkencave Mjekësore që 

organizohet këtë vit do të jete e sukseseshme dhe do të shpërbejë si një urë 

lidhëse mes universitetit, pedagogëve, profesionistëve dhe studentëve, të 

cilët do të jenë prezentë si përfaqësues të mirëfilltë të Mjekësisë 

Shqiptare.Perfitoj nga rasti te përgëzoj Këshillin Studentor per punën e 

palodhshme dhe angazhimin maksimal që ka treguar në organizimin e këtij 

aktiviteti plot vlerë shkencore. Përgëzoj, gjithashtu, angazhimin e stafit 

akademik dhe të gjithë studentëve, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në 

përgatitjen e punimeve me nivel te larte shkencor. 

Duke ju uruar punë të mbarë jam plotësisht i bindur për suksesin e 

garantuar të Koferencës së II Kombëtare të Shkencave Mjekësore 

mbështetur në punimet e mirëfillta shkencore, lektorët e përzgjedhur nga 

stafi pedagogjik dhe studentor dhe seriozitetin e stafit organizativ. 

Me respekt, 

Rektori i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë 

Prof. Dr.Ali Refatllari 
  



 

1
Departamenti i Anestezisë dhe Reanimacionit, Faculteti i Mjekësisë, 

Universiteti i Prishtinës 
2
Departmenti i Kirugjisë Spinale, Spitali Amerikan, Prishtinë, Kosovë 

Dhimbja spinale apo dhimbja e kurrizit është një çrregullim i shpeshtë, nga 

i cili janë të pre rreth një e treta e popullsisë në shumicën e vendeve të 

botës. Trajtimi konservativ zgjat së paku 6 javë. Kohëzgjatja e madhe e 

dhimbjes, kufizimi i aktivitetit fizik dhe çrregullimet psikike, rrisin çmimin 

e trajtimit medikamentoze. Ndërkohë që pacienti me dhimbje spinale 

shndërrohet kështu në një problem global.Trajtimi i dhimbjes spinale është 

multidisiplinar, ku përfshihen specialistët e dhimbjes, fizioterapeutët, 

psikiatri ose psikologu, dhe natyrisht neurokirurgu. Terapia 

medikamentoze është e bazuar në shkallën e dhimbjes të përcaktuar nga 

OBSH-ja dhe në shkallën VAS
*
. 

Po ashtu, ne duhet të inkurajojmë pacientin, që ta ndryshoj mendimet e 

tij/saj dhe mënyrën e jetesës.  

Udhërrëfyesit e NICE të përpiluara pas rishikimit të rasteve të evidentuara, 

përbëjnë rekomandimet e nevojshme. Profesionistët shëndetësor, duhet t`i 

marrin parasysh gjatë vlerësimit të tyre klinik. 

*The visual analog scale (VAS) - është një nga shkallët më të përdorshme pët të matur 

intensitetin e dhimbjes. 

1Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive, Qendra Spitalore 
Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë, Shqipëri  
Përshkrimi: Kanceri i sipërm gastrik përfaqëson një nga patologjitë 

malinje me jetë-kërcënuese të traktit gastro intestinal. Mjekimi kirurgjikal, 

është e vetmja mundësi trajtimi e kancerit gastrik. Zgjidhjet kirurgjikale 



 

variojnë nga stomat ushqyese, deri në rezeksion olar superior apo 

gatrektomi totale. Proçedura terapeutike përfshin gjithashtu rezeksionin e 

limfonodujve. Teknikat kirurgjikale kanë ardhur duke u përmirësuar dhe 

kjo ka çuar në rezultate më të mira kurimi. Komplikacionet post-operatore 

nuk janë të pazakonta dhe janë të shoqëruara me risk të lartë. Në sfond 

qëndron kalimi i qëllimit nga "radikal", në "radikal së bashku me cilësi 

jete"(QOL) . Është e rëndësishme të zgjedhim për çdo pacient 

individualisht kirurgjinë me efektive dhe të arsyeshme. 

Qëllimi i studimit: Qëllimi i studimit është krahasimi i stadifikimit pre-

operator, intra-operator dhe post-operator i kancerit të sipërm gastrik, si 

dhe përcaktimi i kompiklacioneve të hershme post-operatore dhe 

menaxhimi kirurgjikal i tyre. 

Subjektet dhe metod: Periudha e studimit: Janar 2007- Dhjetor 2014. 

Numri i pacientëve: 48. U mblodhën të dhëna të stadifikimit pre-operator, 

intra-operator dhe post-operator. U analizuan gjithashtu porçedurat 

kirurgjikale, niveli i ekscizionit limfatik, komplikacionet e hershme post-

operatore, nevoja për kirurgji të hershme dhe mortaliteti peri-operator. 

Rezultatet: 

 Stadifikimi pre-operator: 26 pacientë Stadi  IV dhe 22 pacientë Stadi III. 

 Stadifikimi intra-operato: Shpërndarje më e  madhe e prekjes së 

limfonodujve dhe peritoneumit. 

 Stadifikimi post-operator: Përfshirje më e limituar e limfonodujve. 

15 pacientë ose 31,25 % iu nënshtruan kirurgjisë paliative, 15 pacientë ose 

31,25 % e rasteve iu nënshtruan rezeksionit polar superior me stapler 

esophagi-gastro stome, dhe 17 pacientë ose 35,4 % e rasteve iu nënshtruan 

gastrectomise totale, me stapler esophagi-jejuno stome, tipi Roux/Y.  

9 pacientë paraqitën rrjedhje të zgjatur limfo-pankreatike dhe 3 pacientë 

paraqitën rrjedhje të vonë nga anastomoza. Vetëm në 2 pacientë u nevojit 

kirurgjia e hershme. Përqindja e infeksioneve të plagës post-operatore 

rezultoi ~8% (4 pacientë). Niveli i mortalitetit ishte 4% (2 pacientë). 



 

Konkluzione: Kanceri i sipërm gastrik, zakonisht diagnostikohet në stade 

të avancuara. Rezeksioni kirurgjikal, edhe paliativ, kur është i mundur, 

influencon ndjeshëm në cilësinë e jetës. Gastrektomia totale e shoqëruar 

me ekscizionin e shtrirë limfatik, është proçedura e zgjedhur. Rezultatet 

afatgjata nevojiten për të vlerësuar ndikimin e kësaj kirurgjie drastike në 

mbijetesë, por rezultatet nga studime të tjera kanë demostruar nivel më të 

mirë mbijetese. 

Departamenti Anestezi-Reanimacion, Qëndra Spitalore Universitare “Nënë 
Tereza”; Katedra Anestezi-Reanimacion, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti 
Mjekësor, Tiranë, Shqipëri 

Edema pulmonare (EDP) është një sindrom i rëndësishëm, që meriton 

vëmendje të veçantë nga repartet e urgjencës dhe terapisë intensive. EDP 

ndahet në dy grupe të mëdha: kardiogjenike dhe jo-kardiogjenike. Nga 

pikëpamja fiziopathologjike ndahet në format që lidhen me prishjen e 

balancave të forcave Starling, prishje e përcjellshmërisë të membranës 

alveolo-kapilare, insufiçensa limfatike, dhe së fundi EDP me origjinë të 

panjohur. Të dy format madhore të EDP, kanë dispne dhe takipne, 

cianozën, dhe rrallë difuze të njoma në pothuaj të gjitha fushat, por 

sidomos në bazat pulmonare. Diagnoza mbështete nga klinika, EKG, grafia 

e toraksit, ekokardiografia, hemogazanaliza, dhe peptide natriuretik. Në 

parimet e trajtimit futen korrigjimi i hipoksisë, trajtimi i shkakut, përdorimi 

i diuretikëve, dhe optimizimi hemodinamik me anë të vazopresorëve dhe 

inotropeve. 

Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive, Qendra Spitalore 
Universitare “Nënë Tereza”  
10 parime për tu menduar shqyrtuar dhe aplikuar, kur kemi të bëjmë me 

një hemoragji GI. 



 

1) Dallo hemoragjinë aktive! NG tubi nazokastrik i vendosur, gjakosje e 

vazhdueshme, paqëndrueshmëri hemodinamike, kompromentim i 

sistemeve dhe organeve, anemi e rëndësishme që kërkon transfuzion, 

këto janë arsyet për t'ju ngritur ju nga krevati. 

2) Mos jep transfuzion te panevojshëm ose të tepërt. Kështu këshilla ime, 

është shmangni transfuzionet në fazën akute dhe pasi kalon një ose dy 

ditë, për anemitë që e ndjeni se duhet ti transfuziononi, zgjidhni masë 

të freskët eritrocitare 

3) Sapo dëgjoni për një rast kur merrni një telefonatë,    merrni një histori 

të kujdesshme për hipertensionin portal  sapo të gjendeni para pacientit 

edhe filloni oktreotid. 

4) Ju keni hemoragji variceale , jepni antibiotikë. 

5) PPI intravenozë 

6) Prokinetiket 

7) Dy teknika, më mirë së një teknikë. 

8) Kjo është e re për mua! Rifillo aspirinën! 

9) Inkurajoni kujdesin nga specialisti! 

10) Përdor endoskopinë per triazh. 

Me këto dhjetë parime në mendje, do jetë më i lehtë dhe më efektiv 

trajtimi i një hemoragjie GI në rrethanat e urgjencës. 

1
              

 

1Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive, Qendra Spitalore 
Universitare “Nënë Tereza” 
2Studente, Viti VI, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Qëllimi: Të analizojmë rezultatet e trajtimit të cisteve ovariane me 

metodën laparoskopike në kilnikën nr.3, Departamenti i Kirurgjisë së 

Përgjithshme dhe Digjestive. 

Metodat: Studimi është retrospektiv analitik. Të dhënat janë marrë në 

arkivat e Shërbimit të Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive. Janë 

përzgjedhur vetëm pacientët me ciste ovariane të trajtuara me laparoskopi, 



 

në periudhën kohore 1999-2014. Numri i pacientëve të përfshirë në studim 

është 106. Mosha e pacientëve është 12-50 vjec, të grupuar në 3 kategori: 

grupmosha 12-15 vjec (n=5), grupmosha 15-25 vjec (n=33), grupmosha 

25-50 vjec (n=68). 

Rezultatet: Pranë Shërbimit të Kirurgjisë (klinika nr.3), në periudhën 

kohore 1999-2014, me diagnozën e cistit ovarian janë trajtuar me 

laparoskopi gjithësej 106 pacientë. Nga studimi i kryer rezulton qe 

grupmosha mbizotëruese është 25-50 vjec dhe tipi më i shpeshte i cistit 

është cisti i thjeshtë.                                                                                                                                          

Në diagnozën preoperatore rezultuan 14 raste (13.2%) me ciste bilaterale 

dhe 92 raste (86.8%) me ciste unilaterale; ciste të thjeshta 100 (94.4% ), 

ciste dermoide 3 (2.8% ) dhe endometrioma 3 (2.8% ). Në 83 pacientë 

(78.3%) diagnoza u vendos me ECHO, në 15 pacientë (14.2%) me 

ECHO+CT dhe në  8 paciente (7.5%) me ECHO+MRI.                                                                

Në diagnozën intraoperatore rezultuan: 

Diagnoza 
intraoperatore 

Grupmosha 
12-15 vjeç 

nr 

Grupmosha 
15-25 vjeç 

nr 

Grupmosha 
25-50 vjeç 

nr 

Total 
(tipi i cistit) 

n (%) 

1.Ciste të thjeshta 4 30 63 97 (91.5%) 

2.Ciste dermoide 1 2 0 3 (2.8%) 

3.Ciste paraovariane 0 0 1 1 (0.9%) 

4.Endometrioma 0 0 4 4 (3.8%) 

5.Cist i rupturuar 0 1 0 1 (0.9%) 

Total (grupmosha) 5 (4.7%) 33 (31.1%) 68 (64.2%) 106 

 

Prej rasteve të mësipërme u zbuluan 2 pacientë (1.9%) me apopleksi të 

ovarit dhe 1 paciente (0.95%) me cist malinj.                                                                                                                

Ndër teknikat kirurgjikale të përdorura, cistektomia u krye në 98 paciente 

(92.5%), fenestrimi në 3 pacientë (2.8%), aspirimi në 1 pacientë (0.9%) 

dhe oophorektomia në 4 pacientë (3.8%).       Me drenim të kavitetit 

peritoneal kishte 102 raste (96.2%) dhe pa drenim 4 raste (3.8%). Koha 



 

operatore varion nga 15-90 minuta, mesatarisht 45 minuta.                                                          

Në ndërhyrjet e realizuara nuk pati komplikacione intraoperatore dhe u vu 

re vetëm në 1 pacient komplikacion minor postoperator: dalja e omentumit 

në vendin e tërheqjes së drenit. Qëndrimi në spital varion nga 6-72 orë, 

mesatarisht 24 orë (ditë qëndrimi në spital në rastet e trajtuara me 

laparotomi është 4-6 dite). Asnjë pacient nuk pati nevojë për 

antibiotikoterapi pas interventit, më pak se gjysma e pacientëve patën 

nevojë për analgjezik minor në 24 oret e para dhe vetëm 2 pacientë patën 

nevojë për opiode. 

Përfundimet: Pasi janë analizuar në retrospektivë të gjitha rastet me ciste 

ovariane të trajtuara me laparoskopi, në të gjitha grupmoshat dhe me të 

gjitha teknikat e përdorura, dalim në përfundimin se ky është një trajtim 

efiçient dhe i sigurt qe ka ulur ditëqendrimin në spital. 

Fjalët kyçe: Ciste ovariane, trajtim laparoskopik, grupmosha, diagnoza 

preoperatore dhe intraoperatore, ditëqendrimi në spital. 

Spitali Amerikan Tiranë, Shqipëri 

Në kancerin e avancuar të kokës dhe qafës, proçedura e rezekimit të 

tumorit “en block” , disekimi radikal dhe rekonstruksioni me ind autolog, 

është në shumicën e rasteve, trajtimi I zgjedhur për të pasur rezultate 

estetike dhe funksionale.Pas interventit kirurgjikal, është I domosdoshem 

trajtimi adjuvant me kemioterapi  dhe/ose radioterapi.Shumica e këtyre 

pacientëve që më herët janë konsideruar të paoperueshem për difektin e 

madh kirurgjikal, tani operohen me rezultate të mira.  

Ne paraqesim (dy rastet e para të operuar në Shqipëri), me kancer në stadet 

e avancuara të kokës dhe qafës të trajtuar me kirurgji me disekim radikal 

dhe rikonstruksion me ind autolog.Për rikonstruktim, ne përdorëm ind të 

parakrahut për të korrigjuar defektet e indit të butë në rastin e parë dhe ind 

skapular për të rikonstriktuar defektin në kockë në rastin e dytë.  



 

Pacienti i parë u vleresua si T4N0M0 e gjuhës. Trajtimi konsistoi në 

Hemiglossopelvectomi dhe diseksion bilateral të qafës. Rekonstruksioni u 

bë me ind të marrë nga parakrahu, për të mbuluar defektin kirurgjikal dhe 

për të pasur rezultate të mira funksionale.  

Pacienti i dytë,  ishte në një stad të avancuar(T4N0M) karcinomë 

adenoidocistike e sinusit maksilar, me përhapje në fossa infratemporale 

dhe bazën e kafkës.U realizua maksillektomi totale dhe defekti u 

rikonstruktua me ind të marrë nga scapula e majtë. 

Si konkluzion, në kancerin e avancuar te kokës dhe qafës, pas radiotrapisë 

dhe kemioterapisë, kirurgjia rikonstruktive duhet të konsiderohet gjithnjë 

një mundësi trajtimi veçanërisht në pacientët e rinj, që mund të përmisohen 

me lehtësi nga ky intervent I madh kirurgjikal. 

Shërbimi Anestezi-Reanimacionit Spitali Universitar i Traumës 

Edema Pulmonare Akute, shkaktuar nga rritja e presioneve negative 

intratotakale (EPPN), është një komplikacion jo i zakonshëm në periudhën 

e hershme post ekstubimit (incidenca 0.05- 0.1%). Shpesh ndodh në 

subjekte të reja, të seksit mashkull, me muskulaturë të zhvilluar, të cilët 

janë të aftë të gjenerojnë presione të larta negative intratotakale (EPA 

jocardiogjenike). Mekanizmi principal është inspirimi i sforcuar në terren 

të obstruksionit të rrugeve të siperme respiratore, nga shkaqe të shumta, më 

shpesh nga laringospazma. Rritja eksensive presioneve negative , shkakton 

rritje të volumit dhe presioneve në shtratin venoz pulmonar, duke krijuar 

një gradient në rritje të presioneve hidrostatike, shkak ky për levizjen e 

lengjeve nga presionet hidrostatike të larta (shtrati venoz pulmonar), në të  

ultat (intersticiumi dhe  hapesiren alveolare). Klinikisht manifestohet me 

shenjat e detresit respirator menjëherë pas ekstubimit: vështirësi 

respiratore, takiaritmi, ulje progresive të SpO2, sekrecione shkumoze në 



 

pemën bronkiale, reale krepitante bilaterale në ascultacion. Trajtimi kërkon 

support respirator, ventilim joinvaziv me koncentrim të lartë O2, riintubim 

dhe ventilim mekanik me PEEP sipas rastit, si dhe administrimin i.v të 

diuretikëve dhe kortizonikëve. Ne raportojmë një rast nga përvoja jonë 

klinike: një pacient 48 vjec, ASA I, intervenuar për një frakturë të humerit 

nën AGJ,   prezanton disa minuta postekstubitimit, shenjat klinike tipike të 

EPPN si pasojë e obstruksionit të rrugëve të siperme respiratore pas një 

episodi  larigospazme, të shoqëruar  me kollë dhe inspirim të sforcuar. 

Megjithë aplikimin e sedativëve ,ventilimit me maskë  faciale me 

koncentrim të lartë O2, të diuretikeve, kortizonikeve, pacienti mbeti 

hypoksik dhe me respiracion jo efektiv. Rintubohet dhe trajtohet më pas në 

terapine intesive me ventilim mekanik me PEEP 5 cmH2O. Pacienti pas 6 

oresh, koshient, me parametra të stablizuara dhe ekstubohet. Qëllimi i 

prezantimit të rastit ishte, të sillnim në vemendje këtë komplikacion të 

rralle në periudhën e hershme të post ekstubimit, si dhe  të diskutonte për 

etiologjinë, mekanizmat fizpatologjike, diagnostikimin dhe trajtimin 

adekuat të EPPN,  pasojë e obstruksionit akut të rrugëve të sipërme 

respiratore . 

1Shërbimi i Kirurgjisë , Klinika Nr.1, QSU “ Nënë Tereza”,  Fakulteti I 

Mjekësisë, UMT. 

Kirurgjia në urgjencë e kancerit të kolonit, është menduar se shoqërohet 

me rritje të gjasave të morbiditetit dhe mortalitetit kirurgjikal, megjithatë, 

faktorë të tjerë bashkë-ekzistente si niveli i avancuar i sëmundjes, mosha e 

pacientit, dhe patologjitë shoqëruese, influencojnë gjithashtu rezultatin. 

Të gjithë pacientët me adenokarcinomë të kolonit te trajtuar kirurgjikalisht, 

në periudhën kohore Korrik 2009- Qershor 2014, u analizuan në mënyrë 

retrospektive. U krahasuan niveli i vdekshmerisë dhe komplikacioneve 

post-operatore të pacientëve të planifikuar, me ata të trajtuar në urgjencë. 

Analiza logjistike u përdor për të identifikuar faktorët e pavarur të riskut 

për komplikacione postoperatore. 



 

Si indikacionet për ndëryrhje urgjente kirurgjikale u përcaktuan: peritoniti, 

abscesi intra-abdominal apo prezantimi si obstruksioni i plotë i zorrës ( 

emeza, distensioni abdominal në ekzaminim objektiv dhe konfirmimi me 

radiografi). 

Kirurgjia e urgjencës ka një ndikim të madh negativ(përtej asaj të pritur, 

bazuar në stadin e sëmundjes) në morbiditetin dhe mortalitetin e 

menjëhershëm kirurgjikal. Gjithashtu është e lidhur me nivel të lartë 

komplikacionesh, që indikojnë se kirurgjia imediate, duhet shmangur sa 

është e mundur. 

Departamenti i Laboratorëve, QSUT, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i 

Mjekësisë, Tiranë 

Hyrje: Hemoglobinopatitë janë ndër sëmundjet e trashëguara më të 

përhapura në botë dhe paraqesin një problem madhor të shëndetit publik  

dhe në Shqipëri. Sipas studimeve të kryera në periudha të ndryshme 

kohore, prevalenca e bartësve të beta talasemisë në Shqipëri, është rreth 8 – 

9%. Të dhënat e viteve të fundit të dokumentuara në Departamentin e 

Laboratoreve të QSUT, sugjerojnë dhe praninë e tipeve të tjera të 

hemoglobinopative në vendin tonë si HbC, HbOarab, Hb Lepore etj. 

Depistimi dhe këshillimi gjenetik për hemoglobinopatitë, rekomandohet 

nga OBSH si pjesë e pandarë e kujdesit shëndetësor në shumicën e 

vendeve. Objektivi i depistimit është t’u ofrojë individëve bartës, mundësi 

testimi para se të bëhen prindër, me qellim identifikimin e çifteve me risk 

dhe informimin e tyre për risqet dhe mundësitë.  

Qëllimi i studimit: Krijimi i protokollit të depistimit, vlerësimi i 

prevalencës së bartësve të talasemisë në nxënësit e shkollave të mesme të 

Lushnjes, informimi i popullatës për rëndësinë e depistimit individual, si 

dhe ofrimi i asistencës teknike për ngritjen e një strukture laboratorike të 

qëndrueshme, për vijimin e punës për diagnozë e depistim në këtë zonë.   



 

Rezultatet e studimit: Në programin e edukimit dhe depistimit, u përfshinë 

1820 nxënës nga 8 shkolla të mesme të rrethit të Lushnjes. 30% e 

kampioneve të studiuara rezultuan me mikrocitozë (MCV<78%) dhe 

hipokromi (MCH>26), por vetëm 7.58% të numrit total të pjesëmarrësve, 

rezultuan bartës të beta talasemisë dhe 1.48% bartës të drepanocitozës. 

Prevalenca e bartësve është me e madhe në zonën bregdetare (10 – 11%),  

krahasuar me qytetin (4.38%). Nga ky studim u konstatua një shpërndarje 

gjeografike selektive e talasemisë dhe drepanocitozës. Megjithë 

sensibilizimin e lartë, asnjë prej rasteve që rezultuan me mikrocitozë, por 

me elektroforezë normale nuk u riparaqit në qëndrën tonë për rivlerësim të 

vlerave të HbA2.  

Konkluzion: Rezultatet e studimit konfirmuan prevalencën e lartë të 

bartshmërisë së talasemisë e drepanocitozës në këtë zonë. Interpretimi i 

saktë i vlerave të HbA2, është pjesa më e rëndësishme në diagnozën e 

bartësve të talasemisë. 

1Shërbimi i Kirurgjisë , Klinika Nr.1, QSU “ Nënë Tereza”,  Fakulteti I Mjekësisë, 

UMT. 2Studente, Fakulteti i Mjekësisë, UMT. 

Hyrje: Interventet në tiroide janë ndër më të shpeshtët në Shërbimin e 

Kirurgjisë në QSUT, dhe kryhen për trajtimin e patologjive të tiroides. 

Qëllimi: Paraqitja e spektrit të interventeve në tiroide dhe korrelacioni me 

ndryshimet anatomo-patologjike të konstatuara në biopsitë post operatore. 

