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— EDITORIALI —

                 PROBLEME AKTUALE TE UMSH-së

                                 Dr. Fatmir Brahimaj
                  President i Urdhrit te Mjekeve te Shqiperise

Sot shtrohen disa probleme të rëndësishme që mendoj se lidhen jo vetëm me ofrimin
e veprimtarive  e sherbimeve në mbrojtje të të drejtave të njeriut por edhe në mbrojtje
të interesave dhe të drejtave të ofruesve të këtyre shërbimeve. Ne kete drejtim Urdhri
i Mjekeve te Shqiperise aktualisht ndesh me keto probleme:

1-Kriza e besimit dhe dhuna ndaj mjekëve.
Është e pamohueshme ekzistenca e krizës së besimit ndaj shërbimeve shëndetësore

në tërësi dhe ndaj profesionistëve të këtij sistemi, ku sigurisht mjekët zënë vendin  kryesor
e më të rëndësishëm. Dikur një figurë e respektuar dhe e adhuruar, sot mjeku për
shkak të krizës së besimit është i stresuar, ndjehet  nën presion, i dhunuar verbalisht dhe
fizikisht si asnjëherë. Edhe pse është i mbingarkuar dhe jo plotësisht i vlerësuar ai
mbetet i paragjykuar.

Po përse janë krisur kaq keq marrëdhëniet dhe respekti i ndërsjelltë tradicional
mjek-pacient ?

Pa mohuar  zhvillimet dhe arritjet pozitive të cilat s’kanë munguar dhe s’janë të
pakta, për t’ju përgjigjur kësaj pyetjeje e për të sqaruar plotësisht këtë fenomen, së
bashku na duhet të ndalemi vetëm në disa mangësi dhe anë negative të sistemit tonë
shëndetësor, të cilat janë të prekshme nga qytetarët dhe shkaktojnë zhgënjim, pasiguri
e mosbesim deri në rebelim të tyre.

Një vështrim i shpejtë i tranzicionit të zgjatur të shoqërisë tonë në dekadat e fundit
do të evidentonte qartë se:

-Ndryshimet e medha demokratike që realizuan  ndryshimin e sistemit shoqëror
sollën anë të mira dhe positive por nuk  shmangën dhe disa anë dhe fenomene negative
si deformimi apo degradimi i karakterit psikologjik dhe sjelljes shoqërore. Mania për të
zhvatur sa më shumë nga shoqëria, gara dhe smira e shfrenuar për t’u pasuruar me
çdo mënyrë, krimi dhe korupsioni janë instaluar si fenomene të frikshme që si metastazat
e kancerit kanë depërtuar në çdo qelize të shoqërisë.

-Sigurisht ndaj këtyre ndikimeve s’mund të kishin imunitet të plotë shëndetësia dhe
personeli i saj. Për pasojë shkeljet e Etikës dhe Deontologjisë Mjeksore dhe
mosrrespektimi i standarteve profesionale nuk kanë qënë të rralla.

-Mospërmbushja dhe moskonkretizimi i premtimeve të bujshme dhe angazhimeve
në fushatën e qeverisë gjatë gjithë tranzicionit, kanë zhgënjyer njerëzit kur janë ballafaquar
me shërbimin shëndetësor (ata kanë shpresuar dhe kanë pritur një realitet tjetër nga ai
që kanë gjetur kur iu janë drejtuar strukturave shëndetësore).

-Reformimi i sistemit shëndetësor s’ka qënë vërtet i plotë dhe i thellë. Ndryshimet e
shpeshta të drejtuesve të dikastereve, institucioneve, njësive dhe strukturave
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shëndetësore, të bëra shpesh  në bazë të kritereve  politiko-partiake dhe jo sipas aftësive
dhe përvojës tekniko-profesionale, kanë çuar në keqësim të ndjeshëm të standarteve
dhe eficencës në drejtimin, organizimin dhe menaxhimin e strukturave shëndetësore.
Kjo është pasuar nga mangësi në shërbimin e ofruar në sferat diagnostike dhe mjekuese
dhe hera herës në mungesë të mbulimit të shërbimeve të veçanta sidomos në periferi
dhe zona të thella rurale.

Të gjitha këto mangësi i bëjnë institucionet dhe shërbimet që ato ofrojnë jo eficente,
të paafta për t’ju përgjigjur nevojave dhe kërkesave të qytetarëve në standartet e
pritshme e të pretenduara.

Pakënaqësia, zhgënjimi dhe rebelimi i qytetarëve e pacientëve me apo pa të drejtë
i faturohet mjekut si personi i parë i kontaktit me ta. Ky reagim jo rrallë është manifestuar
me dhunë ndaj bluzave të bardha  si një dukuri e turpshme dhe që s’duhet të tolerohet
më në realitetin shqiptar. Besoj se ka ardhur koha që bluzave të bardha t’u jepet një
status i veçantë ose strukturat shëndetësore të shihen si objekte të rëndësisë së veçantë
që personeli të ndjehet i mbrojtur dhe të punojë i qetë.

Sigurisht bluzat e bardha duhet të bëjnë më shumë për të përmirësuar Etikën dhe
Deontologjinë Mjeksore, me shumë punë për të rritur performancën profesionale,
standartet profesionale që ofrohen nëpërmjet një kualifikimi dhe edukimi mjeksor të
vazhdueshëm, duhet të bëjmë  vetë përpjekje më të mëdha e më serioze për të luftuar
korrupsionin në sektorin shëndetësor, por zgjidhja dhe zhdukja e krizës së besimit kërkon
një angazhim dhe përfshirje shumë palëshe dhe të gjithëanëshme të shoqërisë sonë ku
patjeter pushteti qendror dhe vendor kanë vend të rëndësishëm për të arritur këtë
objektiv.

2.Njohja, bashkë punimi dhe ruajtja e pavaresisë të Urdhrave Profesional.
 Urdhrat profesional janë risi e dekadave të fundit në sistemin shëndetësor

shqiptar. Ato lindën në terrenin e ndryshimeve demokratike që ndodhën në vend,  për të
demokratizuar sistemin, për të respektuar dhe përfshirë më shumë  mendimin teknik
dhe profesional, për të thyer monopolin e shtetit në menaxhimin e këtij sistemi dhe
vendosjen e parimeve të partneritetit midis aktorëve dhe faktorëve të shumtë që veprojnë
brenda tij. Mungesa e përvojës, në ligjin e parë të kuvendit tonë, bëri që UMSH-ja të
krijohej në 1994  nën ombrellën e Ministrisë së Shëndetësisë. Në këtë form ajo nuk
funksionoi, prandaj në këshillim edhe me ndërkombëtarët u kërkua ndryshimi i ligjit dhe
prej vitit 2000 UMSH-ja u cilësua si një trup vetërregulluese, profesionale e pavarur,
jopolitike, jobuxhetore etj, që e shkëputën nga tutela e Ministrisë dhe i dhanë mundësi të
jetë e pavarur, të njihet nga ndërkombëtarët dhe të pranohet nga disa organizma e
forume ndërkombëtare.

Sot ne flasim për vetërregullim dhe vetëqeverisje të profesionit mjeksor. Përvoja
ka treguar se kjo është forma më e mirë e organizimit të bashkësisë së mjekëve duke
i krijuar mundësinë më të mirë për kryerjen e misionit që i është besuar profesionit të
mjekut. Vetëqeverisja ka impakt prozitiv në marrëdheniet midis mjekëve dhe punonjësve
të tjerë të shëndetësisë me publikun, cilësinë e shërbimit, mundësi më të mirë për
mbrojtjen e interesave të kësaj bashkësie profesionistësh, mundësi më të mirë për të
zhvilluar dhe përmirësuar sistemin.
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Përvoja botërore ka treguar se sistemet shëndetësore që përfshijnë vetëqeverisjen
mjeksore të efektshme, kanë provuar se janë më  cilësore nga ato sisteme ku mungon
vetëqeverisja. Siguria dhe cilësia e shëndetit të qytetarëve ka lidhje direkte me shkallën
e vetëqeverisjes. Integrimi i urdhërave profesional në organizma ndërkombëtare i aftëson
më mirë ato për të mbrojtur  profesionin si dhe të  hartojnë politika shëndetësore të
përbashkëta më të efektshme në çdo vend.

Në këtë kontekst falë përpjekjeve të shumta, bashkëpunimit me partnerët vendas
dhe të huaj u arrit që të saktësohej hapsira e urdhrave profesionist midis aktorëve dhe
faktorëve të shumtë të këtij sistemi.

Duke parë veprimtarinë dhe bashkëpunimin e UMSH-së në partneritet të ngushtë
me institucionet shëndetësore do të thosha se ajo ka qenë një rrugë me zigzake, gjithmonë
ka patur tendencë që zëri profesional të mos dëgjohet sa dhe si duhet dhe është synuar
që urdhrat të merren nën ombrellën e institucioneve shëndetësore dhe të vihen nën
kontrollin  e tyre, të mos respektohet hapsira dhe sidomos pavarësia, e tyre siç ka
ndodhur muajt e fundit, gjatë dhe pas fushatës zgjedhore në UMSH-në,  ku është
ndërhyrë dhe është cënuar vetëqeverisja e profesionit  mjeksor, prandaj keni parë edhe
reagimet e ndëkombëtarëve në mbështetje të këtyre tipareve të UMSH-së. Urdhrat
profesional janë organizma jopolitike, atyre iu interesojnë vetëm aspektet teknike dhe
profesionale. Bashkëpunimi me ta ka gjithmonë impakt pozitiv në cilësinë e shërbimit
shëndetësor prandaj do të kërkoja vëmendjen edhe të pushtetit vendor për të
bashkëpunuar me Këshillat Rajonal të UMSH-së.

Gjithmonë kur në shërbimet mjeksore ka shkelje të Etikës dhe Deontologjisë
Mjekësore në marrëdheniet mjek-pacient, kur ka mungesë apo mos respektim të plotë
të standarteve profesional dhe nevojë për gjykim profesional pas ankesave të bëra nga
pacientet duhet që pushteti vendor dhe administrata e institucioneve shëndetësore ti
adresojë këto probleme pranë UMSH-së.

3. Emigrimi i mjekëve.
Për fat të keq edhe në vendin tonë vitet e fundit po vërehet gjithmonë e më shpesh

largimi në vende të tjera i  një numri të konsiderueshëm mjekësh. Vetem dy vitet e
fundit nga vendi ynë janë larguar rreth 200 mjeke. Ata janë kryesisht të rinj, mjek të
përgjithshëm por edhe me specialitete të ndryshme. Ky fakt krijon vështirësi në shërbimin
shëndetësor. Të largohet një mjek do të thotë të humbasësh një investim të madh të
shoqërisë. Duke pyetur këta mjeke para se të largohen rezulton se ata e bëjnë  këtë
sepse pretendojnë se duke emigruar në një vend tjetër te zhvilluar do të gjejnë:

-       Jetesë më të mirë.
- Kushte më të mira të punës, pagë më të mirë, me më pak strese ku të ndjehen

më të qetë dhe më të vlerësuar.
- Mundësi më te mëdha për t’u rritur profesionalisht e për të bërë një karierë

më të suksesshme.
Mendoj se nga të gjitha strukturat shtetërore dhe jo shtetësore nuk duhet

neglizhuar migrimi i mjekëve. Ai duhet vlerësuar drejt sa herë që hartojmë politika
shëndetësore dhe të përgjithshme me qëllim dhe synim që mjekëve tanë t’iu ofrohen
të gjitha mundësitë për të zhvilluar karier profesionale në këtë vend, për të arritur
ambiciet e tyre profesionale dhe e gjitha kjo të konvertohet në përmirësimin e
standarteve të kujdesit shëndetësor të ofruar të sëmurëvë dhe qytetarëve të këtij
vendi.
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NGA HISTORIKU I MJEKESISE

     HISTORIA, AKTUALITETI DHE E ARDHMJA E
        KORONAROGRAFISË DHE E NDËRHYRJEVE
        KORONARE PERKUTANE (PCI) NË SHQIPËRI

                   Prof. Artan Goda FESC, Dr. Endri Hasimi
                              QSU “ NeneTereza” Tirane

                                         Hyrje

Sëmundjet kardiovaskulare mbeten shkaku kryesor i vdekjeve në mbarë botën,
ku pjesën më të madhe e shkakton Sëmundja e Arterieve Koronare (SAK). Një
nga ekzaminimet kryesore në diagnozën dhe trajtimin e SAK është koronarografia
dhe ndërhyrjet koronare perkutane (PCI). Koronarografia është një ekzaminim
invaziv, i cili rekomandohet për të konfirmuar praninë e stenozave të arterieve
koronare të dyshuara nga të dhënat klinike, si dhe për të siguruar të dhëna mbi
anatominë koronare dhe severitetin e stenozave, ndërsa ndërhyrjet koronare
perkutane (PCI) janë ndërhyrje mini-invazive të cilat realizojnë rivaskularizimin
koronar duke zgjeruar arteriet koronare të ngushtuara përmes angioplastikës me
ballon dhe/ose vendosjes së stenteve. Indikacionet kryesore për koronarografi dhe/
ose PCI janë Angina Pectoris e Qëndrueshme (APQ), Angina Pectoris e
Paqëndrueshme (APP), Infarkti i Miokardit pa Ngritje të Segmentit ST (NSTEMI),
dhe Infarkti i Miokardit me Ngritje të Segmentit ST (STEMI). Koronarografia
është gjithashtu një ekzaminim i nevojshëm në rast kirurgjie kardiake për probleme
jo-koronare, si Patologjitë Valvulare, Aneurizma e Aortës, etj. me qëllim
diagnostikimin e problemeve të mundshme koronare dhe zgjidhjen e tyre përmes
bypass aorto-koronar (CABG) gjatë të njëjtit intervent kardiak. Midis indikacioneve
të gjera për këtë ekzaminim, një indikacion që dallohet nga të tjerët është STEMI,
kjo e lidhur me efektin e provuar që ka rivaskularizimi koronar brenda 6-12 orëve
të para të infarktit në reduktimin e mortalitetit dhe në përmirësimin e cilësisë së
jetës. Me shtimin e prevalencës së SAK, shtimin e qendrave të hemodinamikës
dhe të numrit të kardiologëve intervencionues, si dhe me përmirësimin e vazhdueshëm
të materialeve që përdoren në ndërhyrjet koronare perkutane, koronarografia dhe
PCI po zënë një vend gjithmonë e më të rëndësishëm në diagnostikimin dhe trajtimin
e SAK në mbarë botën, por edhe në vendin tonë ku ka pasur një lulëzim të
kardiologjisë intervencionuese këto 10 vitet e fundit, si në numrin, ashtu edhe në
kompleksitetin e procedurave të kryera.

                               Pak histori
Ishte Werner Forssmann ai që realizoi kateterizimin e parë kardiak te një

person i gjallë...tek vetja1. Në moshën 25 vjeç, ndërkohë që trajnohej për kirurgji
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në Gjermani, ai kaloi një kateter 65 cm të gjatë përmes një vene antekubitale të
majtë nën drejtim fluoroskopik deri në atriumin e djathtë. Më pas iu desh të
ngjiste shkallët për të arritur në departamentin e imazherisë që ndodhej në një kat
tjetër për të dokumentuar pozicionimin e kateterit me një grafi toraksi (Fig. 1).
Për dy vite me radhë, Forssmann vazhdoi të kryente studime mbi kateterizimin,
përfshirë gjashtë përpjekje të tjera për të kateterizuar veten. Por kriticizmi i ashpër,
nga frika e pabazë për rrezikun e eksperimenteve të tij, përfshirë nga shefi i tij i cili
i tha se “këto metoda janë të mira për cirk, por jo për një spital të respektuar”, e
detyroi Forssmann që ta përqendronte interesin e tij në fusha të tjera, duke
përfunduar në një specialitet të tjetër të lidhur me kateterin, atë të urologjisë.2
Gjithsesi, për kontributin dhe vizionin e tij, ai fitoi Çmimin Nobel në Mjekësi në

vitin 1956, që e ndau me Andre Cournand
dhe Dickinson Richards.

Figura 1. Kateterizimi i parë
kardiak nga Werner Forssmann te një
person i gjallë...te vetja. Kjo grafi
dokumenton pozicionimin e kateterit 65
cm të gjatë nga vena antekubitale e
majtë në atriumin e djathtë.

Kateterizimi retrograd i majtë u
përshkrua nga Zimmerman dhe të tjerë3 dhe Limon-Lason dhe Bouchard4 në
vitin 1950. Teknika perkutane u zhvillua nga Seldinger në vitin 19535. Kateterizimi
trans-septal u krye për herë të parë nga Ross6dhe Cope7 në vitin 1959 dhe
shpejt u pranua si teknikë standarde. Ndërsa koronarografia selektive u raportua
për herë të parë në vitin 1959 nga Sones (Fig. 2) dhe u perfeksionua me kalimin
e viteve8,9. Koronarografia u modifikua për rrugë perkutane nga Ricketts dhe

Abrams10 në vitin 1962 dhe
më pas nga Judkins në vitin
196711. Në vitin 1970 Swan
dhe Ganz ndërtuan kateterin
e parë me ballon në majë që
lejonte realizimin e
kateterizimit edhe jashtë sallës
së kateterizimit.12

Por ndryshimin më të
madh në Kardiologjinë

Intervencionuese e solli       Figura 2. Koronarografia e parë
selektive e kryer nga Sones në vitin 1959.



9BULETINI I URDHRIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE

angioplastika me ballon e kryer për herë të parë nga Andreas Grüntzig më 17
shtator 19771,2, me një rezultat optimal edhe në koronarografinë e kontrollit të
kryer 10 vjet më vonë (Fig. 3).

Figura 3. Angioplastika e parë me ballon në LAD më 16 shtator 1977 (majtas). Rezultati optimal
vërehet edhe në koronarografinë e kontrollit 10 vjet më vonë (djathtas).

Duke qenë se rezultati i angioplastikës me ballon nuk është gjithmonë i
suksesshëm, por mund të komplikohet me disekacion, okluzion apo ristenozë të
arteries, filluan të kërkoheshin metoda të tjera për të rritur shanset e suksesit,
kërkime që çuan në angioplastikën me implantim stenti. Termi stent e ka origjinën
në fakt nga një protezë dentare e zhvilluar nga dentisti londinez Charles Stent dhe
tashmë përdoret për të emërtuar pajisjet që përdoren për zgjerimin dhe fiksimin e
zgjerimit. Stentet e para në arteriet koronare të njeriut u implantuan në vitin 1986
nga Sigwart, Puel dhe kolegët e tyre, që vendosën rrjeta metalike që zgjeroheshin
vetvetiu në arteriet koronare dhe periferike të tetë pacientëve1(Fig. 4).

Figura 4. Stentet e para (wallstent) (majtas) të implantuara në vitin 1986 nga Sigwart (në mes)
dhe Puel (djathas

Në Shqipëri kateterizimi i zemrës së djathtë u realizua që nga fillimi i viteve
1970’ nga Vullkaj, Kondili, Meksi, Berisha, ndërsa kateterizimi i zemrës së majtë
u realizua për herë të parë në vitin 1981 nga Berisha, Goda, Kastrati. Rastet e
para të koronarografisë në Shqipëri u realizuan në vitin 1982 nga Meksi, Frashëri,
Goda, Kastrati. Epoka e ndërhyrjeve koronare, pra epoka e PCI në Shqipëri
filloi në vitin 1993 nga Kastrati dhe Goda (Fig.5), dhe PCI në Infarkt Akut
Miokardi u krye për herë të parë nga Kastrati në vitin 1993. Stentet koronare u
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      Figura 5.Ekipi që realizoi
PCI e pare në Shqipëri në vitin 1993

     Situata e koronarografisë dhe e ndërhyrjeve
    koronare perkutane (PCI) në Shqipëri

Aktualisht në Shqipëri realizohen koronarografi dhe PCI në qendra shëndetësore
publike dhe private. Në sektorin publik, ajo realizohet në dy qendra shëndetësore,
në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, ku realizohen nga
procedurat elektive deri në PCI primare për STEMI, dhe në Spitalin Universitar
“Shefqet Ndroqi” që ka filluar punën në shtator 2015 dhe aktualisht realizohen
vetëm koronarografi dhe procedura elektive me planifikim. Për sa i përket sektorit
privat, ka pesë qendra shëndetësore me kabinet hemodinamike, përkatësisht Spitali
Amerikan, Spitali Hygeia, Spitali Europian “Gruppo Villa Maria”, Spitali Gjerman,
Spitali i Zemrës, që të gjitha të vendosura në Tiranë.

Vërehet një rritje e rëndësishme e numrit total të procedurave koronare invazive
në Shqipëri që nga viti 2004 kur u kryen gati 600 procedura, në vitin 2014 kur u
kryen 7285 procedura, dhe në vitin 2015 parashikohet të kryhen rreth 8700
procedura. Pra, vërehet një rritje e numrit të procedurave me mbi 12-fish në 10
vjet. Gjithashtu në vitet 2012-2015 pritet të kryhen 50% më shumë procedura
krahasuar me vitin 2011. Për sa i përket sektorit publik dhe atij privat, vihet re një
rritje e konsiderueshme e numrit të procedurave në sektorin privat në fillim të
aktivitetit të tyre nga viti 2007 (787 procedura) deri në vitin 2012 (3924 procedura),
kur që pas rritjes së konsiderueshme të numrit të procedurave në sektorin shtetëror
(rreth 2000 procedura në 2012 dhe 3210 procedura në 2014, me parashikimin për
rreth 4200 procedura në 2015, pra parashikohet rritje me 30% krahasuar me 2014
dhe 200% me 2012), vihet re stanjacion në numrin e procedurave në sektorin
privat (në 2015 parashikohen rreth 4500 procedura, pra rritje me vetëm 15%
krahasuar me 2012). Në Fig. 6A paraqitet përqindja e procedurave koronare
invazive të mbuluara nga sektori shtetëror dhe privat në vite, dhe mund të shihet

implantuan per here te parë në Shqipëri nga Goda në vitin 2001, stent jo i medikuar
(BMS), dhe ne vitin 2004, stentet e medikuara (DES).
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që në vitin 2015 parashikohet që mbulimi nga të dy sektorët pothuajse të barazohet.
Për sa i përket koronarografive, në vitin 2015 janë kryer 5332 koronarografi në

total dhe në vitin 2015 parashikohet të kryhen 6269 koronarografi, një shifër që
përfaqëson 50% më shumë koronarografi në 4 vitet e fundit. Nga këto, në sektorin
publik janë realizuar 2517 koronarografi në vitin 2014 dhe parashikohet të realizohen
3260 koronarografi në 2015, duke e dyfishuar numrin e koronarografive në 4 vitet
e fundit. Ndërsa në sektorin privat janë realizuar 2815 koronarografi në vitin 2014
dhe parashikohet të realizohen 3209 koronarografi në vitin 2015, që përfaqësojnë
një rritje me vetëm 20% në 4 vitet e fundit. Në Fig. 6B paraqitet përqindja e
koronarografive të mbuluara nga sektori publik dhe privat në vite, dhe mund të
shihet që në vitin 2015 pritet që mbulimi nga të dy sektorët pothuajse të barazohet.

Figura 6. Mbulimi në vite nga sektori publik dhe privat i Procedurave
      Koronare Invazive totale (A), i Koronarografive (B) dhe i PCI (C).

Nga të dhënat nga Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë në
vitin 2014, rreth 36% e koronarografive rezultojnë normale dhe 64% rezultojnë me
patologji. Rreth një e treta e personave koronaropatë, ose 28% e koronarografive
totale në sektorin publik, përfundojnë në revaskularizim koronar nëpërmjet PCI.
Nga këta 65% janë monovazalë dhe 35% janë multivazalë. Ndërsa në sektorin
privat rreth 44.8% e koronarografive përfunduan në rivaskularizim koronar
nëpërmjet PCI në vitin 2014. Në vitin 2015 parashikohet një rritje fare e vogël e
raportit PCI/koronarografi në sektorin publik dhe një rënie fare e vogël e raportit
PCI/koronarografia në sektorin privat, me rezultat rënien fare të vogël të raportit
PCI totale/koronarografia totale. Në sektorin publik janë kryer 3.2 herë më shumë
PCI në 5 vitet e fundit me rritje sinjifikante çdo vit. Në vitin 2014 u kryen 693 PCI
dhe në 2015 parashikohet të kryhen mbi 900 PCI, pra 30% më shumë se në vitin
2014. Në sektorin privat u vu re një rritje me mbi 6.5-fish e numrit të PCI nga 2008
(187 PCI) në vitin 2012 (1203 PCI) por pa rritje sinjifikante të mëtejshme deri në
vitin 2014 (1260 PCI) dhe as në vitin 2015 nuk parashikohet të ketë rritje sinjifikante
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të numrit të PCI në këtë sektor. Siç shihet nga grafiku në Fig. 6C, edhe për mbulimin
e PCI nga sektori publik dhe privat në vite vërehet e njëjta prirje si dhe për numrin
total të procedurave dhe për numrin e koronarografive.

Për sa i përket PCI primare në STEMI, në vitin 2014 janë kryer 738 procedura
në total, nga të cilat 82% janë kryer në sektorin privat dhe vetëm 18% në sektorin
publik. Në vitin 2015 nuk pritet ndonjë rritje sinjifikante e numrit total të PCI primare
në STEMI, por ajo që bie në sy është parashikimi për rritje me pothuajse 50% të
numrit të PCI primare në sektorin publik dhe ulja për herë të parë e numrit të PCI
primare në sektorin privat krahasuar me vitin 2014, ndonëse me vetëm 2%.  Në
lidhje me vendin që zë PCI primare në raport me numrin total të PCI, në vitin 2014
PCI primare përbënte 37.8% të PCI totale, por edhe këtu bie në sy një diferencë
sinjifikante midis sektorit publik, ku PCI përbënte vetëm 19.8% të PCI totale, ndërsa
në sektorin privat përbënte 48.2% të PCI totale. Në 2015 parashikohet një rënie e
lehtë e përqindjes së PCI primare totale në 34.8%, por edhe në këtë rast
parashikohet të ketë rritje në sektorin publik në 21.3% dhe rënie në 44.5% të
përqindjes që përbën PCI primare në sektorin publik krahasuar me vitin 2014.

Në vitin 2014 janë implantuar mesatarisht 1.62 stente për PCI në sektorin publik
dhe 1.43 stente për PCI në sektorin privat, me një mesatare 1.5 stente për PCI në
total. Në vitin 2015 pritet që në sektorin publik të rritet në 1.72 numri mesatar i
stenteve të implantuara për PCI ndërkohë që në sektorin privat nuk pritet ndonjë
rritje sinjifikante pasi parashikohet që të implantohen mesatarisht 1.45 stente për
PCI, ndërkohë që mesatarja në total rezulton me një rritje të lehtë në 1.57 stente
për PCI. Për sa i përket stenteve të medikuara (DES), këto përbëjnë vetëm 10%
të stenteve totale të implantuara në sektorin publik dhe 61% të stenteve totale të
implantuara në sektorin privat, me një mesatare prej 41% të stenteve totale të
implantuara në Shqipëri në vitin 2014. Në vitin 2015 parashikohet që të ketë një
rritje gati 3-fish të përqindjes së stenteve DES të implantuara në sektorin publik
ndërkohë që në sektorin privat pritet një rritje me vetëm 9%, duke bërë që në total
pothuajse gjysma e stenteve totale të implantuara në Shqipëri këtë vit të jenë stente
të medikuara (DES). Në sektorin publik janë implantuar 471 stente në vitin 2011
dhe të gjithë këto ishin të pamedikuara (BMS), ndërsa në vitin 2015 parashikohet
që të implantohen 1560 stente në total. Jo vetëm që vihet re një rritje me 3.3-fish
në numrin total të stenteve të implantuara në 5 vitet e fundit në sektorin publik, por
parashikohet që nga stentet totale të implantuara në vitin 2015, gati një e treta e
tyre do të jenë stente të medikuara (DES) dhe kjo shifër përfaqëson rritje 10-fish
të numrit të stenteve DES të implantuara në sektorin publik krahasuar me vitin
2013, ku vetëm 3% e stenteve të implantuara në këtë sektor ishin stente të medikuara
(DES).

Në lidhje me financimin e procedurave koronare invazive, shpenzimet në sektorin
publik mbulohen 100% nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor (Fondi). Në sektorin privat, Fondi ka filluar të financojë paketat e
procedurave invazive koronare nga fundi i vitit 2014 dhe atë vit mbuloi vetëm
3.6% të shpenzimeve të lidhura me këto procedura. Ndërkohë që në vitin 2015
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pritet të mbulojë pothuajse 20% të procedurave në sektorin privat. Në total mund
të thuhet se Fondi ka mbuluar 46.1% të procedurave në vitin 2014 dhe pritet që në
vitin 2015 të mbulojë 58.3% të procedurave koronare totale në Shqipëri. Për sa i
përket financimit të koronarografive, në vitin 2014 mbuloi 4.2% të koronarografive
në sektorin privat dhe 49.4% të koronarografive totale, ndërsa në vitin 2015
parashikohet të mbulojë 22.6% të koronarografive në sektorin privat dhe 61.6% të
koronarografive totale. Ndërsa për PCI, në vitin 2014 Fondi mbuloi 2.3% të PCI
në sektorin privat dhe 37% në total, dhe parashikohet që në vitin 2015 të mbulojë
pothuajse 12% të PCI në sektorin privat dhe pothuajse gjysmën e PCI totale në
Shqipëri.

Po të krahasojmë Shqipërinë në shtator 2015 me Italinë në vitin 2013, rezulton
se në Shqipëri kishte 6 spitale me qendër hemodinamike, që nënkupton 1 qendër
për 467.000 banorë me mesatarisht 1413 procedura/qendër (1045 koronarografi +
368 PCI), ndërsa Italia kishte 253 spitale me qendër hemodinamike, që nënkupton
1 qendër për 240.000 banorë me mesatarisht 1660 procedura/qendër (1110
koronarografi + 560 PCI). Në të vërtetë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë
Tereza” Tiranë janë realizuar 3210 procedura në total (2517 koronarografi + 693
PCI) në vitin 2014 dhe parashikohet të realizohen 4160 procedura në total (3260
koronarografi + 900 PCI)  në vitin 2015, duke përfaqësuar një nga qendrat me
numura me te medha ne te gjithe rajonin, me gati dyfishin e procedurave mesatare
per qender ne nje nga vendet me te zhvilluara te Europes se Bashkuar sic eshte
Italia. .