Materialet dhe metodat: Janë studiuar në mënyrë retrospektive 229 

pacientë të intervenuar gjatë kësaj periudhe në Klinikën Nr.1 të Kirurgjisë 

së Përgjithshme në QSUT. Informacionet janë marrë nga rekordet 

operatore dhe refertet anatomopatologjike të pacientëve.  

Rezultatet: Nga 237 rastet e studiuara, 88% janë femra dhe 12% meshkuj. 

Grupmosha ku është intervenuar më shpesh është ajo 51-60 vjeç (31%) e 

ndjekur nga grupmosha 41-50 vjeç (25% ). Në 84% të pacientëve diagnoza 



 

në intervent ka qenë strumë multinodulare, në 6%  nodul i ftohtë, në 3% 

nodul i lobit sinister, 4% të rasteve nodul i lobit dexter, 2%  adenomë 

toksike dhe në 1% Morbus Basedow. Interventet e realizuara kanë qenë në 

81% të rasteve tiroidektomi totale, 5%  tiroidektomi subtotale, 5% 

lobektomi sinister dhe 9% lobektomi dekster. Repertet bioptike definitive 

variojnë, me predominim të strumave multinodulare (31%), e ndjekur nga 

hiperplazia folikulare ose nodulare (15%). Në 9% të pacienteve diagnoza 

anatomopatologjike ka qenë karcinoma papilare, në rreth 2% karcinoma 

multifokale. Përfundime: Duke konsideruar këtë studim, pjesa me e 

madhe e pacientëve që i nënshtrohen kirurgjisë së gjendrrës tiroide 

paraqesin diagnozën e strumës multi nodulare ndërkohë që në 15 % të 

rasteve diagnoza definitive është ajo e patologjisë tumorale malinje 

kryesisht në formën e karcinomës papilare(rreth 9% e rasteve totale). 

Interventi kryesor i kryer në sëmundjet kirurgjikale të tiroides është 

tiroidektomia totale. Fjalët kyçe: Gjëndrra tiroide, trajtimi kirurgjikal, biopsi. 

Departamenti i Teknologjisë Farmaceutike dhe Biofarmacisë, Fakulteti i 

Farmacisë, UMT 

Qëllimi i këtij punimi është të kontrollojë cilësinë e formave farmaceutike 

të ngurta (tabletave), përmes testeve të ndryshme farmakopeale dhe të 

vlerësojë rezultatet e tyre duke argumentuar për rëndësinë e kontrollit, 

përgjatë gjithë proçesit teknologjik të prodhimit deri në përfundim të tij. 

Në tregun farmaceutik shqiptar, tabletat janë forma farmaceutike më e 

përdorur. Në Shqipëri, qarkullojnë tabletat patentë dhe shumë ekuivalentë 

farmaceutikë  përkatës dhe kërkohet që secila prej tyre të përmbushë 

kriteret e kontrollit te cilësisë. Në studim janë marrë tabletat xhenerike të 

lëndëve vepruese të ndryshme, si dhe referenca përkatëse patentë që 

qarkullojnë aktualisht në tregun farmacutik shqiptar. Janë kryer teste 

farmakopeale (identifikimi, analiza në përmbajtje, uniformiteti në peshë, 

fortësia, trashesia, forca elastike, friabiliteti, zbërthimi dhe shpejtësia e 



 

tretjes) dhe është vlerësuar nëse përmbushen këto teste, dhe nëse ka 

ngjashmëri midis ekuivalentëve dhe referencës. Është bërë një analizë 

kosto-efikasitet për secilën firmë. Studimi tregon se produktet referencë 

dhe ekuivalentët farmaceutikë, përmbushin limitet e testeve të kontrollit të 

cilësisë, madje në disa raste kanë shumë ngjashmëri, por diferenca në 

çmim është e madhe dhe shpeshherë e pajustifikuar.  

1 
Fakulteti i Farmacisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

2 
Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Albanian University, Tiranë 

3 
Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, Tiranë 

Koncepti i bioekuivalencës së barnave, diskutohet gjithnjë e më shumë, 

ndërkohë që në tregun farmaceutik bëhet i pranishëm një numër në rritje 

produktesh, që tentojnë të marrin një pjesë të tregut të produkteve 

inovatore. Bioekuivalenca tregon që dy ose më shumë produkte 

ekuivalente, japin parametra të ngjashëm të biodisponibilitetit në të njëjtin 

individ, kur administrohen me regjime dozimi ekuivalente (parametrat që 

krahasohen përfshijnë sipërfaqen nën lakoren përqendrim-kohë (AUC ose 

SNL), përqendrimin plazmatik maksimal dhe kohën për të arritur 

përqendrimin plazmatik maksimal). Bioekuivalenca përbën një lloj të 

studimit të biodisponibilitetit relativ. Në një studim bioekuivalence, SNL, 

Cmax dhe tmax përcaktohen për dy ose më shumë produkte farmaceutike ose 

kimike ekuivalente (formëdoza identike), ku të paktën njëra prej tyre është 

një produkt inovator. Dy produkte konsiderohen bioekuivalentë, nëse SNL 

dhe Cmax të tyre nuk ndryshojnë mbi intervalin 80% dhe 125 % (me një 

interval besimi 90%) dhe nëse tmax është gjithashtu i përafërt. Autoritete të 

ndryshëm rregullatorë, përcaktojnë rregulla të ndryshme mbi vlerësimin e 

bioekuivalencës dhe mbi ndërkëmbimin mes barnave. Kështu FDA 

publikon një libër të quajtur Orange Book, në të cilin produktet e aprovuar 

klasifikohen në dy grupe apo kode: 



 

A: produkte që FDA i konsideron terapeutikisht ekuivalentë me produkte 

të tjera ekuivalentë farmaceutike, 

B: produkte që aktualisht FDA nuk i konsideron terapeutikisht ekuivalente 

me produkte të tjera ekuivalente farmaceutike (pasi nuk ka evidencë te 

mjaftueshme te bioekuivalencës). 

Elementë të diskutueshëm në lidhje me besueshmërinë e studimeve të 

bioekuivalencës, kanë të bëjnë kryesisht me: numrin e ulët të subjekteve të 

përfshirë në një studim të bioekuivalencës in vivo (minimumi 12 subjekte), 

probleme me teknikat bioanalitike të përdorura, probleme të lindura nga 

vlerësimi i njëkohshëm i disa parametrave etj. 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare, UMT 

Për hartimin e një projekti studimor, duhet të ndiqen disa faza. Fillimisht 

nevojitet përpilimi dhe fokusimi i një pyetje lidhur me dukurinë, 

patologjinë apo anormalinë që duham të vlersojmë. Pyetjet në shkencat 

mjekësore, mund të lidhen me parandalimin, diagnostikimin, trajtimin apo 

prognozën e një patologjie të caktuar. Rishikimi i literaturës është i 

rëndësishëm për qartësimin e idesë lidhur me studimin, por edhe për të 

krahasuar metodat e ndryshme që janë përdorur në studime të ngjashme. 

Një ndër fazat e rëndësishme, është hartimi i protokollit të projektit 

studimor. Protokolli është një dokument i shkruar, në të cilin paraqiten me 

detaje elementët e studimit, duke filluar nga titulli, hyrja dhe përshkrimi i 

problemit, materiali dhe metoda, buxheti, afati kohore si dhe probleme të 

tjera që lidhen me studimin. Zakonisht, projektet ofrojnë formate të 

gatshme, të cilat mund të përdoren për të shkruar protokollin. Në këtë 

prezantim, do të ndalemi më në detaje, lidhur me pjesët përbërëse të 

protokollit, mënyrën dhe rëndësinë e plotësimit të tij. 



 

1
Shërbimi I Nefrologjisë, QSU “ Nënë Tereza”, Katedra e Nefrologjisë, Fakulteti 

i Mjekësisë, UMT;  2Mjeke Endokrinologe pranë qendrave diagnostike 

“IKEDA”, “MED-AL”, Katedra e Endokrinologjië, Fakulteti i Shkencave 

Mjekësore Teknike, UMT; 
3
Studente, Fakulteti i Mjekësisë, UMT. 

Hyrje: Nefropatia Diabetike (ND) është një komplikacion serioz i Diabetit 

Mellitus (DM), që përfaqëson shkakun e 30-40% të rasteve me ESRD. Nga 

studimet e tjera të fokusuara mbi ND, ka rezultuar se kontrolli i 

progresionit të saj con në uljet e mortalitetit të lidhur me DM dhe 

komplikacionet e tij.           

Qëllimi: Me anën e këtij studimi, kishim për qellim të evidentonim 

efikasitetin e ACE-I (Enalaprilit) dhe ARB (Losartanit) në evolucionin e 

Nefropatisë Diabetike tek pacientët me DM tip 2. 

Materiali dhe metodat: Studimi ynë ishte double-blind prospektiv, i 

realizuar gjatë periudhës kohore Shtator 2014-Mars 2015. U analizuan 

gjithsej 36 raste klinike, me moshë ≥ 30 vjeç, me hipertension arterial 

(HTA) të moderuar (me presion diastolik  90-115 mmHg), dhe me 

nefropati fillestare, të karakterizuar nga ekskretimi urinar i albumines 

(UAE) 20 - 350 g/min, pa infeksion të rrugëve urinare. Pacientet u ndanë 

në mënyrë të rastësishme në dy grupe, ku iu nenshtruan terapisë; 

përkatësisht me Enalapril dhe Losartan. Ata u vlerësuan në 4 momente 

gjatë studimit (në fillim, pas 4, 8,12 dhe 28 javësh), dhe të dhënat u hodhën 

në një skedë të veçantë, të përpiluar posaçërisht për këtë studim. 

Rezultatet: Nga 36 pacient me DM tip 2, meshkuj ishin 26 (72.2%) dhe 

femra 10 (27.8%), me moshë mesatare përkatësisht [ ( 57,5:10.2) dhe 

(58.9: 8.9)] dhe me kohë mesatare të diagnostikimit me DM përkatësisht [ 

(12.2:8) dhe (8.8:7.1)] vjet. Lidhur me ekskretimin urinar të albuminës, të 

dyja trajtimet treguan reduktim të ndjeshëm të albuminës që në javën e 12 

te terapisë.Ulja më e ndjeshme e saj ndodhi në javën e 12 (P < 0.027) në të 

dyja grupet dhe qëndroi e ulur (P < 0.001) deri në fund të studimit. 

Diferenca midis dy grupeve në LOG UAE nuk rezultoi sinjifikante (P = 

0.026). Për sa i takon funksionit renal, treguesit gjeometrikë ishin gati 

identikë për Losartanin dhe Enalaprilin. Rënie progresive vihet re në 

secilin grup deri në javën e 28 dhe rezultoi se ishte e lidhur pozitivisht me 



 

shkallën 24 orëshe të presionit sistolik ( r = 0.24; P < 0.05) dhe diastolik (r 

= 0.23; P < 0.05). 

 Konkluzionet: Gjatë 28 javëve të trajtimit, të dy medikamentet 

antihipertensive, Losartani dhe Enalaprili e ulën ndjeshëm presionin 

sistolik (PAS) dhe atë diastolik (PAD),  pa evidentuar asnje një diferencë 

sinjifikative midis dy grupeve. Të dyja trajtimet shkaktuan reduktim të 

ndjeshëm të ekskretimit urinar te albuminës, dhe te shkalles se filtrimit 

glomerular (GFR). Për këto arsye, të dy këto medikamente mund të 

konsiderohen efektiv në trajtimin e ND tek pacientët me DM tip 2. 

Fjalët kyçe: Nefropatia diabetike,Enalapril, Losartan,Ekskretimi urinar i 

albuminës, Diabet Mellitus tip 2. 

1Universiteti Mjekësor, Fakulteti i Farmacisë, Tiranë, Shqipëri 
2Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës, Shqipëri 
3Agjensia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, Tiranë, Shqipëri 
4Zyra e Përfaqësimit ‘’Hoffmann-La Roche’’, Tiranë, Shqipëri  

Bimët aromatike mjekësore janë pjesë e rëndësishme dhe me shumë vlerë e 

ekosistemit botëror, në përgjithësi dhe të vendit tonë në veçanti. Një aspekt 

shumë i rëndësishëm, po aq i vjetër sa edhe historia e njerëzimit, është 

edhe përdorimi i bimëve aromatike, ku vlen të përmendet përftimi i 

esencave dhe ekstrakteve. Ekstraktimi dhe karakterizimi i një sërë fito-

komponimeve aktive nga këto “fabrika” të gjelbra, ka sjellë lindjen e disa 

barnave me profil aktiviteti mjaft të lartë, ku vitet e fundit, për shumë 

arsye, është shfaqur një popullaritet në rritje dhe besim në përdorimin e 

medikamenteve me origjinë bimore, ose në zgjerimin e përdorimeve të 

komponentëve me origjinë bimore, në fusha të pakonsideruara më parë.  

Vajrat esencialë dhe bimët aromatike gjeneruese të tyre, janë të përhapura 

kudo, përmbajnë mijëra komponime me interes dhe shfaqin vlera madhore 



 

në shumë drejtime, si farmaceutike, terapeutike, ushqimore, industriale, 

ekonomike apo financiare. Vajrat esenciale, përvec rolit në mjekësi, 

ushqime dhe aromaterapi, kanë një rol shumë të rëndësishëm antioksidant 

dhe antimikrobial, veti që kanë inkurajuar studiues bashkëkohorë, të 

intensifikojnë kërkimet në drejtim të prodhimit efikas të tyre. Fakti se një 

bimë e vetme mund të përmbajë më shumë se disa mijëra metabolitë, e bën 

nevojën për zhvillimin e metodave ideale të ekstraktimit, një 

domosdoshmëri absolute. Kohët e fundit, të qëndruarit në koherencë me 

kërkesa të tilla ka treguar rritjen dhe përdorimin e teknikave të reja të 

ekstraktimit, me kohë më të reduktuar ekstraktimi, konsum më të pakët 

tretësi, rritje të interesimit për parandalimin e ndotjes dhe me fokus kryesor 

drejt përbërësve termolabil. Nqs teknikat novatore (SFE, MAE, PSE) 

sëbashku me ato më klasike (distilim, macerim, presim, tretës organik etj), 

studiohen në mënyrë shkencore, ato mund të shfaqen si mjaft efikase për 

sigurimin e cilësisë së produkteve me origjinë bimore në të gjithë botën, 

duke mos harruar se secila prej tyre, mbart avantazhe dhe disa avantazhe 

me rëndësi. 

Objekti i këtij punimi ishin bimë aromatike mjaft të rëndësishme për 

mjediset shqiptare, të rritura në zona të ndryshme gjeografike dhe 

klimatike, të konsideruara një pasuri kombëtare dhe një vlerë e 

rëndësishme ekonomike për vendin. Ato u përdorën për të ekstraktuar 

vajrat esencialë me metoda klasike dhe moderne, duke vlerësuar 

njëkohësisht edhe efektivitetin e metodave të përdorura në kushtet e 

teknikave specifike - rendiment i lartë, të optimizuar në kohë dhe lidhur me 

efikasitetin e përdorimit të tyre në dobi të shëndetit të njeriut. Ky efikasitet 

u provua përmes provave "in vitro" të vlerësimit të veprimit efektiv 

antimikrobial-antibakterial e antimykotik të vajrave esencialë të 

ekstraktuar, duke krijuar një rrjet të plotë e të vlefshëm të dhënash, lidhur 

me veprimin specifik inhibues të këtyre vajrave, ndaj gjinive dhe specieve 

që konsiderohen mikroflorë normale, apo endemike dhe mikroorganizmave 

ndotës mjedisorë. 



 

1
Shërbimi Qëndror i Anatomisë Patologjike , QSUT "Nënë Tereza", Tiranë.  

2
Departamenti i Patologjisë, Spitali Amerikan, Tiranë.  

3
Departamenti i Anatomisë Patologjike dhe Mjekësisë Ligjore, Fakulteti i 

Mjekësisë, UMT  

Shumica e tumoreve të tiroides, mund të diagnostikohen lehtësisht duke 

përdorur kriteret histopatologjike, të cilat lejojnë patologun të dallojë 

lezionet beninje nga ato malinje dhe garantojnë një klasifikim të saktë, për 

shumicën e varianteve të karcinoma me origjinë nga qelizat folikulare 

epiteliale. Megjithatë, në shumë raste, patologu përballet me lezione 

tiroidene, në të cilat dallimi midis beninjes dhe malinjes, mund të jenë 

mjaft i vështirë. Vendimi që mbeshtet njërën ose tjetrën, ka pasoja klinike 

dhe nënkupton modalitete të ndryshme të trajtimit. Nga njëra anë duhet 

shmangur trajtimi i tepërt dhe crregullimi psikologjik i pacientit. Në anën 

tjetër, në pacientët me sëmundje potencialisht agresive, duhet të jetë i 

garantuar menaxhimi efektiv në fazat fillestare të sëmundjes, kur ajo është 

ende e shërueshme. Tumoret e mirëdiferencuar, të kapsuluar te gjëndrës 

tiroide e me  arkitekturë folikulare, mund të shkaktojnë vështirësi 

diagnostike. Invazioni kapsular ose  vaskular i diskutueshëm, mund të rrisë 

mundësinë e një karcinome folikulare, ndërsa inkluzionet dhe sulkuset 

bërthamore fokale, mund të sugjerojnë diagnozën e karcinomës papilare. 

Kohët e fundit janë bërë nje sërë studimesh per të përshkruar rastet që kanë 

tipare morfologjike sugjeruese, por jo konkluduese per malinjitetin, siç 

janë tumoret e mirëdiferencuar, ose tumoret folikular me potencial malinj 

të paqartë.  Qëllimi i këtij studimi eshte hetimi i shprehjes dhe rolit 

diagnostik të HBME - 1dhe Galectin - 3, dy shënuesve të lidhur me 

malinjitetin, në tumoret e mirëdiferencuar ose në tumoret folikular me 

potencial malinj të paqartë, të ekzaminuar në Spitalin Amerikan të Tiranës 

gjatë dy viteve të fundit.  Të dhënat tregojnë se HBME-1 dhe Galectin-3, 

kanë imunoreaktivitet heterogjen në këto tumore borderline, por një 



 

imunoreaktivitet i fortë dhe difuz i HBME-1 dhe në një masë më të ulët i 

Galectin-3, është vërejtur veçanërisht në grupin e karakterizuar nga 

ndryshimet bërthamore të cilat ishin të ngjashme, por më pak të shprehura 

se ato të karcinomës papilare konvencionale.  

1Studente, Fakulteti i Mjekësisë Dentare, UMT; 2Udhëheqës shkencor 

Hyrje: Pacientët që trajtohen duhet të konsiderohen të gjithë potencialisht 

mbartës të një patologjie të transmetueshme. HIV AIDS është një 

sëmundje infektive virusale e transmetueshme dhe me rrezikshmëri të lartë 

për transmetim, vecanërisht në kabinetet dentare.  

Qëllimi: Vlerësimi i refuzimit të trajtimit dentar për kategorinë e 

pacientëve HIV+, arsyet me të cilat mund të lidhet ky refuzim dhe 

përcaktimi i sugjerimeve lidhur me shkallën e refuzimit.  

Materiali dhe Metoda: Ky studim është një studim “cross sectional”. Në 

studim u perfshinë studentët e vitit të V në Fakultetin e Mjekësise Dentare. 

Numri i të intervistuarve të përfshirë në studim ishte n = 111. Përfshirja në 

studim ishte vullnetare dhe pa patur një orientim paraprak. Për 

grumbullimin e informacionit u përdor një formular standard me pyetje 

lidhur me njohuritë dhe manaxhimin e pacientëve me HIV + nga ana 

stomatologjike. Të dhënat u hodhën në database dhe u përpunuan nga ana 

statistikore duke përdorur programin statistikor SPSS. 

Rezultatet dhe konkluzione: Refuzimi duket të jetë i lidhur me frikën e 

infektimit(74%), me ndjesinë se nuk janë të mjaftueshme njohuritë mbi 

HIV dhe se si trajtohet një pacient HIV/AIDS(75%). Refuzimi haset më 

shpesh tek studentët që nuk asistojnë pasdite në klinike(61% e atyre qe 

refuzojnë).  

Shtimi i njohurive mbi riskun e infeksionit dhe mbi përgjegjësinë etike në 

shkollë dhe në kurset e edukimit të vazhduar mund të reduktojë ndjeshëm 

refuzimin e dentistëve për të trajtuar pacientë të tillë. Informimi per 



 

Sëmundjet Infektive duhet të bëhet në vitin e dytë ose të tretë, përpara se të 

fillohet puna me pacientë. Vazhdon të ketë qëndrim negativ për trajtimin e 

pacientëve HIV+. Megjithëse në këtë studim dentistët kanë treguar 

ndërgjegjësim dhe prirje për të trajtuar këta pacientë, vazhdon të jetë e lartë 

përqindja e refuzimit(35.1%). Këta dentistë duhet të trajnohen dhe të 

motivohen të trajtojnë pacientë HIV/AIDS. 

Fjalët kyçe: HIV/AIDS, trajtim dentar, ndërgjegjësim, etikë, refuzim  

1
Studente, Fakulteti Farmacisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

2
Pedagoge, Fakulteti Farmacisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

Hyrja: Terapia medikamentoze për nga vetë natyra e saj është mjaft 

komplekse. Faktorët që ndikojnë mbi suksesin ose dështimin e saj janë të 

shumtë dhe të shumëllojshëm. Është vënë re që për mungesën e një 

përgjigje terapeutike optimale nuk është përgjegjës vetëm bari apo mënyra 

e formulimit të tij, por ndikon në mënyrë të konsiderueshme edhe përqasja 

e pacientit ndaj terapisë medikamentoze dhe ndaj regjimit të caktuar të 

dozimit, ose e thënë me fjalë të tjera ndikon “aderenca” ndaj terapisë 

medikamentoze. Aderenca është përkufizuar si masa në të cilën një pacient 

ndjek një regjim terapeutik të përshkruar, që në vetvete përfshin 

administrimin e një bari dhe respektimin e këshillave të mjekut për të 

arritur një kontroll të suksesshëm të sëmundjes. Në këto kushte, vlerësimi i 

aderencës merr një rëndësi të veҫantë në menaxhimin e sëmundjes. Në 

menyrë indirekte ndikimi vërehet edhe në reduktimin e përkeqësimit, 

efekteve anësore, kostos së shërbimit shëndetësor dhe përshkallëzimit të 

panevojshëm të trajtimit. 

Objektivat: Studimi që kemi ndërmarrë është hartuar me qëllim që të 

evidentojmë rëndësinë e zbatimit të regjimit terapeutik  të përshkruar nga 

personeli mjekësor. Krahas kësaj synojmë të përcaktojmë mënyra për të 

përmirësuar përqindjen e aderencës si dhe për të rritur ndërgjegjësimin tek 



 

pacientët, klinicistët, farmacistët, përfaqësues të shëndetit publik dhe 

vendimmarrësit përreth mënyrave të përmirësimit të aderencës.  

Metoda: Për realizimin e këtij studimi kemi ndërmarrë një hulumtim të 

literaturës bashkohore  lidhur me ndikimin e aderencës në efikasitetin e 

barnave. Gjithashtu  zhvilluam një përmbledhje të evidencave ekzistuese 

bazuar në njohuri. Mbeshtetur mbi një eksplorim paraprak të literaturës 

lidhur me argumentin në fjalë, u fokusuam vetëm mbi disa grupe barnash 

për të cilët aderenca ndaj terapisë ndikon më qartazi mbi rezultatet 

terapeutike.  

Rezultatet: Nga kërkimet e bëra rezultoi që përshkrimet e barnave në tërësi 

nuk plotësohen në 20-30% të rasteve. Ndërsa barnat që fillojnë të përdoren 

sipas përshkrimit nuk vazhdohen siҫ janë përshkruar në rreth 50% të 

rasteve. Konkretisht kemi marrë në studim barnat antihipertensivë, 

antiasmatikë dhe antidiabetikë.Në barnat antihipertensivë përqindja e 

aderencës bie pas 6 muajve të parë dhe vetëm 51% janë aderentë në 

terapinë afatgjatë të tyre. Në barnat antiastmatikë është demostruar 

vazhdimisht një aderencë e dobët si në fëmijë dhe në të rritur, shifër e cila 

varion nga 30-70%. Në barnat antidiabetikë u vu re që 78% e pacientëve 

rezultuan të ishin aderentë.  

Konkluzionet: Nga të dhënat dalim në përfundimin që një aderencë e dobët 

ndaj regjimit të përshkruar është një shkak i rëndësishëm në 

mospërmbushjen e objektivit terapeutik. Nga krahasimi i tre grupeve 

terapeutike arrijmë në përfundimin se pacientët diabetikë paraqesin nivel 

më të lartë të aderencës. Fjalët kyçe: aderencë, terapi, pacientë, 

antidiabetikët, antiasmatikët,  antihipertensivët. 

Departamenti i Kirurgjisë, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Qëllimi: Vlerësimi i pacientëve me Pankreatit Akut të trajtuar në Klinikën 

e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive nr.3 nga pikëpamja 

demografike, klinike,diagnostike dhe e trajtimit. Materiale dhe metoda: 



 

Ky është një studim i tipit retrospektiv. Për realizim e tij u shfrytëzuan të 

dhënat mjekësore të nxjerra nga kartelat e pacientëve të diagnostikuar me 

Pankreatit Akut.  Në këtë  studim u përfshinë 94 pacientë të trajtuar në 

Klinikën e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive nr.3, QSUT nga 

janari 2008 deri në dhjetor 2012.  

Rezultate dhe Perfundime: Në këtë studim u perfshinë gjithsej 94 pacientë 

të diagnostikuar me Pankreatit akut me interval moshor 16-89 vjec. Nga 

totali 54% ishin meshkuj dhe (46%) femra. Triada dhimbje abdominale, 

nauze, të vjedha ishte ajo qe mbizotëronte në klinikën e pacientëve. 

Dhimbjet abdominale dhe sensibiliteti abdominal ishin prezente në të 

gjithë pacientët. Për vendosjn e diagnozës ndihmojne të dhënat klinike, 

laboratorike dhe imazherike. Amilaza ishte testi i përdorur më shpesh, me 

nivel më të lartë se trefishi i normës në 73% të rasteve. Ky nivel ka vlera 

diagnostike për sëmundjen. Gjithashtu pacientet iu nështruan analizave të 

tjera si gjak komplet, biokimike, për të ndihmuar në vendosjen e 

diagnozes,si edhe ekzaminimeve imazherike si Echo , Radiografi ,CT-scan. 

Femrat shfaqnin më shpesh formën biliare te semundjes ndërsa forma 

alkoolike u vu re ekskluzivisht tek meshkujt. Këto diferenca ishin 

statistikisht shumë të rëndësishme (p=0.0005). Graviteti i percaktuar në 

bazë te kritereve të Atlantes: 91% formë e lehtë, 9% formë e rëndë e 

sëmundjes me komplikacione lokale dhe/ose insufiçencë organore. U 

trajtuan konservatorisht 93% e pacientëve ndërsa ndërhyrjes kirurgjikale iu 

nënshtruan 7%.  Ndërhyrja kirurgjikale u indikua në ato raste të 

Pankreatitit akut nekrotizant, ku pavarësisht trajtimit konservativ gjëndja e 

pacientëve nuk u përmirsua, si edhe në raste komplikacionesh si pseudocist 

të pankreasit etj. Në trajtimin konservativ, vihet re që antibiotiket dhe 

zëvëndesimi hidro-elektrolitik u aplikuan tek të gjithë pacientet, duke u 

shoqëruar edhe me dhënien e analgjezikëve, antikoagulanteve dhe 

antisekretor (H2-bllokues/Frenues të pompës protonike). 

Pediatër Nefrolog, QSU “Nënë Tereza” Tiranë 



 

Infeksioni urinar përfaqëson një nga infeksionet bakteriale më të 

zakonshme në moshën pediatrike. Megjithëse shumica e fëmijëve me 

infeksion urinar kanë një prognozë të mirë, janë vënë re ndërlikime serioze 

në ato me uropati obstruktive dhe me refluks veziko-ureteral primitiv 

(sidomos në subjektet me moshë më të vogël se 2 vjeç). Dëmtimi renal 

përfaqëson rezultatin e episodeve inflamatore të përsëritura, që përfshijnë 

direkt veshkën (pielonefrit ose infeksion i rrugëve të sipërme urinare) dhe 

që evoluojnë në formimin e cikatriceve e të fibrozës. Pra, diagnoza e 

infeksioneve urinare, sidomos atyre të përsëritura dhe atyre të rrugëve të 

sipërme, duhet të tingëllojë për mjekun si një këmbanë alarmi, që të 

imponon kërkimin e faktorëve keqformues që predispozojnë stazën 

urinare. Sidoqoftë, duhet të kemi parasysh që një episod i vetëm i 

pielonefritit akut, mund të shkaktohet edhe në mungesë të anomalive 

anatomike dhe përqindja e fëmijëve që mund të zhvillojnë një dëmtim 

kronik, është shumë e ulët. Pra, është e rëndësishme që nga njera anë të 

mos nënvlerësojmë problemin dhe nga ana tjetër të mos provokojmë ankth 

e frikë të paqenë tek fëmija dhe familja e tij. Shkaktarët më të shpeshtë, 

pavarësisht nga tipi i infeksionit, janë Escherichia Coli (sidomos te femrat 

e te meshkujt me moshë të vogël) e Proteus  (sidomos te meshkujt me 

moshë më të madhe). Duke patur parasysh përhapjen e madhe të kësaj 

patollogjie, është shumë e rëndësishme që diagnoza e infeksionit urinar të 

jetë korrekte. Një vlerësim i kujdesshëm i anamnezës, i ekzaminimit 

objektiv si dhe një kryerje e interpretim të saktë i analizës së urinës e 

urokulturës, janë të domosdoshme për një diagnozë korrekte. Gjithashtu, 

me shumë rëndësi është edhe përcaktimi i lokalizimit të infeksionit urinar 

duke bërë dallimin midis infeksionit urinar të rrugëve të sipërme 

(pielonefritit) dhe atij të rrugëve të poshtme (cistitit). Konstatimi i 

infeksioneve urinare në mosha të vogla, bën të mundur trajtimin efikas të 

tyre në çastin e duhur, dhe sidomos përcaktimin ose përjashtimin e 

patologjive anatomike shoqëruese. 



 

Qëllimi: Të evidentojë rolin e rehabilitimit vokal në të sëmurët që kanë 

kryer laringektomi totale me provox voice prosthesis, duke zhgjidhur 

kështu, një nga problemet sociale më të mëdha në këta të sëmurë që është 

komunikimi.  

Materiali dhe metoda: Janë marrë në studim të sëmurët që kanë kryer 

laringektomi totale në Shërbimin ORL nga Viti 2008-2014, të protezuar 

me provox voice prosthesis.  

Rezultatet: Nga 134 të sëmurë të protezuar, 98 prej tyre kanë arritur të 

flasin shumë mirë përsa I përket cilësisë së zërit. 15 prej të sëmurëve kanë 

folur mirë, 10 mjaftueshëm dhe 11 dobët, ose pa zë. Jetëgjatësia e protezës 

është 284 dite. Krahasuar me vendet e BE, jetëgjatësia është dyfish, kjo për 

shkak të përdorimit të ushqimeve pikante,  të cilat parandalojnë formimin e 

kolonive të mykut mbi protezë.  

Konkluzione: Rehabilitimi vokal për dekada të tëra, ka qënë sfidë për 

shërbimin tonë dhe vetëm para pak vitesh, u arrit zgjidhja e këtij anti kapi 

në këta të sëmurë. Shpesh nga mungesa e zërit, të sëmurët refuzonin edhe 

ndërhyrjen, duke ulur kështu ndjeshëm mbijetesën për kancerin e laringut. 

Departamenti i Onkologjisë, Deparatamenti i Anataomisë Patologjike, Spitali 

Amerikan 

Prej vitesh tashmë, dihet roli i rëndësishëm që ka kimioterapia adjuvante, 

në trajtimin e kancerit të gjirit të diagnostikuar në stade të hershme .Arritjet 

e mëdha në kuadrin e kuptimit të biologjisë së kancerit, si dhe regjimentet 

e shumta që mund të përdoren për këtë qëllim e kanë vënë mjekun onkolog 

para dy pyetjeve madhore. A duhet pacientja ime të marrë kimioterapi dhe 

nëse po, cili regjiment është më i përshtatshmi për të? Deri më tani 

vendimet për sa i takon trajtimit me kimioterapi adjuvante, janë marrë duke 

u bazuar vetëm në faktorët kliniko-patologjik, siç janë T(madhësia e 

tumorit ) N(statusi i limfonodujve) etj. Në vitet e fundit është rritur së 



 

tepërmi vlera e kuptimit të biologjisë së tumorit, si në përcaktimin e 

prognozës,ashtu edhe për të parashikuar përgjigjen e tij ndaj 

kimioterapisë.Në veçanti vëmendje të madhe, po i kushtohet një grupi 

pacientësh me receptor hormonalë positive (HR+), të cilët nuk përfitojnë 

nga kimioterapia adjuvante, pra përcaktohen relativisht si kimiorezistente, 

por në anën tjetër,kanë një prognozë ekselente nga trajtimi vetëm me 

kimioterapi. Prej disa vitesh për tumorët HR+, më tepër se sa konsiderimit 

të tyre si kemoresistent, është futur koncepti ; tumoret HR+ me risk të ulët 

apo me risk të lartë.,kjo në sajë të përcaktimit të profilit të geneve të 

përcaktuar nga disa mënyra të kushtueshme si ; 21-gene RS (recurrence 

score).oncotype DX,Mama Print etj. Sot është vërtetuar se merita e këtyre 

ekzaminimeve të shtrenjta, ka qenë evidentimi i një grupi tumoresh HR+ 

,të quajtur luminal A ,në të cilët përfitimi nga kimioterapia adjuvante është 

minimal, pavarsisht nga stadi në të cilin paraqitet sëmundja.Kështu, për 

këto pacientë (luminal A ), tashmë rekomandohet evitimi i kimioterapisë 

për node negativet .Në rastet e prekjes se limfonodujve aksilar,megjithëse 

përfitimi propocional nga kimioterapia është i ulët, përfitimi apsolut është i 

paqartë ,kështu që përfshirja e kimioterapisë në planin e trajtimit, 

diskutohet me pacientin në këto raste. Duke qenë se këto metoda ishin te 

shtrenjta dhe jo gjithmonë në dispozicion të mjekëve, u pa se një mënyrë 

tjetër për të evidentuar tumoret Luminal A dhe luminal B, ishte me anë të 

imunohistokimise (IHC), ku një rol esencial ka përcaktimi i Ki-67. Keëhtu 

për të përcaktuar tumoret luminal A, përveç pozitivitetit të lartë të ER Dhe 

PgR, merret një vlerë kufi 14% e Ki-67. 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë 

Vazhdimi normalisht i jetës është i lidhur ngushtësisht me furnizimin 

normalisht të indeve të organizmit me oksigjen. Në rastet e mungesës së 

oksigjenit, masa trunore fillon të dëmtohet brenda 3-4 minutave të para të 

mungesës së oksigjenit. Dëmtimi masës trunore, do të sjellë për pasojë, 

dëmtime dhe humbje të funksioneve cerebrale. Arresti kardiak, përbën 

urgjencën më madhore në fushën e mjekësisë. Ai përkufizohet si 



 

ndërprerja e aktivitetit mekanik të zemrës, evidentimin klinik të mungesës 

së pulsit periferik dhe cerebral, mungesa e toneve kardiake, apo e 

shoqëruar dhe me humbje të koshiencës. 

Dhënia e ndihmës mjekësore duhet të jetë e menjëhershme, ekzakte, 

adekuate me qëllimin e vetëm për të përfituar një mundësi të re për 

rifitimin dhe rikthimin e aktivitetit mekanik të zemrës. Ringjallja kardio-

pulmonare është teknika profesionale, e cila na mundëson të kemi të 

pranishme frymëshkëmbimin dhe funksionin pomp të zemrës. 

Komprimimi torakal, sëbashku me rivendosjen e frymëshkëmbimit, quhet 

ringjallja kardio-pulmonare (CPR).  

Qëllimi i CPR është që të mbaj prezent frymëshkëmbimin dhe 

qarkullimin, derisa shërbimi i emergjencës mjekësore të mbërrijë.   

Veprimet 2008 2015 

Komprimimi në 

kraharor/frymëshkëmbimi 

për një cikël (realizuar nga 

1 individ) 

15/2 tek adultët 

5/1 tek fëmijët dhe 

infantët 

30/2 tek adultët, fëmijë 

dhe infant 

Komprimimi në 

kraharor/frymëshkëmbimi 

për një cikël (realizuar nga 

2 individ) 

15/2 tek adultët 

5/1 tek fëmijët dhe 

infantët 

30/2 tek adultët 

15/2 fëmijë dhe infantët 

Numri i komprimimeve 

kardiake 

Rreth 100 tek adultët dhe 

fëmijët 

Rreth 120 tek infantët 

Të paktën 100 për adultët, 

fëmijët dhe infantët 

Pozicionimi për shtypje 

torakale 

Vendosemi mbi brinjët 

për adultët. 

Një gisht poshtë qendrës 

së toraksit, në linjën 

areolare tek fëmijët. 

Në qendër të toraksit për 

adultët dhe fëmijët. 

2-3 gishta poshtë qendrës 

torakale, në linjën 

areolare për infantët. 



 

AED (Defibrilatori Jashtëm 

Automatik) 

3 herë defibrilim, më pas 

1 min CPR 

1 herë defibrilim, më pas 

2 min CPR, përsëritet në 5 

cikle 

Tabela 1 - Evoluimi i ndryshimeve esenciale në realizimin e CPR prej vitit 2008 deri 
në 2015 

Algoritmi për adultët - Basic Life Support  

 Nuk kemi përgjigje dhe reagime nga pacienti 

 Kërkojmë për ndihmë 

 Hapja e rrugëve ajrore 

 Vlerësimi i frymëshkëmbimit dhe qarkullimit 

 Telefonojmë te numri i ndihmës së shpejtë 

 30 komprimime të kafazit torakal 

 2 frymshkëmbime 

Udhërrefyesit e kohëve të fundit,  i kanë kushtuar rëndësi tepër të veçantë 

manovrës C/A/B/D. Me anën  e kësaj manovre kemi reduktimin e kohës së 

humbur në dhënien e ndihmës së pare, pasi administrimi i rrugëve ajrore, 

kërkon kohë dhe paraqet vështirësi për individët e trajnuar ose jo. Në këtë 

aspekt koha e fituar prej rivendosjes së riqarkullimit, na ndihmon në 

minimizimin e pasojave dhe dëmtimeve cerebale prej hipoperfuzionit. 

Arrijmë në konkluzionin se kryerja e shpejtë dhe rigoroze e CPR, ka 

shtuar suksesin në rivendosjen e qarkullimit kardio-pulmonar dhe uljen e 

dëmtimeve të organeve vitale. Rekomandimet janë që CPR të realizohet 

sipas skemës C/A/B/D,  shoqëruar me raportin 30 komprimime torakale 

dhe 2 frymshkëmbime. 
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Shërbimi i Patologjisë, QSU “ Nënë Tereza”, Katedra e Patologjisë, Fakulteti i 

Mjekësisë, UMT; 
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Student, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 



 

Hyrja dhe objektivat: Janë ndjekur të dhënat e patologjisë  kirurgjikale  të 

prostatës gjatë periudhës 2003-2014 duke synuar llogaritjen e shpeshtësisë, 

studimin indirekt të incidencës dhe prevalencës së kancerit të prostatës, 

aplikimin e metodave imunohistokimike në diagnozën e karcinomës së 

prostatës. 

Metodat dhe materialet: U përdor arkivi I Shërbimit  te Patologjisë  

QSUT, Spitalit Amerikan në Tiranë, Klinikës Glob dhe Qëndrës  

Diagnostike Royal në Tiranë për  të përcaktuar variablat lidhur me temat e 

raportit standart patologjik të përdorur në rutinën e përditshme përgjatë 

vitit.Variablat e përdorur janë mosha(e ndarë në grupe 10 vjeçarësh), 

diagnoza me biopsy, sistemi I stadifikimit Gleason. Të dhënat u analizuan 

me programin SPSS.  

Rezulatet: Gjatë 12 viteve të fundit në Shqipëri është vënë re një rritje e 

rëndësishme e numrit të pacientëve me problem kirurgjikale të prostates 

nga 169 raste në 2003 deri në 561 raste në 2014 me hiperplazi beninje të 

prostates dhe nga 16 raste ne 2002 deri në 75 raste me kancer  të prostates 

në 2014.Në mënyrë kronologjike çdo vit shohim dominimin e grupmoshës 

60-75 vjeç. 

Konkluzionet: Kanceri I prostates ka të dhena të qarta në strukturën e 

patologjive kirurgjikale, për rrjedhojë duhet bërë më shumë për diagnozën 

e hershme, procedurat minimale invasive të ndjekjes dhe krijimin e një 

rrjeti bashkëpunimi me shtetet e tjera të Ballkanit për këtë 

çështje.Shpeshtësia mesatare e kancerit të prostates është 10.3% në vit me 

tendencë në rritje. 

Në vendin tone kanceri I prostates është më problematik se kanceri I qafës 

së mitrës te femrat bazuar në Regjistrin Kombëtar të Kancerit për 2010. 

Fjalët kyçe: Prostata, Kancer, Hiperplazi Beninje e Prostatës, Gleason 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 



 

Hyrje: Mbipesha dhe obeziteti është një problem shumë i njohur i 

shëndetit publik në vendet e zhvilluara. Veçanërisht obeziteti te fëmijët dhe 

adoleshentët, paraqet një shqetësim të madh (sipas OBSH 2000). OBSH ka 

vlerësuar se në vitin 2005, rreth 1.6 bilion dhe 400 milion individë mbi 15 

vjeç, ishin përkatësisht mbipeshë dhe obezë. Parashikohet që në 2015, këto 

statistika të rriten në 2, 3 bilion për individët mbipeshë dhe 700 milion për 

ata obezë, nëse nuk ndërmerren masa radikale për ta moderuar këtë çështje 

të rëndësishme. Të dhënat e survejancës, tregojnë një prevalencë të lartë të 

mbipeshës dhe obezitetit si në vendet e zhvilluara, ashtu dhe ato në 

zhvillim. Prevalenca e mbipeshës dhe obezitetit, është në rritje dhe në 

Shqipëri, një vend që po kalon drejt urbanizimit të shpejtë dhe 

ndryshimeve nutricionale. Ekziston një informacion i limituar mbi 

mbipeshën dhe obezitetin tek adoleshentët shqiptarë. Qëllimi i këtij 

studimi,është të investigohet mbi modelet e peshës trupore të 

adoleshentëve që frekuentojne shkollën në Shqipëri, si dhe të ndërohet një 

prevalencë kombëtare e mbipeshës dhe obezitetit tek adoleshentët 

shqiptarë.  

Metodologjia: Një studim kros-seksional u ndërmorr në një mostër të 

shtresëzuar të 1786 adoleshentëve që frekuentojnë shkollën në Shqipëri 

(705 apo 39% dhe 1081 ose 39% femra)e zhvilluar në gjithë Shqipërinë në 

periudhën Janar-Dhjetor 2012. Pjesëmarrësit në studim, u intervistuan dhe 

u ekzaminuam për peshën dhe gjatësinë, duke përdorur teknika të 

standartizuara.  

Rezultatet: Duke iu referuar klasifikimit të OBSH për vitin 2007 për 

shkallën e BMI, rezultoi se 4.4% (95% CI 3.5 -5.4) e adoleshentëve ishin 

mbipeshë, nga të cilët 32.9% ishin femra dhe 67.1% ishin meshkuj me një 

ndryshim statistikisht sinjikant(p<0.01) .Prevalenca e përgjithshme e 

mbipeshës dhe obezitetit tek adoleshentet femra, ishte 2.4% dhe tek ata 

meshkuj ishte 7.5%. Prevalenca e obezitetit klasa e I, ishte 0.4%; e klasës 

së dytë ishte 0.3%; ndërsa e klasës së tretë 0.1% (95% CI 0.02 – 0.3) nga 

totali i pjesëmarrësve në studim.Një gjetje e rëndeësishme e studimit tonë , 

ishte se 70.8% e adoleshentëve kishin një peshë normale; 20% e tyre ishin 

nënpeshë, ku 71.8% e të cilëve ishin femra.   Prevalenca e përgjithshme e 



 

mbipeshës për adoleshentet femra ishte 2.4%, ndërsa për meshkujt ishte 7. 

5% ( p<0.01).  

Konkluzionet: Aktualisht mbipesha dhe obeziteti nuk përbën një problem 

të rëndësishëm të shëndetit publik midis adoleshentëve që frekuentojne 

shkollën në Shqipëri. Ky problem ka një prevalencë më të lartë midis 

djemve. Duke marrë në konsideratë që një pjesë e madhe e adoleshenteve 

shqiptarë ishin nënpeshë, kryesisht femra që mund të zhvillojnë një stil jo 

të shëndetshëm, jetë me çrregullime të ushqyerjes dhe ngarkesa të 

mundshme suicidale, nevojitet të implementohen strategji të promocionit 

shëndetësor, për tu ballafaquar me këtë problem. 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë, Shqipëri 

Vezika neurogene është një probem i madh interdisiplinar, me ndikim të 

madh në cilësinë e jetës dhe koston spitalore të pacientit. Vezikë 

neurogjene, quhet retensioni urinar me humbje të ndjesisë së urinimt, pa 

obstruksion urologjik. Faktorët e rrezikut janë: neuropatitë periferike 

(diabeti, alkoholi, porfiria, sarkoidoza, Guillan Barre etj), sëmundjet 

demielinizuese, demenca, Parkinson, tumore cerebrale frontale.  

Shkaktarët janë: dëmtimi i mbaresave nervore, që inervojne mbaresat 

nervore ku përfshihen trauma, infeksione, hernie diskale etj.  Shkaku më i 

shpeshtë është vezika neurogene nga hernia diskale.  Klinikisht pacienti 

paraqet retension urinar me glob veikal, pa çrregullime të aktit të urinimit, 

Në metodat e egzaminimit përfshihen: rezonanca magnetike, 

cistouretroskopia, uroflometria, si dhe cistomanometria.  Trajtimi duhet të 

mbrojë rrugët e sipërme urinare, të përmirësojë kontinencen urinare, të 

rrisë cilësine e jetës, dhe të korrigjojë nga pikëpamja kirurgjikale, qoftë 

edhe parcialisht aktin e urinimit. 



 

1
Fakulteti i Shëndetit Publik, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë  

2Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 
3
Departamenti i Shëndetit Ndërkombëtar, Fakulteti i Shëndetit, Mjekësisë dhe 

Shkencave të Jetës, Universiteti i Maastrichtit, Hollandë 

Qëllimi: Shqipëria është shtet në tranzicion shëndetësor, ekonomik dhe 

arsimor, në të cilin kanceri i gjirit po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha. 