        Synimet dhe perspektiva për të ardhmen

Pavarësisht avancimeve të shpejta 5-vitet e fundit si në numrin e procedurave
invazive të realizuara, ashtu edhe në kompleksitetin e tyre, mbetet shumë për të
bërë. Një nga synimet kryesore për të ardhmen është shtimi i numrit të qendrave
të kateterizimit në sektorin publik. Sapo është hapur qendra e re e kateterizimit në
Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” dhe synimet për të ardhmen e afërt janë
hapja e një qëndre hemodinamike në veri të vendit në Spitalin e Shkodrës dhe të
një qëndre hemodinamike në jug të vendit të Spitalin e Vlorës. Gjithashtu synohet
rritja e vazhdueshme e numrit të procedurave invazive koronare, koronarografive
dhe PCI, si në sektorin publik edhe në atë privat, që përbën një nga prioritetet e
qeverisë. Për këtë sigurisht që nevojitet më shumë mbështetje financiare dhe futja
e paketave të reja të financimit të procedurave invazive në sektorin privat nga
Fondi, si dhe akreditimi i qendrave të hemodinamikës në sektorin privat, një projekt
që ka nisur që vjet dhe do të fuqizohet në vazhdimësi. Dhe së fundi por jo më pak
i rëndësishmi është krijimi i një programi kombëtar që do të bëjë të mundur ndërhyrjen
në kohë në sindromet koronare akute, mbi të gjitha në STEMI, që ka filluar kete vit
me 24 ore sherbim per urgjencat koronare ne QSU dhe që përfshin edukimin e
popullatës, riorganizimin e sistemit kombëtar të urgjencës, trombolizën jashtë
qendrave spitalore, transportin e shpejtë të pacientit si dhe shtimin e qendrave te
hemodinamikës për ndërhyrjen sa më të shpejtë në rast urgjencash.



14 BULETINI I URDHRIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE

Referenca
1  Forssmann W. Die Sondierung des rechtenHerzens. KlinWochenschr

1929;8:2085.
2 Forssmann, W. Experiments on myself; memoirs of a surgeon in Germany.

New York, St. Martin’s Press. 1974.
3 Zimmerman HA, Scott RW, Becker ND.Catheterization of the leftside of the

heart in man.Circulation 1950;1:357.
4 Limon-Lason R, Bouchard A. El Cateterismo Intracardico; Cateterizacion de

las Cavidades Izquierdasen el Hombre.RegistroSimultaneo de presion y
Electrocadiograma Intracavetarios.Arch Inst Cardiol Mexico 1950;21:271.

5 Seldinger SI. Catheter replacement of the needle in percutaneous arteriography:
A new technique. ActaRadiol1953;39:368.

6 Ross J Jr. Transseptal left heart catheterization: A new method of left atrial
puncture. Ann Surg1959;149:395.

7 Cope C. Technique for transseptal catheterization of the left atrium: Preliminary
report. J ThoracSurg1959;37:482.

8 Sones FM Jr, Shirey EK, Prondfit WL, Westcott RN. Cinecoronary
arteriography.Circulation 1959;20:773 (abstract).

9 Ryan TJ. The coronary angiogram and its seminal contribution to cardiovascular
medicine. Circulation 2002; 106:752–756.

10  Ricketts JH, Abrams HL. Percutaneous selective coronary cine
arteriography.JAMA 1962;181:620.

11 Judkins MP. Selective coronary arteriography: A percutaneous transfemoral
technique. Radiology 1967;89:815.

12 Swan HJC, et al. Catheterization of the heart in man with use of a flow
directed balloon-tipped catheter. N Engl J Med 1970;283:447.

13 Gruntzig A, et al. Coronary transluminal angioplasty. Circulation
1977;56(II):319 (abstract).

14 Gruntzig A, Senning A, Siegenthaler WE.Nonoperative dilatation of coronary
artery stenoses.Percutaneous transluminal coronary angioplasty.N Engl J Med
1979;301:61.

15 Sigwart U, Puel J, Mirkovitch V, Joffre F, Kappenberger L. Intravascular
stents to prevent occlusion and restenosis after transluminal angioplasty. N Engl J
Med 1987;316:701–706.



15BULETINI I URDHRIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE

PROBLEME ORGANIZATIVE

                              DEKLARATË
                                      E
 KËSHILLIT KOMËTAR TË URDHRIT TË MJEKËVE
                           TË SHQIPËRISË

Reagim ndaj ndërhyrjes arbitrare në punët e Urdhrit
te mjekëve.

K. Kombëtar i U.M.SH.-së u mblodh sot me 28 tetor 2015 në një seancë të
jashtëzakonshme, për t’u njohur me vendimin e Gjykatës Administrative të Shkallës
së Parë Tiranë të shpallur me  15/10/2015, me të cilën u shpallën të pavlefshme
zgjedhjet e K. Kombëtar dhe presidenti i ri, të organizuara nga Asambleja e
Përgjithshme e U.M.SH.-së me  17/04/2015, kjo pas shqyrtimit të padisë së ngritur
nga Dr. Valbona Doçi, drejtoresh e Qendrës së Transfuzionit të Gjakut në Tiranë.

Ky vendim për ne është absolutisht i padrejtë, absurd dhe i çuditshëm,
prandaj ne shprehim habinë dhe indinjatën tonë.

U.M.SH.-ja është ent publik jo buxhetor, profesional, i pavarur, i cili
përfaqëson dhe mbron interesat e përbashkëta të anëtarëve të Urdhrit dhe rregullon
Veprimtaritë dhe marrëdhëniet midis tyre, në funksion të publikut.

Përse ndërhyet në punët e U.M.SH.-së?
Kuji i intereson cënimi i pavarësisë sonë?
Përse vlejne këto procese gjyqësore me padi të sajuara dhe të mbështëtura

nga Ministria e Shëndetësisë, si palë e tretë aktive në proçesin gjyqësor?
Znj.Doçi edhe pse me disa pengesa ligjore për të vënë kandidaturë (statusi

politik, pozicion administrativ) dhe pa asnjë  kontribut në U.M.SH.-në u lejua të
votohej dhe mori përgjigje nga rezultati i votimit në K. Kombëtar 17 vota për Dr.
Brahimaj dhe 5 vota për Dr. Doçi, edhe pse presioni i mbështetësve të saj ishte i
fortë ndaj të gjithë anëtarëve të K. Kombëtar.

Po të kishte fituar ajo, a do të konsideroheshin zgjedhjet e rregullta?
Ky eshte kriteri i vleresimit te tyre .
Ne shprehim habinë përsëri se si gjykatësi quan të padrejtë faktin, se

presidentet e K. Rajonal janë anëtar të K. Kombëtar duke i quajtur të emëruar ata,
në një kohë që kemi dokumentuar me fakte se janë votuar nga Asamblea e
Kombëtare. Pra janë votuar 3 herë, një herë nga asambletë lokale për në Këshillin
rajonal, nga Këshillat Rajonale si president të tyre, dhe së fundi nga Asambleja e
Përgjithshme për anëtar të këshillit kombëtar.

Pyesim cili nen i ligjit nr.123/2014 mbi U.M.SH.-në është shkelur për
zgjedhjen e tyre.

Ky “argument” është një pretekst për të mbështëtur një “padi të sajuar”.
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Ne deklarojmë se me dokumenta është vërtetuar se në çdo hap të fushatës
zgjedhore kemi zbatuar dhe respektuar vetën ligjin, përvojën tonë dhe praktikat e
organizmave ndërkombëtare homologe. Udhëzimet e aprovuar nga K. Kombëtar i
mëparshëm kanë orjentuar fushatën zgjedhore, por gjithçka është vendosur pasi
është votuar dhe fituar me shumicën dërmuese, gjykatësi ynë nuk ka bërë drejtësi,
por ka zbatuar porosi të atyre që i thanë apo i dhanë, për të marrë këtë vendim
duke dëshmuar edhe njëherë gjendjen e drejtësisë sonë.

Shpresojmë se reforma e shumë pritur në drejtësi do të të krijojë kushtet
për të korigjuar këtë padrejtësi, duke na gjykuar drejt në Gjykatën Administrative
të Apelit, ku e kemi apeluar çështjen.

Homologët ndërkombëtar sapo janë vënë në dijeni për këtë ndodhi të pa
precedent janë surprizuar dhe së shpejti ne do të publikojmë dhe qëndrimet e tyre.

Ftojmë së pari bashkësinë e mjekëve, publikun shqiptar të cilëve ju
shërbejmë si dhe gjithë drejtuesit e institucioneve të larta shtetërore të shprehin
opinionin e tyre për të respektuar pavarësinë dhe gjithë tiparet e tjera që institucionit
tonë ia garanton ligji.

Në respekt dhe zbatim të ligjit:”LËRENI U.M.SH.-në TË PUNOJË,
MOS JA HUMBISNI KOHËN KOT NË DYERT E GJYKATAVE”

                                                                            Tiranë, më 28.10.2015

                     DEKLARATE PËR SHTYP
                          10 Nëntor 2015
                  Shoqata Mjekësore Botrore
        Komiteti i Përhershëm i Mjekëve Evropian
                  Shoqata  Mjekësore Gjermane

   Shoqatat mjekësore kritikojnë përpjekjet e qeverisë
     për të minuar  pavarësinë e mjekëve.

Përpjekjet e Qeverisë Shqiptare për të minuar pavarësinë dhe vetë-
qeverisjen e mjekëve në vend janë kritikuar ashpër nga Shoqata Mjekësore Botërore,
CPME (Komiteti i Përhershëm  i Mjekëve të Evropës), dhe Shoqata Mjekësore
Gjermane.

Në një letër drejtuar Ministrit të Shëndetësisë të Shqipërisë, udhëheqësit e
WMA-së kanë shprehur shqetësimi i tyre në lidhje me përfshirjen e Ministrisë së
Shëndetësisë në zgjedhjet për President të Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë duke
emëruar kandidatin e tyre. Kur kandidati i tyre humbi zgjedhjet, Qeveria  sfidoi
rezultatin e zgjedhjeve në gjykatë muajin e kaluar.
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Në letrën e tyre, presidenti i WMA- së  Sir Michael Marmot dhe kryetari
i Këshillit Dr.Ardis Hoven shkruan: “Ne ishim të befasuar kur  mësuam përfshirjen
e Ministrisë së Shëndetësisë në procesin zgjedhor dhe procedurat ligjore të
ndërmarrë kundër Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë. Në mënyrë që UMSH-ja  të
mbetet e efektshme në përputhje me standardet ndërkombëtare, ajo duhet të ruaj
pavarësinë e saj. Kjo është thelbësore për statusin e UMSH-së  si një anëtar i
rregullt  i organizatave ndërkombëtare si: Shoqata Botërore Mjekësore. “

Ata shtuan: “Në emër të Shoqatës Botërore Mjekësore, ne ju sigurojmë
juve për mbështetjen dhe angazhimin tonë të vazhdueshëm ndaj kolegëve Shqiptar
të profesionit mjekësor dhe i bëjmë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë të Shqipërisë
për të respektuar pavarësinë e Urdhrit të Mjekeve të Shqipërisë dhe të mundësojë
sistemin e vetëqeverisjes së mjekeve  të lulëzojë në Shqipëri. “

Dr Katrin Fjeldsted, Presidenti i CPME-së, tha: “Urdhri i Mjekëve të
Shqipërisë është një anëtar i vlefshëm i CPME-së. Nëpër Evropë, ne shohim se
nga  organet përfaqësuese të pavarura  dhe demokratike për mjekët përfiton e
tërë shoqëria. Ne shpresojmë që autoritetet Shqiptare do të marrin parasysh dhe
fuqizimin e Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë “.

Profesor Frank Ulrich Montgomery, President i Shoqatës së Mjekëve
Gjermane, gjithashtu  i bëri thirrje Qeverisë  Shqiptare të njohi  rolin thelbësor të
luajtur nga Urdhri i pavarur i  Mjekëve të Shqipërisë:”Organizatat tona janë të
bashkuara në përkushtimin tonë për një sistem të vetëqeverisjes së  mjekëve. Për
shkak se ajo është provuar për të rritur integritetin profesional  dhe për të siguruar
cilësinë e kujdesit, efektiviteti i  vetë-rregullimit është një nga karakteristikat kryesore
të sistemeve shëndetësore në rajonin tonë. “

Në një letër të veçantë për Dr. Fatmir Brahimaj, Presidenti i sapozgjedhur
i Urdhërit të  Mjekëve të Shqipërisë, udhëheqsit e  WMA-së shkruajnë: “ Në emër
të Shoqatës Botërore Mjekësore, unë ju siguroj juve për mbështetjen dhe angazhimin
tonë të vazhdueshëm ndaj kolegëve Shqiptar të profesionit mjekësor. Ne
mbështesim plotësisht pavarësinë e Urdhërit të Mjekëve të Shqipërisë dhe i kemi
bërë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë të Shqipërisë për të respektuar  sistemin e
vetëqeverisjes së mjekeve në vendin tuaj.Ne ju urojmë  forcë dhe vendosmëri për
të përballur sfidat e tanishme  me të cilat po ndeshet  organizata juaj dhe ju bëjmë
thirrje për të vazhduar avokimin për çka është më e mira në interes të mjekëve
dhe pacientëve të tyre.”

                                                                Bruksel, 03.11.2015
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LETËR E HAPUR E CPME MBI SITUATËN E URDHRIT
TË MJEKËVE TË SHQIPËRISË

I dashur  president,
Të dashur kolege,
Ishte një shqetësim i madh për ne  kur morëm raportin tuaj rreth ngjarjeve të

fundit mbi zgjedhjet e Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë.
Siç ju jeni në djieni ,Komiteti i Përhershëm i Mjekeve Evropian (CPME)  është

i bindur se Dhomat Ndërkombetare të Mjekëve kanë një rol kyç  jo vetëm për
profesionet mjkesore, por për pacientët, sistemin shëndetësor dhe tërë popullatën.

Promovimi i lirisë dhe pavarësisë në përfaqesimin e mjekëve nëpermjet
institucioneve demkratike të ngritura për këtë qëllim  janë arsye thelbësore të
punës së CPME-së dhe bazë për të qënë anëtar i CPME-së.

Ne mbështesim fort Urdhrin e Mjekëve të Shqiperise të ruaj pavarësinë e tij
dhe i bëjnë thirje qeverisë së Shqipërisë të njoh dhe të fuqizojë rolin e Urdhrit ne të
mirëte pacienteve dhe për një cilësi më të lart të kujdesit shëndetësor.

Ne shpresojmë se kjo mund të arrihet dhe Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë mund
të vazhdojë partneritetin e tij me CPME-në pranë Dhomave të tjera Ndërkombetare
të Mjekëve të Evropes.

Sinqerisht,
Dr.Katrin Fjeldsted                   Birgit Beger
President i CPME                                               Sekretar i Përgjithshëm

LETER E SHOQATES BOTERORE TE MJEKESISE
                                       (WMA)

            05, Nëntor 2015.
Zgjedhjet e Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë
I dashur Dr Brahimaj,
Shoqata Mjekësore Botërore (WMA) ka pasur kënaqësinë për të punuar

ngushtë me organizatën tuaj për shumë vite, si anëtare e WMA. Dihet se tipari
bazë i sistemit shëndetësor që bashkon disa nga  organizatat tona dhe shumicën
dërmuese të vendeve të tjera në Europën Qendrore dhe Lindore është pëkushtimi
jonë për një sistemi të vetëqeverisjes së mjekëve.

Përmes bashkëpunimit tonë  me Urdhërin e Mjekëve të Shqipërisë, ne
kemi mësuar në lidhje me rolin e rëndësishëm  që organizata juaj luan në profesionin
mjekësor të Shqipërisë dhe të besojmë në angazhimin e saj për respektimin  e



19BULETINI I URDHRIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE

ligjeve dhe rregullave tuaja.
Për këtë arsye, ne ishim të befasuar kur dëgjuam për  përfshirjen e

Ministrisë së Shëndetësisë në procesin zgjedhor dhe në procesin gjyqesor të
lartpërmendur. Në mënyrë që UMSH-ja të mbetet e efektshme  në përputhje me
standardet Evropiane dhe ndërkombëtare, ajo duhet te ruajë pavarësinë e saj nga
çdo ndikim politik. Kjo është gjithashtu themelore për statusin e UMSH-së  si një
anëtare i rregullt i  organizatave ndërkombëtare, si Shoqata Botërore Mjekësore.
Vetë-qeverisja rrit kompetencën profesionale, integritetin dhe promovon shkëmbimin
kolegjial të përvojës dhe ekspertizës. Vetë-rregullimi i efektshëm i profesionit
mjekësor është mënyra më e mirë për të siguruar cilësinë e kujdesit dhe të promovojë
mirëqenien e tërë popullatës.

Në emër të Shoqatës Botërore Mjekësore, unë ju siguroj juve për
mbështetjen dhe angazhimin tonë të vazhdueshëm ndaj kolegëve Shqiptar të
profesionit mjekësor. Ne mbështesim plotësisht pavarësinë e Urdhërit të Mjekëve
të Shqipërisë dhe i kemi bërë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë të Shqipërisë për të
respektuar  sistemin e vetëqeverisjes së mjekeve në vendin tuaj.

Ne ju urojmë  forcë dhe vendosmëri për  të përballur sfidat e tanishme  me
të cilat po ndeshet  organizata juaj dhe ju bëjmë thirrje për të vazhduar avokimin
për çka është më e mira në interes të mjekëve dhe pacientëve të tyre.

         Sinqerisht,
Prof. Dr .Sir Michael Marmot                              Dr.Ardis D. Hoven
  President                                                             Anëtar i Këshillit

LETER E PRESIDENTIT TE DHOMES SE MJEKEVE TE
GJERMANISE

Berlin, 05.04.2015
Zgjedhjet e Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë
I dashur Dr Brahimaj,
Shoqata Mjekësore Gjermane ka pasur kënaqësinë për të punuar ngushtë me

organizatën tuaj për shumë vite, si në marrëdhenie dypalëshe dhe në kuadër të
simpoziumit tonë vjetor të Dhomave të Mjekëve të Europës Qendrore dhe Lindore
(e ashtëquajtur ZEVA). Siç e dini, tipari bazë i sistemit shëndetësor që bashkon
organizatat tona dhe shumicën dërmuese të vendeve të tjera në Europën Qendrore
dhe Lindore është futja në sistem e vetëqeverisjes së mjekëve.

        Përmes partneritetit tonë të fortë me Urdhërin e Mjekëve të Shqipërisë,
ne kemi mësuar në lidhje me rolin e rëndësishëm  që organizata juaj luan në
profesionin mjekësor të Shqipërisë dhe të besimit në angazhimin e saj për respektimin
e ligjeve dhe rregullave tuaja.

Për këtë arsye, ne ishim veçanërisht të befasuar kur dëgjuam për  përfshirjen
e  Ministrisë së Shëndetësisë në procesin zgjedhor dhe në procesin gjyqesor të
lartpërmendur. Në mënyrë që UMSH-ja të mbetet në përputhje me standardet
Evropiane dhe ndërkombëtare, ajo duhet te ruajë pavarësinë e saj nga çdo ndikim
politik. Kjo është gjithashtu themelore për statusin e UMSH-së  si një anëtare
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përbërëse e organizatave ndërkombëtare ,si Shoqata Botërore Mjekësore. Vetë-
qeverisja rrit kompetencën profesionale, integritetin dhe nxit shkëmbimin kolegjial
të përvojës dhe ekspertizës. Vetë-rregullimi i efektshëm i profesionit mjekësor
është mënyra më e mirë për të siguruar cilësinë e kujdesit dhe të promovojë
mirëqenien e tërë popullatës.

Në emër të Shoqatës Mjekësore Gjermane, unë ju siguroj juve për
mbështetjen dhe angazhimin tonë të vazhdueshëm ndaj kolegëve Shqiptar të të
njëjtit profesion. Ne mbështesim plotësisht pavarësinë e Urdhërit të Mjekëve të
Shqipërisë dhe i kemi bërë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë të Shqipërisë për të
respektuar  sistemin e vetëqeverisjes së mjekeve në vendin tuaj.

Ne ju urojmë  forcë dhe vendosmëri për sfidat me të cilat po përballet
aktualisht organizata juaj dhe ju bëjmë thirrje për të vazhduar avokimin për atë që
është në interesin më të mirë të mjekëve dhe pacientëve të tyre.

Sinqerisht,
Prof. Dr Frank Ulrich Montgomery

              DHOMA MJEKËSORE KROATE
                 ZAGREB, 9 NËNTOR 2015

I dashur president Dr.Brahimaj,
Në emër të më shumë se 20.000 mjekëve- kolegëve tuaj kroat, më lejo të

shpreh shqetësimin e thellë rreth zhvillimeve të fundit në lidhje me zgjedhjet në
Urdhrin e Mjekëve të Shqipërisë.

Dhoma Mjekësore Kroate ka qënë rithemeluar në 1995(pasi ka qënë ndaluar
nga regjimi komunist në 1946 ) dhe ka qënë duke luftuar shume fort në këto 2
dekada të vërtetojë rëndësinë e vetëqeverisjes profesionale të mjekëve në Kroaci.
Kjo nuk ka qënë gjithmonë një detyrë e thjesht se autoritetet shëndetësore jo
gjithmonë kanë qënë të afta të njohin profesionin mjekësor si një partner të
rëndësishëm në organizimin dhe zbatimin e shërbimit të kujdesit shëndetësor
kombëtar. meqënëse CMC merr pjesë aktive në takimët e organizatave mjekësore
Evropiane, ne patëm mundësi të takohemi me kolegët Shqiptar veçanërisht në
kontekstin e takimeve ZEVA (simpoziumi vjetore i Dhomave të Mjekëve nga Qëndra
dhe Lindja e Evropës). Tema mbi vetëqeverisjen dhe pavarësinë e profesioneve,
dhomave dhe urdhrave mjekësore janë diskutuar gjatë disa takimeve dhe përfundimi
gjithmonë ka qënë i njëjtë - mbështetje të plotë të pavarësisë dhe vetëqeverisjes të
urdhrave/dhomave të mjekëve si dhe njohjen e këtyre organizatave si partner të
vlefshëm në sistemin mjekësor.

Në emër të Dhomës Mjekësore Kroate unë do të doja të zgjasja mbështetjen
tonë të vazhdueshme për kolegët tanë të profesionin mjekësor në Shqipëri  si dhe
pavarësinë e Urdhrit të Mjekëvë të Shqipërisë. Më lejo gjithashtu tju informoj që
ne do ti drejtohemi Ministrisë së Shëndëtësisë së Shqipërisë për respektimin në
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mënyrë të rregullt të sistemit të vetëqeverisjes së mjekëve  në vendin tuaj si dhe
Znj.Vokshi, kryetare e komisionit parlamentar të Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shëndetit.

Urimet  më të mira,
Presidenti i Dhomës Mjekësore Kroate,
Trpimir Goluza, M.D., M.Sc.

     LETER E FORUMIT MJEKESOR TE EVROPES
              JUGLINDORE (SEEMF)

Nëntor, 2015.
I dashur Dr.Brahimaj,
Forumi  Mjekësor i  Evropës Juglindore(SEEMF) është një organizatë që

përfaqëson 17 vende. Urdhëri i Mjekëve të Shqipërisë është një ndër themeluesit
e saj dhe ndër  viteve ka marrë pjesë aktive në të gjitha aktivitetet e Forumit.

Do të doja t’ju  falenderoja juve personalisht  për përfaqësimet e Urdhrit të
Mjekëve të Shqipërisë dhe për përfshirjen tuaj të vazhdueshëme në diskutimet e
problemeve tona të përbashkëta gjatë katër apo pesë vitet e fundit dhe në vazhdim
në cilësinë e anëtarit të Bordit  të SEEMF.

Organizata jonë mbështet fort pavarësinë profesionale dhe vetë-qeverisjen e
profesionit mjekësor. Ne besojmë se çdo lloj ndërhyrje administrative në punën e
organizatave profesionale të mjekëve është e papranueshme dhe e papërshtatshme
dhe organet qeveritare, duke përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë duhet të përmbushin
plotesisht detyrimet e tyre dhe duhet të respektojë pavarësinë e organizatave të
tilla dhe të zhvillojnë partneritetin me to.

ªka u tha më sipër, është në përputhje të plotë me një numër dokumentesh të
rëndësishme ndërkombëtare, duke përfshirë edhe Memorandumin e Sofjes miratuar
nga një takim i Dhomave Mjekësore Evropiane disa vite më parë.

Përzemërsisht,
Dr.Andrey Kehayov
President  SEEMF
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-ETIKE DHE DEONTOLOGJI-

   VËSHTRIM MBI EUTANAZINË DHE KUJDESIN
                                    PALIATIV

                            Dr. Faik TOSKA
                  Antar  i  Kėshillit  Kombėtar  tė  UMSH-sė

Termi  euthanazia  me prejardhje nga greqishtja e vjetėr (eu- e mirė, thanatos-
vdekje)  lëkundet  ndërmjet  dy kuptimeve,  të “ vdekjes sė ėmbėl” dhe  tė “vdekjes
sė mirė”

Me definicionin eutanasi sot nėnkuptohet ‘’pėrdorimi i procedurave qė bėjnė
tė mundur pėrshpejtimin ose shkaktimin e vdekjes pėr tė ēliruar njė tė sėmurė
tė pa kurueshėm nga vuajtjet ekstreme,’’ (1)

Pėr njė person nė fund tė jetės nė familje apo nė spitale dhe qė vuan shumė, nė
mėnyrė skematike qėndojnė tė mundėshme  disa  lloje  veprimesh  mjekėsore tė
ndryshme;(2)

- Pėrdorimi i analgjezikėve me doza tė larta pėr uljen apo largimin e dhimbjeve
qė eventualisht e shpejtojnė vdekjen.

-Kufizimi ose heqja dorė nga mjekimi aktiv ose i trajtimit  reanimues
-Ndėrprerja e paisjeve tė mbijetesės  (respiracionit tė  drejtuar,veshkės artificiale)
-Ndihmė pėr vetvrasje ose vetvrasje e asistuar
-Injektimi i njė substance vdekjeprurėse
       Sipas njė definicioni mė rigoroz, eutanazia mund tė pėrkufizohet nė dy

kategori, nė funksion tė rasteve tė ndryshme tek tė cilat ajo aplikohet.
Eutanazi pasive,  konsiderohet lėnia e njė tė sėmuri rėndė, nė njė stad

terminal pa i dhėnė ndihmėn mjekėsore, me qėllim qė tė vdesė sa mė shpejt.
 Eutanazi aktive,  nėnkupton ndėrhyrjen e njė personi tė tretė, zakonisht tė

mjekut, me qellim pėr tė shpejtuar ose shkaktuar vdekjen e pacientit.
 Nė praktikė dallimi i kėtyre dy formave ėshtė i ngatėrruar. Por nė esencė ky

definicion jep njė kriter tė thjeshtė nė ndėrgjegje; eutanazia ėshtė njė vdekje e
imponuar  qė i  kundėrvihet vdekjes natyrale.

Eutanazia  nė historinė dhe nė vėshtrimin filozofik  ėshtė njė ēėshtje e diskutuar
qė  nė nismėn e saj, e cila i pėrket   lashtėsisė, por qė vazhdon  deri nė ditėt tona.
Poeti grek  CRATINOS nė shekullin e peste  para erės sė re,  pėrdori  termin “
euthanatos “ pėr tė pėrcaktuar njė vdekje tė bukur, aq  sa edhe  njė vdekje tė
ėmbėl. Njė historian grek i shpreh mbretit  tė Spartės  CLEOMEN dėshirėn pėr
njė vetvrasje pas dėshtimit  tė ushtrisė, sipas  tij,  pėr tė  patur njė  vdekje tė bukur
dhe tė  nderuar   (euthanatesai  ).

         Francis Bacon, filozof Anglez i viteve 1603-1623 afirmon  detyrėn e
mjekėsisė si e vlefshme , jo vetėm pėr tė stabilizuar shėndetin, por edhe tė zbusė
dhimbjet e  sėmundjeve, deri nė afrimin tek i sėmuri tė njė “vdekjeje tė ėmbėl dhe
tė qetė” .Nė vend qė tė braktisen tė sėmurėt kur janė nė fund tė jetės, thotė Bacon
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,mjekėt duhet tė bėjnė gjithshka “pėr tė ndihmuar qė ata tė dalin nga kjo botė
me shumė ėmbėlsi dhe lehtėsi “.Sipas Bacon eutanazia nuk qėndron tek nxitja e
vdekjes, por  nė ate qė tė ndikohet nė mėnyrė  qė  ajo tė vijė,  pa dhimbje.

         Kėndvėshtrimi i autoriteteve fetare pėr eutanazinė
 Sipas traditave tė besimeve fetare siē janė besimi  ebre, katolik, musliman  dhe

ortodoks,  eutanazia  konsiderohet njė veprimtari vrasėse dhe si e tillė e pa
pajtueshme me predikimet e feve pėrkatėse. Nė pozicionin muslyman, principet e
mėdha tė  ligjit kuranik  qėndrojnė nė respektimin e jetės njerzore qė ėshtė dhuratė
e  zotit dhe tė dinjitetit tė saj, , ēka do tė thotė ndalim i krimit, i vetvrasjes dhe i
eutanazisė. Sipas predikimit fetar  protestant dhe Budist,  eutanazia, d.m.th ndikimi
pėr afrimin e vdekjes, shihet si njė pėrgjigje e gabuar ndaj vuajtjeve tė vdekjes.