Si rrjedhojë, mungojnë të dhënat, jo vetëm mbi indikatorët shëndetësorë, 

por edhe mbi njohuritë shëndetësore të popullatës, të cilat janë të 

domosdoshme për hartimin dhe implementimin e programeve parandaluese 

përkatëse. Në këtë kontekst, qëllimi i studimit ishte vlerësimi i njohurive të 

popullatës femërore shqiptare mbi faktorët e riskut, shenjat dhe simptomat 

e hershme dhe metodat e depistimit të kancerit të gjirit. 

Metoda: Ne kryem një studim deskriptiv, transversal përmes përdorimit të 

intervistave të administruara nga intervistues të trajnuar më parë. Studimi u 

krye mbi kampione proporcionale joprobabilitare, me moshë 15-86 vjeç, 

në 11 qytete të Shqipërisë. Në bazë të pikëzimit sipas intervistës (totali 

maksimal 23 pikë), njohuritë mbi kancerin e gjirit u ndanë në kategoritë: 

njohuri të dobët (0-10 pikë), njohuri mesatare (11-14) dhe njohuri të lartë 

(15-23). 

Rezultatet: Në total, 2.896 femra raportuan njohuritë mbi kancerin e gjirit, 

nga të cilat 33% (957) u llogaritën të kishin njohuri të dobët, 51% (1478) 

njohuri mesatare dhe 16% (461) njohuri të lartë rreth kancerit të gjirit.  

3.083 femra raportuan sjelljen dhe qëndrimet kundrejt kësaj patologjie, nga 

të cilat 22.5% (695) kishin sjellje dhe qëndrim jo të mirë, 62.4% (1923) 

sjellje dhe qëndrim mesatar dhe 15.1 (465) sjellje dhe qëndrim të mirë 

kundrejt kancerit të gjirit. 

Konkluzionet: Duke u mbështetur mbi rezultatet e përftuara, arrihet 

përfundimi se popullata femërore shqiptare vuan në shkallë të lartë 

mungesën e informacionit dhe të njohurive mbi kancerin e gjirit. Si 

rrjedhojë, nevojitet të hartohen dhe implementohen projekte për 



 

informimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës, me objektiv 

përfundimtar reduktimin e incidencës, paaftësisë dhe vdekshmërisë së 

lidhur me patologjinë e kancerit të gjirit. 

Fjalët kyçe: Kanceri i gjirit, Njohuritë mbi kancerin e gjirit, Sjellja ndaj 

kancerit të gjirit, Qëndrimi ndaj kancerit të gjirit 

Kirurg Onkolog, Spitali Onkologjik, QSU “Nënë Tereza” 

Kyrazhi lumboaortik (Retroperitoneal lymphe node dissection) (RPLND) 

është një proçedurë kirurgjikale, që konsiston në ekscizionin e indit celulo-

ganglionar retroperitoneal, në  trajtimin e kancerit të testit, si dhe të 

ndihmojë në stadifikimin e mirë të kësaj sëmundjeje. Kjo kryhet me 

incision median ksifo-pubik. Metodat  laparoskopike mund të përdoren,por  

ato janë konsideruar më pak efektive nga disa kirurgë. Dihet që kanceri 

testikular, përhapet sekondarisht në sistemin limfatik retroperitoneal. 

Kryerja e RPLND, ka një rëndësi të madhe të kryhet, sepse saktëson stadin 

e sëmundjes.Ajo ka rëndësi dhe kur pas kyrazhit rezultati del negativ, 

sepse saktëson stadin e parë të kësaj sëmundjeje. RPLND është duke u 

kthyer në proçedurë standart, për trajtimin e stadit të parë dhe të dytë 

klinik, të tumoreve joseminomatoz, për shkak të uljes së mortalitetit dhe 

recidives me këtë proçedurë, se sa me variantin e observimit. Përsa i përket 

tumoreve joseminomatoz, ato janë konsideruar më agresivë se ato 

seminomatoz. Tumoret seminomatoze  janë  shumë më të ndjeshme ndaj 

rrezatimit se tumoret joseminomatoze, kështu që trajtimi me radioterapi,  

është  preferuar shpesh mbi RPLND. Problemet e mundshme të kyrazhit 

lumbo-aortik, më së shumti kanë të bëjnë me nervat simpatike,  që shtrihen 

paralelisht palcës kurrizore, të cilët mund të dëmtohen ose priten gjatë 

procedurës, dhe kjo mund të shkaktoje infertilitet, një pamundësi te 

ejakulacionit, ose paaftësia për te realizuar ereksionin. Kjo është arsyeja 

pse nga kirurget kërkohet impenjim për të ruajtur nervat(nerve sparing), sa 

herë që është e mundur.Një formë më pak invazive është teknika 

laparaskopike (L-RPLND), e cila është më e kushtueshme, kërkon më 



 

shumë kohë, dhe kërkon pajisje të veçantë që nuk mund të ketë çdo 

spital. Open RPLND (O-RPLND), kyrazhi lumbo-aortik me laparotomi, 

mund të ketë më shumë probleme postoperatore, por ka sukses më të madh 

në saktësinë e diseksionit.Disavantazhet e një RPLND të hapur, përfshijnë 

dekurs më të gjatë postoperator. Ashtu si në çdo operacion të madh, 

infeksioni është i mundur, apo dhe vonesa në kanalizim. Shkolla të 

ndryshme kanë mendime të ndryshme  në lidhje me nevojën për të kryer 

RPLND pas orchiectomise , dhe kjo varet nga lloji i tumorit dhe stadi 

klinik. Shkollat amerikane rekomandojë kirurgji, ndërsa në 

Europë, kimioterapia është më e preferuar, por vitet e fundit po rritet roli i 

kirurgjisë. Një RPLND mund të kryhet për të hequr mbetjet jo-malinje të 

tumorit, të cilat vazhdojnë pas kimioterapisë, sepse pas trajtimit këto mund 

të rishfaqin potencial malinj dhe mund të jenë rezistent ndaj kimioterapisë. 

Stadi i pare klinik: Sipas National Comprehensive Cancer Netëork, 

rekomandojnë observimin vetëm në stadin e IA, dhe kyrazhin lumbo-

aortik me ruajtje te nervit,  ose kimioterapinë (IB),  për pacientët me stad të 

parë të tumoreve joseminomatoz .Për pacientët që zgjedhin kyrazhin mbi 

observimin, këshillohet kyrazhi lumbo-aortik homolateral me rruajtje te 

nervit. Nga literatura ne 333 paciente që kanë kryer kyrazh lumbo-aortik, 

për stadin e parë, janë gjetur limfonoduj pozitiv ne 22% te pacientëve, 97% 

e të cilëve kanë bërë kimioterapi, adjuvanterecidiva ka qene 0.3. Stadi i II 

klinik: Pacientët e këtij stadi qe do ti nenshtrohen kyrazhit lumbo-aortik , 

jane kandidate  per kyrazhin kontrolateral me rruajtje të nervit. Kandidatët 

për kyrazhin homolateral, janë ata me nivele në normë të markerave 

tumoral, adenopati më të vogla se 2cm.Megjthatë nëse kirurgu 

intraoperator konstaton vlerësim jo të saktë të këtij stadi, justifikohet bërja 

e kyrazhit kontrolateral me rruajtje të nervit. Pacientët e stadit IIB trajtohen 

me kimioterapi neoadjuvante dhe më pas i nënshtrohen kyrazhit. Stadi IIc / 

III klinik: Pacientët me masa reziduale post kimioterapie neoadjuvante i 

nënshtrohen kyrazhit të plotë bilateral nga bifurkacioni i aortes deri në 

nivelin e vazave renale.Sot në botë ka shkolla që arrijnë kyrazhin deri në 

kruset e diafragmës. Asnjë herë nuk duhet harruar që orchifunikulectomia, 

të bëhet me rrugë inguinale. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orchiectomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemotherapy


 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Qëllimi: Këtij studimi është të përcaktojë nëse përdorimi intravenoz i 

Sulfatit të Magnezit, redukton të dridhurat gjatë operacineve uologjike me 

anestezi spinale.  

Materiali dhe Metoda: Studimi është rastësor. Në studim janë përfshirë të 

gjithë të sëmurët që i janë nënshtruar operacioneve urologjike me anestezi 

spinale. Në studim janë përfshirë 500 të sëmurë. Operacioni ka qenë i 

planifikuar. Operacionte kryesisht ishin prostaektomi e hapur, ose 

transurethral dhe transurethral papiloma.Nga studimi janë përjashtuar të 

sëmurët që ishin me Parkinson,si edhe të sëmurët që patën nevojë për 

hemotransfuzion gjatë operacionit.  

Rezultatet: Anestezia subarachnoidale u realizua me sol.Bupivacaine 

0.5%. Me age spinale G.24,25,26.Pacientë u ndanë rastësisht në 2 grupe, 

ku njëri grup 250 të sëmurë (grupi i  kontrollit) mori  sol fiziologjik. Dhe 

grupi tjetër po 250 të sëmurë, mori Sol MgSO4 80mg për 30 min, e 

shoqëruar me 2 gram në orë gjatë periudhës intraoperatore. Blloku motor 

është velerësuar me shkallën motore Bromage, ndërsa shaklla e bllokut 

sensor, është velerësuar  me  testin e pickimit me gjilpërë. Të dridhuat janë 

parë pas anestezisë spinale . Gjithashtu janë monitoruar dhe efektet 

anësore. Hipotermia është hasur te të gjithë të sëmurët që moren 

Mg.100%.Te të sëmurët që nuk morën Mg, u has në 82% të të sëmurëve. 

Rënia e temperaturës ishte sinjifikativisht më e ulët në grupin Mg 

(P<0.005).  

Konkluzioni: Të dridhurat u hasën në 16 të sëmurë (6.5%) në grupin e Mg. 

Ndërsa në grupin e kontrollit të dridhuat u hasën 170 të sëmurë 

(67%)(P<0.0001). Pra vihet re një rënie sinjifikative e të dridhurave në 

grupin e të sëmurëve që morën MgSO4. 

 



 

1
Laboratori i Imunologjisë dhe Tipizimit Indor, Qëndra Spitalore Universitare 

“Nënë Tereza“, Tiranë                                                                                                                       
2Laboratory of Anthropology, Genetics and Peopling History, University of 

Geneva, Switzerland  
3
Departamenti i Shëndetit Publik, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, 

Tiranë   

Hyrje: Artriti reumatoid  është semundja më e zakonshme inflamatore 

sistemike autoimune, me etiologji jo të qartë. Pavarësisht moshës së 

shfaqjes, prevalenca e  artritit reumatoid shkon 0.5% - 1% të popullatës në 

mbarë botën.  Megjithatë, prevalenca e artritit reumatoid, varion në 

popullata të ndryshme dhe kjo ndryshueshmëri, është atribut i  

polimorfizmit gjenetik,  ndër të cilet gjenet HLA luajnë një rol të madh. 

Studimet  janë të fokusuara më shumë në ndikimin që kanë këto gjene 

HLA, në patogjenezën e artritit reumatoid dhe veaçnërisht në prodhimin e 

autoantitrupave, të cilët kanë rol të rëndësishëm për identifikimin e 

pacientëve me artrit reumatoid para fillimit të lezioneve.                                                                                                                                                   

Materiali dhe metoda: Në këtë kontekst, ne studiuan  sensitivitetin dhe 

specificitetin e faktorit reumatoid, duke i krahasuar me parametrat 

diagnostike të  Antitrupave anti peptide ciklik të citrulinuar. U morën në 

studim pacientë me AR, që ishin diagnostikuar sipas kritereve ACR 1987. 

Grupet e kontrollit përbëheshin nga të sëmurë me sëmundje sistemike jo 

AR dhe individë normalë. U studiuan frekuencat e aleleve HLA-DRB1 dhe 

HLA-DQB1 në 100 pacientë me AR, që u krahasuan me frekuencat 

respektive të 191 individëve normalë.                                                 

Dozimi serik i FR dhe ACPA, u krye me ELISA, në përputhje me 

instuksionet e reagentëve. Përcaktimi i Aleleve HLA-DRB1 dhe DQB1, u 

realizua me rezolucion të ulët dy digite. Frekuencat e aleleve, u llogaritën 

me programet Gene (rate) dhe R Statistical.                                                                                                                                             



 

Rezultatet: Në pacientët me AR, pozitiviteti i ACPA ishte 54% dhe FR 

ishte pozitive në 44.4% të pacientëve me AR. Specificiteti diagnostik i 

ACPA referuar grupit të individëve normalë, rezultoi 96.2% dhe për FR  

86.7% . Kur si grup kontrolli u morën pacientë me sëmundje sistemike jo 

AR, specificiteti i ACPA ishte 84.6% dhe FR e kishte 32.05%.                                                                             

Ne kemi  gjetur se në pacientët  shqiptarë me AR, ka  një rritje te 

frekuences se aleleve  HLA-DRB1 * 04, në pacientët  ACPA+ dhe FR+ ( 

dyfish pozitive), në krahasim me grupin e kontrollit normal  dhe gjithashtu 

duke i krahasuar me pacientet ACPA negative dhe FR negative. E njëjta 

tendence lidhjeje, por pa rëndësi statistikore, është vënë re mes DRB1 * 01 

dhe pacientëve ACPA+ dheFR+.                                                                                                                                     

Alelet predispozuese HLA-DRB1 * 01 dhe HLA-DRB1 * 04 së bashku, 

janë gjetur në 29,0% të pacientëve  shqiptarë me AR, ndërsa rezultati 

përkatës për  alelet mbrojtëse (RAP) HLA-DRB1 * 11 dhe DRB1 * 13 

është 56,0%.  

Përfundimet: Ky studim realizohet për herë të parë në Shqipëri  dhe do të 

shërbejë si pikënisje e studimeve të tjera me objektiv: përcaktimi I HLA 

me rezolucion të lartë,  të dhëna që do të shpjegojnë më mirë lidhjen e 

gjenotipeve HLA, me fenotipet klinike të AR dhe ecurinë e sëmundjes . 

Me rezultatet e studimit të pacientëve shqiptarë me AR, ne treguam se 

prevalenca e ACPA dhe FR është më e ulët se në popujt e Evropës Veriore 

dhe Perëndimore. Këto gjetje kanë lidhje të rëndësishme me sfondin 

gjenetik  që shpjegon dhe ndryshueshmërinë e autoantitrupave, ndërmjet 

popujve të ndryshem. 

1Student/e,  Fakulteti i Mjekësisë, UMT;  
2Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme QSUT “Nënë Tereza”, Katedra e 

Urologjisë 



 

Qëllimi: Studim retrospektiv i përdorimit të Nefrostomive Perkutane si 

procedurë e parë në Uropatitë Obstruktive dhe Patologjitë Malinje, në 

rastet e studiuara dhe shpërndara sipas moshës, gjinisë dhe indikacioneve.  

Metodat: Studim i tipit retrospektiv kuantitiv me variabla cilësor.U morën 

në shqyrtim 117  raste klinike bazuar në të dhënat e regjistrave të 

Shërbimit të Urologjisë pranë Klinikës së Kirurgjisë së Përgjithshme. 

Studimi ka përfshirë periudhën kohore janar 2011- janar 2015.U bë 

përpunimi dhe shpërndarja e të dhënave sipas gjinisë, grupmoshës dhe 

indikacioneve. 

Rezultatet: Shpërndarja e të dhënave   

Sipas gjinisë: 47% e pacienteve ishin femra dhe 53 % ishin meshkuj                                         

Sipas moshës: 14.9% e pacienteve i përkasin grupmoshës 18-30 vjeç, 

39.4% grupmoshës 31-60, 45.7% grupmoshës 61-90 vjeç. 

 
Uropati Obstruktive  

Malinje 

Uropati  Obstruktive  

jo Malinje 

F Ca. Colli Uteri Të tjera Hidronefrozë Të tjera 

Nr.(%) 9(16.4%) 11(20 %) 27(49.1 %) 8(14.5 %) 

M 
Rrugët e 

sipërme 

Rrugët e 

poshtme 
Hidronefrozë Të tjera 

Nr.(%) 22(35.5 %) 8(12.9 %) 21(33.9 %) 11(17.7 %) 

Gjithësej 42.7% Malinje 57.3% Beninje 

Tabela 2- Rastet e nefrostomisë perkutane sipas indikacioneve 

Përfundimet: Frekuenca më e lartë e nefrostomive perkutane vërehet në 

grupmoshën 61-90 vjeç. Shkaku më i shpeshtë që pacientët i nënshtrohen 

nefrostomisë perkutane është hidronefroza nga uropati obstruktive e 

komplikuar me gjendje febrile për të dyja gjinitë. Procedura e 

PNCL duhet konsideruar si zgjedhje e parë në rastet e obstruksionit 

urinar nga uropatitë obstruktive apo patologjitë malinje. Ajo 



 

paraqet komplikacione më të pakta krahasuar me atë të hapur a po uretero-

kutano‐stominë si rezultat i invazivitetit të  ulët të saj si dhe për shkak të 

anestezisë lokale që nevojitet për këtë  procedurë. Kosto- efektiviteti i 

saj është shumë i favorshëm në krahasim me metodat e tjera tradicionale 

(ditëqëndrim më i ulët, komplikacione postoperatore shumë të pakta, dhe 

rikthim  më i shpejtë në jetën aktive). 

Fjalët kyçe: Nefrostomi perkutane, hidronefrozë, retrospektiv, kancer colli 

uteri,indikacione  

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 

Hyrje: Nevoja që pacientët kanë për t'ju nënshtruar proçedurave specifike 

dhe agresive, qoftë për arsye diagnostike apo terapeutike, kërkon që 

vlerësimi të jetë sa më rigoroz për planifikimin e llojit të anestezise që do 

të përdoret. Është rritur numri i  pacientëve që intervenohen me fiziologji 

të alteruar. Por nga ana tjetër edhe medikamentet anestetike, mund të 

ndërhyjnë në homeostazën e organizmit.  

Qëllimi: Nëpërmjet vlerësimit preanestetik, ne përcaktojmë riskun 

anestetik, si dhe modifikimin e tij (uljen e riskut). Për këtë qëllim, ASA ka 

ngritur një task forcë për të vlerësuar efikasitetin e konsultës preanestetike.  

Diskutime: Vlerësimi preanestetik nuk është proçes statik, në vartësi të 

gravitetit kirurgjikal dhe të pranisë së sëmundjeve shoqëruese përcaktohet 

dhe nevoja ose jo, për ekzaminime të tjera. Gjithmonë kjo bëhet në 

përputhje me kosto-efikasitetin. Vlerësimi i riskut Kardio-vaskular dhe 

Respirator, duhet të jetë sa më rigoroz për shkak të rëndësisë jetike, që ka 

mirëfunksionimi i tyre. 

  



 

Departamenti Anestezi-Reanimacion, Qëndra Spitalore Universitare “Nënë 
Tereza” 

Embolia pulmonare (EP) mbetet një komplikacion i rëndë në periudhën 

postoperatore, por edhe jashtë kësaj periudhe, shoqërohet me rritje të 

mortalitetit dhe morbozitetit si edhe me rritje të rëndësishme të kostos 

spitalore. Virchoë-i pershkroi që kombinimi i stazës venoze me dëmtime të 

mureve të vazave dhe hiperkoagulimi, janë triada kryesore në zhvillimin e 

tromboave të venve të thella (TVT). Në faktorët e rrezikut, futen faktorë 

gjenetikë, faktorë të fituar, faktorë shpërthyes, dhe faktorë të lidhur me 

repartet e terapisë intensive. Hallkat kryesore fiziopathologjike, janë 

bllokimi mekanik i arteries pulmonare dhe çlirimi i një sërë mediatorësh, 

që rrisin ende presionin në shtratin vaskular pulmonar, duke rënduar punën 

e të dy ventrikujve, duke dhënë gjendjen e debitit të ulët, hipotensionit, 

ishemisë ventrikulare, dhe rëndim të hemodinamikës deri në arrest kardiak. 

Klinika dominohet nga dispnea, dhimbja pleuritike, djersitja, sinkopet, por 

edhe alterimet e statusit mental, takikardia, takipnea, temperatura, dhe 

cianoza. Antikoagulimi, ruajtja e hemodinamikes dhe respiracionit, janë 

parimet e trajtimit. 

Kirurg Koloproktolog, Qendra Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” 

Sfinkterotomia interne laterale (SIL), është një operacion që bëhet në 

muskulin e sfinkterit anal të mbrendshëm për trajtimin e fistulave anale 

kronike. Sfinketri anal i brendshëm është një nga dy muskujt që rregullon 

kompetencën anale. SIL lejon muskulin të pushojë duke rritur furnizimin 

me gjak te fistula dhe përshpejton shërimin. Në harkun kohor të 3 javëve, 

mund të shërohen deri në 96% të fistulave anale. SIL indikohet në trajtimin 

e fistulave anale kronike ku ka dështuar terapia medikamentoze. Proçedura 

mund të bëhet nën anestezi lokale dhe anestezi gjenerale. Mendohet që 

anestezia gjenerale, ofron më pak rekurenca sesa anestezia lokale. SIL ka 2 

teknika, ajo e hapur dhe teknika e mbyllur ose subkutane. Inkotinenca 

fekale, hemorragjitë, dhe abceset perianale janë komplikacionet më të 

shpeshta. Në kliniken e tretë të Kirurgjisë së Përgjithshme, kjo teknikë 



 

është përqafuar prej vitesh. Janë bërë 411 raste, nga këto, rreth 230 janë me 

tekniken e hapur, kurse pjesa tjetër, me teknikën e mbyllur ose subkutane. 

Në 25 raste, ka patur hemorragji të vogël postoperatore, ndërsa inkotinenca 

fekale dhe abceset, nuk janë hasur. Thelbi i leksionit është njohja nga 

mjekët e ri dhe mjekët e familjes të teknikës postoperatore dhe të kujdesit 

postoperator. 

Transplanti renal është një nga proçedurat më moderne, më të kërkuara nga 

pacientët shqiptarë dhe në rajon , si rezultat i avancimit, ekperiencës së 

fituar klinikisht dhe optimizimit të kirurgjisë në transplantet e organeve. 

Kohët e fundit, janë realizuar me dhjetra transplante renale edhe në vendin 

tonë, kryesisht në spitalin Amerikan. Duke u bazuar edhe nga eksperienca 

në spitalin tonë, përveç të tjerave, ekzaminimi ekografik Doppler, përmban 

një rol të rëndësishëm në ndjekjen post-operarote të hershme dhe afatgjatë, 

në vlerësimin dinamik të funksionit renal , kryesisht në matjet spektrale të 

vaskularizimit renal . Gjithashtu Ekografi Doppler Renale (EDR), jep 

detaje të rëndësishme në lidhje me komplikacionet e hershme nga 

patologjitë vaskulare si flakjet akute/subakute, nekrozat tubulare, 

koleksionet e ndryshme apo hematomat post-operatore, si dhe 

komplikacionet e tjera ektra-renale që mund të shfaqen gjatë qëndrimit 

spitalor.  