                       Pozicioni i autoriteteve morale
Kėshilli i Europės  mė rekomandimin  e 25 Korrikut  1999 me nr 1418 i titulluar

“Mbrojtja e tė drejtave tė njeriut dhe tė dinjitetit tė tė sėmurėve  qė janė tė
pakurueshėm ,vėrteton  detyrimin e respektimit dhe tė mbrojtjes sė dinjitetit tė
njė tė sėmuri  inkurabėl ose  nė gjendje terminale” Shtetet antare tė K.E. sipas
rekomandimit pėrkatės tė Kėshillit tė Europės, duhet tu sigurojnė  tė sėmurėve
inkurabėl  dhe atyre  terminalė, mbrojtjen juridike dhe sociale tė nevojshme, kundėr
rrezikut tė njė dhimbjeje tė padurueshme, tė egėrsisė terapeutike, tė vdekjes i  izoluar
apo tė suicidit me pretendime altruiste (2).

Ligji  duhet tė njohė  si  njė e  drejtė  vetiake,  akcesin e tė sėmurėve inkurabėl
dhe terminalė  nė njė gamė tė plotė tė ndihmės paliative, tė drejtėn e tyre pėr
vetvendosje dhe ndalimin  absolut  tė  dhėnies me qėllim fund jetės, pasi  “ e drejta
e jetės ėshtė e garantuar nga  Shtetet antare” dhe qė “ dėshira pėr tė vdekur
e shprehur nga njė I sėmurė inkurabėl ose terminal, nuk mundet kursesi tė
pėrbėjė njė bazė juridike. Tė gjithė kanė tė drejtė tė  marrin mjekim paliativ,
eutanazia si  njė term i vėnė nė jetė pėr tė sėmurėt inkurabėl dhe terminal
pėr antarėt e Komunitetit Evropian, ėshtė i ndaluar.”

Nė Shtetet e Bashkuara tė Amerikės,(2)  nuk disponohet njė  ligj qė
favorizon eutanazinė,  madie  dy  shtete  pėr kėtė ēėshtje , kanė nisma  mjaft  tė
ndryshme. E tillė ishte ajo nė shtetin OREGON, me  “vdekjen me veprim dinjitoz”
me 8 nėntor 1994 dhe nisma nė KALIFORNIA me  “Veprimin Kalifornian tė
vdekjes  natyrale”  tė 30 shtatorit 1976, tė parashtruara nė ligjin Amerikan. Kėto
tekste tė ndryshme tė ligjeve janė frymėzuar nga historia e njė vajze tė quajtur
ANN Quinlan nė vitin 1976. Kjo vajzė me 14 prill 1975 bie nė gjendje komatoze  tė
thellė dhe  u mbajt nė jetė nėpėrmjet  frymėmarrjes sė drejtuar pėr mė tepėr se njė
vit. Prindėrit e saj, pas konsultave me autoritetet religjioze kėrkuan ndalimin e
reanimimit,  me qenė se rasti  ishte  konsideruar  i pa shpresė. Pėr arsye se mjekėt
e  refuzuan tė  njė veprim tė tillė, ata  e  dėrguan ēėshtjen nė gjyq dhe arritėn tė
fitojnė tė drejtėn e ndėrprerjes me 31 mars 1976. Mjekėt nė zbatim tė vendimit tė
gjyqit me 22 maj  ndėrprenė  procesin e reanimimit.  Pėr ēudinė e tė gjithėve Karen
vazhdoi tė respironte vetė, mbijetoi pėr 10 vjet tė tjera dhe vdiq mė 13 korrok 1986.
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   Ligji Kalifornian ka deklaruar  lenien e zhvillimit tė vdekjes iminente nė mėnyrė
natyrale. Mjeku mund tė ndėrpresė mjekimin qė synon mbajtjen nė jetė, por jo  atė
qė siguron lehtėsimin e dhimbjeve.

 Nė Britaninė e Madhe lejohet e drejta e heqjes dorė nga mjekimi, sė paku e
vazhdimit tė mjekimit qė bėhet i panevojshėm. Nė Kanada eutanazia nė terenin
penal  klasifikohet  si vrasje, por  njė vendim i Gjykatės Supreme tė kėtij vendi, nė
vitin 1992 vlerėson njė dallim ndėrmjet ndėrprerjes sė mjekimeve dhe eutanazisė.

Nė kohėt e fundit  eutanazia  ėshtė  bėrė subjekt i diskutimeve tė organeve
ndėrkombėtare  regulatore  tė etikės dhe deontologjisė nė  takimet qė kanė organizuar
Urdhrat e Mjekėve tė vendeve tė ndryshme  dhe  nė praktikat e mjekėsisė, pėrfshirė
edhe atė nė vendin tone, ēėshtja e qėndrimeve ndaj problematikės  delikate qė
paraqesin sėmundjet  inkurabėl dhe  rastet  terminale, mbetet  shumė komplekse.
Ajo ėshtė e lidhur me profesionalizmin mjekėsor, me etikėn dhe deontologjinė
mjekėsore, me organizimin e shėrbimit mjekėsor dhe me aspekte tė tjera tė karakterit
juridik.

Nė praktikėn e punės sė Urdhrit tė Mjekėve tė Rajonit tė Tiranės ka patur raste
kontradiktash tė mjekėve me familjarė pacientėsh qė i pėrkasin bioetikės mjekėsore.
Zgjidhjen e kontradiktave, tė themi nė mėnyrė figurative, me dhimbje mė tė vogėl
pėr palėt nė koflikt , do ta siguronte  njohja mė e mirė dhe zbatimi  sa mė korrekt i
kodit tė etikės dhe deontologjisė mjekėsore, si   dhe i shėrbimit tė kujdesit paliativ,
i cili kėrkon njė organizim tė mirė dhe pėrgatitje tė mirė teknike dhe shkencore.

  Eutanazia ne kendveshtrimin e Kodit te Etikes dhe
Deontologjise Mjekesore

   Nė vendin tonė euthanazia  ėshtė e ndaluar. Si e tillė ajo konsiderohet si njė
vrasje e zakonshme e parashtruar nė Kodin Penal . Kjo ēėshtje ėshtė trajtuar
gjithashtu  nė Kodin e Etikės dhe Deontologjisė Mjekėsore (2012), i cili nė nenin 38
tė tij, detyron mjekun pėr marrjen e tė gjithė masave tė mundėshme pėr
“Lehtėsimin e vuajtjeve tė tė  sėmurit qė ėshtė duke vdekur” dhe nė nenin 39
qė bėn fjalė pėr mos shpejtimin e vdekjes, thuhet “Shpejtimi i pėrfundimit tė jetės
apo provokimi i vdekjes ėshtė nė kundėrshtim me etikėn mjekėsore. Nė se i
sėmuri ėshtė pa vetėdije, pa shpresė pėr tė jetuar, mjeku duhet tė veprojė
sipas gjykimit tė tij pėr mė tė mirėn e mundėshme. Ai duke u konsultuar me
kolegėt e tjerė dhe  familjarėt mė tė afėrm tė tė sėmurit, vendos pėr qėndrimin
terapeutik qė duhet mbajtur”. (3)

    Siē shihet nė nenin 39, pėrdorimi i eutanasisė pasive lihet i nėnkuptuar. Pra
nga pikpamja  etike, ndėrprerja e njė mjekimi qė kishte pėr qėllim zgjatjen e njė jete
tė padurueshme, duke shpejtuar kėshtu ardhjen e  vdekjes, ėshtė krejtėsisht e
lejueshme, por nga pikpamja juridike nuk lejohet. zgjidhja e kėsaj pengese ligjore e
ndeshur nė vendet e zhvilluara ėshtė realizuar nėpėrmjet pėrpilimit tė ashtuquajturit
“Testament i Jetės”, i aplikuar pėr herė tė parė nė SHBA:

Mbi kujdesin paliativ dhe ecuria e ketij procesi ne vendin
tone

 Kujdesi paliativ pėrbėn nė vetvehte  pėrgjigjen mė tė mirė dhe njerzore tė
kėrkesės pėr eutanazi. Pėr ta kuptuar kėtė fakt shėrben perkufizimi i kujdesit paliativ,
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i cili pėrcaktohet kjartė nė ligjin nr  138/20124 “Pėr kujdesin paliativ nė Republikėn
e Shqipėrisė”, si tėrėsi e ndėrhyrjeve  diagnostike, terapeutike dhe
psikologjike, tė orjentuara si ndaj pacientit, ashtu edhe familjarėve tė tij,
kur sėmundje dhe pacienti, pėr shkak tė evolucionit e prognozės sė saj, nuk
u pėrgjigjen  mė pozitivisht ndėrhyrjeve  tė parashikuara nė trajtimin e saj.

Qėllimi  kujdesit paliativ, pėrfshirė edhe vendin tonė synon nė pėrmirėsimin e
cilėsisė sė jetėsės sė pacientėve terminalė dhe tė familjarėve tė tyre nė nevojė.
Nisma e tij disi  mė e organizuar  filloi nė vitin 1994 me krjimin e  Shėrbimit
Onkologjik nė Banesė (SOB), i cili u asiston nė shtėpi tė sėmurėve  me tumore
tė avancuara, duke  mėshtetur tė sėmurėt dhe familjarėt e tyre me barna si dhe I
ndihmon  ata  nė drejtimin psikosocial. Ky  ėshtė i vetmi shėrbim publik nė llojin e
tij  nė Republikėn e Shqipėrisė.

Nė fillimet e tij  SOB mundėsonte  ndjekjen nė banesė tė  rreth 100 – 150
pacientėve  nė vit. Numri i pacientėve nė vitet e fundit ėshtė rritur nė rreth 800 –
900 pacientė. Nė Republikėn e Shqipėrisė kujdesi ndaj pacientėve me tumore  nė
stade tė avancuara dhe shumė tė avancuara ėshtė ofruar edhe  nga dy shoqata,
ajo  RYDER ALBANIA, pėr Tiranėn dhe Durrsin  dhe  MERY POTTER pėr
Korēėn, tė cilėt me mundėsitė dhe kapacitetet e tyre kanė ofruar shėrbim pėr njė
numėr tė kufizuar pacientėsh tė rretheve pėrkatėse.

        Nė dy vitet e fundit Ministria Shėndetėsisė, nė zbatim tė politikės sė saj
shėndetėsore ka dhėnė njė mbėshtetje maksimale  nė drejtim tė promovimit dhe tė
shtrirjes mė gjėrėsisht tė kujdesit paliativ. Nė kėtė kuadėr , nė tetor tė vitit 2014
Kuvendi i Shqipėrisė  miratoi Ligjin  pėr Kujdesin Paliativ, i cili e ven mbi baza tė
drejta organizative dhe shkencore shėrbimin paliativ,  si pjesė pėrbėrėse tė shėrbimit
parėsor. Duhet theksuar se mbėshtetur nė kėtė ligj, kujdesi paliativ u mundėsohet,
pėrveē tė sėmurėve me tumore, edhe  pacientėve nė stadet terminale me diagnoza
tė tjera, si dhe me shtrirje tė gjėrė. Neni 13 i Ligjit 138/2014 mbi kujdesin paliativ,
detyron qė pranė ēdo strukture spitalore nė nivel rajonal, tė ngrihet dhe
funksionojė  shėrbimi ndaj pacientėve qė kanė nevojė pėr kujdes paliativ
me disa shtretėr dhe personel shėndetėsor qė i asiston pacientėt.

Ligji pėr kujdesin paliativ nė Republikėn e Shqipėrisė do  realizojė detyrėn pėr
rritjen e nivelit tė kėtij shėrbimi tė munguar, kur tė plotėsohet me  udhėzimet
pėrkatėse dhe aktet e tjera nėnligjore dhe tė programojė mė mirė specializimet e
mjekėve, infermierėve, administratorėve dhe tė psikologėve qė janė pjesa pėrbėrėse
e kėtij shėrbimi kopleks dhe tepėr human.

Miratimi i protokollit te mjekimit paliativ eshte nje nisme e mire e Ministrise se
Shendetesise,e cila i sherben venies se ketij sherbimi mbi baza me te drejta
shkencore.

 Urdhėri i Mjekėve tė Shqipėrisė sė bashku me organet e tij vartėse ka detyrė
tė kontribojė pėr zbatimin praktik tė Ligjit pėr kujdesin paliativ, nė kuadrin e misionit
tė tij  pėr ruajtjen e standardeve tė larta nė ushtrimin e profesioneve mjekėsore,
mbrojtjen e pacientėve dhe publikut nga kequshtrimi i mjekėsisė dhe zbatimin e
Kodit tė Etikės dhe Deontologjisė Mjekėsore.
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simptomave nė praktikėn e pėrditshme.

Rekomandime
- Pacientėt qė vuajnė nga PKP duhet tė bėjnė chirioterapi qė pėrfshin

ushtrime, masazh, fizioterapi etj.
- Duhet tė bėhet informimi i popullatės mbi pasojat qė shkakton Postura e

keqe e trupit dhe veēanėrisht PKP.
- Mėnjanimi i qėndrimit tė Individit shumė orė para kompjuterit pa patur

kushtet pėrkatėse ergonomike.
- Kėshilla kryesore sidomos fėmijėve tė mbajnė trupin drejtė.

Konkluzione
1. Korrelacioni klinik midis PKP dhe disfunksionit tė ATM nuk ėshtė

koeēidencė por evidencė e zhvillimeve patologjike reale tė lidhura me njėra-tjetrėn
me mekanizma tė qarta ndėrvepruese.

2. Problemet posturale trajtohen njėkohėsisht me disfunksionin e ATM
(chirioterapi dhe mjekim protetik me shina).

3. Rivendosje  e njė posture ideale tė kokės dhe gjithė kolonės vertebrale
kėrkon sigurimin e kushteve ergonomike (krevat, dyshekė, jastėk etj).
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—EDUKIMI I VAZHDUESHEM MJEKESOR—

     MBI EDUKIMIN MJEKËSOR TË VAZHDUAR
(Tema është paraqitur në auditorin e konferencës për EVM-

    në në Elbasan 24.10.2015)
                        Dr. Thanas Gjikaj

Pergjegjes i Sektorit te Edukimit Mjekesor dhe Praktikes
Profesionale,, UMSH

Pacientët presin dhe kërkojnë nga mjekët nivel të lartë kompetence
profesionale. Mungesa e kësaj kompetence në sytë e tyre do të thotë humbje
besimi nga të sëmurët dhe publiku për mjeket dhe dëmtime serioze apo dhe vdekje
të sëmurësh që mund të evitoheshin.

Detyrimin që të rrisin vazhdimisht aftësitë profesionale ka qënë prej kohësh
një detyrim bazë i Kodeve Etike Mjekësore. Mjekët duhet të rekomandojnë ato
trajtime apo mjekime që janë të përshtatshme dhe efektive sipas praktikës së bazuar
në evidencë.

Si ta përkufizojmë EVM-në?
Edukimi mjekësor në vazhdim për profesionistet e shëndetësisë është

PROCESI nëpërmjet të cilit Profesionistet PERDITËSOJNË DIJET DHE
AFTËSITE e tyre për të plotësuar nevojat e pacientëve, shërbimeve mjekësore
dhe ato te zhvillimit profesional.

Pra objektivi është tu shërbehet më mirë pacienteve.
Të njëjtin kuptim ka edhe termi Zhvillim i Vazhdueshëm Profesional në

të cilin tingëllon si më i saktë termi zhvillim që përfshin dhe aftësitë multidisiplinore
si: menaxhimi, komunikimi, informacioni, teknologjia, aftesia për krijim ekipi, etj.
Pra EVM-ja është pjesë e të mësuarit gjithë jetën por e veçanta qëndron e lidhur
me profesionin dhe me kuadrin rregullator të saj.

Çfare standarti duhet te ketë në bazë EVM-ja?
- Me atë që profesionisti të planifikoj vet EVM-në, në qëllimin e praktikës

së tij profesionale sipas nevojave dhe rritjen e kompetencës se dëshiruar.
- Profesionisti zgjedh aktivitete sipas nevojave të tija dhe ato të identifikuara

nga vlerësimet e tjera.
- EVM-ja duhet të ketë lidhje me specialitetin dhe rolin me poziciomin aktual

në punë.
- Profesionisti duhet të jetë i angazhuar për ruajtjen e profesionalizmit dhe

nxitet të perfshijë procesin vetjak të të mësuarit me atë të ekipit apo komunitetit.
ZHPV ka hyrë në sistem prej shumë vitesh në gjithë botën si një komponent i

domosdoshem dhe mjaft forume japin rregullisht modele.
Federata Botrore e Edukimit në Vazhdim (WFME) ne 1998 botoi një material

një trillogji e titulluar STANDARTET GLOBALE PËR PËRMIRËSIMIN E
CILËSISË SË EDUKIMIT MJEKËSOR.

Kjo mbulon 3 faza të edukimit:
E para- Edukimi Mjekësor bazë dmth universitar,
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E dyta-Edukimi mjekesor pasuniversitar
E treta- zhvillimi profesional i mjekeve.

Pra kjo është trillogjia e standarteve që ka qellim të focojë marrëdhëniet
midis këtyre stadeve të ndryshme të edukimit mjekesor, të nxisë autoritetet
organizatat dhe institucionet që të mbajnë përgjegjesi për edukimin mjekësor , për
të hartuar plane për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë . Thelbi është të ruhet
praktika në mjekësi dhe përdorimi i forcave mjekësore të çdo niveli , forcimi i
institucioneve mjekësore dhe programeve të tyre.Dokumenti i sipër përmendur
përmban standartet globale dhe është pranuar si i tillë në të gjithë botën.

Një risi e madhe është futja e konceptit të protokolleve klinike të mjekimit.
Pjesëmarja në Edukimin  mjekësor i vazhdueshëm është një detyrim MORAL

dhe ETIK. Misioni i Urdhrit të Mjekëve është ruajtja e standarteve të larta në
formimin dhe ushtrimin e profesioneve në fushën e mjekësisë dhe mbrojtja e
pacienteve dhe publikut nga keq ushtrimi i profesionit.

Në kodin e Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore  në nenin 13 thuhet: gjatë gjithë
jetës aktive profesionale mjeku ka për detyrë azhornimin me të rejat e shkencës  ti
ruaj dhe perfeksionoj ato . Mjeku duhet të angazhohet rregullisht me programet
EMV të organizuara apo individuale.

Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor është një detyrim ligjor.
Në vitin 2009 qeveria nxori ligjjin “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e

Shqipërisë” në nenin 33 te tij përcakton detyrimin e profesionisteve dhe institucioneve
për zbatimin e proçesit të EM të vazhdueshëm të cilën neve si urdhri i mjekëve e
kemi përshendetur si një risi.

- U vendos një cikël 5-vjeçar edukimi , tani 4-vjeçar
- Drejtohet nga Ministria e Shendetesise, konkretisht QKEV-ja, me nje kuader

rregullator
- Matet me kredite cdo aktivitet dhe tani duhen 120 për 4 vjet
- Mjekët çertifikohen sipas krediteve
      A ka penalitete? Po,  sipas vendimit të Ministrisë të Shëndetësisë (BORDIT)

të gjithë ata mjekë që nuk arriten kreditet e duhura do ti nënshtrohen një provimi
sipas specialiteteve .

Aktivitete kreditohen kur behet EM i vazhdueshëm, sipas dokumentit të
QKEV-së shtator 2015 kreditet duhet të jenë : të paktën 50%të tyre të lidhura me
specialitetin, ato të vetë deklaruara me 20% të nr të pergjithshëm , aktivitete ne
distance deri ne 50%, te tjerat i zgjedh vetë profesionisti sipas nevojes. Aktivitetet
akreditohen nga QKEV-ja, ajo harton plane, drejton, monitoron dhe akrediton
aktivitetet e EMV-së si dhe harton kuadrin rregullator.

Aktivitetet jane: konferenca, seminare, trajnime, leksione, ëorkshop, grup
rishikimi, mësuarja në distancë si dhe aktivitete studimore e kerkimore.

Ofruesit e aktiviteteve janë, shkollat mjekesore, spitalet me shërbimet e
saj, nga kompani, si dhe shoqatat mjekësore profesionale të cilat aplikojnë programe
për akreditim.

Aktualisht jemi pas një përvoje 5-vjecare të EVM(2010-2014), pati shume
mjekë që nuk i plotesuan kreditet. Duhet të reflektojme ku ngeci problemi por siç
del nuk u vlerësua proçesi , nuk pati perkushtim si nga mjekët dhe administrata te
çdo niveli. Programet ishin jo me bollek dhe nuk u pyetën asnjhere partnerët dmth
mjekët dhe nuk u bë asnjëherë analizë. Si cdo veprimtari më në fund ka rezultatin
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e kërkuardhe pyetja shtohet cfarë fituam, cfarë rezultati morëm, cfarë u arrit që të
ndryshohej.

Konkretisht EMV-ja, dmth aktivitetet realizohen në salla të mëdhaja,
aktivitetet në distancë të çdo lloji, interneti , blerja e librave janë një risi .

Sot ka nje tendencë më të gjallë më konkrete, aktivitetet në grupe të vogla
brenda shërbimeve kursen para dhe kohë ku përfshihen të tëra format e konsultave
të jashtme dhe të brendëshme, analizë rastesh, përfshi ato anatomoklinike, referate
për nevojat direkte me idene që të rritet kompetenca dhe performanca e stafeve
për ato që kanë nevojë. Një rrugë më reale për kualifikimin tekniko profesional.

Autoritetet dhe shoqatat profesionale sipas nevojave duhet të bëjnë një
listë me objektivat esencial të cilat jane të matshme dhe të mbikqyrura.

Duhet menduar për edukim me bazë praktikën se siç po del mund të mbeten
mjekë deri ne pension pa punuar dhe freskuar dijet nëpër  spitale, pra të privuar
për zgjerimin e eksperiencës praktike.

Urdhri i Mjekëve e ka kerkuar EVM-në që në 2002 dhe i është drejtuar
Ministrisë se Shëndetësisë me shkresë të posaçme. Urdhri i Mjekëve ka qënë i
interesuar dhe aktiv për EMV-në, ka dhënë udhezime këshillave rajonale, ka shkruar
artikuj, ka folur me grupe mjekësh si dhe kemi aktivizuar shoqatat profesionale.
Kemi mbështetur QKEV-në, kemi bërë marëveshje me të për të kontribuar së
bashku për nivelin në rritje të EVM-së.

Në ligjin për urdhrin e mjekëve i vitit 2014në nenin 8 : detyrimet e anëtarëve
të urdhrit të mjekut në pikën b thuhet:”mjeku ka detyrime , të punojë për ritjen e
standarteve profesionale dhe të cilësisë së kujdesit shëndetësor në institucionin ku
punondhe të marrë pjesë rregullisht në programet e edukimit mjekësor të
vazhdueshëm.”

Edukimi profesional i vazhdueshëm ka hyre në sistëm në gjithë botën. Historia
fillon ne 1970-74 në Britani dhe disa shtete me mjekësi të avancuar dhe më pas
mori përhapje.

Por del pyetja: Pse u vendos ky model si i detyrueshëm?
Mjaft autoritete e lidhin me zhvillimimet e shpejta të shkencave mjekësore dhe

biologjike,  teknologjike saqë çdo 10 vjet ka zhvillime të reja dhe përmbysje. Mjaft
qeveri ishin në presion të lartë nga ngjarjet në rritje te gabimeve mjekësore apo
aksidenteve të lidhura me kualifikimin. Vëreheshin fakte që nga qyteti në qytet
kishte diferencë në përformancë mjekësore madje dhe brenda qytetit. Nuk është
pa rëndësi presioni real i lobit të SIGURISË SË PACIENTËVE që në Evropë ka
një vend ne BE. Ato janë mjaft të kompletuar për ekspertize mjekësore dhe
këmbëngulin që mjaft aksidente dhe gabime mjekësore lidhen veç me anën
organizative me kualifikimin e personelit mjekesor me mangesi.

E fundit dhe mjaft e rëndësishme është ndikimi i lartë i fondeve të sigurimeve
publike apo private  të cilat kërkojnë standartë të larta shkencore dhe pune aty ku
rimbursojnë.

Në historinë e vendit tonë gjithmonë ka patur ngritje profesionale si nevojë e
brendshme e profesionit(vec studimit vetjak) kryesisht prane katedrave universitare
në forëm specializimesh, disertacione, konferenca, referate, përkthime, publikime,
diskutime rastesh të ndryshme të sëmurësh, konferenca anatomo klinike etj.

Si për mbyllje po iu rikujtojmë rekomandimet e EVM-se nga forumi evropian i
shoqatave mjekësore dhe OBSH-se në Basel në Janar 1992 ku thuhet:
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- Se është detyre morale dhe etike e mjekeve te angazhohen ne edukimin e
vazhdueshem mjekesor(EVM);

- Se njohurite mjekesore pesojne ndryshim te shpejte dhe te vazhdueshem
    - Se niveli i njohurive te perfituara ne perfundim te studimeve universitare
dhe pasuniversitare shume shpejt nuk do ti konrespondojne me parimet me te fundit
shkencore;

- Se mjeket qe i nenshtrohen edukimit te vazhdueshem mjeksor kane nje
nivel me te larte te njohurive qe çon ne aftesi mjekesore me te mira;

- Qe mjeket qe i nenshtrohen EVM ofrojne kujdes me te mire per pacientet
e tyre ne saje te aftesive te tyre mjekesore te permiresuara;

- Që mjeket që i nenshtrohen EVM po ashtu ndoshta ushtrojne aktivitetet e
tyre ne nje mënyrë me kosto efektive  per sistemin e tyre respektiv shendetesor;

- Po ashtu që edhe pacientet , shoqeria dhe paguesit e paleve te treta presin
qe gjithe mjeket t’i nenshtrohen EVM me qellim mbajtjen dhe permiresimin e
aftesive te tyre;
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-ARRITJE CILESORE TE MJEKESISE SHQIPTARE-

   Prof. DR.ILIR OHRI,  36 VJET PËRPJEKJE PËR JETËN

Mëngjesin e 27 nëntorit 2015 tavolina e punës së dr. Ilir Ohrit kishte një pamje të
veçantë. Vendin e librave dhe të mjeteve të zakonshme të punës e zëvendësonte një
buqetë e madhe me lule shumëngjyrëshe me një urim të përzemërt: “GËZUAR 60-
VJETORIN E LINDJES”. Ky urim këtë radhë nuk ishte i zakonshëm, ndryshonte në
motivin e tij, por ajo çka është më e rëndësishme: vinte në mënyre të sinqertë nga
personeli mjekësor, kolegët mjekë, infermierët dhe sanitaret e Klinikës së Reanimacionit
Qendror të QSUT-së, me të cilët dr. Iliri ndan përditë emocionet e punës.Simbolika e
urimit për 60- vjetorin e lindjes së dr. Ilirit ka në përmbajtjen e vet 36 vite pune në
reanimacion, në një prej reparteve më të vështira të mjekësisë, aty ku më shumë se
kudo në mjekësi ndeshesh përballë me të sëmurë rëndë, madje në mjaft raste mjeku e
ka të pamundur të pengojë përfundimet fatale pas operacioneve të rënda ose aksidenteve

të ndryshme.
Dr. Iliri bën pjesë në plejadën e shkëlqyer të mjekëve shqiptare. Ai futet në historinë

e mjekësisë shqiptare si mjeku i urtë, punëtor që për gati 4 dekada nuk rreshti së
punuari për përmirësimin e shërbimit. Ai gjithashtu falë urtësisë, mençurisë dhe vullnetit
për realizimin e misionit të mjekut dhe të aftësive të veçanta komunikuese, ka fituar
admirimin e gjithë kolegëve, prej të cilëve ka pasur  si shpërblim vetëm respektin e
pamasë.

Dr. Iliri  36 vjet të punës pa u shkëputur nga reanimacioni, fillimisht si mjek, pastaj si
Shef Shërbimi ka përjetuar gëzime të veçanta që natyra e punës së reanimatorit  ia
dhuron dendur. Por ka përvuajtur edhe shqetësime nga më të ndryshmet. Ato janë

-EMRA TE MEDHENJ DHE-
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mbresa të paharruara, i përkasin pasojave me origjinë nga mjediset e papërshtatshme
të klinikës, të cilat për natyrën e mjekimit dhe gjendjen e pacientëve të shtruar kërkojnë
përkujdesje dhe vëmendje  të veçantë.

Sot dr. Iliri me stafin e klinikës feston në mënyrë të thjeshtë dhe të themi të rastësishme
këtë jubile të jetës së tij në një mjedis pune të rregulluar dhe krejt ndryshe nga çfarë
ishte pak vite më parë, por ai diskuton mbi atë që do të përmirësonte  akoma më shumë
këtë veprimtari kaq jetësore. Dr. Iliri vjen nga një familje mjekësh me virtyte të larta
patriotike dhe të ushtrimit të profesionit mjekësor. Gjyshi i tij dr. Musa Ohri, firmëtar i
Kongresit të Përmetit, i ati dr. Drini Ohri, një mjek i nderuar, organizator i shkëlqyer, zv.
Ministër i Shëndetësisë dhe drejtor i Spitalit nr.1.

Në shembullin e të parëve të tij, dr. Iliri punon me profesionalizëm në fushën e
vështirë të reanimacionit, detyrë që ai e zgjodhi me dëshirën e tij për ta ushtruar
vazhdimisht me dinjitet dhe profesionalizëm.

Në përvjetorin e 60-të të lindjes së dr. Ilir Ohrit, stafi i Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë
bashkohet me urimin e familjes dhe të personelit mjekësor të Klinikës së Reanimacionit
Qendror për t’i uruar kolegut tonë të dashur, jetë të gjatë, lumturi në familje dhe
suksese të mëtejshme në punë.

                                       Zv.President i UMSH-së Tiranë
                 Dr. Maksim Basho, Dr. Faik Toska, Dr. Lordian Nunci
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-VEPRIMTARI MBAREKOMBETARE-

                         ZEVA MEETING
SIMPOZIUMI I 22-TË I DHOMAVE TË MJEKËVE TË
        EVROPËS QËNDRORE DHE LINDORE

                        11-12 Shtator 2015, Tiranë

Nga datat 11-12 Shtator 2015, pranë Hotel Boutique “Kotoni”në Tiranë  u
zhvillua Simpoziumi i 22të i Dhomave të Mjekëve të Evropës Qëndrore dhe Lindore
(ZEVA).

ZEVA është një Simpozium i rëndësishëm ndërkombëtar i përfaqësuesve
të vetrregullimit dhe vetqeverisjes së profesioneve mjekësore. Në këtë simpozium
marrin pjesë vende të tilla si Gjermania, Austria, Republika Çeke, Polonia, Rumania,
Kroacia, Bullgaria etj. Është krijuar pas rënies së perdes së hekurt midis lindjes
dhe perëndimit. Qëllimi është të lehtësoj komunikimin dhe shkëmbimin e ideve dhe
përvojave midis anëtarëve të rinj dhe të vjetër të kësaj pjese të Evropës.

Ai mbetet një platformë e diskutimit të temave të ndryshme, duke siguruar një
zë të fuqishëm të bashkësisë së mjekëve, nëpërmjet formulimit të deklaratave të
përbashkëta.

Asnjë pjesëmarrës nuk ka drejtimin e përhershëm të Forumit, por anëtarët e tij
e marrin atë  me rradhë si pritës të takimit vjetor.

Fjalën e hapjes në këtë Simpozium e mbajti Dr. Fatmir Brahimaj, President i
Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë ku theksoi rëndësinë e këtij aktivitetit vjetor, si
dhe bëri një përshkrim të shkurtër të situatës së sistemit shëndetësor në Shqipëri
“Ne po zhvillojmë strategjinë mjekësore të vendit tonë. Kjo është një sfidë e
madhe, e cila kërkon ngritjen e strukturave të ndryshme të nevojshme. Sfida
jonë përfshin aspekte të ndryshme si politikat e sigurimit shëndetësor,
menaxhimi shëndetësor, kontrolli i cilësisë, kreditimi, licensimi, monitorimi,
edukimi i vazhdueshëm mjekësor, standardizimi, akreditimi i institucioneve
shëndetësore, mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore, etj. Në këtë proçes, UMSH
dhe shoqatat e tjera profesionale janë të përfshira aktivisht në dhënien e
kontributit të tyre duke u fokusuar vetëm në aspektet tekniko-profesionale”.

Gjithashtu, Dr. Brahimaj ritheksoi rëndësinë e Edukimit të Vazhdueshëm
Mjekësor si një nga temat që do të diskutohej gjerë në këtë Simpozium nga të
gjithë vendet pjesëmarrëse.

Pas përfundimit të fjalës së hapjes nga Presidenti i UMSH-së, fjalën e mbajti
Z. Ilir Beqaj, Ministër i Shëndetësise, i cili përshëndeti këtë takim. Z. Beqaj bëri
një përshkrim të përgjithshëm të nismave ligjore që Ministria e Shëndetësisë kishte
ndërmarrë në funksionimin sa më të mirë të Urdhrave të Profesionistëve, si dhe të
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reformave të tjera që vet kjo Ministri ka ndërmarrë në lidhje me profesionistët e
shëndetësisë.

Znj. Albana Vokshi, Kryetare e Komisionit Parlamentar të Punës, Çështjeve
Sociale dhe Shëndetësisë të Kuvendit të Shqipërisë ishte e ftuara e rradhës që
mori fjalën në këtë takim. Znj. Vokshi ri theksoi rëndësinë e pavarësisë dhe
vetrregullimit të të gjithë Urdhrave të Profesinistëve në Republikën e Shqipërisë, si
dhe mbështetjen që do t’i bëjë ky Komision gjithë profesionistëve të shëndetësisë.

E fundit që mbajti fjalën përshëndetëse ishte  Dr. Katrin Fjeldsted, Presidente
e Standing Committee of European Doctors e cila theksoi kënaqësinë e pjesëmarrjes
në këtë aktivitet dhe theksoi rendësinë që ka ZEVA si një mjet komunikimi dhe
bashkëpunimi midis Dhomave të Mjekëve të Evropës Qëndrore dhe Lindore. Me
tej ajo shtjelloj rendesine e veterregullimit dhe veteqeverisjes se profesionit mjekesor.

Në këtë Simpozium, në të gjithë Raportet Kombëtare të paraqitura nga
përfaqësuesit e Dhomave të Mjekëve pjesëmarrës u përqëndrua në Edukimin e
Vazhdueshëm Mjekësor dhe funksionimi i këtij procesi në vende dhe sisteme të
ndryshme shëndetësore.

Tema e dytë dhe e rëndësishme që u paraqit dhe u diskutua ishte pavarësia dhe
vetrregullimi mjekësor i profesionit mjekësor.

Ky Simpozium pati dhe Sesionet Shkencore ku temat kryesore ishin:

*    Cross-border recognition of CME/CPD;
*    Mobile health: Challenges for healthcare;
*    Vaccination: The role of medical chambers and physicians/
*     Communication between the chambers, their members and the public;

Në datën 12 Shtator 2015, Ministri i Shëndëtsisë, Z. Ilir Beqaj priti në një takim
të veçantë Znj. Katrin Fjeldsted Presidente e Standing Committee of European
Doctors dhe Dr. Fatmir Brahimaj, President i Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë.

Znj. Flejdsted e falenderoi për pritjen dhe i shprehu Ministrit të Shëndetësisë
kënaqësinë për nivelin e lartë të këtij Simpoziumi. Ajo i sugjeroi se organizmi që ajo
përfaqëson, në datë 18 Dhjetor 2015 ka një takim të rëndësishëm me temë Edukimi
i Vazhdueshëm Mjekësor dhe më pas insistoi në rëndësinë e bashkëpunimit midid
Urdhrave të Profesionistëve me institucionet shëndetësore për mbarëvajtjen e
sistemeve shëndetësore në të gjithë Evropën.

Shënim: me poshte botohen pershendetjet e autoriteteve ne ZEVA Meeting,
Tiranë 11 Shtator 2015

                                  Dr. Fatmir BRAHIMAJ
                             President i UMSH-së

Ju falenderoj përzemërsisht  për praninë tuaj dhe ju uroj mirëseardhjen në Tiranë,
Kryeqytetin e Shqipërisë dhe qëndrën më të madhe administrative, politike,
ekonomike, kulturore dhe historike të vendit tim.

Është një ditë e rëndësishme për UMSH të mirëpres këtë takim të ZEVA-s
2015.
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Personalisht, unë kam kujtime shumë të mira nga takimet e mëparshme të këtij
Simpoziumi Mjekësor Ndërkombëtar, duke marre pjesë në Shkup, Krakov, Zagreb
dhe Bratislavë.

Këto aktivitete, jo vetëm më kanë ofruar një eksperiencë të vyer dhe ide të reja
për punen time, por edhe shumë miq të mirë. Sot, është një nder dhe privilegj për
mua t’ju mirëpres këtu, pikërisht në muajt e parë të Presidencës time. Unë besoj
se, secili prej nesh i vlerëson këto takime si ftesa për të nxjerr në pah problemet
shqetësuese, për të ndarë eksperiencat dhe diskutuar idetë e reja. Është me vlerë
kryesisht për organizatat e reja për të vënë në dukje dhe për të pyetur delegacionet
me eksperiencë si të gjejmë zgjidhjet e përshtatshme për problemet që dalin dhe
ajo që është më e rëndëishme, së bashku ne jemi një zë më i fortë në mbrojtjen e
profesionit tonë.

Kështu që, ZEVA sot mbetet një burim i mirë informacioni, një mjet komunikimi
dhe bashkëpunimi midis nesh, po aq dhe një organizëm mbrojtës i secilit kur gjendet
në vështirësi.

Aktualisht, ne po zhvillojmë strategjinë mjekësore të vendit tonë. Kjo është një
sfidë e madhe, e cila kërkon ngritjen e strukturave të ndryshme të nevojshme.
Sfida jonë përfshin aspekte të ndryshme si politikat e sigurimit shëndetësor,
menaxhimi shëndetësor, kontrolli i cilësisë, kreditimi, licensimi, monitorimi, edukimi
I vazhdueshëm mjekësor, standardizimi, akreditimi i institucioneve shëndetësore,
mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore, etj. Në këtë proçes, UMSH dhe shoqatat e
tjera profesionale janë të përfshira aktivisht në dhënien e kontributit të tyre duke u
fokusuar vetëm në aspektet tekniko-profesionale.

Ky takim do të na ndihmojë të gjithëve, në vecanti UMSH.
Edukimi i vazhdueshëm mjekësor është një temë me rëndësi për stafin mjekësor

shqiptar në qëndrat dhe institucionet e ndryshme shëndetësore. Diskutimi I edukimit
të vazhdueshëm mjekësor është një mundësi e mirë për të kuptuar më mirë rëndësinë
e tij, po aq sa për të gjetur mënyrat më të suksesshme për ta bërë këtë proçes.
Unë besoj shumë se sugjerimet tuaja do të jenë një ndihmë e madhe për ne.

Prezantimet që përmban sesioni shkencor, të cilat  trajtonjnë çështje me rëndësi
si vaksinimi dhe influenca e telefonave celularë në shëndetin e përdoruesve, janë
me një interes të madh për organizatat tona. Këto prezantime do të ndihmojnë në
përmirësimin e praktikës së përditëshme të specialistëve të ndryshëm, si dhe të
mjekëve të përgjithshëm.

Më duhet të nënvizoj sesa më shumë Ne fokusohemi në praktikën tonë, aq më
shumë e vlerësojmë rëndësinë e Forumeve dhe aktiviteteve ndërkombëtare, aq më
mirë e kuptojmë funksionin dhe misionin tonë, aq më afër u shkojmë zgjidhjeve më
të mira për ato probleme që ne përballemi herë pas here.

Duke vepruar në këtë mënyrë, në të njëjtën kohë, Ne shohim dhe mësojmë më
shumë për domosdoshmërinë dhe rëndësinë e Urdhrave dhe Dhomave Profesionale.
Duke influencuar në përmirësimin e performancës profesionale shëndetësore, Ne
shpresojmë të shkojmë përtej motos “Shëndet për të gjithë”, duke synuar cilësi të
kujdesit shëndetësor.

Së fundi, unë do të doja të shprehja përshëndetjet e mia më të mira për të gjithë
pjesëmarrësit dhe I uroj suksese këtij takimi të 22-të të ZEVA-së.

                                                        Ju faleminderit për vëmendjen tuaj
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                                     Z. Ilir Beqaj
                       Ministër i Shëndetësisë

(Simpoziumi i Dhomave dhe Urdhërave të Mjekëve të Evropës Qendrore
dhe Lindore)  11/9/2015

Përshëndetje të nderuar miq, të ftuar dhe drejtues të dhomave e urdhërave të
mjekëve të Evropës Qendrore dhe Lindore.

Është një kënaqësi e veçantë për mua të marr pjesë në Simpoziumin e 22-të të
ZEVA-s, këtë forum kaq të rëndësishëm të profesionistëve të mjekësisë.

Jam gjithashtu i gëzuar tek vërej që Urdhri i Mjekut të Shqipërisë (UMSH),
është mikpritës për herë të dytë në Tiranë që nga viti 2005 i organizimit të takimeve
të tilla të rëndësishme ndërkombëtare, të cilat shërbejnë si ura të rëndësishme
komunikimi, bashkëpunimi dhe informimi të anëtarëve dhe institucioneve
politikëbërëse të shëndetit.

ZEVA është një zë i fortë në mbrojtje të interesave të profesionit të mjekut të
vendeve anëtare, dhe një platformë për lehtësimin e shkëmbimit të informacionit,
përvojave, si dhe ndihmës së ndërsjelltë për rregullimin dhe vetëqeverisjen e
profesionit të mjekut, duke ndihmuar që organizmat profesioniste të aftësohen për
të kontribuuar në përmirësimin e shërbimit shëndetësor të këtyre vendeve.

Nga ana tjetër, përveçse takime të shkëlqyera profesionale, tryeza të tilla të
rrumbullakëta janë edhe ngjarje të rëndësishme të shkëmbimit të kulturave dhe
përforcimit të miqësisë.

Me sa jam njohur, takimi juaj i sivjetshëm, ka në fokus dy çështje kryesore:
(i) edukimin e vazhdueshëm mjekësor; dhe,
(ii) ruajtjen e pavarësisë së urdhërave të profesionistëve të shëndetit për

vetërregullimin dhe vetëqeverisjen e këtij profesioni, si tema të rëndësishme për
UMSH-në, në cilësinë e vendit mikpritës të këtij forumi.

Janë të dyja çështje themelore të reformës që kemi ndërmarrë për shndërrimin
rrënjësor të sistemit të kujdesit shëndetësor në vend, drejt vendosjes së një sistemi
me Akses, Mbulim dhe Cilësi Universale.

Në programin qeverisës jemi angazhuar se: “Urdhërat e profesionistëve të
shëndetësisë do të reformohen duke u qeverisur me standarde të njëjta, duke u
kërkuar të kenë rol më të madh në rritjen e vazhdueshme të cilësisë së kontrollit të
profesionsitëve të shëndetësisë”, dhe kjo detyrë u konsiderua prioritare, realizimi i
së cilës u përcaktua si e tillë duke u vendosur brenda 300 ditëve të para të programit
të punës.

Në zbatim të këtij angazhimi, por edhe për të plotësuar nevojën e homogjenizimit
të ligjeve mbi të cilat mbështetej funksionimi i këtyre urdhërave të profesionistëve,
ndërmorrëm nismën për të sjellë ndryshime ligjore në funksionimin e urdhrave
ekzistues, dhe filluam punën për hartimin e një urdhri të ri, atë të stomatologut.

Sot kemi katër urdhra profesionale të lidhura me fushën e shëndetesisë; mjekë,
infermier, stomatolog, dhe farmacist, dhe katër ligjet përkatëse, të cilat rregullojnë
profesionet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë.
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Kuadri i ri legjislativ parashikon që institucionet e urdhrave të profesionistëve
të shëndetit të bashkëpunojnë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të kenë një rol më
të rëndësishëm në hartimin e projektligjeve dhe dokumentave të rëndësishëm
strategjikë, si dhe ekspertizës tekniko-profesionale në fushën e shëndetësisë.

Përveç rregullimit të marrëdhënieve të kësaj bashkësie profesionistësh jo vetëm
përkundrejt shtetit, por edhe në mbrojtje të popullatës nga kequshtrimi i një profesioni
të caktuar, i pasuruam të gjithë urdhrat me një detyrë të re – atë garantimit të
përmbushjes së programit të riçertifikimit si pjesë e edukimit në vazhdim.

Edukimi në vazhdim i profesionistëve të shëndetësisë përbën ende një nga sfidat
më të rëndësishme me të cilat përballet Ministria e Shëndetësisë në zbatim të
angazhimeve programore për reformimin e sistemit shqiptar të kujdesit shëndetësor.

Kur morrëm detyrën në shtator 2013, gjetëm mungesa të theksuara të personelit
shëndetësor, sidomos të atij mjekësor, e veçanërisht, të atij të specializuar jashtë
Tirane.

Arritëm të rihapim pas rreth 4 vitesh mungese, programin e specializimeve
afatgjatë, duke ofruar 380 kontrata të reja specializimesh të ciklit të tretë në mjekësi,
ndërkohë që hapja e specializimeve do të vazhdojnë rregullisht çdo vit me një
numër të përllogaritur mire nevojash/mbulimesh.

Ishte një detyrim, që besoj se në vitet e ardhshme do të na ndihmojë të plotësojmë
boshllëqe që janë krijuar, por, edhe të krijojmë vijimësi në ofrimin e kujdesit
shëndetësor.

Ndërkohë, profesionistët e shëndetit, arritën të përfitojnë edhe nga zbatimi i
politikave vizionare për mbështetjen dhe fuqizimin e tyre nga Qeveria e re. Gjatë
vitit 2014 dhe 2015 të gjithë mjekët dhe infermierët përfituan nga vendosja e taksës
së ndershme, duke siguruar përkatësisht një gjysëm rroge, apo një rroge neto më
shumë, krahasuar me vitet kur zbatohej taksa e sheshtë.

Kjo vjen në vijim të angazhimeve tona programore ku kemi theksuar se jemi
vendosmërisht në krah të mjekëve, infermierëve dhe profesionistëve të shëndetit,
duke respektuar përkushtimin me të cilin ata kujdesen për shëndetin e
bashkëqytetarëve të tyre.

Prandaj, përpjekjet e institucionit që unë drejtoj janë orientuar drejt vendosjes
së një bashkëbisedim të përhershëm me ta, për të adresuar të gjitha çështjet që
lidhen me formimin e tyre, kërkimin shkencor, autonominë profesionale, përfshirjen
në qeverisjen dhe mbarëvajtjen klinike, pa lënë mënjanë nevojën për të plotësuar
boshllëqet e krijuara në vite në trupën mjekësore të vendit.

                                      Duke ju uruar punë të mbarë dhe suksese,

                                                           Faleminderit!
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                              Znj. Albana Vokshi
      Kryetare Komisionit të Punës, Çështjeve Sociale
                         dhe Shëndetësisë
                        Kuvendi i Shqipërisë

I nderuar  z.ministër,
Të nderuar organizatorë, drejtues të Urdhërit, përfaqësues nga vendet e rajonit.
Të nderuar pjesëmarrës,
E prita me shumë kënaqësi  ftesën në këtë Konferencë si një event shumë i

rëndësishëm për sistemin e shëndetësisë pasi del përtej kufijve burokratike të
Protokollit të sistemit. Ajo përcjell vlerat dhe rezultatet më të mira nga shkëmbimi
i eksperiencave mes profesionistëve të mjekësisë si në pikëpamjen rregullatore
ashtu dhe praktike.

Përgëzoj dhe shpreh vlerësimet më të mira për punën e përkushtuar dhe avokatine
që i bëjnë çështjeve të sistemit, Urdhëri i Mjekëve në Shqipëri edhe pse shpesh
herë në kushte jo të favorshme  dhe mangësi.

Në cilësinë e Kryetares së Komisionit Parlamentar të Punës, Cështjeve Sociale
dhe Shëndetësisë shpreh bindjen se pavarësisht ndasive dhe përballjeve mes qeverisë
dhe opozitës, në tërësi debati ka patur, ka dhe ju siguroj që do të ketë qëllim të
vetëm reformism, përmirësimin dhe zhvillim të sistemit në shërbim të qytetarëve.

Shpesh, jam e sigurt edhe në vende të ndryshme nga ju vini, fatkeqësisht sistemi
mbetet peng i politikës sepse vetë politikat në shëndetësi dhe drejtuesit e tyre
bëhen peng i interesave.

Në Komisionin që unë drejtoj, pjesa më e madhe janë mjekë, ndaj dhe diskutimi
shpesh herë bëhet shumë profesional, dhe teknik, pasi secilit prej tyre jam e sigurt
i dhemb puna që ata kanë bërë përpara. Në dy vitet që unë jam Kryetare e këtij
Komisioni, është ndryshuar krejtësisht përqasja ndaj shoqërisë civile dhe grupeve
të interest. Tashmë ata janë pjesë e përhershme e konsultimeve të projektligjeve
që vijnë në Kuvend. Edhe nëse ka ndodhur që UMSH të mos ketë qenë e ftuar
nga Qeveria për konsultim të ndonjë project ligji, ata sigurisht kanë pasur hapsirën
që ju takon në Komision.

Gjej rastin të falenderoj z.Abazi, z.Brahimi dhe të gjithë kolegët e tjerë të UMSH
për kontributin shumë të vyer që ata kanë sjell në Komision, dhe jo vetëm kaq, por
që në disa raste kanë qënë promotorë dhe faktorë të ndryshimeve/përmirësimeve
të akteve që qeveria ka sjell në Kuvend. Sigurisht, këtu kemi  gjetur dhe mirëkuptimin
e Ministrit. Pra, atëherë kur ka vullnet të mirë , dhe funksionon raporti check and
balance, mund dhe ka shpresa për ndryshim pozitiv.

Ndaj të gjithëve ne Qeveritarëve dhe Parlamentarëve na del për detyrë, të
mbështesim dhe të bashkëpunojmë ngushtësisht me Urdhërin e Mjekut, jo vetëm
se mban në vete profesionistë  të shkëlqyer , por sepse ata janë mburoja dhe zëri
i të gjithë mjekëve në Shqipëri.

Rasti i avokatisë që Urdhëri i Mjekut i bëri procesit të testimit të mjekëve ,
është për tu përshëndetur. Dhe unë personalisht, dua të inkurajoj atë që kur një
kauzë është e mirë dhe ndershme , UM nuk duhet të dorëzohet as para presioneve
të Qeverisë e as të Kuvendit, cilado parti qoftë në pushtet.
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Ndaj, është shumë e rëndësishme që Urdhrat  Profesional
(mjek,infermier,stomatolog, farmacist) të jenë të pavarur, jopolitikë, thellësisht
profesionalë, trupa vetërregullues të profesionit mjekësor, cilësi që i garanton edhe
ligji i ri 2014. Ndërhyrja e qeverisë për të shkelur dhe mosrespektuar këto të drejta
është e palejueshme dhe e paparanueshme pasi bie ndesh edhe me ligjin.

Dua këtu të garantoj që Komisioni që unë drejtoj do të mbetet gjithnjë një derë
e hapur për ti dhënë zë Urdhërit dhe vlerësoj maksimalisht rolin e tyre për të sjellë
reformism cilësor dhe sasior të mjekësisë.

I inkurajoj jo vetëm si politikane e opozitës por më së shumti si qytetare, si nënë,
që të jetë gjithmonë në krah të interesave të mjekësisë, mjekut , pacientëve e
komunitetit dhe asnjeherë të pushtetit.

Jam e sigurt që në fund të këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm, gjithësecili prej
jush do të marrë me vete eksperienca shumë të vyera të cilat do ti bëni pjesë të
punës suaj të përditshme në vendet nga ju vini. Ndaj edhe aktivitetet të këtij niveli
janë shumë të rëndësishme.

Ju uroj suksese në këtë aktivitet dhe ju falenderoj që më dhatë mundësi që t’ju
takoja e ta përshëndesja edhe unë këtë aktivitet.

        MBLEDHJA E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
                                TE WMA
                (Shoqata Botërore e Mjekesise)

                      14-17 Tetor 2015 Moskë , Rusi.

Në ambientet e Qëndrës Botërore të Tregtisë në Moskë u mblodh Asambleja e
Përgjithshme e WMA-së nga data 14-17 Tetor 2015. Siç dihet kjo është organizata
më e madhe e organizmave mjekësore profesional  botëror, në të bëjnë pjesë 112
vende anëtare. UMSH-ja është anëtar i saj prej vitit 2008. Në këtë veprimtari të
rëndësishme mori pjesë edhe presidenti i UMSH-së Dr. Fatmir Brahimaj.

Punimet filluan me seancat përgatitore (preliminare) në 2 ditët e para për të shqyrtuar
raportet e komiteteve të ndryshme të WMA-së, rishqyrtimin edhe njëherë të rezolutave
të përgatitura më parë, si dhe materiale të tjerë plotësuese që do ti kalojnë për shqyrtim
dhe aprovim Asamblesë së Përgjithshme në seancat plenare. Paralel me to u zhvillua
seksioni shkencor. Në të u paraqitën mjaft referate të rëndësishme ndër të cilat vlen të
përmendet:

Përcaktuesit Social të Shëndetit në edukimin gjatë dhe post diplomimit të mjekëve
nga Prof. M.Marmot nga UK. Në të u ilustrua ideja se mjeku duhet të përqëndrohet në
kuptimin dhe vlerësimin e shkaqeve të shkakut të semundjeve. Si bosht qëndror ishte
ideja se çdo mjedis i jetesës dhe veprimtarisë njerezore është një mjedis mjekësor.

Në disa seanca referatet u përqëndruan rreth EVM. Aty u paraqitën modelet aktuale
dhe përpjekjet e bëra nga organizmat profesional  në bashkëpunim me qeveritë përkatese
në përmiresimin, në zhvillimin sa më cilesor, rritjen e efikasitetit të këtij procesi në
shumë vende si SHBA, Japoni,  Kine, Australi, Afrike e jugut, Brazil, etj. EVM, siç
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dihet tashmë, është  bërë edhe një detyrim ligjor për mjekët në shumë vende ashtu si
dhe tek ne.

Me shumë interes u paraqitën referate si:
* Shpejtimi i Ndryshimeve në Edukim: Shoqata Mjekësore Amerikane po krijon

shkollën mjekësore të së ardhmes, nga prof. Robert Wah, SHBA. Këtu u paraqit puna
për ndryshimin e kurrikulave të Universiteteve Mjekësore për të përgatitur mjeke më
të aftë për t’ju përgjigjur më mirë kërkesave të kohës.

* Edukimin mjekësor në Erën Post Moderne nga prof.Leonid Eidelman nga
Izraeli. Ai bëri një analizë të thellë procesit të EVM-së duke folur për gjithe detajet e tij
si: planifikimin, standartet e EVM-së, akreditimi i veprimtarive, databaza themelore për
EVM-në, puna e përditshme, Tabloja e EVM-së në botë duke u ndalur në përqafimin e
pervojavve të mira, etj.

ªdo element diskutohej në 3 plane: Orgjina,rezultati e ardhmja.
* Transformimi i Edukimit Mjeksor kundrejt shekullit të 21të  nga prof. Lizo

Mazëai nga Afrika e Jugut.
* Edukimi Mjekësor Australian dhe përqafimi i Transformimit Dixhital nga prof.

Steva Hambleton, Australi.
* Rëndësia e EVM nga prof. Florantino Cardoso, Brazil.
* Progresi dhe Reforma e EVM-së  në Kinë, Poloni, Gjeorgji, Finlandë etj.
Raporti i fundit ishte ai i prof. David Gordon, Presidenti i Federatës Botërore për

Edukimin Mjekësor të titulluar: Tendenca në Edukimin Mjekësor: disa herë në rrugë të
mbarë, disa herë në rrugë të gabuar. Në ketë material u paraqiten jo vetëm arritjet,
por edhe mosrealizime, mangësi dhe gabime gjatë implementimit të këtij procesi.

Në seancën e fundit është workshopi mbi ndryshimet klimaterike që po vërehen
në gjithë botën.

Në dt 16/10/2015 filluan seancat plenare të Asamblesë së Përgjithshme.
Seanca e parë ishte takimi kryesor i sesionit 201 të Këshillit Përgjithshëm të

Asamblesë. Ky takim aprovoi raportet nga Komisionet dhe Komitetet e WMA-së,
si dhe raportimet nga Network i mjekëve të rinj, revista e Shoqatës Botërore
Mjeksore dhe të departamentit të marrëdhënieve me publikun.

Sesioni i dytë i ditës së pare u mbyll me sesionin ceremonial: si fillim Dr.Kloiber
falenderoj të gjithe pjesemarrësit në këtë aktivitet mjaft të rëndësishëm. Më tej ai
ja dha fjalën zv.ministres së Shëndetësisë së Republikës Ruse, e cila pasi i uroji
mirëseardhjen të gjithë pjesëmarrësve në Moskë i uroji Asamblesë së Përgjithshme
sukses të plotë në punimet e saj në emër të qevereisë dhe shtetit rus. Më tej ajo
vazhdoi me përparimet e bëra në Rusi për funksionimin e shoqatave profesionale
dhe përmiresimin e punës së tyre duke gjetur nje hapsirë më të madhe në Sistemin
Shëndetësor Rus .Më tej përshëndeti asamblene Sekretari i Akademisë së
Shkencave Mjeksore Ruse  dhe pas tij kryetari i Shoqërisë Mjekësore Ruse.
Përshëndetjet vazhduan nga disa profesor të shquar rus si dhe nga disa përfaqsues
të ambasadave të vendeve të ndryshme të akredituara në Republiken Ruse.

Më tej u bë apeli i të gjithë vendeve pjesemarrëse sipas alfabetit. Punimet
vazhduan me fjalën e kryetares së Këshillit të Asamblese, e cila shpalli mbarimin e
mandatit të kryetarit të mëparshem të WMA-së Dr.Xavier Deau duke vlerësuar
mjaft kontributin e tij gjatë vitit të presidencës dhe i akordoi atij medaljen e
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mirënjohjes. Duke falenderuar për nderin e lartë që i bëhet Dr.Deau foli mbi aspektet
e punës së tij nder të tjera ai tha se gjith veprimtaria e tij permblidhet në përpjekjet
për respektimin e parimeve bazë me të cilat punon WMA-ja, në të mirë të profesionit,
respektin e etikës dhe shkencës mjekësore si dhe sigurinë e pacienteve. Duke
perfunduar ai falenderoj të gjith bashkëpuntoret e tij që me punën e tyre ja kishin
lehtësuar plotësimin e kësaj detyre të rëndësishme. Pastaj u shpall zgjedhja e
presidentit te ri prof.dr. Sir M.Marmot nga Britania e Madhe, i cili pasi falenderoj
për vlerësimin shpalli platformën e tij të punës për vitin 2016, pastaj u shpall vendi
ku do te mbahet Asambleja e Përgjithshme për vitin 2016, TAI PEI ne Taivan.

Në ditën e fundit në seancat e paradites u aprovuan disa rezoluta të veçanta
mbi krizën e refugjatëve, mbi bombardimet mbi spitalet e mjekeve pa kufij ne
Kunduz, rezoluta për të ndaluar sulmet kundër pununjësve të Shëndetësisë në Turqi
si dhe disa rezoluta të tjera mbi alkolin, drogat, përdorimin më të gjerë të vitaminës
D tek fëmijet etj.

Me këto seksione u mbyll gjithë veprimtaria e Asamblesë së Përgjithshme.
Krahas këtyre seancace, në parimet dhe gjatë disa veprimtarive sociale të ofruara
nga Shoqata Mjekësore Ruse (si vend pritës) dhe drejtuesit e WMA-së, të gjitha
delegacionet patën mundësin e bisedimeve dhe kontakteve me personalitete të
ndryshem për të diskutuar probleme me interes të ndërsjelltë, si dhe për marrëdhenie
bashkepunimi 2 palëshe ose shumëpalëshe në kuadër të organizmave të tjerë
ndërkombëtar, tëpranishëm në këtë veprimtari të madhe ndërkombëtare.  F.B.