Qëllimet kryesore të kësaj teme, janë prezantimi dhe informacionet e 

fundit në lidhje me vlerësimin e përgjithshëm të renit të transplantuar me 

ekografi Doppler , njohuri të përgjithshme në teknikën dhe matjet spektrale 

të ekografise dhe rëndësia e ekperiences së radiologjisë dhe komunikimit 

dinamik ndërmjet klinicistit, kirurgut dhe radiologut dhe vlerave 

laboratotike . Kemi prezantuar edhe disa raste transplantesh nga spitali 

amerikan dhe disa patologji post-operatore, vlerësuar me ekzaminimet 

radiologjike dhe në raste të rralla, ato histo-patologjike dhe përmirësimet 



 

kliniko-laboratorike të pacientëve . Ja vlen per tu spikatur edhe suksesi 

kirurgjikal ,ndjekjet perfekte klinike dhe eksperienca e parë afatgjatë e 

stafit të transplantit të spitalit tonë duke u bazuar nga rreth 60 pacientë të 

operuar nga Shqipëria dhe Kosova dhe të ndjekur në vazhdimësi.  

Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 

Njohja e mjekut të përgjithshëm me patologjitë më të shpeshta në 

praktikën e urgjencës kirurgjikale është e rëndësishme. Patologjitë akute 

kirurgjikale janë shpesh të nënvlerësuara ose të nëndiagnostikuara, për 

shkak të një klinike jo gjithmonë të qartë dhe ngjashmërinë e saj me 

patologji të tjera që nuk kërkojnë intervent kirurgjikal. Në këtë punim do të 

përpiqemi të bëjmë një rezyme të literaturës bashkëkohore, për të arritur në 

disa pika kyçe, të cilat janë orientuese për mjeksinë e përgjithshme për të 

hedhur idenë e një diagnoze akute kirurgjikale. Ndërgjegjësimi i mjekut të 

përgjithshëm që nën-diagnostikimi i një patologjie kirurgjikale, mund ta 

kthejë një intervent rutinë, në një jetë kërcënues për pacientin. Një njohje e 

mirë e anatomisë abdominale, është gjithmonë orientuese në diagnozën 

kirurgjikale. Një anamnezë e kujdeshme është e pazëvendësuese për 

diagnostikimin e çdo patologjie, për më tepër e atyre kirurgjikale. Ndjekja 

e pacientit në dinamikë, është e domosdoshme për vetë natyrën ndonjëhere 

të vakët të patologjive akute kirurgjikale.  

2 2 2
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1Shërbimi i Otorinolaringologjisë, QSU “ Nënë Tereza”, Katedra e 

Otorinolaringologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 
2Student, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

Hyrja: Ca i laringut është një nga neoplazitë malinje më të shpeshta të 

regjionit të kokës dhe të qafës. Është një patologji që prek më shumë 

 



 

meshkujt rreth moshes 50-60 vjeç. Duhanpirja është një nga faktorët 

madhor të riskut të këtij kanceri. 

Objektivat e këtij studimi janë si më poshtë: 

 Evidentimi i  faktorëve të riskut për kancerin e laringut në 

Shqipëri 

 Përcaktimi i shpërndarjes sipas moshës, seksit, vendbanimit si dhe 

sipas stadeve dhe lokalizimit të kancerit 

 Evidentimi i mënyrave të trajtimit sipas stadeve 

Metodika: Studimi që kemi realizuar është një studim cross-seksional. Ky 

studim përfshin  të dhënat e regjistruara në  kartelat klinike për pacientet e 

diagnostikuar në sherbimin e ORL-së në Qëndrën Universitare “Nënë 

Tereza” Tiranë (QSUT) me diagnozën Ca laringu, për periudhën 12 

vjeçare 2002-2014.Të dhënat e paraqitura në kartelat klinike për rastet me 

kancer laringu u grumbulluan dhe u analizuan nga pikëpamja kronologjike, 

epidemiologjike, klinike,diagnostike,terapeutike për të realizuar objektivat. 

Rezultatet: Janë marrë në studim 801 raste, prej të cilave 95.5% janë 

meshkuj dhe 4.5 % janë femra. Mosha më e prekur është 60-69 vjeç në 

34.625% të rasteve. Mosha më pak e prekur është ajo mbi 80vjeç me 

0.125%.Shpërndarja fshat-qytet është 41.07%:58.875%. Diagnoza më e 

shpeshtë histologjike është ajo epidermoide me 78.8%. Stadi më I shpeshtë 

është T3N1M0 me 48.6%.Sipas diferencimit numri më i madh i rasteve 

është ai mesatarisht i diferencuar me 54.43%.Faktori kryesor I riskut është 

duhanpirja. 

Konkluzioni: Bazuar në rezultatet e mësipërme arritëm në përfundimin se 

meshkujt janë më të prekur nga Ca I laringut se femrat. Grupmosha më e 

prekur është ajo 60-69vjeç me predominim të rasteve në zonat urbane, 

duke pasur si faktor kryesor risku duhanpirjen. Kanceri diagnostikohet në 

stade të avancuara. 

Fjalët kyçe: kanceri I laringut, të dhënat epidemiologjike mbi kancerin e 

laringut, të dhënat anatomo-klinike. 



 

Definicioni i Patologjisë: Paralizë apo parezë flakside e gjymtyrës së 

sipërme, kryesisht, si pasojë e tërheqjes së pleksusit brakial gjatë lindjes. 

Qëllimi i Studimit: Roli që ka fizioterapia në zhvillimin psikomotor të 

pacientëve me pleksus brakial. 

Materiali dhe metodat: Studimi është i tipit statistikor-seri rastesh-

retrospektiv, me komponentë deskriptive dhe analitike, i bazuar në 

shqyrtimin e kartelave klinike të 232 pacientëve me aftësi të kufizuar fizike 

të paraqitur në Qendrën Kombëtare të Mirërritjes, Zhvillimit dhe 

Rehabilitimit të Fëmijëve, Qëndrën Spiatalore Universitare Nënë Tereza, 

Pavioni i Fizioterapisë në Pediatri dhe në Repartin e Obstetrikës, në 

Klinikën Gjinekologjike dhe Obstetrike në qytetin e Tiranës gjatë 

periudhës Shtator 2013-Maj 2014. Të dhënat janë analizuar me anë të 

paketës statistikore SPSS 16.0. 

Fjalët Kyçe: Aftësi e kufizuar fizike, zhvillimi psikomotor, motriciteti fin, 

dëmtimi i pleksusit brakial, roli i fizioterapisë, metodat rehabilituese. 

Statistika: Fizioterapia u krye në 18 pacientë (64.3%). Në fund të trajtimit 

ishte prezent deformimi në 1 (3.6%), sindromi Horner në 2 (7.1%), 

kontrakturë e shpatullës dhe bërrylit në 8 (18.8%), biceps dhe foream 

cirkumferencë në 18 (62.9%), 5 (17.9%) dhe 6 (21.4% Paraliza Erb 

konsistoi në 71.4% të rasteve. Rikuperimi ishte i kënaqshëm në shumicën e 

rasteve. Trajtimi: Nëpërmjet fizioterapisë, teknikave manuale dhe 

elektroterapisë. 

Rezultatet: Pjesa më e madhe e fëmijëve (97.3%), rikuperuan funksionin 

normal të pleksusit brakial, përveç një rasti (2.7%). Nuk referohet asnjë 

ndërhyrje kirurgjikale, prognoza është pozitive pasi pjesa më e madhe e 

rasteve kanë rikuperim të kënaqshëm. 28 raste u trajtuan dhe pritej 

rikuperim në 15 (53.6%) prej të cilëve 9 (21.4%) patën rikuperim të plotë, i 



 

moderuar në 10 (35.7%) dhe i pakët në 3 (10.7%) të rasteve. Të gjithë ata 

fëmijë që pësuan një rekuperim të plotë, 14(38.8%) u rikuperuan në më 

pak se dy javë. 

Diskutime dhe rekomandime: Roli që ka fizioterapia në zhvillimin 

psikomotor, duke ndihmuar pacientët gjatë trajtimit. Përdorimi i metodave 

manuale dhe atyre elektroterapeutike për rekuperimin e aftësive të 

humbura. Edukimi i familjarëve për kujdesin që duhet të tregojnë në 

vazhdimësi për fëmijët e tyre. 

Punonjëse sociale, Qëndra Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza” 

Stresi  është cilësuar nga psikologët, si përjetime të ndryshme në  njerëz të 

ndryshëm. Disa njerëz e përcaktojnë stresin si ngjarje, apo situatë që 

shkakton tek ata ndjenjën e tensionit, presionit, apo emocioneve negative 

si ankth dhe zemërim.Të tjerët e shohin stresin si reagim 

ndaj këtyre situatave.Shumica e psikologëve konsiderojnë stresin si një 

proces që përfshin iInterpretimin dhe përgjigjen e një personi, ndaj një 

ngjarje kërcënuese.Stresi i vazhdueshëm çon në ankth, kronik, në sëmundje 

psiko- somatike dhe në një numër të madh problemesh psiko- sociale. 

Studime shkencore tregojnë, se stresi është një nga faktorët kryesorë, që 

çon personelin mjekësor, drejt “burn-out”, përfshirë këtu edhe  studentët e 

mjekësisë. Gjithësesi, duke qenë një faktor i modifikueshem, ato 

sygjerojnë që suporti social, redukton dukshëm “burn-out” te ky personel.  

Stresi është një kompleks i bazuar mbi disa mekanizma. Faktorët e tjerë që 

duhen të merren parasysh, si mosha, statusi civil, vitet e punës,etj. Sipas 

nje “systematic revieë” (2014), punonjësit shëndetësor, kanë riskun më të 

lartë për sindromeën e “burn-out”.  Ata sygjerojnë që programet speciale 

edukative psiko-sociale, duhen marrë në konsideratë, që në fillimet e 

studimeve të këtij personeli të ardhshëm mjekësor. Metoda e aplikuar në  

këtë studim, është metoda cilësore dhe rishikim literature, kampioni në 

këtë studim është i qëllimshëm, ku nga 52 individë pjesëmarrës, 48 prej 

tyre plotësonin kriteret për tu intervistuar për këtë studim. 48 raste të 



 

intervistuara, në spitalin Nr 2 të QSUT “NënëTereza”. Të gjithë të 

intervistuarit, ishin pjesë e stafit mjekësor të Q.S.U.T. Në studimin tonë, 

qëllimi ishte përcaktimi i influencës së stresit me “burn-out” dhe në 

efikasitetin e punës.Kampioni i përzgjedhur ishin  48 punonjës, në lidhje 

me vitet më efikase në punë .65% e të intervistuarëve, referuan 5- 10 

vjeçarin e parë të punës, në lidhje me kenaqësinë e zgjedhjes së profesionit. 

46% shprehën se janë pak të kënaqur dhe 31% aspak të kënaqur, nëse do të 

kishin mundësi të zgjidhnin një profesion tjetër, 40% e tyre do të 

preferonin politikë,27% artin dhe një numër i kufizuar, do të zgjidhnin 

profesionin aktual . Ndër ta, 17% nuk do ua rekomandonin fëmijëve të tyre 

profesionin e mjekut, por 46% do t`ua rekomandojnë punën në shëndetësi 

dhe 37% janë të lëkundur. Arsyeja që një % e madhe do t’ua rekomandojnë 

profesionin të afërmve, është se shëndetësia aktualisht është treg i sigurtë 

dhe i pashtershëm punësimi.  

 

Shërbimi i Gastrohepatologjisë, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, 

Tiranë, Shqipëri 

Hyrja: Komplikacionet e rënda ndodhin shpesh në cirrozën e heparit. Për 

trajtimin e duhur është e rëndësishme të vlerësohet prania e disa 

komplikacioneve në të njëjtën kohë. 

Qëllimi: Të vlerësohet prevalenca e komplikacioneve të rënda, në lidhje 

me Sindromën Hepato Renale në cirrozën hepatike dhe të evidentohen 

shkaqet më të shpeshta të SHR. 

Metodat: Ne vlerësuam dy grupe pacientësh, 76 pacient me cirrozë 

hepatike të komplikuar me Sindrom Hepato Renal dhe 95 pacient cirrotik 

pa SHR. Ne krahasuam prevalencën e hiponatremisë së moderuar dhe të 

rëndë (i.e. Na≤130) dhe Encefalopatinë Hepatike (HE) në dy grupe.U  

vlerësuan gjithashtu faktorët precipitues  të SHR në grupin e parë.Testi T u 

përdor për analiza statistikore.Vlerat e p< 0.05 janë konsideruar 

sinjifikante. 



 

Rezultatet: Në grupin me SHR, prevalenca e HE ishte 81.4% ndërsa në 

grupin e dytë, ishte 25%  (p<0.001). Në grupin e parë prevalenca e 

hiponatremisë, ishte 30.2% dhe në grupin e dytë ishte 10% (p=0.001). 

Faktori precipitues më I shpeshtë I SHR, ishte peritonitis bacterial spontan 

(63%), I ndjekur nga hemorragjia gastrointestinale (24%), rënie e volumit e 

induktuar nga diuretiket (8.3%) dhe  paracenteza terapeutike pa rritje të 

volumit plazmatik. 

Konkluzione: Në pacientët me cirrozë hepatike të komplikuar me SHR, 

hiponatremi dhe HE janë ngjarje të shpeshta. Peritoniti bacterial spontan I 

ndjekur nga hemorragjia gastrointestinal, janë faktorët kryesorë precipitues 

të Sindromës Hepato Renale dhe paraqesin komplikacionet më të rënda të 

cirrozës hepatike.  

1 Studentë viti i V, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 
2 Mjeke Neuro-fiziologe, Shërbimi i Neurologjië, QSUT "Nënë Tereza" 
3 Punonjëse sociale, Shërbimi i Neurologjisë, QSUT "Nënë Tereza" 
4 Shefe e Shërbimit të Neurologjisë, QSUT "Nënë Tereza" 

Qëllimi: Qëllimi i këtij studimit 1 vjecar ështe te vlerësohet cilësia e jetës 

tek adoleshentët me epilepsi. 

Metodat: Pyetësori QOLIE-AD-48 u zhvillua në pacientët që u paraqitën 

në QSUT "Nënë Tereza" pranë Shërbimit  të Neurologjisë, Tiranë. U 

përzgjodhën në mënyrë rastësore 52 pacientë, nga të cilët 20 ishin femra 

dhe 32 meshkuj (mosha 11-18 vjeç) të ndarë në 4 kategori: epilepsi e 

gjeneralizuar primare (n=26), me kriza parciale (n=18) (prej të cilëve 10 

me kriza parciale komplekse dhe 8 me kriza të gjeneralizuara sekondare), 

epilepsi farmakorezistente (n=4) dhe epilepsi me prapambetje mendore 

(n=6). 



 

Rezultatet: Duke u bazuar në vlerësimin me pike të QOLIE (0-100) 

rezultoi që ekziston një diferencë sinjifikative midis krizave të 

gjeneralizuara primare ( 36 pikë) dhe kategorisë së krizave parciale (48 

pikë), diferencë kjo e cila tregon që cilesia e jetës ndikohet nga shpeshtësia 

dhe severiteti i krizave. Vlerat e ponderuara të pyetësorit QOLIE 

përfshijnë: Impakti i epilepsisë =11.8 (mesatarja 38.2 pikë), memoria 

përqëndrimi = 6.7 (39.7), qëndrimi kundrejt epilepsisë = 1.9 (20.8), gjendja 

fizike = 4.4 (49.1), stigma = 6.7 (51,2), suporti social = 1.2 (59,2), sjellja 

në shkollë = 2.9 (47.8), perceptimi i shëndetit = 5.4 (44.9). 

Përfundimi:  Pacientët me epilepsi raportuan në tërësi një cilësi të ulët 

jetese vlerësuar me 43.9 pikë (rankimi 0-100). 

Kufizimet kryesore për pacientët epileptikë ishin të lidhura me suportin 

social dhe qëndrimin kundrejt epilepsisë. Ky studim tregon një korrelacion 

të drejtpërdrejtë midis severitetit të kompromentimit të aftësive 

neurologjike dhe cilësisë së ulët të jetës tek pacientët me epilepsi. 

Fjalët kyçe: Cilësia e jetës, adoleshenca, epilepsi 

Instituti i Studimeve Dermatologjike. Tiranë 

Immunoterapia është një mjekim i vjetër, që gjen përdorim edhe sot në 

dermatologji, u duke përfshirë në mjekimin e gjithnjë më tepër 

sëmundjeve. Immunoterapia është përdorur në alopeci areata të rëndë. Sot 

përdoret në mjekimin e melanomës, në karcinomëm bazocelulare, si dhe 

është përdorur ë parë si mjekim për sëmundjet e dermatitis herpetiformis 

nëpërmjet injektimit të BCG. Immunoterapia me BCG përdoret sot në 

mjekimin e kancerit të vezikës urinare, në profilaksinë e leprës, dhe në 

sëmundjen e During (dermatitis herpetiformis).  



 

Në këtë referim, përveç një përshkrimi të shkurtër të immunoterapise në 

dermatologji, përshkruajmë dy raste të sëmundjes Dyring të mjekuar me 

BCG dhe me follow up 40 vjet dhe 5 vjet. Eshtë karakteristike se injektimi 

i BCG është rezultativ në rastet e anergisë nga mikobacteri i tuberkulozit 

(Mantoux negative). Dy rastet tona iu aplikua mjekimi me BCG për shkak 

te rezultatit negtiv të Mantoux dhe rezultatet kanë qënë të menjëherëshme. 

Të dy rastet janë ndjekur për një periudhë të gjatë. I pari për një periudhë 

40 vjecare dhe i dyti për një periudhë 5 vjecare. Si konkluzion mund të 

themi se mjekimi me imunoterapi me BCG për morbus During, është një 

mjekim efikas në të sëmurët që kanë anergi ndaj mikrobit te tuberkulozit. 

1
Universiteti Mjekësor i Tiranës, Qëndra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", 

Tiranë; 
2
Klinika Mjekësore "A-Derma", Tiranë. 

Hyrje:  Dermatiti Alergjik i Kontaktit (DAK) është një sëmundje 

ambjentale, njeë reaksion inflamator i lëkurës, shkaktuar nga allergen të 

ndryshëm. Patch Testet megjithëse një  metode  e përdorur prej shekujsh,  

përdoret dhe ka vlera diagnostikuese për të përcaktuar alergenet shkaktare 

të DAK.  

Qëllimi i Prezantimit: Të ritheksojmë vlerën e përdorimit të Patch Testeve, 

në diagnozën korrekte të DAK. Të përcaktojmë alergenet më të shpeshtë 

shkaktarë të DAK dhe të përcaktojmë profesionët më të riskuar ndaj kësaj 

patologjie.  

Materiali & Metoda:  193 Pacientë të diagnostikuar klinikisht për DAK, iu 

nënshtruan kryerjes se Patch Testeve, bazuar në protokollet përkatëse. 

Leximi dhe interpretimi i Patch Testeve, u krye 48 dhe 72 orë pas aplikimit 

të tyre.  

Rezultate:  Patch testet rezultuan pozitiv në 74.6% të pacientëve. 21% të 

pacientëve ishin pozitiv ndaj 2 ose më shumë alergeneve. Alergenet më të 

shpeshtë shkaktarë të DAK rezultuan: Sulfat Nikeli, Potassium Dicromat, 

Parfum Mix, Kobalt, Balsam Peru, Thiuram Mix, Neomycine. Zonat ku u 



 

vërejt DAK rezultuan: duart, parakrahët, të përhapur, fytyrë. Mosha 

mesatare e pacientëve:  31-40 vjeç. Profesionët që rezultuan të 

diagnostikoheshin më shumë me DAK : Punëtor ndërtimi, parukiere, 

shitës, arkëtar, shtëpiake, punonjës shëndetësie.  

Konkluzione: Gjatë praktikës së përditshme ne aplikojmë Patch Testet, si 

një metodë jo invazive, e sigurtë që realizon përcaktimin e alergeneve, 

shkaktare të mundshëm të  DAK. Aplikimi i Patch Testeve është 

domosdoshmëri për diagnostikimin e saktë, mjekimin dhe parandalimin e 

DAK.  

Departamenti i Pediatrisë, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

Qëllimi i studimit: të prezantojmë vlerat e parametrave spirometrike, në 

fëmijët me asthma. 

Metoda: Janë studiuar 26 fëmijë që vuajnë nga asthma: 7 femra dhe 19 

meshkuj, me moshë mesatare 8.1 (range3.11-13.11). Fëmijët u vlerësuan në 

periudhë asimptomatike. Për të gjithë fëmijët u analizua anamneza 

personale dhe e sëmundjes, dhe u përcaktua graviteti I asthmës në 

momentin e studimit. U vlerësua funksioni pulmonar nëpërmjet analizës së 

kurbës fluks/volum, dhe matjes se indexeve të obstruksionit (FEV1, VC, 

FEV1/FVC, PEF, DMME, FEF75%, FEF50%, FEF25%). Në 13 pacientë u 

bë testi i reversibilitetit.  

Rezultatet:  Fëmijët u klasifikuan në 3 grupe: 7.6% me Asthmë 

Intermitente (I), 34.6% me Asthmë Persistente të lehtë (II), 57.6% me 

Asthmë persistente të moderuar (III). Vlerat mesatare të parametrave të 

spirometrise bazale janë: FEV1: I=114%, II=94.9%, III=94.5%. 

FEV1/FVC: I=107.9%, II=107.5%, III=96.6%. DMME: I=101%, 

II=77.5%, III=45.4%. PEF: I=95%, II=79%, III=78.2%. 80.7% e fëmijëve 

kanë vlera të FEV1>80%. 100% e fëmijëve me asthma Intermitente, kanë 

FEV1>80%. Fëmijët me Asthmë persistente të lehtë: 22.2% kanë 

FEV1<80%, 77.7% kanë FEV1>80%. Fëmijët me Asthmë persistente të 

 



 

moderuar: 20% kanë FEV1<80%, 80% kanë FEV1>80%. 34.6% e 

fëmijëve kanë DMME25/75< 70. 63.6% e subjekteve kanë testin e 

reversibilitetit pozitiv, 27.2% e kanë negativ.  

Diskutim: Shumica e fëmijëve asthmatikë, kanë parametra të spirometrisë 

bazale brenda vlerave të normës.Për shkak se FEV1 është konsideruar një 

parametër i rëndësishëm në vlerësimin e severitetit të sëmundjes, prania e 

FEV1 në vlera normale, mund të rrezikojë mos diagnostikimin e asthmës, 

apo dhe nënvlerësojë gravitetin e saj. Spirometria pas bronkodilatatorit, 

duhet të realizohet te të gjithë fëmijët, pasi prezenca e reversibilitetit është 

tregues i rëndësishëm për diagnozën e asthmës.  

Obstetër Gjinekolog, SUOGJ “Koco Gliozheni”, Tiranë 

Diabeti ndodh në afro 2-3% të shtatzanive dhe 90% e pacienteve kanë 

diabet të shtatzanisë. Preeclampsia ndodh në afro 6% të popullatës. 

Shpeshtësia e saj është më e lartë në mënyrë të dukshme në shtatzanitë me 

diabet dhe të dy patologjitë janë përgjegjëse për një risk të lartë të 

vdekshmërisë perinatale dhe amëtare në të gjitha vendet e zhvilluara. Gratë 

me diabet në shtatzani, rrisin riskun për preeklampsi pavarsisht prej 

faktorëve të tjerë.  

Qëllimi: Të përcaktojmë nëse diabeti gestacional e rrit riskun për 

zhvillimin e preeklampsisë pavarsisht faktorëve të tjerë. 

Metodat dhe materialet: Janë marrë në shqyrtim të gjitha dosjet e 

subjekteve të shtruara me diabet gjatë shtatzanisë (n= 3218) në SUOGJ 

``K. Gliozheni`` dhe SUOGJ ``Mbreteresha Gerladinë`` gjatë periudhes 

2005-2012. Në total ishin 89 paciente me diabet në shtatzani. Një studim i 

tipit rast-kontroll u përdor për të përcaktuar lidhjen ndërmjet diabetit, si 

faktor risku në shfaqen e preeklampsisë.  

Rezultatet: Diabeti i shtatzanisë u has vetëm në 89 paciente (3%) nga totali 

prej 3218. Shpeshtësia e preeklampsisë ne grupin me diabet të shtatzanisë, 

 



 

ishte më e lartë se në grupin pa diabet të shtatzanisë. (6.1 dhe 2.8% 

respektivisht).   

Konkluzioni: Subjektet me diabet kanë 2.4 herë më shumë të ngjarë të 

zhvillojnë Preeklampsi krahasuar me subjektet pa Diabet. 

Fjalë kyçe: Diabeti i shtatzanisë, preeklampsia, vdekshmëria perinatale. 

1Studente, Fakulteti i Mjekësisë ,UMT  
2
Departamenti i Patologjisë dhe Mjekësisë ligjore ,Fakulteti I Mjekësisë, UMT. 

Shërbimi I anatomisë patologjike , QSUT 

Përmbajtja: Astrocitomat paraqiten me një larmi formash histologjike dhe 

grada tumoresh me në thelb formim të përbashkët histologjik. Tipet 

histologjike  janë bazuar mbi një kombinim të modeleve histopatologjike 

dhe llojeve të qelizave ( sipas moshës dhe lokalizimit).Gradat histologjike 

dëshmojnë prognozën si psh : gliomat infiltrative difuze , dhe një kod 

njohës për situatën klinikopatologjike. Klasifikimi bëhet sipas sistemit të 4 

gradave , ku nga grada e ulet deri tek grada më e lartë shprehet shkalla e 

malinjitetit. Kjo metodë është shumë efektive sepse menaxhon strategji për 

njohjen dhe trajtimin e tumoreve primare të trurit. Biologjikisht gliomat 

sillen në dy mënyra : si glioma difuze infiltrative ose relativisht te 

mirëpërcaktuara me rritje ekspansive. Astrocitet fibrilare difuze (grada 2-4)  

dhe tumoret oligodentrogliale perfshihen në grupin infiltrativ difuz. 

Astrocitomat pilocitike , PXA (Ksantoastrocitoma) dhe 

SEGA(Astrocitoma subependimal me qeliza gjigande)  janë zakonisht të 

mirëkufizuara.  Për diagnozën e tumoreve gliale është shumë I 

rëndësishëm përdorimi I kriterit diagnostik në shërbimet e duhura klinike. 

Rekomandohet një njohje e mirë e modeleve të gliomave me 

karakteristikat e tyre histopatologjike si dhe me  teknikat e 

imunohistokimisë. 



 

Objektivi: Në këtë studim ne hedhim dritë mbi ndryshimet  që ekzistojnë 

në pikëpamjen histomolekulare të astrocitomave difuze dhe atyre të 

mirëkufizuara , të bazuara në IDH1, mutacionin P53  dhe indeksin 

proliferativ me Ki67. 

Metodat dhe materiali: Materiali i përmbledhur nga rastet dhe një rishikim 

I literatures. 

Fjalët kyçe: Cilësia e jetës, adoleshenca, epilepsi 

1
Shërbimi i Sëmundjeve Infektive, QSU “Nënë Tereza”, Tiranë; 

2
Shërbimi 

Shëndetësor Parësor, Fier; 
3
Fakulteti i Shëndetit Publik, Universiteti 

Debrecen, Hungari  

Mononukleoza Infektive dhe Sindromi Mononukleozik, ose sëmundjet 

infektive mononukleoziko ngjasuese, janë tashmë një problematikë 

mjekësore e përditeshme, jo vetëm për 

mjekun infeksionist, por para së gjithash, për mjekun e familjes, të cilët jo 

vetëm që e hasin këtë nozologji në praktikën e përditshme, por madje 

shpesh nxitojnë ose dhe gabojnë në diagnozë dhe diagnozë diferenciale, 

duke rekomanduar mjekim me antibiotikë, ndërkohë që mononukleoza në 

vetvete, është një sëmundje e vetëshërueshme në më të shumtën e rasteve. 

Qëllimi dhe objekti i  këtij studimi është të evidentojmë, bazuar në 

eksperiencën dhe evidencën e Shërbimit të Sëmundjeve Infektive, aspektet 

kliniko-laboratorike të mononukleozës dhe sëmundjeve ngjasuese me 

mononukleozën, sindromat mononukleoziko ngjasuese, njohja e të cilave 

do të ndihmojë në diagnozën dhe diagnozën diferenciale me sëmundjet e 

tjera infektive.  

Në funksion të qëllimit kryesor, objektivat e këtij studimi janë, evidentimi i 

manifestimeve klinike të Mononukleozës, evidentimi i manifestimeve 

klinike të Sindromës Mononukleozike, evidentimi i të dhënave  



 

laboratorike, paralele dhe dallime kliniko-laboratorike, përfundime dhe 

rekomandime. 

Rezultatet e studimit dëshmuan se me MI rezultuan 36.17 %, ndjekur nga 

adenopati padiferencuar 23.40%, Toxoplasmosis 12.76%, HIV 10.63%, 

CMV 4.25%, Hepatit 2.12%. Me temperaturë 100% të rasteve, ndjekur nga 

dhimbje fyti 36.17%, adenopati 34.04% ,hepato-splenomegali kishin 

24.04% e tyre , prekje hepatike kishin 38,29% e rasteve dhe 23.40% 

rezultuan me limfadenopati cervikale. Me Igm+ per EBV rezultuan 

21.27%, Igm+ per CMV 4.25% dhe Igm+ per Toxoplasmosis 10.63%. 

Ndër rekomandimet duam të theksojmë, se Sindromi monunukleozik dhe  

Mononukleoza Infektive, në veçanti duhet të vlerësohen seriozisht, jo 

vetëm nga specialistët Infektologe , por kryesisht nga mjeku i familjes 

(GP)  për patogenicitetin dhe komplikacionet serioze që paraqesin si dhe 

shpesh për mjekimin e gabuar etiologjik, duke nxituar të përdorim 

antibiotikë pa kriter. 

1Departamenti i Shëndetit Ndërkombëtar, 2Fakulteti i 
Mjekësisë, Universiteti i Mastrihtit, Hollandë; 

3
Organizata 

Botërore e Shëndetësisë, Zyra e Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri; 4Zyra e Kërkimit 
dhe e Projekteve, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, Shqipëri; 5Qendra e Kërkimit 
dhe Zhvillimit Shëndetësor, Tiranë, Shqipëri 

Epidemiologjia sociale studion përcaktorët socialë dhe ndikimet e pasojat e 

këtyre përcaktorëve në shëndet. Diskutimi do të përqëndrohet në ilustrimin 

e metodave moderne të kërkimit shkencor, në fushën e epidemiologjisë 

sociale. Tre fushat kryesore që do të diskutohen janë: njehsimi i pabarazive 

shëndetësore, shtjellimi i pabarazive shëndetësore dhe vlerësimi i 

ndërhyrjeve dhe i politikave, që kanë si qëllim reduktimin e pabarazive 

shëndetësore. Aplikimi i këtyre metodave kërkimore, do të ilustrohet 

nëpërmjet përdorimit të studimeve historike kyçe, si edhe nëpërmjet 

shembujve aktualë të literaturës ndërkombëtare. Fokusimi i veçantë do të 

vendoset mbi pabarazitë socioekonomike në shëndet, por do të diskutohet 



 

gjithashtu edhe roli i faktorëve të tjerë socialë, si p.sh. etnia apo gjendja 

civile.  

Objektivat: Njohja me metodat kërkimore që përdoren në 

Epidemiologjinë Sociale dhe diskutimi i një sërë çështjesh shumë të 

rëndësishme në Epidemiologjinë Sociale, duke u mbështetur mbi zbulimet 

e fundit të kërkimit shkencor në këtë fushë. 

Referencat: Berkman & Kawachi, Social epidemiology. 

Rhinoplastika: Operacioni i hundës ose rhinoplastika, është një ndërhyrje 

kirurgjikale, e cila e ndryshon shumë pamjen e fytyrës, duke zbutur tiparet 

dhe duke u dhënë ëmbëlsi atyre. Ky operacion mund të zhvillohet me 

prerje brenda hundës, të cilat nuk lenë shenja në lëkurë. Bashkë me 

estetikën, mund të zhvillohet edhe riparimi funksional I problemeve të 

frymëmarrjes, gjatë të njëjtit operacion.  

Profiloplastika: Ky është një term relativisht i ri në kirurgjine plastike. 

Profilopastika nënkupton ndryshimin e të gjithë, ose disa prej tipareve të 

profilit, së bashku me rhinoplastiken. Kirurgu plastik, duke angazhuar anën 

e tij artistike, vëzhgon me kujdes ndryshimet që mund të bëhen në ballë, 

buzë apo mjekër, dhe ia propozon pacientit apo pacientes këto. Me këtë 

operacion, mund të ndodhin transformime fenomenale në fytyrë, duke 

ruajtur natyralitetin, larg pamjes “së bërë”. Gjatë kësaj proçedure, kryhen 

ndryshime në mjekër, buzë dhe ballë së bashku me hundën. Këto 

ndryshime mund të konsistojnë në augmentim ose zvogëlim sipas rastit. Në 

klinikën tonë, për të realizuar ndryshimet e konturit, në shumë raste 

përdoret dhjamë i marrë nga vetë pacientja. Proçedura e marrjes së dhjamit 

nuk le shenja, dhe meqë merret nga vetë trupi, rreziku i mospranimit dhe 

reaksionit të trupit të huaj nuk egziston. Qelizat staminale që ndodhen në 

dhjamë, kontribojnë në shkëlqimin e lëkurës dhe përmirësimit të 

saj.  Lipofilling flitet të jetë e ardhmja e kirurgjisë estetike dhe jo vetëm. 



 

Indikacionet shtrihen nga shenjat e akneve, deri te rinovimi i fytyrës për të 

luftuar plakje. 

Kardiologe pranë Spitalit Amerikan 2, Tiranë. Shqipëri 

Është dokumentuar që SAKV, është shkaku madhor i vdekjes së 

parakohshme në shumicën e popullsive të Evropës. Ajo është gjithashtu një 

burim i madh invalidizimi njerëzor, duke ndikuar në një masë të madhe në 

rritjen e kostove të kujdesit shëndetësor. Patologjia që qëndron në bazë të 

SKAV-se është arteroskleroza, e cila zhvillohet tinëzisht gjatë nje harku 

kohor shumëvjeçar dhe në kohën kur shfaqen simptomat, ajo është 

zakonisht e përparuar. Vdekja, infarkti i miokardit dhe insulti cerebral 

ndodhin shpeshherë në mënyrë të beftë, pa asnjë paralajmërim,pra me 

përpara se të jetë e mundshme ndihma mjekësore. Për këtë arsye shumë 

nga ndërhyrjet terapeutike që ofron teknologjia e sotme (invazive dhe jo-

invazive), mbeten të pazbatueshme dhe/ose vetëm paliative. Në një masë të 

madhe, ngjarja e SAKV-se lidhet me stilin e jetesës dhe me faktorët 

fiziologjikë të modifikueshëm.  

Është treguar, në mënyrë të padyshimtë, që modifikimi faktorëve të 

rrezikut ul vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë, si në individë me SAKV të 

njohur, ashtu edhe atë të panjohur. Këto prova janë të mjaftueshme për të 

kuptuar, se duke mënjanuar faktorët e modifikueshëm të rrezikut KV dhe 

duke nxitur një stil të shëndetshëm jetese, raporti i gjasave të zhvillimit të 

infarktit të miokardit, do të mund të ulej në mënyrë drastike. Këto fakte 

përbëjnë një truall shumë të fortë në përpjekjen e përgjithshme për të 

mënjanuar efektet e rënda individuale dhe shoqërore të kësaj pandemie të 

pazhurmshme, trualli i cili nuk duhet të shpërfillet. Në Shqipëri, ende nuk 

kemi studime të mëdha epidemiologjike në popullsinë e përgjithshme, për 

të pasur sot për sot një ide të përpiktë për prevalencën e SAKV-se dhe të 

faktorëve të rrezikut KV prezente.  



 

Megjithatë sipas të dhënave të ISHP-se, pretendohet që mbi 50% e 

shqiptarëve vdesin nga sëmundjet kardio-vaskulare si dhe 75% të kësaj 

vdekshmërie, e përbëjnë sëmundjet me baze aterosklerotike. Për më tepër, 

duhet nënvizuar se rreth 40% e vdekjeve nga sëmundja ishemike e zemrës, 

ndodhin në segmentin moshor 40 deri 69 vjeç, e cila është një moshë 

produktive. Për të mënjanuar këto ngjarje të parakohshme është e 

domosdoshme të parandalohet nisja dhe zhvillimi i proçesit aterosklerotik, 

i cili fillon shumë kohë më parë se të zhvillohen shfaqjet klinike. 

Parandalimi i këtij proçesi, është i ashtuquajturi parandalim parësor, i cili 

mund të aplikohet në një kontingjent njerëzish me rrezik të lartë KV, të 

afërt ose të largët. Vlerësimi i këtij rreziku është i bazuar mbi një numër 

faktorësh rreziku si mosha, gjinia, presioni sistolik i gjakut, duhanpirja dhe 

kolesteroli total (projekti SCORE). Sipas këtij vlerësimi, Shqipëria renditet 

në vendet me rrezik KV të madh. Masa e rrezikut 5% e lart, konsiderohet 

rrezik i madh dhe i duhet kushtuar kujdes maksimal. Ndërthurja e 

parandalimit parësor në një kontingjent të caktuar të popullsisë, i cili mbart 

rrezikun e madh të vdekjes së parakohshme KV, ose të ngjarjeve të tjera 

klinike KV me parandalimin dytësor, në të sëmurët me SAKV tashmë të 

shfaqur, përbën pra, tiparin dallues të parandalimit, në praktikën klinike. 

1Studente, Fakulteti I Mjekësisë, UMT  
2Shërbimi I Sëmundjeve Infektive, QSUT 

Hyrje: HIV/AIDS një ndër sindromat imunodeficitar madhore, është një 

aktualitet për Shqipërinë prej një çerek shekulli. Sot ajo renditet e para 

ndër sëmundjet infektive me përhapje të madhe globale, dhe mortalitet të 

lartë sidomos në vendet e pazhvilluara apo ato në zhvillim. Në vendin tonë 

incidenca e saj ende është e ulët krahasuar dhe me vendet e rajonit, por ajo 

që është shqetësues është rritja e saj në mënyrë të ndjeshme nga viti në vit. 

Qëllimi: Paraqitja e një panorame të rasteve me HIV/AIDS në vendin tonë 

bazuar në karkateristikat klinike dhe imunologjike të tyre. 



 

Metoda: Studiuam 372 raste me HIV/AIDS , të diagnostikuar nga 1996-

2013, analizuam aspekte epidemiologjike, infeksionet oportuniste me të 

cilat janë paraqitur dhe nivelin e limfociteve CD4+, në stadin e 

diagnostikimit. 

Rezultatet: Sipas aspektit epidemiologjik; ishin 122 femra dhe 250 

meshkuj, grupmosha 15-20 vjeç 2 raste, 20 –40 vjeç 148 raste, 41-60vjeç 

160,61-80vjeç 61 raste.Sipas të dhënave klinike;me simptoma në 

momentin e diagnostikimit 230 raste, asimptomatik 96, dhe për 40  raste 

nuk kishte të dhena bazuar në infeksionet oportuniste; alterime 

hematologjike  24 raste, LAS 37, wasting sindrom 110, leukoplaki orale 

15,candidoze orale 85,  condiloma akuminata 21, herpes zoster 45, diarre 

38, dermatite 42, TBC 22, Sifiliz 21, manifestime neurologjike 15, 

sarkome Kaposi 21, retinite nga CMV 5, prekje pulmonare 51, moluscum 

contagiozum 9, leishmania viscerale 5, toksoplazmozë cerebrale 11, 

perikardit 1; sipas stadit imunologjik me CD4+ < 350 cel/mm
3 
160 raste, > 

350 cel/mm
3 
107, dhe ne 105 raste nuk kishte te dhena. 

Përfundimet: 

 Predominonin me shumë meshkujt me 67.2% 

 Grupmosha më e prekur është 40-60 vjec me 43% 

 Me simptoma në momentin e diagnostikimit 61.8% 

 U evidentuan 19 lloje infeksione oportuniste 

 CD4+ < 350 cel/mm
3 
 43% 

 

1Fakulteti I Shkencave Mjekësore Teknike; 2Reparti I Gastro-hepatologjisë, 
3Spitali I Lushnjes; 4Reparti I Urgjencës; 5Studente Mjekësie. 

Sfondi: Diagnoza e ikterit mekanik (IM) bazohet në të dhënat klinike, 

biokimike, dhe ekzaminimet radiologjike (ER). 

 



 

Qëllimi: Përcaktimi I etiologjisë nga të dhënat klinike, biokimike e 

radiologjike të IM dhe vlerësimi I diferencave midis shkaqeve malinje 

(ShM) dhe beninje. 

Metodologjia: Në këtë studim prospektiv, u përfshinë 145 pacientë të 

shtruar në spital, me diagnozën e IM nga janar 2012– janar 2014, me të 

dhëna anamneza, ekzaminimi fizik, testet biokimike dhe ER. 

Rezultatet: Nga 145 pacientë të moshës 18 – 91 vjeç (mosha mesatare 

64.35), 94 ishin meshkuj (65%), 51 femra. Shkaqet malinje ishin më të 

gjetura se shkaqet beninje (64% vs 36%) me meshkujt më të prekur se 

femrat (72% vs. 28%). 

Karcinoma e kokës së pankreasit (KKP) rezultoi me prevalencë të lartë 

(36.71%) e ndjekur nga koledokolitiaza (26.56%) dhe kolangiokarcinoma 

(18.75%). Dhimbja e barkut, verdhëza, urina e errët dhe fecet e bardha, 

ndryshimet signifikative të nivelit të hemoglobinës (p<0.02), bilirubinës 

totale (p<0.003) e indirekte (p<0.05) dhe në fosfatazën alkaline (p<0.006) 

u raportuan në pacientët shkaqe malinje (p<0.05).  

ER më I saktë rezultoi MRI (94%),  i ndjekur nga CT scan (90%) dhe 

sonografia (88% ). MRI dhe CT-scan rezultuan më sensitive dhe specifik 

ndaj shkaqeve beninje (94%, 90%) dhe ShM (95.7%, 93,4%) respektivisht.  

Konluzionet: Meshkujt rezultuan më të prekur nga IM malinje, me Kancer 

I Kokës së Pankreasit të hasur më shpesh. Obstruksioni beninj, u vu re në 

të rinjtë me koledokolitiazen, si pathologjia më e shpeshtë.Të trija ER 

(sonografi, , MRI ,CT scan) paraqitën saktësi, sensitivitet e specifitet të 

lartë diagnostikues. 

Fjalët kyçe: Ikteri mekanik, karcinoma e kokës së pankreasit, 

koledokolitiaza. 

1Mjekësi e Përgjithshme, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 
2
Endokrinolog, Shërbimi  i Sëmundjeve të Brendshme, Spitali Rajonal, Durrës 



 

Sfondi: Çrregullimet konjiktive (CD), janë nga komplikacionet më të 

nënvlerësuara të Diabetit Mellitus, të cilat  lidhen me një sërë 

mekanizmash fispatologjik ende në studim, si: mikroangiopatia, 

hipoglicemia, hiperglicemia, skema dhe lloji i terapisë, gjithashtu 

sëmundje bashkëshoqëruese të DM si dislipidemia e HTA.  Aftësitë 

konjiktive, mund të ndikojnë në feedback-un e terapisë farmakologjike dhe 

dietike, dhe si rrjedhim në ecurinë klinike të DM. 

Objektivat: Evidentimi  i çrregullimeve  të mundshme konjiktive dhe 

sferave më të prekura në pacientë me DM. Lidhjen ndërmjet: 

fluktuacioneve në vlerat e glicemisë dhe CD; kohëzgjatjes së sëmundjes 

dhe CD; llojit të terapisë dhe CD. 

Metodologjia: Është përdorur Testi i vlerësimit të shpejtë të funksioneve 

konjiktive (ERFC sipas R.Gil, G.Toullat). Pikëzimi maksimal 50 ( 38,5 

pikë ekuivalent me 23 pikë MMSE ), i standartizuar për moshën dhe 

nivelin  kulturor. U përfshinë në studim 53 pacientë me DM të 

hospitalizuar në Spitalin Rajonal Durrës, apo konsultuar në poliklinikë 

gjatë periudhës Shkurt-Mars 2015. Për çdo rast u mor konsenti i informuar 

i pacientit dhe të dhëna nga kartelat klinike në lidhje me HbA1C, 

kohëzgjatjen e sëmundjes, terapinë aktuale dhe mënyrën e administrimit.  

Kriteret e përjashtimit: Alterimet e koshiencës, sëmundje neurologjike të 

njohura, çrregullime psikiatrike,  defiçite të theksuara visive dhe auditive. 

Rezultatet: Në 53 pacientë, 49% meshkuj dhe 51% femra me moshë 

mesatare për DM tip 2, 59,92 vjeç (SD ± 8.73), rezultoi një prevalencë prej 

78,72% e çrregullimeve të mundshme konjiktive. Pikëzimi mesatar 39,6 

(SD ± 6.39) dhe rezultate ≤ 38.5 pikë (MMSE ≤ 23) në 37,73% te rasteve 

(mosha mes.  63,26 vjec). Sferat  konjiktive më të prekura janë: Rikujtesa 

84,3%; Arsyetim dhe gjykim 78,1%; Praksitë konstruktive 71%; Vëmendje 

dhe kujtesë 65,6%; Fluiditet verbal 56,9 % dhe më pak Orientim 

spaciotemporal, kalkulim, të kuptuarit, emërtim, përsëritje dhe urdhër me 

shkrim. Ndërmjet dy grupeve të ndarë sipas HbA1c ≤ 7 % dhe HbA1c >7 

% nuk rezultuan ndryshime statistikisht sinjifikante, T test (P>0.01), ndërsa 

në ANOVA, rezultoi sinjifikante lidhja me vjetërsinë e DM. 92,4% 



 

trajtohen me insulin, prej të cilëve 22,6% për herë të parë dhe 74%  bëjnë 

administrim autonom të injeksioneve. 

Konkluzione: Në këtë studim, evidentohet një prevalencë e lartë e CD në 

pacientët me Diabet Mellitius dhe reduktimi i performancës në një sërë 

sferash konjitive, ku më e prekur është Rikujtesa dhe Arsyetim e gjykim. 

Kjo mund të çoje ne rritje te rriskut të komplikimeve të trajtimit, gjë që 

lind nevojën për asistencë të këtyre pacientëve. Kështu që vlerësimi i 

funksioneve konjiktive, duhet futur në protokollin e ekzaminimeve rutinë 

të pacientëve me DM. 

Fjalët kyçe: Çrregullime konjiktive, Diabet Mellitus, ERFC test, Durrës  

* ERFC: Një vlerësim <46 tregon mundësi domethënëse të prekjes së funksioneve 

konjiktive.Për subjektet  me nivel  kulturor  >4 apo moshë <60 vjeç  një vlerësim < 47 

tregon një defiçit konjiktiv.  