               MBLEDHJA E BORDIT TË SEEMF
                     20-21 Nëntor në Sofie, Bullgari

Në 20-21 Nëntor në Sofie, Bullgari u zhvillua mbledhja e Bordit të SEEMF na
drejtimin e Dr.A.Kehajov president i Forumit si dhe Dr.S.Antypas sekretar i
përgjithshëm. UMSH-ja u përfaqësua në këtë takm nga Dr.Brahimaj presidenti si
dhe Dr.Trepca zv.presidenti i UMSH-së. Mbledhja u hap nga dr.Kehajov i cili pasi
ju uroj mirëseardhjen në Bullgari të pranishmëve, bëri një prezantim të veprimtarive
të bëra midis 2 mbledhjeve të Bordit. Vemendje të vecantë në ketë material iu
kushtua  përfaqësimit të forumit në mbledhjen e asamblesë së pergjithshme te
WMA-së në Moskë, pas një ftese të  veçantë  të drejtuesve të saj.  Më tej sekretari
i pergjithshëm Dr.S.Antypas shtjelloi disa probleme organizative ne lidhje me disa
amendamente(sipas tij të nevojshme) që i duhen bërë statutit dhe rregullores bazë
të Forumit tashme të rritur mjaft dhe me pretendime për të mbuluar një gamë më
të madhe problemesh. Rreth tyre u dhanë disa mendime pro e kundër dhe u la që
të merreshin vendime në mbledhjen tjetër të bordit.

Mbledhja vazhdoi me prezantimet e përgatitjeve e sugjerimeve të Shoqatës
Greke të Selanikut, për zhvillimin e Kongresit Mjëkesor të shtatë në Maj 2016 në
Selanik të Greqisë. Diskutuesit bënë sygjerime të shumta mbi përmbajtjen e
Kongresit dhe si dhe probleme organizative të lidhura me të .

Duke qënë se 2016 është viti jubilar i 10-vjetorit  të themelimit të forumit u
vendos të bëhej edhe një Kongres Mjekësor tjetër në shtator në Batumi ,Gjeorgji
dhe prof. Gia  Lobzhanidze paraqiti disa mendime e sygjerime paraprake në emër
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të shoqatës mjekësore gjeorgjiane për këtë kongres , duke i ftuar të pranishmit për
të plotësuar dhe saktësuar këto ide në takimin e bordit në Selanik.

Në seancën e fundit  të mbledhjes sekretari i pergjithshem lexoi 2 materiale të
përgatitura nga shoqata greke. Në të parin flitej për iniciativën e paraqitur  2 vite
më parë ku propozohej që mjekët e rinj të vizitonin ishullin Kos të Greqisë si vendlindja
dhe vendi i veprimtarisë së Hipokratit, babait të mjekësisë. Ku u vleresua veprimi
i disa shoqatave mjekësore duke bashkepunuar me Universitetet  mjekesore, të
cilat e kishin caktuar si një çmim vlerësues për 3-5 studentet më të mirë të cdo viti
akademik, ndërsa mjekët e tjerë të nxiteshin që të shkonim 1 herë në këtë vend.
Materiali i dyte terhiqte vemendjen e mjekëve mbi problemet etike që lidheshin me
kurimin e refugjateve siriane, që kalojne ne disa nga vendet anëtare të Forumit.

Në fund u lexua letra e presidentit të SEEMF drejtuar presidentit të UMSH-së,
në përkrahje të tij në lidhje me vendimin absurd të gjykatës administrative të shkallës
së parë Tiranë, që i shpalli zgjedhjet e Prilit 2015 të pavlefshme. Nga ana jonë u
dhanë sqarimet e nevojshme mbi problemin si dhe mbeshtetjen e gjere nga organizmi
ndërkombëtar homologë  mjaft prestigjoz si WMA, CPME, shoqata gjermane,
ceke, kroate etj.

Në unanimitet u shfaq habia , indinjata për ndërhyrjet në punët e UMSH-së, si
dhe u kërkua me forcë  respektimi i pavarësisë , vëtëqeverisjes së profesionit
mjekësor si dhe mospranimi i ndërhyrjes së ministrisë në zgjedhjet dhe në  paditë  e
sajuara dhe të legjitimuara nga gjykata të njëanshmë dhe jo  të pavarura.

U autorizuan drejtuesit të forumit ti shkruajne mimistrit dhe institucioneve te
tjera shtetërore shqiptare për ti dhënë fund kësaj ndërhyrje.

                                                                                Dr .Dritan Trepca

 FESTOHET  70-VJETORI I SHOQATËS MJEKËSORE
                            TË MAQEDONISË
                               (1945-2015)
                  (Shkup 30 Shtator- 3 Tetor 2015)

Me rastin e 70-vjetorit të krijimit të saj, “Shoqata Mjekësore e Maqedonisë”
organizoj disa veprimtari të rëndësishme në Shkup prej datës 30 Shtator- 3 Tetor.

Në mbremjen e 30 Shtatorit, në hollin e koncerteve të “Dom na Arm” në
Shkup u zhvillua ceremonia e hapjes së festimeve jubilare. Përfaqësues dhe drejtues
të kësaj shoqate pritën autoritete shëndetësore vendase, delegacione të shoqatave,
dhomave dhe urdhrave të mjekëve të shumë vendeve europiane, delegacion të
WMA( Shoqata Botërore Mjekësore), SEEMF( Forumi Mjekësor i Europës
Lindore dhe Jugore), përfaqsues të institucioneve arsimore shëndetësore, etj.
Merrte pjesë dhe një delegacion i UMSH-së i përbërë nga Dr. Fatmir Brahimaj
dhe Dr. Dritan Trepça (presidenti dhe zv.presidenti i UMSH-së).

Në këtë ceremoni Dr. Goran Dimitrov kryetar i Shoqatës Mjekësore të
Maqedonisë u uroj të pranishmëve mirëseardhjen. Ai foli mbi rëndësinë e
veprimtarisë së shoqatës në vite, për mbrojtjen e interesave të mjekëve, edukimin
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profesional të tyre, vetrregullimit dhe vetqeverisjes së profesionit mjeksor në vend
si dhe për përpjekjet për të rritur bashkëpunimin ndërkombëtar me organizmat
homologe duke ngritur ura të miqësisë, bashkëpunimit, shkëmbimit të përvojës dhe
informacionit  mjekësor midis vendeve.

Veprimtaria u përshëndet nga përfaqsues të Ministrisë së Shëndetësisë së
Maqedonisë, Dekani I Fakultetit të Mjekësisë Shkup , nga WMA  Dr. A.Murat,
nga SEEMF  Dr.A.Kehajov dhe disa delegacione të vendeve fqinje.

Me tej ju dhanë certifikata nderi në emër të Shoqatës Mjekësore të Maqedonisë
disa personaliteteve të shquara mjekësore të vendit.

Nga dt.1-3 Tetor në hotel “Holiday in” u zhvillua Kongresi i XIX I mjekëve të
Republikës së Maqedonisë. Në seksione të ndryshme të kongresit u trajtuan aritjet
e mjekësisë maqedonase dhe ndërkombetare në fushat të ndryshme si: analizimi I
faktoreve të riskut të sëmundjeve kardiovaskulare, probleme të diagnostikimit dhe
trajtimit të sëmundjeve onkologjike , të mjekësisë estetike, të vaksinimit si dhe
probleme të specialiteteve të tjera.

Duke përfituar nga prania e disa vendeve anëtare SEEMF në daten 1 tetor
presidenti i këtij forumi Dr.A.Kehajov zhvilloi një takim të bordit.

Pjesëmarrësit u informuan me zhvillimet e këtij viti duke u përqendruar në
punimet e Kongresit të 6 të mbajtur në Odesa, Ukrainë si dhe për punën përgatitore
që po bëhet për Kongresin e 7të  që do të mbahet në Selanik, Greqi në pranverën
e 2016. U shqyrtuan kërkesat e Shoqatës Kroate dhe e Dhomës së Mjekëve të
Bosnjës  për anëtarësim , për  të cilat u vendos të miratohet në Selanik në mbledhjen
e plotë të bordit që do të zhvillohet gjatë Kongresit mjekësor etj.

                                                                                Dr.DritanTrepça
                                                                                Zv/President

        SIMPOZIUMI RIVALIDIMIT (RIVLERËSIMIT)
Efikasiteti i Sistemeve të Rivalidimit dhe mjetet që

përdoren: A jemi duke ja arritur qëllimit?
                          Montreal, Kanada 29-30 Tetor 2015

Nga datat 29-30 Tetor në Montreal te Kanadasë nje delegacion i Urdhrit të
Mjekëve të Shqipërisë mori pjesë në Simpoziumin mbi Rivalidimin organizuar nga
Federata e Autoriteteve Rregulluese Mjekësore të Kanadasë, Këshilli Mjekësor i
Kanadase, Kolegji i Kirurgëve dhe Mjekëve të Torontos, mbështetur nga Shoqata
Ndërkombëtare e Autoriteteve Mjekësore Rregulluese (IAMRA).

Simpoziumi ishte organizuar në disa sesione:
Në Sesionin e parë “Çfarë ne dimë/mendojmë se dimë” u përqëndrua në disa

tema si “Çfarë dimë rreth efikasitetit të Sistemeve të Rivalidimit?” ku u paraqiten
disa prezantime nga Këshilli i Përgjithshëm Mjekësor i Britanisë së Madhe dhe u
fol mbi rezultatet/efikasitetin e rivalidimit në UK. Një prezantim tjetër mbi rezultatet
dhe efikasitetin e sistetimit te rivalidimit u paraqit nga përfaqësuesi i Këshillit Mjekësor
të Zelandës së Re. Temë tjetër mjaft e diskutuar kishte të bënte me  “Çfarë ne
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dimë rreth dobive të përdorimit  të mjeteve dhe të komponentëve të tjerë që
ndeshen ne sistemet e rivalidimit”, ku prezantimet mbi këtë temë hapën debate
mbi gjetjen e burimeve dhe si ti kthehen ato në dobi të sistemit të rivalidimit. Në
vazhdim të sesionit të parë u përfshinë dhe tema si “Çfarë ne dimë rreth efikasitetit
të Sistemeve të Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional në kontekstin e ruajtjes
së kompetencës dhe rivalidimit?” dhe “Si ePortfolios mund të kontribojnë në
përmirësimin e sistemit të rivalidimit dhe mbështetjen për një kompetencë sa
më të mirë profesionale?”

Qëllimi i Sesionit të dytë kishte të bënte me “Çfarë ne jemi duke mësuar?”
drejtuar nga Kryetari i ardhshëm i IAMRA. Prof.Dr. Humayun Chaudhry. Në
këtë sesion 3 ishin temat kryesore që u hodhën për diskutim për pjesëmarrësit “3
sfidat mbi planifikimin dhe/ose zbatimin e një programi të rivalidimit”,
“Vlerësimi i rezultateve në sistemet komplekse” , si dhe “Duke marë parasysh
të mirën publike në një sistem të rivalidimit: Çfarë duhet publiku të dijë?”.

Sesioni i tretë dhe i fundit u përqëndrua në: “Çfarë ne kemi nevojë/dëshirojmë
të dimë?” ku të gjithë pjesëmarrësit u ndanë në grupe pune dhe diskutimet kishin
të bënin me çfarë ne kemi nevojë dhe dëshirojmë të dimë për një sistem sa më
efektiv të rivalidimit dhe mjetet që duhen përdorur për ta përmirësuar atë.

K.R.
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      KONFERENCE SHKENCORE E AKADEMISË
            SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

FAKTORËT E USHQYERJES DHE NDIKIMI I TYRE
                              MBI SHËNDETIN
                                      Tiranë,  21  nëntor   2015

Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë,
Universitetin e  Mjekësisë  të Tiranës, Institutin e Shëndetit Publik dhe Fondin e
Sigurimit të Detyrueshëm të  Kujdesit Shëndetësor , organizoi me dt. 21 nëntor në
sallën  Aleks Buda konferencën  shkencore me titull  Faktorët e ushqyerjes  dhe
ndikimi I tyre mbi sëmundëshmërinë. Në  konferencë ishin të ftuar nga institutet
studimore të vendit të fushës së mjekësisë dhe të shkencave të tjera që lidhen
ushqyerjen  e popullsisë, si dhe Prof. Shaban Mehmeti, Drejtor i Institutit të Shëndetit
Publik të Maqedonisë.

Në konferencë  morën pjesë veç drejtuesve të Akademisë së Shkencave
të ftuar ministri I Bujqësisë  Prof. Dr. Edmond Panariti,  Zv. Ministre e Shëndetësisë
Zonja  Milva  Ekonomi,  Rektori I Universitetit  të Tiranës  Prof. Dr. Arben Gjata.
Në hapjen e Konferencës Zv>President i Akademisë Zoti Gudar Beqiraj, pasi
falenderoi të pranishmit për pjesmarrjen në konferancë  që trajton një tematikë
shumë të rëndësishme, tha se veprimtari të tilla do të nxisin promovimin e një
strategjie  kombëtare  lidhur me ushqimin, duke i vënë theksin të ushqyerit, sidomos
ushqyerjes  vetëm me ushqime bio.

Ministri I Bujqësisë Zoti Edmond Panariti përgëzoi Akademinë e Shkencave
që krahas fushës së saj I dedikohet  edhe ushqyerjes dhe ndikimit të saj mbi
shëndetin e popullsisë. Konkluzionet, rekomandimet  dhe sugjerimet e takimeve të
tilla, tha ai do të vlejnë për përcaktimin sa më mirë të strategjisë së re të ushqimit
të popullsisë. Si faktorë të rëndësishëm në këtë drejtim përmendi, së pari ndryshimet
demografike, spostimet dhe emigracionin e popullsisë, rritjen 10 vjet më shumë  të
moshës mesatare të popullsisë  pas viteve 90.  Së  dyti  ndryshimet në mënyrën e
ushqyerjes duke përdorur me shumë konservues, aromatizues etj. Së treti përmendi
rritjen e shkaqeve dhe të nivelit të ndotjes. Duke patur parsyshë këto faktorë, ndër
të tjera, Ministri i Bujqësisë u shpreh në favor të  përgatitjes së  Kodeksit të
ushqimit dhe  shpalljes së nismave për prodhimin, tregëtimin dhe konsumimin e
ushqimeve shqiptare  si dhe stimulimin e guzhinës shqiptare, duke e konsideruar
dietën e shëndetëshme si bazën e shëndetit të qëndrueshëm.

Zonja Milva Ekonomi u ndal tek Objektivat e OBSH-së për problemin e
ushqyerjes duke patur parasyshë dy fenomene të lidhura me ushqyerjen që janë
kequshqyerja dhe obesiteti. Ajo shfaqi shqetësimin lidhur me rritjen e numrit të
rasteve me diabet në shifra më të larta në raport me vendet e tjera të Evropës.
Prandaj  konferenca the zonja Ekonomi, jo vetëm duhet të sensibilizojë, por ajo

-VEPRIMTARI MBAREKOMBETARE-
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do të japë detura shtëpie edhe për Ministrinë e Shëndetësisë.
 Prof. Arben Gjata në fjalën e tij u fokusua në ndikimin e mënyrës dhe të

strukturës së ushqimit në sëmundshmërinë, sidomos të kancereve  të sistemit tretës,
duke rekomanduar dietën mesdhetare dhe sensibilizimin e opinionit publik në drejtim të
konsumimit të ushqimeve të vendit.

Konferenca u zhvillua në dy sesione, Në sesionin e parë u prezantuan tema të
ndryshme lidhur me ushqyerjen si ajo me titull . Një shikim  i sëmundshmërisë të popullsisë
Shqiptare lidhur me ushqyerjen”, Përgatitur nga Ministria Shëndetësisë dhe ISHP. Tema
me titull “Ushqyerja dhe  siguria e tij si faktorë për sëmundjet jokomunikative  në
Republikën e Maqedonisë, etj.

 Me interes u ndoqën temat që trajtonin problemet e shëndetit të lidhura me
ushqyerjen siç ishte ajo me titull ‘ Ushqyerja  gjatë shtatzanisë si dhe në moshat e
hershme të fëmijrisë,  përgatitur nga Fakulteti i Mjekësisë, tema “Mbiushqyerja dhe
sindromi metabolik”nga Akademia Shencave, ajo me titull “Ushqyerja dhe sëmundjet e
sistemit kardiovaskular”, Tema “Roli i ushqimit në parandalimin  dhe në ecurinë e
sëmundjeve të trurit”etj.

Në përfundim të konferencës pjesmarrësit diskutuan dhe u miratuan një
deklaratë,  e cila do të shërbejë si dokument i rëndësishëm në veprimtarinë komplekse
mbi ushqyerjen e popullsise së vendit tonë.

                                                                         Dr.  Faik TOSKA

DEKLARATE E  KONFERENCËS SE AKADEMISE
            SE SHKENCAVE TE SHQIPERISE
     Mbi faktoret e ushqyrjes dhe ndikimet e tyre
                           mbi semundshmerine

Ruajtja dhe forcimi i shëndetit të popullatës përmes mënjanimit të faktorëve të
jashtëm të rrezikut, vlerësohet tashmë si një prej problemeve e sfidave më madhore të
shëndetit publik mbarëbotëror. Faktorë të tillë kërcënues, sikurse presioni i rritur i gjakut,
përqendrimi i lartë i kolesterolit në serum, mbipesha trupore e obeziteti apo diabeti i
sheqerit, përgjegjës për sëmundshmëri e vdekshmëri të lartë, përfshi disa lloje kanceresh,
lidhen ngushtësisht në një masë të konsiderueshme me kequshqyerjen.

Të ndërgjegjësuar për trendin e frikshëm dhe pasojat serioze të ushqyerjes së
papërshtatshme e të dëmshme për shëndetin e popullatës, ne inkurajojmë promovimin,
forcimin dhe zhvillimin e një strategjie kombëtare në edukimin e ushqyerjes së
shëndetshme. Në arritjen e këtij qëllimi, konferenca ka synuar sqarimin e ndikimit të
drejtpërdrejtë të mënyrës së ushqyerjes dhe të përbërësve të ndryshëm dietetikë në
shëndetin e popullatës, e realizuar kjo nëpërmjet trajtimit të disa çështjeve kryesore si:
pakësimi i rrezikut të shkaktimit e të riakutizimit të sëmundjeve të ndryshme nga dieta
e dëmshme; rritja e ndjeshmërisë dhe e kuptimit te drejtë të impaktit pozitiv të dietës së
shëndetshme në parandalimin e tyre; nxitja e përfshirjes aktive e të gjithë aktorëve në
krijimin dhe zbatimin e profilit të duhur të ushqyerjes së popullatës, sikurse e atyre
qeveritare e jo-qeveritare, shoqërisë civile, sektorit privat e të medias dhe forcimi i
mbështetjes së kërkimit shkencor në këtë drejtim.
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Rekomandimet e konferencës përfshijnë:

1. Rekomandime lidhur me ushqyerjen e shëndetshme:
 sigurimi i balancës energjetike dhe ruajtja e peshës optimale;
 kufizimi i energjive të përftuara nga yndyrnat e ngopura dhe zëvendësimi i tyre

me yndyrnat e pangopura;
 konsumi i sasisë së duhur i frutave dhe i perimeve;
 kufizimi i sheqernave të lirë;
 kufizimi i kripës;
 zvogëlimi i porcionit ushqimor;
 mënjanimi i nënëushqyerjes, mbiushqyerjes dhe i pamjaftueshmërisë së sasisë

mikroelementeve;
 ndërtimi i dietës së shëndetshme për shtatzënat, fëmijët motakë, rininë e moshën

e tretë;
 përdorimi i dietës mesdhetare.
2. Rekomandime për strukturat qeveritare, shoqërinë civile dhe organizmat

jo-qeveritare :
 forcimi i rolit të politikë-bërësve përmes autoriteteve lokale, rajonale dhe bordeve

këshillimorë të ekspertëve në formulimin dhe promovimin e profilit të ushqyerjes së
shëndetshme të popullatës;

 koordinimi frutdhënës i kontributeve të ministrive dhe agjencive qeveritare,
sikurse të asaj të shëndetësisë, bujqësisë, tregtisë, industrisë, financave, edukimit-rinisë-
sporteve dhe mediave për politikat e ushqyerjes;

 sigurimi i legjislacionit të duhur, zbatimi i suksesshëm, monitorimi, vlerësimi,
mbështetja financiare dhe kërkimi shkencor;

 krijimi i udhëzuesve kombëtarë të ushqyerjes në vartësi të moshës, gjendjes
fiziologjike e asaj patologjike;

 edukimi i mjekut të familjes dhe strukturave bashkëpunuese në rifreskimin e
njohurive mbi rolin e të ushqyerit të shëndetshëm;

 forcimi i edukimit shëndetësor për dietën e shëndetshme në nivele të ndryshme
të shkollave;

 forcimi i rolit të vazhdueshëm të medias për problematikat e të ushqyerit;
 bashkëpunimi i ngushtë e intensiv me sektorin privat për të mënjanuar

marketingun, reklamën dhe promovimin e ushqimeve të dëmshme;
 etiketimi i saktë, i sigurt dhe i standardizuar i ushqimeve për të siguruar zgjedhjen

e duhur nga konsumatori;
 ndërtimi i politikave të përshtatshme fiskale të taksimit të ushqimeve të

shëndetshme.
3. Rekomandime për sektorin privat:
 forcimi i bashkëpunimit me qeverinë dhe organizmat jo-qeveritare për zbatimin

e suksesshëm të strategjisë kombëtare të ushqimit;
 nxitja e industrisë ushqimore për prodhime të shëndetshme, për të pakësuar

yndyrnat e padëshiruara, sheqernat, kripën në përmbajtjen e produkteve ushqimore
dhe produktet ushqimore të përpunuara;

 promovimi i dietave të shëndetshme në përputhje me strategjinë kombëtare
dhe standardet ndërkombëtare në reklamimin e produkteve;

prodhimi dhe tregtimi i produkteve të rinj sipas vlerave ushqimore dhe sigurisë
shëndetësore
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-KAZUISTIKE-

 ETIOLOGJIA E GASTROENTERITIT TEK FËMIJËT
                               E HOSPITALIZUAR

  Bashkim Nezaj¹, Eli Foto¹, Gjeorgjina Kuli-Lito ¹,
            Majlinda Dhimolea-Kota²,Ferit Zavalani ¹,

              Raida Petrela’,Hamide Bregu’
                        1 Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” Tirane
                                               2Insituti i Shendetit Publik, Tirane

Abstrakt

Hyrje: Sëmundjet diarreike janë një problem i madh i shëndetit publik që çojnë
në rritjen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë së fëmijëve veçanërisht në vendet
në zhvillim dhe në vendet e zhvilluara. Qëllimi i studimit ishte për të përcaktuar
etiologjinë e diarresë akute tek fëmijët e shtruar ne spital.

Materiali dhe metoda: Ky është një studim retrospektiv. Në studim u perfshinë
345  fëmijë  nën 5 vjeç me diarre akute të shtruar në spitalin pediatrik në qendren
spitalore universitare “Nënë Tereza” gjatë periudhës 2011-2013. Nga kartelat
mjekësore janë marrë të dhenat socialdemografike, historia mjekësore, shenjat
dhe simptomat dhe trajtimi para shtrimit në spital Mostra e feçeve janë analizuar
për patogjene parazitarë, rotavirus dhe baktere.

Rezultatet: Mosha mesatare e fëmijëve me diarre ishte 20.3 (±28.8) muaj.
191 (55.4%) fëmijë ishin djem. 16 (4.6%) e pacientëve të jetojnë në kushte jo të
mira, 129 (37.4%) jetojnë në kushte  mesatare dhe 200 (58%) pacientë jetojnë në
kushte të mira. Një patogjen i vetëm enterik u zbulua në 53.3% të fëmijëve. Tetë
nga 11 baktere patogjene (72.7%)  ishin Salmonella enteritidis izoluar në fëmijët
mbi një vjeç dhe 3 patogjenë ishin Pseudomonas aeruginosa izoluar në fëmijët
nën një vjeç. Prevalenca e parazitëve të zorrëve Giardia Lamblia (4.6%),
Entamoeba hystolitica, (8.4%), Criptosporidium spp. (1.7%) ishte dukshëm më
e lartë  tek fëmijët 1-4 vjeç, (p=0.01). 87 (25.2%) e fëmijëve kishin një episod të
vetëm të diarresë ndërsa shumica e fëmijëve 238 (69%) kishin episode të përsëritura
të diarresë.

Konkluzioni: Të dhënat etiologjike mbi sëmundjet diarreike janë të rëndësishme
për menaxhimin klinik dhe strategjinë e kontrollit dhe parandalimit.

Fjalët kyç: diarre, patogjen, shtrimin në spital, fëmijë
Hyrje
Diarrea, që konsiston në jashtëqitje të ujshme, zakonisht është një nga infeksionet

gastrointestinale të shkaktuara nga viruset, bakteret, ose parazitet. Mikrobet specifike
që shkaktojnë diarre mund të ndryshojnë sipas regjioneve gjeografike varësisht
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nga niveli i zhvillimit ekonomik, dhe higjienës (1). Në vendet në zhvillim me higjienë
te dobët shpesh ndodhin shpërthime të diarresë, kur bakteret e zorrëve ose parazitët
kontaminojnë ushqimet ose ujin e pijshëm.

Pavarësisht suksesit global në zvogëlimin e vdekshmerisë nga diarrea nga të
gjitha shkaqet në 30 vitet e fundit, diarrea mbetet shkaku i dytë kryesor i vdekjes
për shkak të infeksioneve ne fëmijët nën pesë vjeç në mbarë botën (2). Është
vlerësuar se diarrea përbënte 9.9% të 6,9 milion vdekjeve në fëmijët nën 5 në vitin
2011 (4). Disa organizma janë implikuar si shkaqe të rëndësishme të këtyre vdekjeve
(5). Zakonisht shpërthimet e diarrese janë të lidhura më shpesh me furnizimin me
ujë të kontaminuar, kontakti person-person në vende të tilla si qendrat e kujdesit
për fëmijët, ose helmimit me ushqim. Në përgjithësi, infeksionet që shkaktojnë
diarre janë shumë ngjitëse.

Shumica e rasteve mund të përhapet në të tjerët për aq kohë sa dikush ka
diarre, ndërsa disa infeksione mund të jenë ngjitëse për një kohë edhe më të gjatë
(5).

Çerdhet e fëmijëve ofrojnë mundësi të përditshme për ekspozimin dhe
transmetimin e baktereve dhe viruseve. Bakteriet janë një nga problemetikat më
sinjifikative të sigurisë ushqimore sepse -ato nuk diktohen lehtë, janë prezente
kudo dhe përhapen lehtësish prej njeriut, insekteve apo kafshëve tek njeriu, nga
ushqimet e  pagatuara, -mund të rriten lehtësisht në temperaturën e ambjentit, -
mund ti mbijetojnë frigoriferimit apo gatimit,-mund të shkaktojnë sëmundje edhe
në sasi të vogël. Megjithatë, shumë pak dihet për përhapjen e ndotjes mikrobiale
në keto çerdhe apo implikimet në shëndetin publik (6). Ushqimet e ndotura përbëjnë
një kërcënim të veçantë për foshnjat.

Nderrimi i pelenave është ndoshta rruga kryesore për transmetimin e patogjenëve
të zorrëve, në sipërfaqet mjedisore të tilla si mobilje, lodra, dhe sipërfaqet e gatimit
te ushqimeve. Foshnjat dhe fëmijët e vegjël shpesh vënë në gojën e tyre objekte si
edhe duart e palara të cilat kanë qenë në kontakt me sipërfaqe potencialisht të
kontaminuar (4). Fëmijët në çerdhe shfaqin disa herë më tepër sëmundje të tilla si
diarre, gastroenterit, otitis media, infeksione te traktit të sipërm respirator në
krahasim me fëmijët që rriten në shtëpi. Përveç sëmundjeve që ata kalojnë ka
gjithashtu pasoja të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Terapia me antibiotikë
perdoret në 58% të pacientëve, dhe prindërit marrin raport mjekësor nga puna në
40% të rasteve. Nivelet e larta të diarresë tek fëmijët që frekuentojnë çerdhet në
krahasim me fëmijët që rriten në shtëpi shpjegohen pjesërisht nga gjetja e ndotjes
fekale në mjedisin e përbashkët (7). Kjo vjen edhe sepse fëmijët e vegjël nuk i
kanë zotëruar ende zakonet sanitare të pastrimit të pranishme tek të rriturit në
shoqërinë tonë. Qëllimi i këtij studimi është të përcaktojë etiologjinë e diarre akute
në fëmijët e vegjël.

Materiali dhe metoda
Ky është një studim retrospektiv. Në studim u perfshine 345  fëmijë  nën 5 vjeç

me diarre akute te shtruar ne spitalin pediatrik në qendren spitalore universitare
“Nënë Tereza” gjatë periudhës 2011-2013. Nga kartelat mjekesore jane marre te
dhenat sociodemografike, historia mjekësore, shenjat dhe simptomat dhe trajtimi
para shtrimit në spital Mostra e feçeve janë analizuar për patogjene parazitarë,
rotavirus dhe baktere.
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Analiza statistikore
Të dhenat janë analizuar me programin statistikor SPSS 16.0. Variablat e

vazhduar janë paraqitur si mesatare (M) dhe deviacion standard (SD) dhe statistika
deskriptive e tyre. Variablat kategorikë janë paraqitur në përqindje. Eshtë përdorur
testi hi-katror për krahasimin e përqindjeve të variablave kategorike. Vlera e pd”0.05
është konsideruar statistikisht e rëndësishme.

Resultate
Mostrat janë mbledhur nga 345 fëmijë me diarre. Mosha mesatare e fëmijëve

me diarre është 20.3 ± 28,8 muaj. 181 (52.5%) femije janë më të vegjel se mosha
12 muaj, 132 (38.3%) janë në midis 1 dhe 4 vjeç dhe 32 (9.3%) janë të medhenj se
mosha 4 vjeç. Njëqind e nëntëdhjetë e një fëmijë (55.4%) janë djem. 16 (4.6%) e
pacientëve jetojnë kushte jo të mira, 129 (37.4%) jetojnë në kushte mesatare dhe
200 (58%) e pacientëve të jetojnë në kushte të mira. Nga 345 mostrat e ekzaminuara,
181 (53.3%) janë pozitive për të paktën një patogjen: baktere patogjene janë të
izoluara nga 11 (3.2%) mostra, parazite nga 51 (14.8%), dhe rotavirus nga 122
(35.4%) mostra (fig. 1).