Vlerësimi i nivelit kulturor 

NK 1 Analfabet 

NK 2 Di te lexojë,të shkruajë, të numërojë 

NK3 Niveli i fundit i arsimit fillor 

NK4 Nivel 8-vjeçar 

NK5 Niveli 12 vjeçar mature, arsim profesional 

NK6 Maturë+ zanat apo arsim profesional 

NK7 Diplomë universitare 

 

Vlerësim Funksionet konjiktive 
Nota 
maksimale 

Nota të 
fituara 

1 Orientim spaciotemporal 8  

2 
Vëmendje dhe kujtesë 
Rikujtesë 

10  

3 Kalkulim mendor 2  

4 Arsyetim dhe gjykim 5  

5 Të kuptuarit 5  

6 Emërtim 4  

7 Përsëritje 2  



 

8 Urdhër me shkrim 1  

9 Rrjedhshmëri verbale 4  

10 Praksite 6  

11 Dekodim pamor 1  

12 Shkrim 2  

Total 50  

 

1Shërbimi Urgjencës, 2Shërbimi Statistikës QSUT “NËNË TEREZA” 

Aneurizmat e aortës ndahen në aneurizma të vërteta dhe pseudoaneurizma. 

Aneurizmat e vërteta, përfshijnë tre shtresat e paretit të aortës (intima, 

media dhe adventicia), ndërkohë që pseudoaneurizma përmban më pak 

shtresa; mund të përfshihet adventicia ose indet përreth adventicies. Është 

shkaku i 15 i vdekjeve për meshkujt dhe 50 % e individëve me rupturë të 

aneurizmës së aortës, vdesin pa arritur në spital në SHBA.Individët që 

bëjnë kirurgji të hapur në kushtet e një aneurizme të rupturuar, kanë 

mortalitet 54%, ndërsa ndividët që bëjnë kirurgji të hapur në kushtet e një 

aneurizme të pa komplikuar, kanë mortalitet 4 deri 5% në SHBA. 

Metodat që përdoren për ekzaminimin e aortës, janë disa: Radiografia, 

Ultrasonografia, CT me kontrast, MR, Aortografia.  

Qëllimi i studimit : Të përcaktohet cili prej ekzaminimeve të 

sipërpërmendura, jep të dhëna më të sakta dhe është më lehtësisht i 

realizueshëm, në pacientët e paraqitur në urgjencë dhe shërbimet 

kardiologji e kardiokirurgji, me ankesa të dyshuara për aneurizëm aorte, si 

dhe per ata qe paraqiten me kete diagnoze te vene paraprakisht me 

ekzaminime te tjera.  

Materiali dhe metoda: Tipi studimit kohor.  Periudha studimit është Janar 

2011-Dhjetor 2013. Popullata në studim përbëhet nga pacientë të 

rastësishëm, që janë paraqitur në Urgjencë QSUT si dhe pacientë që kanë 

 



 

ardhur në shërbimet kardiologji, kardiokirurgji  apo edhe nga qëndra të 

tjera të specializuara. Gjithsej janë diagnostikuar 75 pacientë me aneurizëm 

të aortës. Rëndësia e ekzaminimit është te diagnoza e hershme, e cila rrit 

në mënyrë të ndjeshme, ecurinë e mirë të trajtimit dhe e kundërta ndodh 

me diagnozën e vonë, dhe veçanërisht kur aneurizma e aortës shoqërohet 

me komplikacionet përkatëse, gjë që rrit shumë mortalitetin.  

Konkluzion: Roli i CT me kontrast, është superior ndaj metodave të tjera 

të ekzaminimit, pasi na konfirmon saktë diagnozen, jep të dhëna nëse 

aneurizma është e komplikuar ose jo, përcaktohen indikacionet për 

trajtimin. CT është lehtësisht i realizueshëm ne kushtet e urgjencës, po 

ashtu edhe në shërbimet kardiologji, kardiokirurgji; nuk kërkon përgatitje 

të pacientit, njëkohësisht mund të sigurojmë edhe ndjekjen e pacientit për 

patologjinë.  

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë

Qëllimi: Të vlerësohet niveli I përgatitjes së ekipit mjëksor të urgjencës, 

për të pritur emergencat civile më të dëmtuar në masë.  

Metodologjia: Ky është një studim deskriptiv kualitativ, I mangësive të 

sistemit tonë shëndetësor, në përballimin e emergjencave mjekësore. 

Konkluzionet: Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm, se sistemi ynë shëndetësor 

nuk është as së largu gati për të përballuar situata të tilla, mega 

emergjencash (si rasti I Gërdecit) më të dëmtuar në masë. 

Mangësitë e sistemit janë në tre pika kryesore:  

1) Mangësi në burimet  njerëzore (në mjek dhe infermierë);  

2) Mangësi në strukturimin e emergjencave (asnjë nga strukturat tona 

të emergjencave, nuk ka kapacitetin e duhur për të përballuar 

situata të tilla);  

3) Mangësi në strukturat mbështetëse (shërbimet komunale-

zjarrëfikës, ujësjellës; shërbimi policor)  

 



 

 

Hyrje: Rritja e numrit të leukociteve, ndodh në rrethana të ndryshme 

fiziologjike, infektive, në leukoza dhe çrregullime te tjera 

mieloproliferative. Leukocitoza fiziologjike, është e njohur tek i 

porsalinduri, por rrallë nr i leukociteve tejkalon 30000/mm
3 
. (1) Rritja e nr 

të leukociteve mbi kufijtë fiziologjikë, përcaktohet si reaksion leukemoid 

(RL). 

Qëllimi: Të paraqesim 3 raste të ndryshme me shfaqje të një reaksioni 

leukemoid, në spitalin tonë dhe të informojmë se RL, nuk është një dukuri 

e rrallë, por relativisht e shpeshtë që mund të ngelet e anashkaluar si nga 

personeli i Neonatologjise, dhe ai i Laboratorit. Njohja, vlerësimi, thellimi 

dhe bashkëpunimi profesional per raste të tilla, është i dobishëm për të 

kuptuar më mirë rrethanat klinike në të cilat ai shfaqet.  

Raportim rastesh: 

Rasti 1- Fëmija A.L i lindur në javën e 38. të shtatzanisë i seksit femër. 

Kontrollet para lindjes, referohen të rregullta dhe pa ndërlikime. Grupi i 

gjakut i pajtueshëm dhe nëna, nuk ishte trajtuar me kortikosteroidë para 

lindjes. Në lindje fëmija u intubua për shkak të asfiksise që paraqiste. 

Tiparet fizike evokuese për Trizomi 21. Pesha e lindjes 3450g. Egzaminimi 

laboratorik rezultoi si vijon: Hb 12.3 g%, leukocitet 98,200/mm
3
, në lame 

15% promielocite, 10% mielocites, 18% shkopinj, 35% neutrofile, 2% 

eozinofile, 5% limfocite dhe 20% retikulocite/100 leukocite dhe 

246.000/mm
3 
trombocite. Formula u normalizua në ditën e 13 të jetës.  

Rasti 2- Fëmija V. V., seksi mashkull, lindur me peshë 1200g, në javën 29-

30 të shtatzanisë Apgari në lindje 5 – 8. Nëna e hospitalizuar para lindjes 

dhe trajtuar me deksametazon, për parandalimin e detresit respirator dhe 

rrezik infektiv. Grupi i gjakut i pajtueshëm. Në radiografi rezulton 

pneumoni bazale e djathte dhe vihet në trajtim për sepsis/pneumoni. 

Analizat fillestare rezultuan: leukocite - 50 100 / mm3, neutrofile 72% prej 

të cilave, forma të reja 28%; eritrocite - 2.210.000, Hb - 7.9 g/dl; 



 

trombocite - 119.000/mm3. Leukocitet ranë pas 3 ditëve. Fëmija vdiq pas 9 

ditësh me dg sepsis/pneumoni. 

Rasti 3- Fëmija I. Sh. Lindi në javën 32-33 të shtatzanisë me SC për shkak 

të IUGR. Pesha e lindjes 1200g. paraqet detres respirator tranzitor. Para 

lindjes trajtuar me kortikosteroide. Apgari ne lindje 7-9. Për shkak të 

vështirësisë në frymëmarrje, vendoset në CPAP dhe fillohet 

antibiotikoterapi. Analizat e gjakut: leukocite - 45 700 mm/3, neutrofile 

65%, forma të reja 32%; eritrocite -4.300.000 dhe Hb - 16.9;  trombocite - 

133.000 mm/3. Formula normalizohet pas 3 ditësh dhe fëmija del nga 

spitali pas 6 javësh. 

Diskutimi: Një neutrofili me leukocite > 50000/mm3, e pa shoqëruar me 

gjendje malinje, konsiderohet si reaksion leukemoid (RL) (2). Rasti i parë 

me RL në fëmijë, është përshkruar në 1963, prej Holland dhe Maurer (3) . 

Më tej, janë përshkruar raste të tjera që kanë pasuruar njohuritë tona lidhur 

me këtë dukuri. Për shkak të dallimeve në numrin absolut të neutrofileve 

midis të rriturit dhe foshnjës, RL te foshnja përcaktohet si: 

 Neutrofile (nr absolut) më të larta se 10SD përmbi mesataren për 

moshën e barrës, ose 

 Mbi 30000/mm3 në javën e parë të jetës (4-6) 

RL tek i porsalinduri, është përshkruar në rrethana klinike të ndryshme si 

trizomia 21, lindja parakohe, anomalitë kromozomike, përdorimi para 

lindjes i kortikosteroideve, anemia hemolitike, displazia bronkopulmonare 

(BPD), etj. (7-14) 

Kjo dukuri vërehet në 1.3% - 15% të fëmijëve të shtruar në repartin e 

kujdesit intensiv për të porsalindurit (4,15) dhe e palidhur me variable 

amtare ose neonatale domethënëse. 

Aktualisht, RL konsiderohet si dukuri e implikuar në zinxhirin e të 

ashtuquajturit sëmundja inflamatore multiorganike (systemic fetal 

inflammatory response syndrome). (14) 

RL është një formë tranzitore edhe leuçemike. Eshtë leukocitoze e theksuar 

me prani në qarkullim të disa qelizave të papjekura si mielocite dhe 

metamielocite, por puthuajse kurrë mieloblaste. (2) 



 

Te porsalindurit kanë rrezikun që të shfaqin një situatë të quajtur leuçemia 

tranzitore ose RL, që ngjan me leuçemine, por që zhduket pa trajtim në pak 

jave ose muaj. 

Eshtë mirë që këta fëmijë të mbahen nën kontroll, sepse rrezikojnë të 

shfaqin më vonë një leuçemi 

Shkaqet janë të panjohura, por me siguri janë të lidhura me kromozomin 

21.Në sindromën Down leuçemia kryesisht mieloide ndodh 10-20 herë më 

shumë dhe në 5 vitet e para të jetës 

Diagnoza diferenciale me leuçeminë mieloide 

Leuçemia e bashkëlindur është e rrallë te neonati. Në shumicën e rasteve 

është me origjinë mieloide (monoblastike ose mielomonocitike) (18,27) 

Klinikisht shfaqet me hiperleukocitozë, hepatosplenomegali, interesim të 

sistemit nervor qëndor dhe manifestime në lëkure (tab) .  

Në RL 

 Nuk gjejmë pothuajse asnjëherë bazofili dhe mieloblaste në gjakun 

periferik 

 Fosfataza alkaline leukocitare është shumë e lartë  ( >100) 

 Nuk kemi splenomegali 

 Nuk është i pranishëm kromozomi Filadelfia 

 

Në leuçemine mieloide 

 Fosfataza alkaline leukocitare është e ulur (<10) 

 Splenomegalia është e pranishme në 1/3 e rasteve 

 Eshtë i pranishëm kromozomi Filadelfia 

 Bazofilet janë të larta 

Shkaqet e RL 

Fillimisht është menduar se ndodh vetëm në trizominë 21. (16) 

Përgjithësisht vetëshërohet në 2/3 e rasteve brenda 12 javeësh. (17) 

Përveç trizomisë 21, është me rëndësi klinike njohja e shkaqeve me të 

shpeshta neonatale, në të cilat mund të vërehet një reaksion leukemoid.  



 

Siç shihet edhe nga rastet tona, shfaqja klinike e një RL është nga më të 

ndryshmet. Midis tyre dhe si rethana klinike më të zakonshme që hasim në 

punën e përditshme, përmendim: 

Trajtimi me ritrodine (tokolitike) i nënës (19,27) Autorët përshkrojnë një 

të lindur parakohe, që shfaqi një RL që u vetëshërua pas trajtimit të nënës 

me tokolize për lindjen parakohe. 

Përdorimi i kortikosteroidëve para lindjes, për parandalimin e detresit 

respirator. (11,21,22) Pasi u përjashtuan faktorët e mundshëm neonatal dhe 

amtarë që mund të shpien në një leukocitozë, autorët arrijnë në 

përfundimin se trajtimi paralindjes me betametazon mund të shoqërohet 

me shfaqjen e një reaksioni leukemoid tek i porsalinduri. 

Hipertensioni pulmonar persistent i të porsalindurit (23) 

BPD (24) Në FPVL vërehet kombinimi RL dhe BPD (5 në 50 kundrejt 0 

në 50; P = 0.001).  

Korioamnioniti (28,29) Të porsalindurit me RL, shfaqin 4 herë më shpesh 

Sepsis, 20 herë më shumë gjakderdhje intraventrikulare, BPD është 54 herë 

më e shpeshtë dhe vdekshmëria 6 herë më e lartë, në krahasim me ata që 

lindin nga nënat pa korioamnionit. 

Trizomia 21 pa tipare Doën. Në çdo të porsalindur me një RL të 

pashpjegueshëm është e domosdoshme profili kromozomik sepse mund të 

fshihet një trizomi 21 (fëmijë pa tipare Doën) (25) 

Shkaqet e RL 

 Trizomia 21 (përfshi 

mozaicizmin) 

 Sëmundja hemolitike e të 

porsalindurit 

 Administrimi para dhe pas 

lindjes i kortikosteroidëve 

 Infeksionet e të 

porsalindurit  

 Sepsis  

 TORCH 

 TBC aktiv amtar dhe miliar 

 Fëmijët me peshë të vogël 

në lindje 

 Displazia 

bronkopulmonare 

 Korioamnioniti  

 Anemitë akute 

(gjakderdhjet e ndryshme) 



 

 Duktus-i i hapur 

 Enterokoliti nekrotizues 

 Trajtimi me surfaktant 

 Asplenia 

 Nekroza hepatike 

 Tumoret afër zorrëve (psh 

tumor ii Ëilms) 

 Idiopatike 

  

Fëmijët me peshë shumë të vogël në lindje (< 1500g) RL vërehet me një 

shpeshtësi prej 1.3% to 15% (4,15), por autorë të tjerë raportojnë incidencë 

edhe më të lartë (17%) (24) Eshtë interesante se FPVL që paraqesin RL, 

kanë jetueshmëri më të lartë se ata që nuk e shfaqin dukurinë (15). Vlerat e 

leukociteve arrijnë vlera nga 70.000 deri 106.000/mm3 midis ditës 2-3 të 

jetës dhe normalizohen nga dita 8. (26) 

Përfundime: 

 RL mund të shfaqet tek i porsalinduri për shkaqe të ndryshme, 

përveç Trisomisë 21. 

 Bashkëpunimi ndër disiplinar kliniko-laboratorik është i 

domosdoshëm për të mos anashkaluar ose nënvlerësuar  rastet e  

mundshme me një RL. 

 Në një RL të pashpjegueshëm nga shkaqe të tjera, duhet të 

mendojmë mundësinë e një Trisomie 21 pa tipare evokuese. 

 Të gjitha rastet me një RL neonatal, kërkojnë ndjekjen  në vijim 

për shkak të mundësisë së transformimit  në  një Leuçemi më 

vonë. 

 

1Studentë, Fakulteti i Mjekësisë, UMT 
2Specializantë të Kirurgjisë së Përgjithsme pranë Shërbimit të Kirurgjisë së 

Përgjithshme dhe Digjestive Nr.3 
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Kirurg pedagog pranë Shërbimit të Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive 

Nr.3 



 

Qëllimi: Vlerësimi i pacientëve me hernie të paretit abdominal të trajtuar 

në Klinikën e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive Nr.3  nga 

pikëpamja klinike, diagnostike, simptomatike, trajtimi kirurgjikal dhe 

komplikacionet post-operatore. 

Metoda: Ky është një studim kohort i tipit prospektiv. Për realizimin e tij u 

shfrytëzuan të dhënat mjekësore të nxjerra nga kartelat dhe skedat e 

pacientëve të diagnostikuar me Hernie të Paretit Abdominal si dhe nga 

ndjekja e tyre në dinamikë. Në këtë  studim u përfshinë 111 pacientë të 

trajtuar në Klinikën e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive nr.3 dhe 

Urgjencën Kirurgjikale, QSU “Nënë Tereza” Tiranë nga janari 2015 deri 

në mars 2015. Përpunimi statistikor u bë me anë të  operatorit SPSS 19.0. 

Rezultatet: Në këtë studim u perfshinë gjithsej 111 pacientë të 

diagnostikuar me hernie të paretit abdominal me interval moshor 24-84 

vjeç. Nga totali 70.27%  ishin meshkuj dhe 29.73% femra. Grupmosha me 

incidencë më të lartë për hernie të paretit abdominal është 50-59 vjeç. Në 

grupet e studimit janë zhvilluar 18.9% e operacioneve në Urgjencë dhe 

81.1% në Klinikën e Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Digjestive nr.3. 

Patologjitë më të shpeshta ishin herniet e rrëzës së kofshës,  51.35%. 

Përfundime: Herniet e paretit abdominal janë një patologji mjaft e 

shpeshtë që ndeshet në praktikën kirurgjikale. Riparimi i defektit herniare 

me meshë është e përzgjedhur në shumicën e rasteve me hernie të paretit 

abdominal. Përdorimi i antibiotikëve në sasi të shtuar postoperatore nuk 

ndikon ne reduktimin e infeksionit kirurgjikal krahasuar kjo me 

antibiotikoprofilaksinë me një dozë të vetme preoperatore. 

 Fjalët kyçe: Hernie të paretit abdominal, Plastika e defektit herniar, 

Teknika Lichtenstein, Teknika Bassin, Teknika Shouldice. 

1 Fakulteti i Farmacisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 
2 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Albanian University, Tiranë 



 

3 
Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, Tiranë 

Melanoma vazhdon të jetë një prej sfidave më të mëdha diagnostikuese in 

kirurgjinë patologjike dhe një burim i rëndësishëm për rastë klinike. Kjo 

neoplazi, si në lezionet primare ashtu edhe në ato metastatikë, është e aftë 

të marrë forma të larmishmë histologjike, makro dhe mikroskopike, duke 

imituar sëmundjë të tjera beninje ose malinje. 

Katër fenotipet kryesore mikroskopike të një melanome malinje 

primare(MM) përfshijnë: (1)Përhapja superficiale, 2)lentigo malinje, 3) 

Lentigo Mucosale Akrale dhe 4) Melanoma Nodulare.  

Variante të tjera morfologjike përfshijnë formën nevoide, balloon (clear) 

cell, pleomorphic sarcomatoid, spindle cell/desmoplastic/neuroid, small 

cell (neuroendocrine-like), signet-ring cell, myxoid, metaplastic, and 

rhabdoid. Të gjitha këto forma mund të jenë me natyrë amelanotike, çka e 

vështirëson edhe më tëj diagnozën e tyre diferenciale. 

Kështu, mikroscopia elektronike, imunohistologjia, analiza citogjenetike  

janë bërë shumë të rëndësishmë, në identifikimin e saktë të melanomave. 

Një numër i madh antitrupash përdoren në diagnozën  MM, ku mund të 

përmendim Vimentina, Citokeratina, EMA, PLAP, CD10, CD44, CD56, 

CD57, CD59, CD68, CD74, CD99, CD117 (proteina c-kit), CD146, Klasa 

II e Antigjenëve të histokompatibilitetit (MHC2 As; human leukocyte 

antigen [HLA]-DR, HLADP, HLA-DQ), β-2-mikroglobulina (B2M),  

proteina Bcl-2. (TdT), factor XIIIa, myeloperoxidase, CD15, CD20, CD21, 

CD23, CD30, CD35, CD43, CD45, CD138. NB84, S100, Kalretinina, 

HMB-45, Melan A, MiTF, p16, PNL2, SOX9, SOX10, Adelilil Cyclaza 

Solubile, Ki-67, CD56), CD57, dhe CD99 (proteina MIC2). 

Të gjithë këto Antitrupa përdoren në algoritme të ndryshme diagnostikimi, 

për të bërë dallimin midis: Melanomave dhe Varianteve Melanocytike të 



 

Nevuseve; Nodulave Kutane Proliferative në Nevuset Kongenitale dhe 

Melanomave, Melanomave Intrakutane Primare dhe Sekondare, Melanoma 

In Situ dhe Keratozat Aktinike të Pigmentuara, Melanocytic Neoplasms 

versus Histiocytic Proliferations, Recognition of Rhabdoid and 

Sarcomatoid Malignant Melanomas, Amelanotic Melanoma versus Other 

Epithelioid Malignancies, Melanoma versus Cutaneous Granular Cell 

Tumor, Metastatic Melanoma versus Malignant Glioma, Melanoma versus 

Soft Tissue Sarcomas. IHC is needed to help detect mutations for targeted 

therapy. 

Hyrje: Lezionet beninje jane patologji te cilat kirurgu oro maxillofacial I 

manaxhon nje praktiken e tij te perditshme . Ato mund te jene te 

permasave te ndryshme, mund te jene me pedunkul ose me baze te gjere. 

Keto lezione mund te lokalizohen ne gjuhe, mukozen bukale, gingiva, 

dyshemeja e gojes, buza , qiellze. Manaxhimi I ketyre lezioneve eshte 

kompleks. Aplikimi I lazerit eshte nje mundesi e mire trajtimi .Sisteme te 

ndryshme lazeri mund te perdoren si p.sh : co2, Er:YAG LAZER, diode 

lazeri 810nm, 940nm dhe 980 nm .  

Materiali dhe metoda: Ne kete studim une paraqes eksperiencen time ne 

trajtimin e lezioneve beninje te regionit oro maxillofacial.Pacientet jane 

trajtuar ne departamentin e kirurgjise orale , Kliniken Stomatologjike 

Universitare, Tirane. Per trajtimin e ketyre lezioneve eshte aplikuar diode 

lazer 980 nm.Per cdo trajtim eshte realizuar ekzaminimi histopatologjik per 

te konfirmuar diagnozen. Per cdo trajtim eshte bere vleresimi I rezultateve 

te aferta dhe te largeta duke paraqitur eficiencen e aplikimit te diode lazerit 

980 nm  

Rezultatet: Faza operatore me diode lazer eshte e shkurter dhe fushe 

operatore pa gjak. Gjate periudhes nje jave pas nderhyrjes paciente jane 



 

paraqitur pa edeme dhe dhimbje dhe sherimi I plages eshte bere pa 

komplikacione dhe crregullime funksionale.Pas nje muaji nuk eshte vene 

re formimi I cikatricieve dhe ne ndjekejen 1 der 3 vjet pacientet nuk kane 

referuar recidiva. 

Konklusion: Diode laser 980 nm eshte nje mundesi e mire per manaxhimin 

e lezioneve eninje te regionit oro maxillofacial. Ky trajtim siguron 

rezultate te kenaqshme dhe eshte pranuar mire nga te gjitha grup moshat. 

1Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

Qëllimi: Njohja me përkufizimin e sëmundjeve të rralla, rritja e 

ndërgjegjësimit mbi rrezikun e këtyre sëmundjeve dhe shfrytëzimi i 

praktikave ndërkombëtare, me qëllim krijimin e një regjistri kombëtar mbi 

këto sëmundje, për të  ndërmarrë politika më të mira shëndetësore. 