‘

Figura 1. Shkaqet etiologjike te diarre akute në pacientët pediatrike
Rotavirus është zbuluar në të gjitha grupmoshat, (p =0.4). Tetë nga 11 (72.7%)

patogjenë bakterialë janë Salmonella enteritidis izoluar në fëmijët të moshës mbi
një vit dhe 3 patogjenë janë Pseudomonas aeruginosa izoluar në fëmijët më pak
se një vjeç. Prevalenca e parazitëve të zorrëve Giardia Lamblia (4.6%),
Entamoeba hystolitica, (8.4%), Criptosporidium spp. (1.7%) është dukshëm
më e lartë në fëmijët e moshes 1-4 vjeç, (p=0.01).

Numri mesatar i ditëve të shtrimit është 5.1 ± 2.3 ditë. Diarrea e ujshme është
shenja më e zakonshme gjetur në të gjithë pacientët. Të vjellat (87.5%), ethe (80%)
dhe kollë (19.1%) janë gjetja klinike më të shpeshta tek fëmijët, pavarësisht nëse
eshte izoluar apo ndonje enteropathogen. izoluar. Diarre e shkalles se lehte është
gjetur në 38 (11%) pacientë, e shkalles mesatare në 292 (84.7%) pacientë dhe e
shkalles se rënda në 15 (4.3%) pacientë.

Në 87 (25.2%) te fëmijëve kishte një episod te vetëm te diarrese ndërsa shumica
e fëmijëve 238 (69%) kanë patue episode të përsëritur te diarrese.

  Shpërndarja sezonale tregon se diarrea e shkaktuar nga rotavirus është më e
shpeshtë gjatë stinës se dimrit (422%) dhe pranverës (40.4%), diarrea bakteriale
është më e shpeshtë në verë (4.9) dhe dimr (4.8), ndërsa diarrea e shkaktuar nga
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parazitet është më e shpeshtë në vjeshtë (13.8 %) dhe ne verë (12.3%) (fig. 2).

Figura 2. Shperndarja e rasteve me diarre sipas stines dhe shkaktarit
etiologjik

Diskutim

Ky studim është kryer për të vlerësuar etiologjinë e diarresë tek fëmijët e vegjël
të shtruar në spital. Në këtë studim, të paktën një patogjen është izoluar nga 53.3%
të feçeve të pacientëve me diarre. Kështu, gjysma e rastetve të gastroenteritit
akut pediatrik të studiuara janë të lidhura me praninë e një patogjeni të njohur.
Faktorë të ndryshëm mund të ndikojnë në ekzistencën e një numri të madh të
patogjenëve të pa diagnostikuar që shkaktojnë gastroenterit, pavarësisht
përparimeve të mëdha të bëra në metodat dhe teknikat diagnostike (8). Në studimin
tonë, rotavirusi është agjenti më i shpeshtë zbuluar në 35.4% të mostrave, duke
konfirmuar rolin e tij në diarrenë gjatë fëmijërisë. Kjo përqindje është më e ulët në
krahasim me studimet e mëparshme të kryera në Kosovë (72.3%) dhe në Itali
(77.1%) (9,10). Megjithatë, gjetjet e studimit tonë janë në përputhje me studime të
tjera nga vendet evropiane të cilat raportojnë një nivel të zbulimit të rotavirust nga
10% në 30% dhe gjithashtu me studime nga vendet afrikane (30%) (11,12).
Rotavirusi është zbuluar në të gjitha grupmoshat, (p=0.4). Në studimin tonë kemi
gjetur se 3.2% e rasteve të diarresë kishte etiologji bakteriale e cila është më e ulët
në krahasim me studimet e tjera të kryera në Evropë (12). 72.7% e patogjeneve
bakterialë ishin Salmonella enteritidis e izoluar në fëmijët e moshës mbi një vjeç
dhe  Pseudomonas aeruginosa izoluar në fëmijët më pak se një vjeç. Frekuenca e
parazitëve të zorrëve gjetur në studimin tonë (14.8%) është më e lartë se ajo e
raportuar në studimet e tjera (9-13). Në vendet e zhvilluara, parazitët janë izoluar
më shpesh në qendrat e kujdesit të fëmijëve dhe çerdhe, ndërsa në vendet në
zhvillim janë endemike dhe mund të kontribuojnë në kequshqyerjen. Tashmë  është
e mirë-dokumentuar se parazitë të tillë si, Lamblia Giardia, Entamoeba hystolitica,
Criptosporidium spp janë një shkak i diarresë (14). Të vjellat janë shenja më e



52 BULETINI I URDHRIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE

shpeshtë në pjesën më të madhe të fëmijëve pa marrë parasysh praninë e një
patogjeni. Të dhënat nga ky studim tregojnë se 25.2% e fëmijëve kanë një episod
të vetëm të diarresë, ndërsa pjesa më e madhe e fëmijëve (69%) kanë episode të
përsëritura të diarresë. Diarrea virale, kryesisht ndodh gjatë dimrit dhe pranverës.
Si në studimin tonë, shumë studime të tjera raportojnë se shtrimet në spital me
diarre ndjekin një model sezonal, me shtrimet më të shpeshta në periudhën janar-
mars, dhe rreth muajit tetor (15,16). Të dhënat epidemiologjike sugjerojnë se ekziston
një korrelacion i moshës me izolimin e parazitëve dhe baktereve, duke u izoluar më
shpesh në fëmijët më të mëdhenj. Kjo mund të jetë për shkak të faktit se fëmijët
më të mëdhenj se 12 muaj janë në kontakt të përhershëm me tokën dhe kështu më
të prirur për infeksion. Çerdhet e kopshtet duket se ofrojnë mundësi përditshme
për ekspozimin dhe transmetimin e baktereve, viruseve dhe parazitëve (17). Zakonet
e të ushqyerit mund të luajnë gjithashtu një rol në infeksion dhe mund të jenë
arsyeja pse bakteret kane tendencë të izolohen më shpesh nga fëmijët më të vegjël
se 12 muaj (18). Të dhënat etiologjike mbi sëmundjet e diarresë janë të rëndësishme
për menaxhimin klinik dhe kontrollin e planifikimit strategjik të parandalimit të tyre.
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   REZIKU NGA DEMTIMI I CPIMIT ME AGE DHE
       MATERIALE TË MPREHTA  TE  PUNONJËSIT  E

            SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE
   (Studim i kryer ne Fakultetin e Infermierise dhe QSUT)

 Msc Anila CAKE,  Prof. Tatjana NURKA, Dr Afrim
AVDAJ , Dr Genti STRONI

REZYME: Në këtë studim janë hulumtuar 673  studentë dhe profesionistë nga
të cilët 106   Meshkuj – M dhe 567 Femra – F. Studimi  u realizua në studente te
cilet ndjekin  nivelin e dytë të studimeve për master  në  degët infermieri, mami,
teknik laboratori dhe në punonjës  të shërbimeve Shëndetësore në pavonet e
Pathologjisë, Sëmundjeve Interne, Kirurgjis, Pediatris  dhe Laborator  2012 - 2013.
Në praktikën klinike personeli mjeksor mund të cpohet me age apo me materiale
të mprehta gjatë procesit të marrjes së gjakut  nga pacienti por,  gjithashtu  mund të
dëmtohet   edhe gjate procesit të manipulimit me mostrat e gjakut të pacientëve.
Gjithashtu, mund të ndodhë kontamininimi me gjak gjatë procesit të kalimit të gjakut
në konteniere apo mund të cpohet gjatë vendosjes së filetimit kur vendosen në
kutitë e mbeturinave.

Nëpërmjet  pyetesorit ne kërkonim të dinim njohuritë e personave që i’u
nënështruan procedurave të pyetësorit  në situatat e mësipërme dhe nëse gjatë
praktikave klinike apo punës në shërbimet e mësipërme  ishin  realisht te demtuar
si dhe shkallën e dëmtimit..

Fjalë kyç: Ekspozimi dhe burimi i ekspozimit, profilaksia post ekspozimit,
Hepatiti Viral B ( HBV) Hepatiti Viral C ( HCV) Virusi i Imunodeficiencëessë
fituar Humane ( HIV).

HYRJE Vendin që zë kjo anë profesionale e punës ( dëmtimi me age dhe
mjete të tjera të mprehta ) deri më sot e anashkaluar si “  diçka  që dihet e rëndomtë
“ pra, shqip e lënë pas dore  deri në një farë mase kjo nënvizon përditshmërinë dhe
të zakonshmen e përballjes me një rrezik të tillë duke theksuar më tej  edhe
rrezikshmërinë e saj e sidomos të  NËNVLERËSIMIT  të saj, HARRIMIT, ç’ka
rrit potencialet e një dëmtimi të tillë. Mungesa ose pamjaftyushmëria e edukatës
profesionale për njohjen me dëmtime të këtij lloji që kanë në themel të tyre
PARANDALIMIN  e një “ takimi” apo “ prekjeje “ të mundëshme të gjakut ( apo
lëngje të tjera biologjike të të sëmurit   “ POTENCIALISHT MBARTËSE TË
INFEKSIONIT “ )  me gjakun e punonjësit të shëndetësisë .QËLLIMI I
PUNIMIT Është vlerësimi i njohurive dhe përgatitja e studentëve, personelit
shëndetësor me informacionin e nevojshëm  në rastet e ekspozimit si dhe profilaksia
pas-ekspozimit ndaj tyre.  ( PEP ) .MATERIALI DHE METODA Ky studim
sjell evidencë të re në prevalencën e  rrezikut të infektimit nga gjaku e lëngjet e
tjera të trupit  dhe  njohurive  të sudentëve e punojësve të Shëndetësisë për masat
e marra post ekspozimit . Analiza statistikore është bërë vetëm për të llogaritur
nivelin e dijeve në studentët dhe punonjsëve të shërbimeve shëndetësore të rriskuar
për transmetimin e patologjive si HBV, HCV dhe HIV gjatë ushtrimit të praktikave
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  Proçedura 1 Gjinia          
    Crosetab          
        M F Total  
  

 
Jo            Count  14 47 61 

  
 

        % within gjinia  13.2% 8.3% 9.1% 
  Po           Count 92 620 612 
  

 
        % within gjinia  86.8% 91.7% 90.9% 

  
 

          
      Count 106 567 673 
Total                          % within gjinia  100.0% 100.0% 100.0% 

 

Proçedura_ 1  Në proçedurën tuaj të punës a e vendosni kapucin e
ages pas përdorimit?

Femrat kanë % me të lartë të proçedurës 1 në krahasim me meshkujt por, ky
rezultat nuk është sinjifikativ  ( P =  1.138 )

profesionale apo si profesionistë të shërbimit shëndetësor dhe zhvillimin e patolohjive
të mësipërme . Në këtë anketim përfshihen disa pyetësor që jepin të dhëna për
nivelin e njohurive në lidhje me rrezikshmërinë dhe potencialin r zhvillimit të
infeksioneve si, HBV, HCV dhe HIV. KONKLUZIONI. Të dhënat tona në këtë
studim tregojnë se,  megjithëse ka njohuri dhe praktikim me të madh ndaj masave
parandaluse  për dëmtimin gjatë ushtrimit të profesionit ku, mbizotëron mosha
mesatare më e lartë dhe vjetërsia më e madhe në punë krahasuar me nënshtrimin
për egzaminimet specifike dhe raportimin e rasteve është i ulët,  ç’ka do të thotë
programimin e masave të tilla që ato të jenë plotësisht të suksesshme dhe pjesë
përbërse  e natyrshme e të gjitha programeve të punës dhe,  së fundmi edhe për
hartimin e programeve teorike  - praktike ( pedagogjike ) që studentët, brezi I ri I
profesionistëve por , jo vetëm,  të vetëdijësohen  për këto element të domosdoshëm
do ti kenë parasysh në punën e tyre të përditëshme , rutinë në përputhje me masat
bashkëkohore  të zhvillimeve teorike e praktike në të gjitha fushat e formimit të
kuadrove Universitar e pas Universitare dhe të Studimeve të mirfillta Shkencore.

REZULTATET
Në këto të dhëna statistikore tregohet rrezikshmëria që kanë profsionistët e

shëndetësisë dhe zhvillimit të infeksioneve nga kontaminimi me gjakun e lëngjet e
tjera trupore po ashtu dhe ndërgjegjsimi për egzaminimin dhe raportimin e rastit
për proçedurat e mëtejshme të trajtimit postekspozimit
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       Group  Statistic  

Proçedura 1  N  Mean  
    Std. 
Deviationt    

Std Error 
Mean  

Mosha  Jo  61 29.06 9.708 
 

1.243 
  Po  612 25.68 7.008 

 
   .283 

 Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 1 kanë moshë mestare më të ulët
në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë dhe kjo diference
është sinjifikative  ( P = 0.001)

      Group  Statistic  

Proçedura 1 N Mean 
Std. 

Deviationt 
Std Error 

Mean 
Vite 
pune Jo 61 6.3834 9.70975 

 
1.24313 

Po 611 2.9018 6.26474  .25426 
 

Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 1 kanë një numër mesatar të
viteve të punës më të ulët në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë
proçedurë dhe kjo diference është sinjifikative ( P = 0.001)

Proçedura_ II   Në proçedurën tuaj të punës a vishni doreza para
manipulimit dhe përdorimit të shiringave ?

  Proçedura 2 Gjinia          
    Crosetab          
        M F Total  
  

 
Jo            Count 26 178 204 

  
 

                    % within gjinia 24.5% 31.4% 30.3% 
  

 
Po           Count 80 389 469 

  
 

               % within gjinia 75.5% 68.6% 69.7% 
  

   
      

    
 

Count 106 567 673 
Total  

 
                       % within gjinia 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Femrat kanë % me të ulët të proçedurës 2 në krahasim me meshkujt por, ky

rezultat nuk është sinjifikativ  ( P =  0.169 )
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Proçedura_ III  Në proçedurën tuaj të punës a keni rezervuar plastic
për hedhjen e ageve të përdorura ?

  Proçedura 3 Gjinia          
    Crosetab          
        M F Total  
  

 
Jo            Count  26 100 126 

  
 

        % within gjinia  24.5% 17.6% 18.7% 
  

 
Po           Count 80 467 547 

  
 

        % within gjinia  75.5% 82.4% 81.3 % 
  

 
          

      Count 106 567 673 
Total  

 
                        % within gjinia  100.0% 100.0% 100.0% 

 
Femrat kanë % me të lartë të proçedurës 3 në krahasim me meshkujt por, ky

rezultat nuk është sinjifikativ  ( P =  0.104 )

          Group  Statistic  

Proçedura 2  N  Mean  
    Std. 
Deviationt    

Std Error 
Mean  

Mosha  Jo  204 25.04 6.370 
 

.446 
  Po  469 26.40 7.708 

 
358 

 Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 2 kanë moshë mestare më të lartë
në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë dhe kjo diference
është sinjifikative  ( P = 0.02)

                                  Group  Statistic  

Proçedura 2 N  Mean  
Std. 
Deviationt    

Std Error 
Mean  

Vite 
pune  Jo  204 2.3721 6.74386   .40275 
  Po  468 3.5878 7.09656   .32804 

 

Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 2 kanë një numër mesatar të
viteve të punës më të lartë në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë
proçedurë dhe kjo diference është sinjifikative ( P = 0.02)
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          Group  Statistic  

Proçedura  3  N Mean Std. Deviationt 
 

Std Error 
Mean 

Mosha  Jo  126 24.74 5.741 
 

.511 
  Po  547 26.28 7.649 

 
.327 

 
Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 3 kanë moshë mestare më të lartë

në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë dhe kjo diference
është sinjifikative  ( P = 0.01)

       Group  Statistic  

Proçedura  3 N Mean 
Std. 

Deviationt 
 

Std Error 
Mean 

Vite 
pune  Jo  126 2.0667 5.29112 

 
.47137 

  Po  546 3.4846 7.00205 
 

.29966 
 

Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 3 kanë një numër mesatar të
viteve të punës më të lartë në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë
proçedurë dhe kjo diference është sinjifikative ( P = 0.01)

Proçedura_ IV  Në proçedurën tuaj të punës a përdorni syze mbrojtëse gjatë manipulimit 
me lëngje trupore ? 
 
  Proçedura 4 Gjinia          
    Crosetab          
        M F Total  
  Jo            Count  73 393 466 
  

 
        % within gjinia  68.9 % 68.9 % 69.3% 

  
 

Po           Count 33 175 206 
  

 
        % within gjinia  31.1 % 30.6 % 30.7 % 

            
      Count 106 106 672 
Total  

 
                        % within gjinia  100.0% 100.0% 100.0% 

 
Femrat kanë % me të ulët të proçedurës 4 në krahasim me meshkujt por, ky rezultat nuk është 
sinjifikativ  ( P =  0.909)   
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          Group  Statistic  

Proçedura  4 N Mean Std. Deviationt 
 

Std Error 
Mean 

Mosha  Jo  466 26.01 7. 625  .349 
  Po  205 25.95 6. 972  .486 

 
Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 4 kanë moshë mestare  shumë pak më të ulët në 
krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë por,  kjo diference  nuk është 
sinjifikative  ( P = 0.91)  
 
 
       Group  Statistic  

Proçedura  4 N Mean 
Std. 

Deviationt 
 

Std Error 
Mean 

Vite 
pune  Jo  465 3.3789 7.12976  .33063 
  Po  206 2.8728 5.75616  .40105 

 
Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 4 kanë një numër mesatar të viteve të punës më të 
ulët në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë por,  kjo diference nuk është 
sinjifikative ( P = 0.331) 
 
Proçedura_ V  Në proçedurën tuaj të punës në rast se ju ka ndodhur një dëmtim a i jeni 
nënshtruar egzaminimeve? 
 
  Proçedura 5 Gjinia          
    Crosetab          
        M F Total  
  

 
Jo            Count  84 496 580 

  
 

        % within gjinia  79.2 % 87.5 % 86.2 % 
  

 
Po           Count 22 71 93 

  
 

        % within gjinia  20.8 % 12.5 % 13.8 % 
  

 
  

 
      

      Count 106 567 673 
Total  

 
                        % within gjinia  100.0% 100.0% 100.0% 

Femrat kanë % me të ulët të proçedurës 5 në krahasim me meshkujt dhe  ky rezultat është 
sinjifikativ  ( P =  0.031)   
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          Group  Statistic  

Proçedura  5  N Mean Std. Deviationt 
 

Std Error 
Mean 

Mosha  Jo  580 25.14 6.684  278 
  Po  93 31.27 8.966  932 

 
Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 5 kanë moshë mestare  më të lartë në krahasim me 
individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë dhe   kjo diference  është sinjifikative  ( P < 0.001)  
 
       Group  Statistic  

Proçedura  5 N Mean 
Std. 

Deviationt 
Std Error 

Mean 
Vite 
pune  Jo  580 2.4543 5.92434  .24800 
  Po  92 8.0380 9.15594  .95457 

 
Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 5 kanë një numër mesatar të viteve të punës më të 
lartë në krahasim me individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë dhe   kjo diference është 
sinjifikative ( P < 0.001) 
 
Proçedura_ VI  Në proçedurën tuaj të punës në rast aksidenti a e keni raportuar rastin ? 
 
  Proçedura 6 Gjinia          
    Crosetab          
        M F Total  
  

 
Jo            Count  81 483 564 

  
 

        % within gjinia  76.4 % 85.2 % 83.8 % 
  

 
Po           Count 25 84 109 

  
 

        % within gjinia  23.6 % 14.8 % 16.2 % 
  

 
          

      Count 106 567 673 
Total  

 
                        % within gjinia  100.0% 100.0% 100.0% 

 
Femrat kanë % me të ulët të proçedurës 6 në krahasim me meshkujt dhe  ky rezultat është 
sinjifikativ  ( P =  0.031)   
 
          Group  Statistic  

Proçedura  6 N Mean Std. Deviationt 
 

Std Error 
Mean 

Mosha  Jo  58.64 25.10 6.712  .283 
  Po  109 30.59 8.711  .834 

Individët që raportojnë  “  Po “ proçedurën 6 kanë moshë mestare  më të lartë në krahasim me 
individët që raportojnë “ Jo “ këtë proçedurë dhe   kjo diference  është sinjifikative  ( P < 0.001)  
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Rekumandimet
Vënia e theksit në, “ VLERESIMIN

E EKSPOZIMIT DHE BURIMIT TE
EKSPOZIMIT “,  për
PROFILAKSINE POST –
EKSPZIMIT,  MONITORIMIT  DHE
MENAXHIMIN E TOKSICITETIT
TE PROFILAKSISE POST
EKSPOZIMIT,  këshillat dhe edukimin.
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  REZULTATET E DAKRIOCISTORINOSTOMISE (DCRS)
  ENDOSKOPIKE NE QSSH.

   Dr. Orjeta Tonuzi,1 Prof.Asc Ali Tonuzi,2 Prof.
Sulejman Zhugli,3

1,2,3,Mjeke ORL ne  Departamentin  ORL-Okulistike,  Qendra Universitare
“Nene Tereza”, Pedagoge ne Fakultetin e Infermierise dhe Fakultetin e Mjekesise,
Tirane

Objektivi:
Objektivi i ketij studimi eshte analiza e rezultateve te marra nga te dhenat e

kirurgjuse se  Dakriocistorinistomise (DCRS) endoskopike te kryera ne “Qendren
Shqiptare te Syve” dhe percaktimi i shkaktareve ne rastet e deshtimit te ketij
interventi.

Materiali dhe metodat:
Eshte nje studim prospektive,  ne nje periudhe kohore Janar 2011 deri ne Janar

2014 ku jane perfshire 200 raste te diagnostikuara me Dakriocistit Kronik.
Rezultatet:
Nga 150 paciente ,120 jane femra dhe 30 meshkuj,mosha mesatare eshte nga

15 deri ne 80 vjec. Pas nje viti te ndjekjes kirurgjikale, 10 paciente kane perseri
episode te lotimit. ne 7 raste eshte shkaktuar nga sinekite dhe granulacionet  dhe
ne 3 raste nga obstruksioni i rrugeve te siperme lakrimale.

Konkluzioni:
DCRS endoskopik eshte nje procedure e thjeshte, e sigurte dhe efektive per

trajtimin e  Dakriocistiteve kronike. Per te patur nje sukses te larte eshte e
domosdoshme korrigjimi i rrugeve nasale  me pare ose gjate kirurgjise.

Hyrja:
Megjithese DCR ekstern eshte nje metode shume e mire per Dakriocistitin

Kronik, DCRS endoskopic ka nje shtrirje shume te gjere per shkak se ka shume
avantazhe. Pas kryerjes se endoskopise nasale behet e mundur kryerja e operacionit
nga hunda, ne kete menyre shmangim cikatricen ne murin lateral te hundes dhe
disekimin e panevojshem e m.orbicularis dhe periostumit orbital. DCR externe

immunization. JAMA 1985;253:1740—
5.

47. Beasley RP,  Hëang L-Y,
Stevens CE, et al. Efficacy of hepatitis
B immune globulin for prevention of
perinatal transmission of the hepatitis B
virus carrier state: final report of a
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eshte propozuar si fillim nga Calldwell ne 1893 dhe u krye nga West ne 1910. Ne
1992 Mc Donogh performoi per here te pare DCR endoskopike transnazale. Pas
kesaj, kjo procedure eshte aplikuar nga kirurget ORL ne te gjithe boten dhe qe nga
Viti 2011 aplikohet che ne Shqiperi ne “Qendren Shqiptare te Syve”.

Arsyeja e publikimit te ketij artikulli eshte qe te tregoje qe  DCR endoskopike
eshte nje procedure rutine ne shume vende dhe shume artikuj kane publikuar shkallen
e larte te suksesit te kesaj procedure, por dhe ketu ne Shqiperi kjo procedure ka
nisur te behet ne rutine dhe ne po paraqesim rezultatet tona. Jo te gjithe pacientet
me dakriocistit kronik mund ti nenshtrohen DCR endoskopike.  Ka indikacionte te
sigurta si obstruksioni i duktusit nasolakrimal i cili konfirmohet me nje test te thjeshte
si prova e kanalit dhe testi i sondimit. Ne proven e kanalit ne qofte se kemi reflux
nga punktumi i kundert dhe ne testin e sondimit nqse ne hasim resistence te forte,
keto paciente do te perfitojne nga DCR endoskopike.  Obstruksioni i rrugeve te
siperme, i cili eshte konfirmuar nga testi i sondimit, ne qofte se eshte pare nje
pengese e bute ose nese ne dyshojme per neoplasem ose dakriolitiazis, keto raste
jane te kunderindikuar per DCR endoskopika.

DCR endoskopika ka shume avantazhe si : nuk ka cikatrice, pamje e shkelqyer
ne strukturat intranasale,  ruan funksionin e muskulit orbicularis oculi, kryhen
njekohesisht dhe kirurgji te tjera te hundes nese eshte e nevojshme, me shume pak
hemorragji  per nje kohe te shkurter.

Shkaqet e deshtimit te DCR externe qe jane te raportuara ne literature me te
shpeshta jane rastet te shoqeruar me: Deviacioni i septum nasi, rinosinusitet kronike,
sinekite intra nasale dhe ostiumi i vogel.

MATERIALI DHE METODA
Ky studim eshte kryer ne “ Qendren Shqiptare te Syve” dhe ne Qendren Spitalore

Universitare “Nene Tereza” Tirane, Shqiperi gjate periudhes  nga Janar 2011 deri
ne Janar 2014. Jane marre ne shqyrtim 150 raste te cilet jane ndjekur nga 3 muaj
deri ne 1 vit.

Te gjithe pacientet iu nenshtruan DCR endoskopika nen anestezine lokale.
Zgjerimi i punktumit dhe sondimi behen per te konfirmuar diagnozen. Infiltrim lokal
lidokaine me adrenaline 1:1000 injektohet ne konka media dhe ne mukozen e kockes
lakrimale ne murin lateral te hundes. Bejme elektrokauterizimin e mukozes se kockes
lakrimale deri ne zbulimin e saj. Bejme heqen e kockes lakrimale  me Karrison
forceps. Eshte e rendesishme te heqim kocken superiorisht deri ne kanalikulin e
perbashket dhe inferiorisht deri ne duktusin nasolacrimal. Sacusi eshte letesisht i
dukshem nga injektimi i fiziologjikut ne te dhe ai hapet nga siper poshte duke
perdorur bisturi te forme draperi. Hiqet flapi i krijuar me konkotom dhe tamponohet
pacienti per 24 ore.

REZULTATET
Gjate studimit tone ne analizuam jo vetem avantazhet e DCR endoskopike per

edhe faktoret e riskut qe shkaktojne deshtimin e ketij operacioni por gjithashtu
analizuam patologjite nazale te te gjithe pacienteve gjate endo-scopise ,vlersimin
paraprak te kirurgjise dhe gjetem qe nga 150 paciente, te cilet iu nenshtruan
endoskopise, 54 paciente kishin patologji nasale te paraqitura ne tabelen nr1.
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Patologjite nasale Nr I pacienteve Perqindjet 
Deviacion I septum nasi 40 26.6 
Konka buloza 7 4.6 
Rinosinusiti kronik 5 3.3 
Polipoza nasale 2 1.3 
Nr.total I pacienteve 54 35.9 
 

Tab.1 Patologjite nasale preoperatore

40 prej tyre kishin DSN, 7 paciente me konka buloza, 5 rinosinusit kronik, 2
polipoz nasale te cilet iu nenshtruan kirugjive perkatese.  Mosha e pacienteve
ishte nga 18 vjec deri ne 60 vjec. Nga 150 pacientet 110 ishin femra dhe 40 ishin
meshkuj. Keta paciente jane ndjekur ne menyre te rregullt pas 1 jave, 3 muajsh,
6 muajsh dhe pas 1 viti. Nuk ka patur komplikacione madhore gjate dhe pas
kirurgjise. te vetmet komplikacione qe jane ndeshur jane shenuar ne tab nr 2.

Nr Komplikacionet Nr.i pacienteve Perqindjet 
1 Lotim I perseritur 8 5.3 
2 Granulacionet 5 3.3 
3 Sinekite 4 2.6 
 Nga 13 paciente, 3 kane patur  obstruksion te rrugeve te siperme. ne 10

pacientet e ngelur shkaqet e riperseritjes se lotimit kane cuar ne revizionimit te
DCR endoskopike. 3 paciente te cilet kane formacion granulomatoz ne hapjen e
sakusit, i nenshtrohen ekcizionit endoskopik te granulomes. Sinekite jane evidentuar
ne 6 paciente, te cilet jane hapur edoskopikisht

DISKUTIMI:
Dakriocistitis kronika eshte nje nga shkaqet me te shpeshta te lotimit te syve.

Dakriocitorinostomia eksterne eshte nje procedure kirurgjikale standarte deri
keto vitet e  fundit,dhe ka shkalle deshtimi 3-15 %. Pas avantazheve te kirurgjise
endoskopike kjo lloj kirurgjie ka fituar popullaritet. DCR endoscopica ka shume
avantazhe si eleminimi i cikatrices, nuk prek veprimin pompues te m.orbikularis
oculi, mund te kryhet kirurgjia dhe ne fazat aktive te infeksionitte sakusit lakrimal
te cilat jane te kundraindikuar ne dacriocistorinostomine externe. Ne kemi vertetuar
qe nuk eshte e nevojshme qe te vendosim tub silikoni ne cdo rast me DCR
endoscopica , te njejtat rezultate jane pare dhe nga autore te tjere ku numri i
rasteve ku eshte nderhyre njekohesisht dhe ne zgjidhjen e semundjeve shoqeruese
te hunedes dhe shpeshtesia e perseritjes se lotimit ka qene jo e shpeshte.

Konkluzioni ishte qe shkalla e suksesit te DCR Endoscopica eshte i
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krahasueshem me DCR externe. Jane dhe studiues te tjere qe  vertetojne  te
njejtat rezultate.

KONKLUZIONI:
Per suksesin e DCR endoskopike perzgjedja e duhur e pacienteve eshte shume

e rendesishme. Korrigjimi i patologjive nasale si DSN, polipet nasale, hipertrofia
e konkave nasale duhet te behen perpara ose gjate kirurgjise per te rritur shkallen
e suksesit. Ndjekja post operatore me endoskopi nasale eshte e detyryeshme
per te siguruar nje shkalle te larte suksesi.

Si konkluzion, DCR endoskopike eshte metode e thjeshte, e sigurte dhe
efektive per trajtimin e dakriocistitit kronik me avantazhet e permendura me siper,
ajo mund te jete alternativa me e mire se DCR eksterne.
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-PARAQITJE PERGJITHESUESE-

   SINDROMA METABOLIKE E PERSONAVE OBEZË
                   Akademik  Bashkim Resuli

 Obeziteti, pėr shkak tė shtrirjes pandemike nė shumicėn e vėndeve  vlerėsohet
me plot tė drejtė si njė ndėr problemet mė madhore tė shėndetit publik. Shifrat nė
vitin 2014 tregojne se mbi 1.9 bilion persona tė rritur plotsonin kriteret e mbipeshės
trupore, prej tė cilėve, mbi 600 milon rezultonin obezė. Pėr mė tepėr, 2.8 milion
vdesin nė botė ēdo vit si pasojė e ndėrlikimeve shėndetėsore, tė lidhur ngushtėsisht
me tė. Problemi nė fjalė bėhet akoma mė kėrcėnues kur shihet se ai ka pėrfshirė
e po vazhdon gjithmonė e mė shumė tė pėrfshijė moshat fėminore, duke u bėrė
kėsisoj njė ndėr problemet shėndetėsore mė serioze tė shekullit XXI. Prevalenca e
mbipeshės trupore pėrgjatė vitit 2014 nė fėmijėt e moshės nėn 5 vjec paraqitej
alarmuese, duke arritur praktikisht nė mbi 42 milion tė tillė.

          Nė njė studim tė kryer nė vendin tonė gjatė tė viteve tė fundit nė fėmjėt
e moshės nga 8 deri nė 10 vjeē tė shkollave fillore tė Tiranės e tė disa zonave
rurale pėr rreth, obeziteti u has nė 10% tė tyre. Vlen tė theksohet se fėmijėt me
mbipeshė trupore ka shumė tė ngjarė tė bėhen obezė nė moshėn e rritur, e nė kėtė
kuadėr, me  shumėgjasa pėr tė zhvilluar nivele tė larta tė yndyrnave nė gjak,
insulinoresistencė periferike, hypertension arterial dhe diabet sheqeri tip 2.

         Obeziteti ėshtė realisht pasojė e gėrshetimit tė njė sėrė shkaqesh e
faktorėsh, sikurse ushqyerja e papėrshtatshme dhe jo e shėndetėshme, kufizimi
apo mėnjanimi i plotė i aktivitetit fizik, mėnyra e gabuar e jetesės, kultura e
pamjaftueshme, situatat e ndryshme shėndetėsore ( sindroma Prader-Willi dhe
Cushing ), pėrdorimi i zgjatur i disa medikamenteve, sikurse e  antidepresantėve,
antipsykotikėve, steroidėve, etj., mosha, shtatzanitė, pagjumėsia ( pėr shkak tė
ndryshime hormonale dhe mungesės sė aktivitetit ), stress-i mendor dhe crregullimet
gjenetike ( shtimi i depozitave dhjamore, shpėrndarja e gabuar e yndyrnave dhe
djegia e papėrshtatshme e kalorive tė tepėrta ). Gjithsesi, nė kėtė listė tė gjatė tė
shkaqeve tė mundėshme tė obezitetit, dy prej tyre janė pa dyshim kryesorėt. Bėhet
fjalė konkretisht pėr pėrdorimin e ushqimeve me shumė kalori e tė pasur nė yndyrna
dhe kufizimi i aktivitetit fizik. Nė tė parėn pėrfshihet natyrshėm dieta e dominuar
nga ushqimet e pėrpunuara me pėrmbajtje tė lartė tė yndyrnave tė saturuara,
sheqernave e tė kripės ( tė tregėtuara gjėrėsisht nėpėr fast food-e, me cmime tė
pranueshme ) dhe tė varfėra nė fruta e perime. Nuk duhet harruar se pėrdorimi i
dietės sė papėrshtatėshme dhe kufizimi i aktivitetit fizik, janė shpesh herė rezultat
i politikave tė munguara mbėshtetėse nė sektorė tė ndryshėm tė jetės, sikurse nė
atė tė shėndetėsisė, bujqėsisė, transportit, planifikimit urban apo mjedisit.

  Impakti i obezitetit ėshtė si shėndetėsor, ashtu dhe ekonomik. Personat obesė
janė nė fakt shumė tė prirur pėr tė zhvilluar situata patologjike serioze e tė
rrezikėshme, duke pėrfshirė kėtu sindromėn metabolike, rritjen e nivelit tė
yndyrnave e tė triglicerideve, diabetin e sheqerit tė tipit 2, hipertensionin arterial,
sėmundjen koronare tė zemrės, strok-un, njė sėrė sėmundjesh neoplazike ( sikurse
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kanceri e uterusit, qafės sė mitrės, endometriumit, ovareve, gjėndrave mamare,
kolonit, rrektumit, esofagut, mėlcisė, kolecistės, pankreasit, veshkes e prostatės ),
crregullimet e frymėmarrjes, apnenė obstructive tė gjumit, sėmundjet e fshigzės sė
tėmthit, steatohepatitin jo alkoolik, osteoartritin, crregullimet e fertilitetit apo
disfunksionin seksual. Nga ana tjetėr, sikurse dihet, kualiteti i jetės sė personave
obezė eshtė tepėr i kompromentuar ( pamundėsi pėr tė kryer normalisht si tė tjerėt
punėrat e zakonėshme, apo pėr tė marrė pjesė aktivisht nė ngjarjet e gėzuara tė
jetės ). Po kėshtu, ata shpesh ndihen disi tė diskriminuar, tė deprimuar e pse jo, dhe
tė izoluar. Tė dhėnat e lartpėrmendura shpjegojnė mė sė miri dhe impaktin e fuqishėm
ekonomik tė drejtėpėrdrejtė   (shėndetėsor ) e tė tėrthortė ( rėnia e aftėsive
prodhuese dhe mundėsitė e pakta konkuruese ). Nuk ėshtė e rastit se 2%-8% e
buxheteve shėndetėsore tė vendeve tė ndyshme tė Europės shkon pėr problemet
shėndetėsore tė lidhur me obezitetin.

  Sindroma metabolike, apo “ epidemia e heshtur”, njė ndėr ndėrlikimet mė tė
zakonėshme e tė rėndėsishme tė obezitetit, pėrfaqson njė grup patologjishė me
rrezikėshmėri tė lartė pėr sėmundjen koronare tė zemrės. Sipas pėrkufizimit tė
fundit tė IDF, personi duhet konsideruar me sindromė metabolike kur ka sė paku
tre nga kriteret e mėposhtme : 1) obezitetin qėndror ( cirkumferenca abdominale
mbi 94 cm pėr meshkujt dhe mbi 80 cm pėr femrat ), 2) rritjen e nivelit tė triglicerideve
nė serum ( mbi 150 mg/dL ), 3) paksimin e nivelit serik tė HDL-kolesterolit nėn 40
mg/dL pėr meshkujt dhe nėn 50 mg/dL pėr femrat ), 4) rritjen e shifrave tė tensionit
arterial ( mbi 130 mmHg tensioni sistolik apo mbi 85 mmHg ai diastolik ) dhe 5)
rritjen e nivelit plasmatik tė glukozės esėll nė mėngjes ( mbi 100 mg/dL e mė
shumė ) apo diagnostikimi i mėparėshėm i diabetit tip 2 ). Tė dhėnat e kohėve tė
fundit tregojnė se 20-25% e personave tė rritur nė mbarė botėn vuajnė nga sindroma
metobolike dhe se ata vdesin dy herė mė shumė nga sėmundjet e zėmrės dhe
strok-u. Po kėshtu, personat me sindromėm metabolike zhvillojnė pesė herė mė
shumė se tė tjertėt diabet sheqeri tip 2.

    Mekanizmat fiziopatologjikė tė sindromės metabolike vijojnė tė jenė e tė
konsiderohen sfida tė vėrteta tė ekspertėve tė fushės. Gjithsesi, pėrpjekjet pėr
zgjidhjen e kėtij problemi tė rėndėsishėm janė pėrqėndruar aktualisht nė shpjegimin
e gėrshetimit tė tre faktorėve kryesorė, e konkretisht tė rezistencės insulinike
periferike, obezitetit qėndror ( abdominal e tė crregullimeve tė indit dhjamor ) dhe
grupimin e faktorėve tė “pavarur” qė marrin pjesė nė zhvillimin e situatave tė
vecanta tė sindromės metabolike ( faktorė gjenetikė, humoralė dhe imunė ).

 Rezistenca insulinike shfaqet nė fakt atėhere kur qelizat e parenkimės hepatike,
muskujve skeletikė dhe tė indit adipoz humbin nė njė shkallė tė konsiderueshme
ndjeshmėrinė ndaj saj, duke u bėrė madje dhe rezistente. Situata nė fjalė pasohet
natyrshėm nga rritja e pėrqėndrimit tė glukozės nė serum, si pasojė e pamundėsisė
sė metabolizimit dhe pėrthithjes sė saj nė indet e tė nxitjes tė sekretimit tė insulinės
( hiperinsulinemia ) pėr tė plotėsuar nevojat e periferisė e pėr tė mundėsuar kėsisoj
procesin e metabolizimit tė glukozės. Ngarkesa e madhe dhe e zgjatur e qelizave
beta tė pankreasit do pasohet pa dyshim me kohė nė dobėsimin e aktivitetit tė tyre
sekretor e mė nė fund, nė pamundėsinė pėr tė prodhuar e sekretuar sasinė e duhur
tė insulinės, duke ēuar kėsisoj pėrfundimisht nė shfaqjen e diabetit tė sheqeit tip 2.

  Obeziteti besohet se ndikon gjithashtu fuqishėm nė zhvillimin e hipertensionit
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arterial pėrmes hormoneve tė sekretuar nga adipocitet, sikurse tė sekretinės,
adiponektinės dhe leptinės. Tashmė ėshtė provuar ne fakt se resistina ėshtė nė
gjėndje tė nxisė prodhimin e endotelinės-1, vazokonstriktorit tė fuqishėm tė prodhuar
nga qelizat endoteliale tė vazave. Presioni i rritur i gjakut mund tė jetė gjithashtu
pasojė e shtimit tė pėrthithjes sė natriumit nė tubulat renalė, shtimit tė aktivitetit tė
sistemit simpatik dhe shtimit tė resistencave vaskulare periferike prej hipertrofisė
sė shtresės muskulare tė lėmuar, pasoja tė lidhura qartazi me rritjen e pėrqėndrimit
tė insulinės nė serum.

Pėrpjekjet e vazhdueshme pėrgjatė dekadės sė fundit pėr tė sqaruar mekanizmat
e mundėshėm fiziopatologjikė tė lidhjes sė patologjive tė ndryshėm pėrbėrės tė
sindromės metabolike kanė vėnė re njė gėrshetim tė ngushtė tė tyre me imunitetin
dhe inflamacionin. Gjetjet nė fjalė ēuan nė formulimin e konceptit tė “ meta-
inflamacionit” apo tė “ inflamacionit subklinik” me qėllim pėrshkrimin dhe sqarimin
e “inflamacionit kronik tė shkallės sė ulur “ nė pėrgjigje tė obezitetit dhe rolit tė tij
nė lindjen dhe zhvillimin e shumė ndėrlikimeve tė tij, pėrfshirė kėtu dhe sindromėn
metabolike. Bėhet fjalė konkretisht pėr “prekjet” multisistemike tė obezitetit prej
crregulimit tė balancės homeostatike dhe pėrgjigjes immune proinflamatore nė indet
e organet e ndryshme, sikurse nė ishujt pankreatikė( apoptoza e qelizave beta ),
indin adipoz ( hipoksia indore e adipociteve dhe nekroza e tyre pėrmes qelizave
ATM, CD8+T, NK ), qelizat hepatike ( steatoza nga veprimi i citokinave dhe qelizave
immune ), indin muskular ( infiltrimi me makrofagė ) dhe gjėndrėn hipotalamike (
infiltrimi hipotalamik ). Studimet e thelluara nė kėtė fushė kanė dėshmuar nė fakt
se pėrgjigja inflamatore e nxitur nga obesiteti pėrfshin komponentė tė ndryshėm tė
pėrgjigjes inflamatore klasike ndaj agjentėve patogjenė, sikurse rritjen nė qarkullimin
sistemik tė citokinave inflamatore dhe tė proteinave tė fazės akute tė inflamacionit
( protein C-reaktive)  grumbullimin e leukociteve nė mjedisin indor inflamator,
aktivizimin e polimorfonuklearėve dhe nxitjen e procesit tė riparimit indor ( fibrozės
). Sė fundi, prania e “markers-ve” proinflamatorė, sikurse e proteinės C-reaktive,
citokinave proinflamatore  (IL-18, IL-16, TNF, pėrkeqsimi i rezistencės insulinike,
pėrforcimi i inflamacionit vaskular ), rėnia e nivelit serik tė CRP, IL-18 dhe IL-16
nga aktiviteti fizik konfirmon qartazi rolin e pėrgjigjes imune dhe inflamatore nė
lindjen dhe zhvillimin e ndėrlikimeve tė obezitetit e tė sindromės metabolike, duke
ngjallur kėsisoj shpresa nė pėrmirėsimin dhe mėnjanimin e tyre, pėrmes terapisė
me preprate antiinflamatorė.

         ndetėshme trupore. Fillimisht rekomandohet humbja e moderuar e peshės
trupore, qė korespondon me 3-5% tė saj. I gjithė programi i humbjes sė peshės
trupore dhe ruajtja e saj afatgjatė, konsiston nė kalimin e menjėherėshėn nė
ushqyerjen e shėndetėshme dhe shtimin e aktivitetit fizik. Nė kėtė kuadėr, rėndėsi
e veēantė i kushtohet dietės mesdhetare, pėr shkak tė pėrmbajtjes minimale tė
ushqimeve tė pėrpunuara, yndyrnave tė saturuara e tė kripės dhe praninė e
ushqimeve tė pasur me faktorė mbrojtės, sikurse tė zarzavateve, frutave, drithrave,
peshkut, mishit tė pulės, proteinave e yndyrnave vegjetalė me prejardhje kryesisht
nga vaji i ullirit dhe sasi tė moderuar tė verės sė kuqe.  Tashmė ėshtė konfirmuar
qartazi se dieta mesdhetare ndikon pozitivisht fuqishėm mbi sindromėn metabolike,
gjėndjen prediabetike dhe situatat e mikroinflamacionit. Ajo mbron personat me
sindromėn metabolike ndoshta mė shumė pėrmes pėrbėrėsve tė saj se sa  uljes sė
peshės trupore. Konkretisht, dieta mesdhetare ėshtė treguar e aftė tė pėrmirėsojė
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rezistencėn insulinike periferike, tė ndikojė nė korigjimin e metabolizmit tė glukozės
e tė paksojė situatėn e inflamacionit subklinik tė kėtyre personave. Po kėshtu,
duhet nėnvizuar se efekti i drejtėpėrdrejtė dhe i tėrthortė antiinflamator i dietės
mesdhetare, realizohet pėrmes sasirave tė duhura tė antioksidantėve, vitaminės A,
C dhe E dhe shkallės sė ulur tė oksidimit yndyror, si pasojė e pėrmbajtjes sė lartė tė
acideve yndurorė tė pasaturuar.

  Protokolli i trajtimit pėrfshin konkretisht : 1 )  ushqyerjen e shėndetėshme (
dieta mesdhetare ), 2) zhvillimin e aktivitetit fizik ( sė paku 150 minuta nė javė me
intensitet tė moderuar ), 3) mėjanimin e stress-it, 4) rregullimin e gjumit, 5) pėrdorimin
nė rast nevoje tė medikamenteve qė ndihmojnė nė uljen e peshės trupore ( orlistat,
lorcoserin, liraglutid ), 6) korigjimin kirurgjikal tė mbipeshės trupore dhe 7) trajtimin
e patologjive pėrbėrėse tė sindromės metabolike, sikurse tė hipertensionit arterial,
diabetetit tė sheqerit, hiperkolesterolemisė, etj.

EPIDEMIOLOGJIA, RRUGËT E TRANSMETIMIT TË
    VIRUSIT TË HEPATITIT C DHE PËRFITIMET NGA
                  MJEKIMI I INFEKSIONIT KRONIK

                  Anila Kristo1, Prof. Jovan Basho2

 1-Departamenti i Morfologjisė, Universiteti i Mjekėsisė, Tiranė
2-Shėrbimi Hepatologji-Gastroenterologji, QSUT “Nėnė Tereza”

Epidemiologjia e infeksionit HCV
Virusi i hepatit C (HCV) ėshte njė virus i vogėl me ARN i klasifikuar nė gjininė

Hepacivirus, familja Flaviviridae, i cili shkakton tek njerėzit e infektuar sėmundje
akute dhe kronike tė mėlēisė. Infeksioni akut nga HCV nė shumicen e rasteve
ėshtė asimptomatik. Simptomat shfaqen nė 10 deri nė 50% tė rasteve  por rrallė
janė tė formės sė rėndė klinike. Rreth 20% e pacientėve me hepatit akut C pėrjetojnė
eleminim spontan tė virusit, ngjarje qė ndodh zakonisht 3 muajt e parė tė infeksionit.
Duket se eleminimi spontan korrelon mė tepėr me prezencėn e formės simptomatike
tė sėmundjes. Nėse viremia persiston pėr mė shumė se 6 muaj duhet tė konsiderohet
sėmundja kronike hepatike (1). Infeksioni kronik nga HCV shkakton fibrozė hepatike
dhe nė 15–25% tė pacientėve zhvillohet cirroza hepatike pas njė periudhe kohore
prej rreth 20-40 vitesh (2). Pacientėt me hepatit kronik C janė nė rrezik pėr zhvillimin
e  insufiēiences hepatike dhe hepatokarcinomes (3).

Vlerėsohet se rreth  170 million individė pra rreth 2.35% e popullatės botėrore
janė tė infektuar nė mėnyrė kronike nga HCV (4). Nga shifrat aktuale  midis 7.3
dhe 8.8 milionė banorė janė tė infektuar nga HCV nė bashkimin Europian, afėrsisht
dyfishi i shifrave tė raportuara nė 1997 (5). Prevalenca nė Europė varion nga
0.4% ne 3.5%, me variacion tė gjerė gjeografik (6,7). Po kėshtu edhe gjenotipet e
HCV (1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7) tregojnė diferenca pėr sa i pėrket pėrhapjes sė tyre nė
botė, mėnyrės sė transmetimit dhe zhvillimit tė sėmundjes (8,9).

Gjenotipi 1 ėshtė  gjenotipi mė i shpeshtė globalisht me njė prevalencė te lartė
tė sub-tipit 1b nė Europe dhe 1a nė SHBA. Gjenotipi 3a ėshtė prevalent nė Europė
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nė popullatėn e pėrdoruesve tė drogave i/v (IDU). Ky grup gjithashtu po pėrjeton
njė rritje tė incidencės dhe prevalencės sė infektimit me HCV gjenotip 4. Gjenotipi
2 gjendet ne disa zona tė  regjionit tė Mesdheut, kurse gjenotipet 5 dhe 6 janė tė
rralla nė Europė (10). Gjenotipi mė i ri i zbuluar ėshtė gjenotipi 7 i identifikuar nė
Kanada dhe Belgjikė  probabilisht nė individe tė infektuar nė Afriken Qėndrore
(11). Nė vendet e Europės Perėndimore prevalenca e HCV varion nga 0.4 ne 3%.
Nė Europėn Lindore dhe nė Lindjen e Mesme  ėshtė mė e lartė por shifrat nuk
dihen saktesisht (12).

Sipas tė dhėnave tė OBSH nė vitet 2000, Shqipėria ėshtė klasifikuar si vend me
prevalencė tė ulėt- tė mesme tė infeksionit HCV pra 1% deri nė 2.4% (13).

Nė studimet e kryera nga Instituti i Shendetit Publik nė Shqipėri seroprevalenca
e HCV nė popullatėn e pėrgjithshme ka rezultuar 0.9 -1.3 % (14,15,16).

Njė studim i kohėve tė fundit tė kryer nga Messina dhe bp. nė lidhje me
shpėrndarjen globale tė HCV dhe prevalencės sė gjenotipeve tė virusit janė analizuar
tė dhėnat e 1217 studimeve  botėrore pėr hepatitin C tė periudhės kohore 1989 –
2013. Ky studim e klasifikoi Shqiperinė nė vendet e Europės Qėndrore dhe rezultoi
se seroprevalenca regjionale e HCV  nė kėtė regjion ishte 1.7%  kurse gjenotipi
me prevalencė mė tė larte ishte 1b, rreth 89.2% (17).

Pėrsa i pėrket shpėrndarjes sė gjenotipeve tė HCV nė Shqiperi sipas njė studimi
tė kryer nga Haldeda M dhe bp. u analizuan serumet e 61 pacientėve HCV pozitivė
nga Janari 2011 deri ne Maj 2012 pėrmes analizes sekuenciale duke pėrdorur
sekuencimin e geneve tė NS3 proteazės dhe nė mėnyrė alternative geni NS5b dhe
regjioni i patranslatueshėm 5' (UTR). HCV RNA  u arrit tė ekstratohej nga serumi
i 50 pacienteve. Gjenotipi predominant ishte 1b nė 50% tė rasteve, 2c, 4a, 3a,dhe
1a nė respektivisht 18%, 14%, 8%, dhe 6% tė rasteve (18). Nderkohe qė nga
studime tė tjera tė kryera nga Sherbimi i Gastrohepatologjise nė QSUT “Nėnė
Tereza”  me 80 pacientė tė diagnostikuar me hepatit kronik C, gjenotipet e
pėrcaktuara me metodėn Versant HCV 2 ishin:  1b  (68.75 %)  pasuar nga 2a/2c
(23.75%) 3a (5%),  4h (1.25%) dhe 1a (1.25%) (19).

 Fig.1: Shpėrndarja e gjenotipeve tė HCV nė Shqipėri (19)
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Pra mund tė themi se gjenotipi 1b ėshtė gjenotipi me prevalence mė tė lartė nė
vendin tonė rreth 70%,   pasuar nga gjenotipet 2, 3 dhe  mė pak gjenotipi 4.

Rrugët e transmetimit të virusit C
Mėnyra mė e rėndėsishme e transmetimit tė HCV ėshtė pėrmes gjakut dhe

produkteve te tij. Deri ne vitet 1990, rrugėt kryesore tė transmetimit tė HCV ishin
transfuzionet e gjakut, procedurat e injeksioneve tė pasigurta dhe perdorimi i drogave
i/v (IDU). Tė marra sė bashku kėto rrugė ishin pėrgjegjėse pėr afėrsisht 70% tė
sėmundjeve kronike nė vendet e zhvilluara. Pas viteve 1990 testimi i produkteve tė
gjakut pėr HCV pėrmes metodave imunoenzimatike (EIA) dhe testimi i acideve
nukleike virale ka bėrė tė mundur pakėsimin e konsiderueshėm tė hepatiteve C
post transfuzionale. Nė mėnyrė tė ngjashme nė vendet e zhvilluara, infeksionet e
reja HCV nuk lidhen mė me procedurat kirurgjikale apo ato mjekėsore tė pa sigurta.
Pėrhapja e infeksionit nė komunitetin IDU ka bėrė qė numri mė i lartė i rasteve nė
vendet e zhvilluara tė jetė pikėrisht nė pėrdoruesit e drogave i/v. Sipas njė studimi
global prevalenca e HCV nė pėrdoruesit e drogave i/v varion shumė nė vende tė
ndryshme: vlerat mesatare shkojne nga 9.8% to 97% (20). Njė studim i realizuar
nė SHBA identifikoi pėrdorimin e drogave i/v si faktor rreziku ne 84% te individeve
tė diagnostikuar me hepatit akut C kurse afėrsisht 20-30% e individėve qė pėrdorin
droga i/v rezultoi se infektoheshin nga HCV brenda 2 viteve tė fillimit tė injeksionit
tė drogave dhe 75 deri ne 90% e individeve qė pėrdorin droga i/v  rezultojnė anti-
HCV pozitivė (21).

Studiues tė ndryshėm kanė treguar se HCV mund tė jetojė jashte trupit te
njeriut mė tepėr sesa virusi i HIV, si p.sh nė gjakun e tharė, sipėrfaqe tė thata, filtra
dhe akoma mė gjatė nė kushte lagėshtie si p.sh. barreli i shiringės (22, 23, 24). Pėr
kėtė arsye shkallėt e infeksionit HCV janė rreth 4 herė mė tė larta sesa infeksioni
HIV(25).

Sipas studimit Bio-BSS nė Shqipėri (26) nė lidhje me prevalencėn e HCV nė
pėrdoruesit e drogave i/v nė vitet 2003, 2006–07 dhe 2009 rezultoi se kjo prevalencė
ishte respektivisht 12.6 %,  29.4 %, dhe 29.2 % . Studimi Bio-BSS, raundi i dytė nė
2008, tregoi nje prevalence 7.6 % tė hepatitit C midis IDU-ve kurse studimi Bio-
BSS raundi i trete (viti 2011) konstatoi njė prevalence sinjifikativisht mė tė lartė te
prevalencės se HCV midis IDU-ve  rreth 28.8 %.

Sjellje tė tjera tė rrezikshme si agopunktura dhe bėrja e tatuazheve me materiale
tė pa sigurta janė gjithashtu tė lidhura me transmetimin e HCV. Rreziku i transmetimit
perinatal dhe heterosekual i HCV ėshtė i ulėt. Rreziku i transmetimit perinatal tė
HCV nga nėnat HCVRNA pozitive vlerėsohet tė jetė 5% ose mė pak. Interventet
cezariane  nuk kanė treguar tė ulin rrezikun e transmetimit tė virusit. Nuk ka
evidence nėse ushqimi me gji pėrbėn faktor rreziku ( 28,29,30).  Gjithashtu aktiviteti
homoseksual pėrbėn njė rrugė tė rėndėsishme tė transmetimit tė HCV nė vendet
perėndimore. Seroprevalenca e HCV nė homoseksualet meshkuj varion nga 4 nė
8%, e cila ėshtė mė e larte se prevalenca e raportuar nė popullatėn e pėrgjithshme
Europiane dhe qė ėshtė rritur nė dekadėn e fundit edhe globalisht (27).

Nga ana tjetėr situata ėshtė krejtėsisht e ndryshme nė vendet me nivel ekonomik
tė ulėt ku mungesa e informacionit publik dhe pėrdorimi i vazhdueshėm i metodave
mjekėsore tė pasigurta akoma pėrbėn njė rrugė tė rėndėsishme tė transmetimit tė
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infeksione tė reja tė HCV (31,32,33). Ekziston gjithashtu njė rrezik i transmetimit
tė HCV nė punonjėsit e shėrbimit shėndetėsor pas dėmtimit aksidental me age
apo mjete tė tjera tė mprehta nga pacientėt e infektuar (34).

Përfitimet e mjekimit të hepatit kronik C
Qėllimi i terapisė antivirale ėshtė shėrimi i hepatitit kronik C pėrmes eleminimit

tė qėndrueshėm tė virusit. Njė eleminim i qėndrueshėm i virusit arrihet nėse ngarkesa
virale (HCVRNA) mbetet negative edhe 6 muaj pas pėrfundimit tė mjekimit e
emėrtuar si pėrgjigje virologjike e qėndrueshme ose SVR. Studimet follow-up
dokumentojne se pacientėt qė arrijnė SVR nuk paraqesin rrezik pėr rishfaqje tė
hepatit C dhe konsiderohen tė shėruar (35,36).

Nė pėrfitimet pėr njė kohė tė gjatė tė SVR shumė tė rėndėsishme janė reduktimi
i karcinomės hepatoqelizore tė lidhur me HCV dhe i mortalitetit nė tėrėsi (37,38,39).

Nė pacientėt nė tė cilėt arrihet SVR, antikorpet anti-HCV mbeten pozitive
gjatė jetės kurse HCVRNA negativizohet nė serum, indin hepatik, qelizat
mononukleare, dhe arrijnė pėrmirėsim tė qėndrueshėm nė histologjinė hepatike
(40,41,42).

Vlerėsimi i pergjigjes virale duke pėrfshirė dokumentimin e SVR, kėrkon
pėrdorimin e testeve tė aprovuara nga FDA cilėsore dhe sasiore tė HCVRNA me
njė limit tė dedektimit tė HCVRNA 25 IU/mL ose mė tė ulėt (43). Pacientėt qė
shėrohen nga hepatiti kronik C paraqesin ulje te inflamacionit hepatik gjė qė
reflektohet nga permiresimi i nivelit tė transaminazave dhe ulje te shkallės sė fibrozės
hepatike. Nga tė dhėnat e 4 studimeve tė randomizuara nė 3010 pacientė me
hepatit C tė pamjekur mė parė tek tė cilėt  u realizuan biopsitė pėrpara dhe pas
trajtimit, 39% nga 73% pacientė qė arritėn SVR patėn pėrmirėsim tė fibrozės dhe
nekrozės hepatike dhe cirroza u shėrua plotėsisht nė gjysmėn e rasteve (44).
Hipertensioni portal, splenomegalia dhe manifestimet e tjera klinike tė semundjes
sė avancuar hepatike gjithashtu u permirėsuan. Midis pacientėve tė infektuar nga
HCV, SVR shoqėrohet me ulje mė tepėr se 70% tė rrezikut pėr hepatokarcinomė
dhe me reduktim rreth 90% tė mortalitetit tė lidhur me mėlēinė si dhe tė transplantit
hepatik (38,39,45). Shėrimi i infeksionit HCV gjithashtu redukton simptomat dhe
mortalitetin e lidhur me manifestimet e rėnda extrahepatike tė HCV si vaskuliti
krioglobulinemik i cili prek 10-15% tė pacientėve tė infektuar nga HCV (46,47).
Pacientėt e infektuar nga HCV tė komplikuar me limfomė non-Hodgkin dhe
sėmundje tė tjera mieloproliferative arrijnė remison komplet ose tė pjesshėm nė
mė shumė se 75% tė rasteve pas nje trajtimi te suksesshėm tė infeksionit HCV
(48,49). Kėto ulje tė gravitetit tė sėmundjes kontribuojne nė uljen e mortalitetit nė
tėrėsi nė infeksionin kronik nga HCV (37,39).