Sfondi: Sëmundjet e rralla konsiderohen sëmundjet që hasen rrallë në 

popullatë me një prevalencë 0.65-1,0% (sipas OBSH) duke prekur 1 në 

2000 banorë. Megjithatë nuk ka ende një përkufizim të qartë. Kriteri 

përcaktues është kufiri i prevalencës(cut-off-i ) e cili ndryshon në varësi të 

vendeve dhe politikave të tyre shëndetësore. Sipas EURORDIS janë rreth 

6000 sëmundje të rralla të njohura. Ky grup sëmundjesh njihet ndryshe 

si Orphan Diseases apo“sëmundje jetime”, pasi duke qenë të rralla, nuk 

janë prioritet i politikave shëndetësore, apo kërkimeve mjwkwsorw për 

trajtimin e tyre. 

Ato janë sëmundje të rënda, shpesh invalidizuese, që ndryshojnë cilësinë e 

jetës dhe mund të jenë edhe fatale. Pacientët që vuajnë nga sëmundje të 

rralla, përballen çdo ditë me probleme të shumta mjekësore, sociale dhe 

psikologjike. Diagnostikimi dhe trajtimi i tyre është i vështirë.  

Numri i të prekurëve, është rreth 25 milion pacientë në SHBA dhe rreth 

30 milion pacientë në EU ose 6-8 % e popullatës totale të tyre. Rreth 

80% e sëmundjeve të rralla janë me origjinë gjenetike. 50% e tyre prekin 

 



 

fëmijët dhe rreth 30% e pacientëve vdesin para moshës 5 vjeç. Sëmundjet e 

rralla të tjera mund të përfshijnë: sëmundje të rralla infektive, tumore të 

rrallë, p.sh. mesothelioma, sëmundje të rralla autoimmune etj. Dieta, 

duhani, ekspozimi ndaj lëndëve radioaktive, asbestit etj. mund të jetë 

faktorë risku për shfaqjen e tyre. 

Metodologjia: Ky është një studim sistematik i literaturës mbi sëmundjet e 

rralla. U shfrytëzuan burime të ndryshme informacioni, si raporte dhe 

publikime nga organizata ndërkombëtare, si National Organization for 

Rare Disorders (NORD) në SHBA, European Organization for Rare 

Diseases (EURORDIS) në Europe, ORPHANET etj. raporte nga BE si dhe 

disa studime të publikura mbi mbi sëmundjet të rralla dhe problematikat e 

tyre. Ndërkohë në Shqipëri,  mungojnë studimet dhe dhënat mbi këto 

sëmundje janë shumë të pakta. 

Diskutimet: Sëmundjet e rralla janë një sfidë për komunitetin mjekësor dhe 

shoqërinë në tërësi, për shkak të njohurive të pakta që ekzistojnë mbi 

sëmundjet dhe historinë e tyre; vështirësitë dhe gabimet në dignozë, 

klinikën e rëndë si, trajtim i zgjaturdhe impaktin e gjerë që kanë  në familje 

dhe shoqëri. Sipas një studimi mbi kohëzgjatjen diagnozës së 8 

sëmundjeve të rralla në Evropë, tregoi që 25% e pacientëve kishin pritur 5-

30 vjet përpara se të diagnostikoheshin saktë, ndërsa 40% e pacientëve 

kishin marrë diagnozë të gabuar, përpara se të diagnostikoheshin saktë. 

Duke i parë në këndvështrimin social, sëmundjet e rralla janë tepër 

kufizuese, sepse ato jo vetëm cënojnë cilësinë e jetës së pacientit, por 

ndikojnë ndjeshëm edhe në jetën e familjarëve të tij.  

Prandaj, nevojiten politika dhe masa të qarta për evidentimin dhe 

mbështetjen e familjeve të prekura, si në anën sociale ashtu dhe atë 

ekonomike.  

Gjendja aktuale në Shqipëri mbi sëmundjet të rralla: 

 Aktualisht mungon një legjlislacion i veçantë për këto sëmundje. 

 Nuk ka ende një shifër të njohur mbi prevalencën e sëmundjeve të 

rralla.  

 Nuk ka një regjistër kombëtar mbi këto sëmundje.  



 

 

Sygjerime: 

 Krijimi i një legjlislacioni të posaçëm për këto sëmundje.  

 Krijimi i institucioneve specifike, që do të merren me diagnostikimin 

dh trajtimin e pacientëve. 

 Krijimi i programeve për informimin dhe sensibilizim e popullatës mbi 

këto sëmundje 

 Krijimi i skemave pëe trajtimin social dhe ekonomik të familjeve të 

pacientëve. 

 Krijimi i nje rregjistri kombëtar apo database duke u bazuar në 

praktikat e organizatave ndërkombëtare dhe OBSH-s. Mund të 

shfrytëzohet shembulli i Italisë,  pasi paraqet disa ngjashmëri në 

numrin e popullsisë dhe shpërndarjen e saj. 

Sensibilizimi publik: 

 Për të rritur sensibilizimi e opinionit publik,  28 shkurti është shpallur 

“Dita e Sëmundjeve të Rralla” (The “Rare Disease Day”) nga EURORDIS 

në 2008. 

Përfundime:  

 Sëmundjet e rralla, janë një çështje e rëndësishme e shëndetit 

publik dhe një sfidë kujdesit shëndetësor, prandaj duhet të kenë 

vëmendjen e duhur nga institucionet shëndetësore dhe shoqeria. 

 Studimet mbi sëmundjet e rralla në Shqipëri mungojnë, prandaj ky 

studim mund të shërbejë si pikënisje për studime më të thelluara 

në të ardhmen. 

 Nevojitet krijimi i një regjistri kombëtar mbi sëmundjet e rralla, 

për të patur një  tablo të qartë të situatës aktuale në Shqipëri dhe 

për ngritur programe, që synojnë përmirësimin e diagnostikimit 

dhe trajtimit të pacientëve. 

Fjalë kyçce: Sëmundjet e rralla, përkufizimi, regjistër kombëtar 



 

1Spitali i Mirditës, Shërbimi i Pediatrisë 
2
Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike , UMT 

Hyrje: Shoku septik është shfaqja më rigoroze klinike e semundjës 

meningokoksike dhe vihet re kryesisht tek fëmijët nën moshën 5 vjec. Një 

kërkim shumë i kufizuar është përformuar për të ndricuar ndryshimet e 

aksit GH/IGF-I tek fëmijët e sëmurë në gjendje kritike.  

Metodologjia: Ne vlerësuam aksin GH/IGF-I  dhe nivelet e proteinave të 

lidhura me IGF(IGFBP), nivelin e glukozës, insulinës dhe citokinave në 27 

fëmijë me gjendje të rëndë shoku septik si pasojë e sepsisit 

meningokoksemik 3 ditë pas pranimit në reanimacionin e shërbimit të 

pediatrisë në QSUT.  

Rezultatet: Mosha mesatare e fëmijëve ishte 22 muajsh (variacioni:4–185 

muaj). 8 nga pacientët ndërruan jetë. Ata që nuk mbijetuan kishin nivele të 

larta të hormonit të rritjes(GH) të cilat ishin në mënyrë sinjifikante të 

ndryshme krahasuar me nivelet mesatare të hormonit të rritjes tek të 

mbijetuarit (P < 0.01). Ndryshime sinjifikante u gjetën midis të 

mbijetuarve dhe grupit që nuk mbijetoi përsa i përket niveleve të IGF-I 

(2.6 kundrejt 5.6 nmol/litër, IGFBP-1 (44.3 kundrejt 8.9 nmol/litër), 

aktivitetit të proteazës IGFBP-3 (61 kundrejt 32%), IL-6 (1200 kundrejt 50 

ng/ml) dhe TNFα (34 kundrejt 5.3 pg/ml; P < 0.01). Rezultati i riskut  të 

mortalitetit pediatrik korrelonte në mënyrë sinjifikante me nivelet e 

IGFBP-1, të aktivitetit të proteazës  IGFBP-3, IL-6, dhe TNFα (r = +0.45 

deri në  +0.69) dhe me nivelet totale të  IGF-I dhe  IGF-I të lirë (r = −0.44 

dhe −0.55). Ndjekja pas 48 orëve tek të mbijetuarit  tregoi një numër të 

rritur të pikut të GH dhe rritje të niveleve të IGF-I and IGFBP-3 dhe vlera 

më të ulta të  IGFBP-1 krahasuar me vlerat e pranimit në spital. 

Konkluzioni: Bazuar në këto gjetje dhe në të dhënat e literaturës u ndërtua 

një model hipotetik duke përmbledhur njohuritë e deritanishme dhe të 

kuptuarit e mekanizmave të ndryshëm. 

 



 

Fjale kyçe: shoku septik, sëmundja meningokoksemike 

1 Profarma SH.A. Industria farmaceutike, Tiranë, Shqipëri 

2 Departamenti i Shkencave Biomjekësore, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i 

Mjekësisë, Tiranë, Shqipëri 

Hyrje: Prova e disolucionit është një prej provave in vitro zakonisht e 

përfshirë për të vlerësuar cilësinë e barnave orale. Kjo provë mund të 

përdoret për të udhëhequr zhvillimet e formulimit, identifikimin e 

variablave kritikë të prodhimit, monitorimin e cilësisë të formulimit nga 

seria në seri, parashikimin e performances in vivo dhe shërben si një 

zëvendësuese e biovlefshmërisë dhe bioekuivalencës. Për barnat e klasës së 

III, si Metformina, është e rëndësishme të kemi metoda diskriminuese për 

formulime të ndryshme në kushtet fiziologjike të traktit GI, të cilat do të 

identifikojnë probleme të ndryshme që mund të kompromentojnë 

biovlefshmërinë e barit. 

 Objektivat: Të zhvillohet dhe të validohet një metodë disolucioni për 

tabletat Metformine në dy bufera të ndryshëm. Në këtë studim dy 

formulime të ndryshme Metformine hidrokloride 850 mg (Glucophage 

tabletë prodhuar nga Merck Sante s.a.s ; Siofor tabletë prodhuar nga 

Berlin-Chemie AG) janë vlerësuar duke përdorur provën e disolucionit në 

dy media të ndryshme me qëllim të vlerësohet ekuivalenca in vitro. 

 Metoda: Studimi është eksperimental i mirëfilltë. Profilet e disolucionit in 

vitro u kryen në bufer acetat (pH 4.5) dhe HCl bufer (pH 1.2) me shtim të 

sodium lauryl sulphate 0.01% në çdo bufer. U përdor aparati II USP 

(metoda në kosh) me 150 rpm. 

 Rezultatet: Inkorporimi i 0.01% p/v SLS në bufer dhe rritja e shpejtësisë 

së rrotullimeve të koshit nga 100 rpm në 150 rpm rezultoi në disolucion të 

shpejtë të tabletave të pavarur nga pH. Metoda spektroskopike UV u 

 



 

validua për parametrat si lineariteti, saktësia, preçizioni dhe 

qëndrueshmëria.  

Rezultatet e kësaj prove ju nënshtruan analizave të mëtejshme për gjetjen e 

faktorit të diferencës (f1) dhe faktorit të ngjashmërisë (f2).  

Konkluzionet Për dy formulimet e tabletës Metformin 850 mg, shtimi i SLS 

në nivelin 0,01 % dhe i rrotullimeve të koshit në 150 rpm është e nevojshme 

për provën diskriminuese të disolucionit. Përfundimet treguan se nuk ka pasur 

dallime të mëdha mes dy produkteve, dhe për këtë arsye u demonstrua 

ekuivalenca bazuar në provat in vitro.

Fjalët kyçe: Metformine, validim metode, faktor ngjashmërie (f2), krahasim 

disolucioni. 

1Instituti i Mjekësisë Tradicionale Alternative dhe Plotësuese (IMTAP) 
2Universiteti Mjekësor i Tiranës, Fakulteti i Farmacisë 

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH-ja) dhe strukturat e saj, kanë 

bashkëpunuar me të gjitha vendet anëtare për të nxitur përdorimin e 

mjekësisë tradicionale, për kujdesin shëndetësor (Strategjia e Mjekësisë 

Tradicionale 2014-2023). Kjo thirrje e OBSH-së duhet të na nxisë edhe 

neve për ngritjen e strukturave të nevojshme dhe për ta bërë Mjekësinë 

Tradicionale, Plotësuese dhe Alternative (MT/PA), pjesë të shërbimit tonë 

shëndetësor. Ky bashkëpunim (integrim) ka si qëllim: 

 të mbështesë integrimin e mjekësinë tradicionale, në sistemin 

kombëtar shëndetësor,  

 në të njëjtën kohë të ndikojë për të krijuar një politikë dhe rregullore 

kombëtare për produktet, praktikat dhe ofruesit, për të garantuar 

sigurinë dhe cilësinë e saj;  

 



 

 të sigurojë përdorimin e produkteve dhe praktikave efektive dhe 

cilësore të bazuara në të dhënat që janë në dispozicion për mjekësinë 

alternative;  

 të popullarizojë njohjen e mjekësisë tradicionale, si një pjesë integrale 

të kujdesit shëndetësor parësor, për t’a përmirësuar atë dhe pajisur me 

dije të reja; 

 të garantojë sigurinë e pacientit, nëpërmjet forcimit të aftësive dhe 

njohurive të praktikuesve të mjekësisë tradicionale.  

Mjekësia integrative do të ndikojë në disa drejtime: 

Do të kufizohet përdorimi i barnave alopatike, që në disa raste jepen edhe 

kur nuk është e nevojshme, shpesh me pasoja për shëndetin.  

Në uljen e shpenzimeve të qeverisë për disa barna (ulet kostoja e 

mjekimit).  

Praktikuesit e praktikave tradicionale, do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre 

komform rregullave që përcaktohen nga OBSH, kjo do të ndikojë në 

efikasitetin e MT/PA dhe sidomos në sigurinë e shëndetit të njeriut.  

Në garën e luftës për sigurimin e barnave, që janë gjithnjë në rritje, si dhe 

rezistencës së tyre ndaj sëmundjeve, mjekësia tradicionale është kthyer në 

një alternativë të mundshme të shërbimit shëndetësor parësor. Fakti që 

OBSH, është ndalur vitet e fundit disa herë për këtë problem, do të thotë që 

mjekësia moderne është në kërkim të mjeteve të reja të trajtimit të 

sëmundjeve, ku një pjesë e mirë e të cilave gjënden tek kulturat 

tradicionale të mjekimit. Qeveritë, kompanitë farmaceutike dhe 

hulumtuesit, gjithnjë e më shumë po e njohin vlerën e mjekësisë 

tradicionale dhe praktikuesit e saj si një burim i barnave të reja, që mund të 

bëhen sukses në tregun farmaceutik dhe si ofrues alternativ të kujdesit 

shëndetësor parësor. Strategjia e OBSH-së tashmë është bërë një ndër 

objektiavat e Institutit të Mjekësisë Tradicionale Alternative dhe 

Plotësuese (IMTAP), që është ngritur para disa muajsh në vëndin tonë. Me 

këtë rast, ftojmë kolegë dhe studiues të fushave të ndryshme të mjekësisë 

dhe më gjerë, që të bëhen bashkëpunëtorë të IMTAP për të punuar së 

bashku në realizimin e objektivave që na ka përcaktuar OBSH-ja si edhe të 



 

ndërmarin hulumtime në të dhënat e mjekësisë tradicionale shqiptare dhe 

sidomos të përvojës së përdorimit të bimëve mjekësore. 

Fjalë kyçe: mjekësi integrative, mjekësi tradicionale, mjekësi alternative, 

qasje holistike, barna tradicionle, ligj. 

Sfondi: Përdorimi i rezonancës magnetike për karakterizimin e lezioneve 

fokale hepatike është rritur ndjeshëm që me shpikjen e saj dhe me 

përsosjen e softeve që bëjnë të mundur që të merren imazhe në një kohë 

shumë të shkurtër (duke minimizuar artefaktet e lëvizjes). Rezonanca 

magnetike është një ndër ekzaminimiet më të ndjeshme për të karakterizuar 

këto lezione, gjithsesi cilësia e imazheve varet drejtpërdrejt nga operatori. 

Qëllimi: Prezantimi i një leksioni mbi protokollin më të përshtatshëm 

(sekuencat e duhura) për të karakterizuar lezionet fokale hepatike dhe 

mënyrën se si mund të rrisim cilësinë e imazheve, duke përfshirë këtu edhe 

menaxhimin e pacientëve jo-bashkëpunues dhe atyre nën lëndën anastetike 

(sedacion). Diskutim: Avantazhet e rezonances magnetike (MRI) në 

krahasim me teknikat e tjera imazherike. Konkluzioni: Rezonanca 

magnetike (MRI), po të bëhet në mënyrën e duhur, është teknika më e mirë 

radiologjike për të karakterizuar lezionet fokale hepatike.  

Fjalet kyçe: sekuencat e përdorura, optimizimi i imazheve, cilësia e 

imazheve, menaxhimi i pacientëvë jo-bashkëpunues. 
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Testi  i mikronuleusit (MN) mund të kryhet në qeliza të ndryshme in vivo 

dhe in vitro. Ky test, në vitin 2012, është përfshirë në udhëzimet e  OECD 

për testimin e kimikateve dhe medikameteve të reja.  

Qëllimi: Vlerësimi i MN testit  në qelizat eksfoliare të mukozës së gojës, 

për të konkluduar mbi vlerën e këtij testi si shenjues tumoral. Ku kemi 

studiuar frekuencën dhe tipin e ndryshimeve mikroskopike në morfologjinë 

e bërthamave të qelizave  të gojës të marra nga 75 pacientë me proces 

malinj, të porsa diagnostikuar nga specialistët në Institutin e Onkologjisë 

në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë.  Materjali nga të sëmurët u 

morr pa përzgjedhur seksin dhe moshën, ashtu siç rastisën në qendrën 

onkologjike, në kohën kur kryem studimin. Pas sqarimit dhe miratimit nga 

ana e të sëmurit dhe para fillimit të mjekimit, morëm materialin biologjik, 

duke përdorur furce citologjike. Si grup kontrolli është marrë material nga 

40 persona vullnetarë të shëndoshë 20 femra dhe 20 meshkuj. Qelizat e 

mara u përpunuan sipas metodës së French. Përpunimi  i rezultateve është 

bërë me programin Sigma STAT Në grupin e të sëmurëve me kancer dhe 

në grupin e kontrollit ndryshimet ishin respektivisht si vijon:  qeliza 

binukleare 6.8±3.3 dhe 5.1±2.2 (p<0.01), qeliza piknotike 9.2±10.1 dhe 

2.7±2 (p<0.01), qeliza me kariolizë 57.6±38.4 dhe 21.7±10.4, (p<0.01), 

qeliza me kariorrhexis 6.4±7.2 dhe 0.1±0.3, (p<0.01). Për secilin tip 

qelizash, ndryshimet rezultuan statistikisht të dukshme, me besueshmeri 

mbi 99.% ose P<0.01. Testi që kemi studiuar ka vlerë relative diagnostike, 

pasi frekuenca e mikronukleuseve rritet me moshën, por konkludojmë që: 

MN testi  nga qelizat e mukozës së gojës, është metodë thjeshtë që ja vlen 

të futet në laboratoret klinike të shërbimit të onkologjisë,  krahas 

ekzaminimeve të  tjera për të dyshuar dhe diagnostikuar një proces malinj 

në  faza sa më të  hershme. Ky test mund të përfshihet në programin 

nacional të depistimit të kancerit, në personat dhe grupet me rrezik të lartë 

ose  të ekspozuar ndaj faktorëve onkogenë  p.sh. personat që punojnë me 

kimikate, me lëndë radioaktive pesticide ose lëndë me efekt genotoksik. 

Duke qenë test i thjeshtë për aplikim, jo invaziv dhe i shpejtë, depistimet 

në grupet e rrezikuara mund të bëhen, duke aktivizuar edhe grupet e 

studentëve dhe rastet e dyshimta të vlerësohen nga specialistë të 

kualifikuar.  



 

Fjalët kyçe: Mikronukleus testi, MN test, tumor marker 
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Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojmë me mikroskop të zakonshën 

ndryshimet sipas Testit të mikronuleusit (MN test) në limfocitet periferike 

në të sëmurë me kancer, për të konkluduar mbi vlerën e kësaj analize si 

tumor marker.  

Materiali dhe metoda: u analizuan sipas metodës së MN test të French, 

limfocitet e gjakut venoz të marrë nga 75 të sëmurë me kancer që ishin 

diagnostikuar nga specialistët në Institutin e Onkologjisë në Prishtinë, në 

kohën kur u krye studimi. Grupi i kontrollit ishin 40 persona vullnetarë të 

shëndoshë 20 femra dhe 20 meshkuj. Qelizat e  limfociteve preiferike, u 

analizuan para fillimit të mjekimit për frekuencën e limfociteve binukleare 

me urë (LBN me Urë NP pa MN), limfocitet binukleare me sythe (LBN me 

Sythe), LBN Apoptike, LBN Nekrotike, LBN Disproporcionale,  LBN me 

3- berthama,  LBN me 4-5 berthama. Vlerat e parametrave në grupin e të 

sëmurëve me kancer krahasuar me grupin e kontrollit ishin respektivisht si 

vijon: LBN me Urë NP pa MN: në grupin e kontrollit 3.7±2.6, në të 

sëmurët me kancer  28.8±15.9. LBN me Sythe: në grupin e kontrollit 

2.2±1.9, në të sëmurët me kancer  14.1±  6.5. LBN Apoptike: në grupin e 

kontrollit 2.9±1.9, ndërsa në të sëmurët me kancer  68.9±30.7. LBN 

Nekrotike: në grupin e kontrollit 1.9±2.9, në të sëmurët me kancer  

37.8±21.8. Ndryshimi në rritje sipas testit T-Student për këto katër 

parametra është shumë i dukshëm P<0.0001. LBN Disproporcionale: në 

grupin e kontrollit 2.8±3.1, në të sëmurët me kancer 4±2.26. Tendenca në 

rritje sipas testit T-Student nuk ka sinjifikancë.  LBN me 3-4 Berthama: 

në grupin e kontrollit 17.3±11.8, ndërsa në të sëmurët me kancer 10.5±7.1.  

LBN me 4 dhe 5 Berthama: në grupin e kontrollit rezultuan 9.5±9.4, 

ndërsa në të sëmurët me kancer  3±1.6 Ndryshimi për këto dy parametra 



 

është në zbritje dhe sipas testit T-Student është statistikisht i pranueshëm 

për P<0.05. Parametrat e mësipërm të limfociteve mes dy grupeve janë 

testuar edhe me Testin e Fisherit, ku vërejmë se me të dy testet ka dallim 

sinjifikant mes të dy grupeve për  LBN me Urë NP pa MN,LBN me Sythe, 

LBN Apoptike, LBN Nekrotike, LBN me 4-5 Bërthama të limfociteve për 

p<0.05 me besueshmëri mbi 95% me testin e Fisherit, përjashtim bën LBN 

Disproporcionale dhe LBN Apoptike ku dallimi nuk është sinjifikant. 

Konkludojmë se ndryshimet në limfocitet periferike janë tregues më i 

fuqishëm për praninë e procesit malinj, në krahasim me ndryshimet në 

qelizat e mukozës së gojës , por ky test ka vështirësi praktike si dhe kosto 

të lartë.  

Fjalët kyçe: Mikronukleus testi, MN test, tumor marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