Sė fundmi, pacientėt qė arrijnė SVR kanė njė pėrmirėsim tė konsiderueshėm tė
cilėsisė sė jetės qė pėrfshin shėndetin fizik, emocional dhe social (50,51). Pėr shkak
tė perfitime tė mėdha tė mjekimit tė sukseshėm tė hepatit kronik C, klinicistėt
duhet tė mjekojne pacientet e infektuar nga HCV me terapine e duhur antivirale
me qėllimin e arritjes sė SVR, nė mėnyrė tė preferuar sa mė herėt nė kursin e
infeksionit te tyre kronik, pėrpara zhvillimit tė formės sė rėndė tė sėmundjes hepatike
dhe komplikacioneve te saj. Gjithashtu duke njohur rrugėt e transmetimit tė virusit
duhet tė tregohet kujdes pėr parandalimin e pėrhapjes sė mėtejshme tė tij.
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          MELANOMA KUTANE DHE FAKTORET
      PROGNOSTIKE HISTOPATOLOGJIKE

      Dr.Daniela Xhemalaj, Prof.Mehdi Alimehmeti

            Sherbimi i Anatomise –Patologjike,QSUT

Melanoma  ėshtė tipi mė serioz dhe mė  vdekjeprurės  i kancerit tė
lėkurės.Megjithėse melanomat pėrbėjnė pėrqindjen mė tė vogėl tė patologjive
tumorale tė lėkurės, ato shkaktojnė numrin mė tė madh tė vdekjeve nė botė.Incidenca
e melanomave ėshtė nė rritje.Melanoma, dikur njė sėmundje e  rrallė,mund tė
bėhet njė problem shėndetėsor publik domethėnės nė dekadat e ardhshme.

Nė cerekun e parė tė kėtij shekulli mbijetesa  5-vjecare me trajtim mjekėsor
ishte  mė pak  se 12.5%,kurse sot mbijetesa ėshtė 70-80 %.

Melanoma ėshtė njė neoplazi malinje  e melanociteve.Melanomat mund tė
zhvillohen nė cdo pjesė tė trupit,por mė shumė lokalizohen nė pjesėt qė kanė ekspozim
ndaj diellit. Lokalizimet mė tė shpeshta janė nė lėkurė , nė gojė,nė traktin digjestiv,nė
sy, scalp, duar, kėmbė, fosa poplitea,  rajonin genital etj. Pjesa mė e madhe e
melanomave zhvillohen pas pubertetit, por nuk ka dyshim qė ato mund tė zhvillohen
edhe tek fėmijėt.

Faktorė predispozues mund tė pėrmendim:Xerodermia pigmentosa,melanosis e
gjeneralizuar, nevuset displastike,mund tė jetė e lidhur edhe me semundjen Von
Recklinghausen.

Tiparet klinike: 4 tiparet madhore qė ndihmojnė nė diagnostikimin e melanomave
njihen  si kriteret ABCD.
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A-asimetria, B- kufijtė tė cilat janė tė crregullta , C- ngjyra  si  blu ne mavi, D-
diametri, shpesh  pacientėt paraqiten kur ato kane njė diameter mė shumė se 6
mm.

  Tipet kliniko-patologjike
 Sipas Clark  melanomat evoluojnė nėpėrmjet njė faze nė tė cilėn ato janė tė

sheshta,kjo quhet faza e rritjes radiale, e cila histologjikisht karakterizohet nga proliferimi
i melanociteve nė epidermė, ose edhe nė dermėn papilare superficiale pa formimin e
nodujve tumorale.Pikėrisht formimi i nodulit tumoral ėshtė tipari themelor i avancimit tė
melanomave drejt fazes se rritjes vertikale.

* Melanoma me perhapje sipėrfaqėsore
* Melanoma nodulare
*      Melanoma lentigo malinje
* Melanoma akral lentiginoze dhe mukozale
* Melanoma me fazė rritje radiale tė paklasifikuar.
* Melanoma desmoplastike dhe neurotropike
* Melanoma me deviacion minimal
* Nevus  malinj blu
* Variante tė fazės sė rritjes vertikale tė paklasifikuara.
  Melanoma  me perhapje sipėrfaqėsore
 Ėshtė forma mė e zakonshme e melanomės malinje dhe perben afėrsisht 80% tė

rasteve , vihet re kryesisht  tek adultėt. Klinikisht paraqitet si njė plagė (n.q.s ėshtė e
gjerė), ose si njė papulė e vogėl(n.q.s ėshtė mė e vogėl se 6 mm). Ngjyra e saj varion
nga kafe e errėt nė blu.

Nga pikėpamja histopatologjike tiparet qė e dallojnė atė nga format e tjera janė
organizimi arkitekturor si dhe tipi qelizor nė rritje radiale ,vecanėrisht nė skajet e lezionit.
Kjo formė melanome ėshtė  e lidhur me njė proliferim proeminent tė melanociteve
epiteloide nė epidermė. Qelizat e dėmtuara kanė njė citoplazmė tė bollshme  dhe njė
raport nukleo-citoplazmatik tė ulėt. Invazioni i thellė shoqėrohet nė pėrgjithėsi  me njė
nodus tė ngritur nė sipėrfaqe nė aspektin makro.

 Melanoma  nodulare
Mund tė paraqitet si njė nodus i lėmuar  i mbuluar nga epiderma normale,ose si nje

plagė  e ngritur  blu nė tė zezė, ose si nje masė polipoide zakonisht e ulceruar, kjo mund
tė prekė cdo  pjesė tė trupit dhe zakonisht   prek moshat e reja .

 Lentigo maligna
Vendoset nė zonat e ekspozuara nga dielli,mė tepėr nė qafė,tek  njerėzit  e

moshuar kryesisht tek tė bardhet. Paraqitet si njė lesion i sheshtė ose lehtėsisht i
ngritur ngjyra e tė cilit  varion nga e kuqerremtė  nė  tė zezė.Mikroskopikisht  vihet
re njė proliferim i melanociteve atipike nė shtresėn  bazale.

 Melanoma akral lentiginoze
Lokalizohet nė pėllėmbėn e dorės, nė zonėn subunguale, nė junksionet

mukokutane tė kavitetit oral ose nasal dhe ne anus. Ky tip melanome ėshtė mė i
shpeshtė tek  zezakėt dhe tek orientalėt.

Nė nivelin praktik  ekzistojnė 2 sfida madhore diagnostikuese:
— Sė pari si tė identifikohet si melanomė njė  tumor malinj, kur formimi i

melaninės  nuk ėshtė i dukshėm nė ngjyrimet rutinė. Tipare sugjeruese  tė melanomės
nė ngjyrimin H-E janė qelizat me citoplazme tė bollshme  acidofilike, inkluzione
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pseudonukleare,njė organizim fashikular i qelizave tumorale, ose pseudoalveolar.
Ngjyrimet speciale, ekzaminimet imunohistokimike dhe ato ultrastrukturore, kanė
vlerė nė pėrcaktimin e diagnozes.

— Sė dyti sesi tė pėrcaktohet se njė lesion  i lėkurės  me natyrė melanocitare
ėshtė  beninj ose malinj. Lezione beninje tė shpeshta me mbidiagnoze  si melanoma
mund tė pėrmendim nevus Spitz, (sidomos tipi desmoplastik  nevusit epiteloid tė
pastėr), nevusi vulvar, si dhe nevuse qė kanė bėrė recidivė nė vijim tė njė ekscizioni
jo tė plotė.

Stadifikimi i melanomės malinje
Nė pėrgjithėsi stadifikimi i sėmundjes tumorale ka rėndėsi klinike pėr ti

kategorizuar  pacientėt nė grupe tė ndryshme ,prognoza e tė cilave ndryshon nė
mėnyrė domethėnėse nga njė stad nė tjetrin.Pėr melanomėn pėrdoren 3 stade ku

Stadi 1- patologjia ka karakter lokal
Stadi 2 - ka prekje tė limfonodulave regjionale
Stadi 3- ka metastaza nė distancė.
Pėrhapja dhe metastazat
Melanoma malinje pėrhapet n.p.m. rritjes pėrgjatė junksionit demo-epidermal,

dermės sė sipėrme,dhe mė vonė duke invaduar dermėn e poshtme dhe strukturat e
tjera me tė thella. Disa tregojnė tendencė pėr invazion vaskular. Metastazat nė
nyjet limfatike regjionale janė tė zakonshme. (Edhe pse kėto klinikisht paraqiten
negative.) Metastazat e largėta ndodhin mė shpesh  nė hepar,  nė pulmon,   traktin
gastro intenstinal, nė SNQ, nė kockė,  por nuk pėrjashtohen edhe lokalizimet e
tjera.

Si faktorė  prognostikė te melanomes  mund  tė  pėrmendim : nivelin e
invazionit, trashėsia e tumorit, indeksi mitotik, ulcerimi, infiltratet inflamatore
etj.

    1.Niveli i invazionit:
Ketegorizimi  nė 5 nivele tė invazionit, i pėrshkruar pėr herė tė parė nga CLARK

nė1967 , ishte modeli i parė -i pranuar gjerėsisisht  pėr melanomėn malinje.
Nė nivelin e parė - qelizat melanocitare  janė tė vendosura vetėm nė epidermė

(melanoma in situ).
Nė nivelin e dytė - melanocitet janė tė vendosura nė epidermė si dhe nė dermėn

papilare, por kjo nuk ėshtė e pushtuar plotesisht prej tyre. Ky nivel korrespondon
me fazen e rritjes radiale.

Niveli i tretė – paraqitet si njė tumor i vėrtetė, me fazėn e rritjes vertikale, pra
kėtu melanocitet kanė tendencė tė pushtojnė tė gjithė dermėn papilare.

Niveli i katėrt  – melanocitet shtrihen deri nė dermėn retikulare.
Niveli i pestė-  paraqet infiltrim tė qelizave tumorale nga derma retikulare nė

indin subkutan.
     2.Trashesia e tumorit-Breslow
Ky  koncept i pėrdorur pėr herė tė parė nga BRESLOW  nė 1970, konsiston nė

vlerėsimin e trashėsisė sė tumorit ,nėpėrmjet matjes me mikrometėr  nga maja e
shtresės granulare deri nė qelizat tumorale mė tė thella.

Sistemi  BRESLOW i klasifikon melanomat nė 3 grupe : grupi me risk tė ulėt, tė
mesem, dhe me risk tė lartė, kur thellėsia e tyre ėshtė pėrkatėsisht  mė pak se 0.76,
midis  0.76-1.5 mm, dhe mė shumė se 1.5 mm.  Mbijetesa 5-vjecare pėr grupin e
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parė arrin deri nė 98 %,  44-63% pėr grupin e tretė, dhe dicka e ndėrmjetme pėr
grupin e dytė.  Nė njė studim tė bėrė pėr pėrhapjen e metastazave  regjionale tek
pacientėt e trajtuar fillimisht me ekscizion  tė melanomės  ishte 0 % pėr lezionet
mė pak sesa  0.76 mm,  25 % pėr lezionet  0.76- 1.5 mm , 51 % pėr lezionet  nga
1.5-3.99, dhe  62 % pėr lezionet  mė shumė sesa 4 mm trashėsi. Duhet theksuar
gjithashtu se edhe melanomat  e “holla” (mė pak sesa 0.76 mm ) mund tė
metastazojnė  dhe tė jenė vdekjeprurėse.

   3.Seksi: Studimet tregojnė se mbijetesa  5- vjecare ėshtė 50.5 % pėr meshkujt
dhe 70.5 % pėr femrat.

    4.Mosha: Ėshtė vėneė re se moshat mė tė reja janė tė lidhura me njė
prognozė mė tė  favorshme  tek meshkujt,sesa tek femrat.

    5. Tipi kliniko-patologjik: Studimet  e ndryshme vėnė nė dukje se prognozė
mė tė mirė ka Lentigo maligna,prognozė tė ndėrmjetme ka Melanoma me pėrhapje
sipėrfaqėsore, dhe prognozė mė tė keqe ka Melanoma nodulare.

    6. Tiparet citologjike: Kur melanocitet janė  nė formė boshtore (spindle),
epiteloide, ose ndonjė formė tjetėr, duket se ato nuk kanė  lidhje direkte me
prognozėn.

     7.Shkalla e pigmentimit: Ky tipar nuk ndikon nė  prognozėn e melanomės.
     8. Indeksi mitotik:Shumė autorė kanė treguar njė  lidhje  midis aktiviitetit

mitotik, dhe prognozės e pavarur kjo nga parametrat e tjerė .
     9.Infiltratet inflamatore: Ėshtė gjetur se infiltratet inflamatore  rreth melanomės

janė tė lidhura me njė prognozė mė tė mirė, sidomos kur  limfocitet janė tė lidhura
ngushtėsisht me melanocitet.

10.Ulcerimi:  Prezenca  e  ulcerimit ėshtė njė faktor i pafavorshėm.
11.Nevuset ekzistuese: Prognoza e  melanomave ėshtė mė e mirė, kur  tumori

ka  kuadrin  histologjik tė njė nevusi  melanocitar tė fituar bashkė-shoqėrues.



82 BULETINI I URDHRIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE

-RUBRIKA E MJEKUT TE FAMILJES-

     RECETA ELEKTRONIKE,  NJË STANDARD I RI NË
                  SISTEMIN SHËNDETËSOR

                      Dr. Albana Adhami
             Drejtore e Sherbimit Paresor, FSKSH

Përkufizimi formal i recetave elektronike (e-recetave) do të thotë ndërtimi dhe
transmetimi i recetës nëpërmjet kanaleve të komunikimit elektronik ose ndryshe
receta që ka të bëjë me fomacionin eletronik (në lidhje me barnat mjekësore)
ndërmjet mjekut, farmacistit dhe insitucionit rimbursues për barna të caktuara.
Pra, regjistri elektronik i recetave është gjenerimi, transmetimi, dhe plotësimi i
recetave mjekësore bazuar tek mjetet elektronike, duke zënë vendin e përdorimit
të recetave në letër. Parimisht, receta elektronike e lejon mjekun të krijojë dhe të
transmetojë në mënyrë elektronike një recetë dhe farmacistin nga ana tjetër ta
pranojë heekutojë atë në mënyrë elektronike. Cilat janë avantazhet e ndërtimit te
sistemit informatik të regjistrimit të recetave elektronike?

· Sistemi informatik i regjistrit të recetës elektronike do të rrisë saktësinë e
përcaktimit të barnave, duke ndikuar në mënyrë të drejteperdrejtë në rritjen e
cilësisë së shëndetit të pacientëve dhe kujdesit shëndetësor në tërësi.

· Sistemi informatik i regjistrit të recetës elektronike realizon mbiin e informacionit
on-line me regjistrin elektronik të shtetasve duke eleminuar mundësinë e dhënies
gabim të barnave.

· Sistemi informatik i regjistrit të recetës elektronike ruan historikun për
sëmundjen dhe trajtimin e pacientëve. Pas identifikimit dhe regjistrimit të pacientit
në sistemin informatik të regjistrit të recetave elektronike, mjeku do të mund të
kontrollojë historikun e mjekimeve të pacientit (nëse pacienti ka një historik në
sistem), konsulton të gjitha barnat mjekësore që mund t’i jenë leshuar

më parë pacientit, dhe ka lehtësi gjatë përshkrimit të recetës pasardhëse.
· Sistemi informatik i regjistrit të recetës elektronike, do të zvoglojë mundësinë

e gabimeve që vijnë si pasojë e keqkuptimeve në shkrim midis mjekëve dhe
farmacistëve.

.· Sistemi informatik i regjistrit të recetës elektronike rrit efiçencën dhe kosto-
efektivitetin  në trajtimin e pacientëve.

· Përdorimi i sistemit e-Rx redukton ndjeshëm kostot administrative për recetën.
 · Sistemi i e-rx lejon ondin/strukturat e tij vartëse në rajone të monitorojë, të

kontrollojë dhe të rimbursojë recetën elektronike.
· Eleminon fenomenin e eetae fiktive në rimburisim, shmang abuzimet me recetat

e rimbursuara.
· Bashkevepron online me insitucionet e tjera duke shtuar efektivitetin në

manaxhimin e riskut.
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· Ofron për FSDKSh në kohë reale
informacion dhe raporte për barnat,
recetat, mjekët dhe farmacitë për qëllime
monitorimi dhe rimbursimi.

· Krijon një bazë të rëndësishme të
dhënash që mund të shërbejë për
studime në fushat e ekonomisë
shëndetësore, farmako ekonomisë,
shëndetit publik, etj.

Faktorët e sistemit do të jenë:
     Pacienti / Mjeku / Farmacia.

Hapat që do të ndjekë Pacienti:
-Paraqitet tek mjeku së bashku me

Kartën e Identitetit të shtetasit. Të
dhënat e pacientëve do të identifikohen
nga vendosja në system e NID, të
dhënat e tjera si: emri, mbiemri, data e
lindjes, etj, do te thirren dhe plotesohen
automatikisht nga regjistri i gjendjes civile
për shtetasit shqiptarë, ndërsa kategoria
e pacientit (i siguruar ose jo) do të merret
nga regjistri elektronik i banorëve.

- Merr të printuar formatin e firmosur
dhe të vulosur të recetës elektronike
plotesuar nga mjeku.

- Paraqitet pranë Farmacisë me
recetën elektronike të printuar dhe merr
sasinë e medikamenteve sipas
përcaktimeve në recetë.

-Hapat kryesorë që do të ndjekë
Mjeku:

- Regjistron në sistem të dhënat e
Pacientit sipas Kartës së Identitetit të
shtetasit

- Kërkon dhe zgjedh një bar mjekësor
me emrin gjenerik.

- Përcakton dozën standarte të
përdorimit të barit mjekësor, në varësi
të diagnozës së pacientit në e-Recetë.

- Bën rivlerësimin e ndonjë

paralajmërimi për efektet anësore që
mund të ketë bari mjekësor.

- Realizon printimin e Recetës, e cila
do të identifikohet me një barcode unik.

-Hapat kryesorë që do të ndjekë
Farmacisti:

- Pacienti me eRecetën e printuar
nga mjeku i drejtohet farmacistit.

- Farmacisti skanon barcod-in e
eRecetës dhe në programin e tij
software paraqitet lista e medikamenteve
ne eRecetë me emrin gjenerik të çdo
bari.

- Pasi përzgjedh barnat mjekësore
Farmacisti ekzekuton eRecetën duke
kontrolluar vlerat e rimbursueshme me
sistemin e QKKB dhe listën e barnave
të rimbursueshme të FSDKSH.

- Printon faturën dhe ia dorëzon
barnat pacientit.

Projekti pilot është bazuar në
eksperiencën e suksesshme të vendeve
të BE dhe do të shtrihet në 18 qendrat
shëndetësore dhe 80 farmaci në rrethin
e Durrësit. Ai do të realizohet vetëm për
recetat me rimbursim dhe për barnat e
Listës së Barnave të rimbursuara dhe si
i tillë funksionon për pacientët e pajisur
me Kartë shëndeti. Faza e pilotimit do
të përfshijë vetëm qendrat shendetësore
me mjekë familje dhe farmacitë e rrjetit
të hapur që kanë Kontratë me Fondin.

Deri më tani janë trajnuar të gjithë
mjekët e familjes dhe farmacistët për
fillimin e procesit ndërkohë që janë
pajisur paraprakisht me infrastrukturën
e nevojshme për implementimin e
projektit.

Pas një fillimi të mbarë të këtij procesi
në Durrës, projekti do të shtrihet në vitin
e ardhshëm në të gjitha qendrat
shëndetësore dhe farmacitë e vendit
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             OSTEOARTRITI, FAKTORET   E RISKUT

                             Dr. Fatos Hoxha
     Reumatolog, Poliklinika e Specialiteteve Nr. 3 Tirane
Osteoartriti eshte nje semundje

degjenerative e artikulacioneve qe perfshin
kartilagun dhe shume struktura indore
perreth saj1. Osteoartriti eshte semundje
kro-nike e sistemit muskoskeletal.

Osteoartriti eshte kryesisht nje
semundje joinflamatore e kyceve.
Osteoartriti shkakton humbje funksi-onale,
kufizim te aktiviteteve te perd-itshme,
paaftesi te levizjes ne mosha te medha2.
Osteoartriti rralle shkak-ton ankiloza te
artikulacioneve gjate kursit te semundjes.

Epidemiologjia
Osteoartiti mund te zhvillohet ne cdo

artikulacion, por prek me shpesh gjunjet,
duarte, koksofemoralet dhe kolonen
vertebrale. Ne 2005, 26 milione amerikane
ishin te prekur nga disa forma te
osteoartriteve3. Ne 2030, kjo shifer

mendohet te arrije ne 67 milione ne
SH.B.A.Sipas OBSH-se, 10% e gjithe
popullsise boterore ka probleme klinike te
cilat i atribohen osteoartritit4. Shkalla e
incidences sipas seksit dhe moshes, sipas nje
studimi te kryer ne Massa-chusetts (USA)
nga Fallon Comm-unity Health ishte me e
larte per osteoartritin e gjurit(240/100.000
persona ne vit) , per osteoartritin e
dores(100/100.000 persona ne vit) dhe me
e uleta per osteoartritin e
koksofemoralit(88/100.000 perso-na ne
vit)5.Prevalenca e osteoartritit ne lidhje me
grupmoshen sipas Institutit te Shendetit
Australian6 fillon te rritet me 2% nga mosha
25-34 vjec dhe arrin ne 25% per meshkujt
dhe 33% per femrat ne moshen 75 vjec.

Diagnoza e osteoartritit

Shenjat Klinike  Shenjat Radiologjike  

Dhimbje Artikulare (Degjenerative)  Ngushtimi i hapesire artikulare       (humbje e 
kartilagos artikulare)  

Ngurtesim mengjesor( me pak se 30 min)  Osteofitet  

Kufizimi i levizshmerise  artikulare (ROM)  Skleroza subkondriale ( Paraartikulare)  

Deformime te artikulacioneve (Stade me te 
vonshme)  

Ciste Kockore ( Geode)  

   Shenjat Laboratorike  

 Nuk ka te dhena laboratorike patognomonike per osteoartritet. 
Analizat laboratorike kryhen per diagnozat diferenciale.  
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                 Klasifikimi i osteoartritit
Osteoartriti primar
A. I Lokalizuar
-  I Duarve   ( Nodal osteoarthritis)
-  Koksofemorali (Eksentrik,Koncentrik,Difus)
-  I Gjunjeve
a. Tibiofemoral medial
b. Tibiofemoral lateral
c.Patelofemoral
- Kolona vertebrale
a.Apophyseal
b. Intervertebral
c.Spondylosis
B. I Gjeneralizuar
-   Artikulacionet e vogla (Periferike)
-   Artikulacionet e medha (Centrale)
-   Mixed (Te kombinuara)
C. Osteoartriti eroziv
2)  Osteoartriti sekondar
A.  Crregullime kongenitale dhe te zhvillimit
B.  Post-kirurgji/Trauma, Meniskoektomi
C. Endokrine (Diabeti Melitus , Acromegaly, Hypothyroidizem, Hyperthyroidizem

, Hyperparathyroidizem , Syndroma Cushing )
D. Metabolike ( Hemachromatosis, Ochronosis, Marfan Syndrome,Paget

Disease , Gout, Pseudogout, Wilson’s Disease , Gaucher Disease)
E.  Patologjite Reumatologjike ( Artriti reumatoid , AS)
F.  Patologjite Neurologjike  ( Artikulacionet Charkot )
G. Patologjite Infeksioze (Artriti septik, Brucilian, TBC , etj )
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              ILUSTRIME RADIOLOGJIKE TE
                OSTEOARTRITEVE.

                                  Osteoartriti i gjurit

                                   Osteoartriti i koksofemoralit

      Osteoartriti i duarve
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                            Osteoartriti i shtylles kurrizore

        Shtylle kurrizore normale              Shtylle kurrizore patologjike

        FAKTORET E RISKUT TE OSTEOARTRITIT.
                                               Mosha
Prevalenca dhe incidenca e osteoartritit simptomatik dhe radiografik rritet me

moshen. Perpara moshes 45 vjec , osteoartriti prek me teper meshkujt , ndersa pas
kesaj moshe gjendet me shpesh te femrat. Marredhenia midis moshes dhe riskut
per osteoartrit eshte multifaktoriale ne pergjithesi, por mund te jete edhe pasoje e
faktoreve individuale qe mund  te perfshijne :

Demtimet oksidative
Dobesimi te kartilagut
Dobesim te muskujve
Gjithashtu mekanizmat baze qelizore te cilet mbajne homeostazen indore te

qendrueshme dobesohen me moshen duke cuar ne pergjigjje te pamjaftueshme
ndaj traumave te artikulacioneve dhe  rezultojne ne shkaterrim dhe humbje te indeve
artikulare. Ndryshimet e strukturave dhe funksioneve te kockes qe ndodhin me
moshen jane pergjegjese per zhvillimin e osteoartritit.Gjate plakjes kerci dobesohet
sepse kondriocitet shfaqin humbje te pergjigjes ndaj mitozes, ndarjes qelizore.
Kondriocitet e kercit te vjeteruar shfaqin telomere me te shkurtuar duke treguar
humbje te aftesive riprodhuese te qelizes , e cila shkaktohet nga ekspozimi i
akumuluar ndaj antioksidanteve dhe ndermjetesve inflamatore. Ndryshimet e lidhura
me moshen perfshijne dhe matriksin e kercit qe ndikon ne zhvillimin e osteoartritit
. Proteinat ne kercin e personave te moshes se trete kane sasi te larta  te  AGE-
ve(glycation end –product) ,modifikimeve proteinike te cilat shkaktojne perkeqesim
te semundjes se OA7.

Seksi/Gjinia
Incidenca e osteoartritit te gjurit dhe koksofomoralit eshte me e larte tek femrat

sesa tek meshkujt,pasi tek femrat rritet risku gjate periudhes se menopauzes.Femrat
jane dy here me te prirura per te patur osteoartrit.Sipas studimeve te kryera nga
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Instituti i Shendetit dhe Ushqyerjes (NHANES) ne  popullaten amerikane mbi 60
vjec, raportohet se prevalenca e osteoartritit radiografik te gjurit ishte 37.4% dhe
prevalenca e osteoartritit simptomatik ishte 12.1%.Gjithashtu u vu re se prevalenca
ishte me e larte tek femrat sesa tek meshkujt ( 42.1% kundrejt 31.2 % ) dhe se
femrat kishin ndryshime radiografike te dukshme te grades se trete dhe te katert
te shkalles Kellgren-Lawrence (12.9% kundrejt 6.5 % ).Femrat kane numer me te
madh artikulacionesh te prekshme nga osteoartriti dhe simptoma klinike me te
dukshme si ngurtesimi mengjesor,enjtje te artikulacioneve dhe dhimbje nokturale8.
Ne studime te ndryshme eshte evidentuar roli i faktoreve hormonale si shume i
rendesishem ne zhvillimin e osteoartritit.Diferencat gjinore ne incidencen e
osteoartritit pas moshes 45-50 vjec mund te jene rezultat i deficences se estrogjenit
post-menopauzale9.Nevit & Co mori ne studim 4000 gra  mbi 65 vjec te cilat
perdornim terapi orale me estrogjen per me shume se 10 vjet dhe vleresoi se risku
i osteoartritit  te koksofemoralit,te gjurit dhe te dores ishte shume here me i reduktuar
se tek femrat te cilat e perdornin kete mjekim ne me pak se 10 vjet.I njejti perfundim
u arrit dhe ne studimin e Chingford te grate post-menopauzale duke analizuar
radiografi te duarve dhe te gjunjeve per osteoartrit.

Etnia dhe raca
Prevalenca e osteoartritit dhe lloji i artikulacionit te prekur varion midis grupeve

etnike dhe raciale.Osteoartriti i dores dhe i koksofomoralit nuk eshte hasur aq
shpesh ne popullaten kineze sipas studimit te osteoartritit ne Pekin ne krahasim me
popullaten e bardhe sipas studimeve te Framinghamit,por cuditerisht femrat kineze
kane nje prevalence te larte te osteoartritit te gjurit e cila mund te shpjegohet nga
perthyerja e tepert e gjunjeve.Ne te vertete kjo perthyerje e tepert lidhet me rritjen
e riskut e osteoartritit radiografik te gjurit10.Rezultatet nga studimi  i osteoartritit
nga projekti Johnson County kane treguar se prevalenca e osteoartritit te
koksofomoralit tek femrat afrikano-amerikane eshte e njejte me ate te femrave te
bardha,por prevalenca tek meshkujt afrikano-amerikane(21%) eshte 4% me e larte
se te meshkujt e bardhe(17%)11..

Faktori gjenetik
Te dhenat nga studimet e personave me lidhje gjaku dhe te binjakeve kane

treguar se risku i osteoartritit ka nje komponent te trasheguar.Studimet e binjakeve
klasike kane treguar se influenca e faktoreve gjenetike varion nga 39%-65% tek
osteoartritit radiografik te duarve dhe te gjunjeve te femrave dhe 60% tek osteoartriti
i koksofomoralit dhe 70% ne osteoartrititin e shtylles kurrizore12.Studimet gjenetike
dhe skanimet e gjenomeve kane filluar te tregojne qarte faktore gjenetike kyc te
cilet influencojne ne krijimin dhe zhvillimin e osteoartritit.Skanimet e gjenomeve
mundesojne zbulimin e gjeneve te panjohura te lidhura me osteoartritin.Ne nje prej
studimeve eshte treguar nje lidhje me nje lokus te kromozomit 7q22 qe perfshin te
pakten gjashte gjene PRKAR2B,HPB1,COG5,GPR22, DUS4L dhe BCAP29 ,me
asnjerin prej te cileve me pare nuk ishte zbuluar ndonje lidhje me osteoartritin.
Studimi “arcOGEN” ka raportuar se fundmi nje gjenom GWAS(genome-wide
association study) ne personat me osteoartrit te gjunjeve dhe koksofomoralit, shume
prej te cileve kanebere nje protezim teresor te artikulacionit.Ata identifikuan
polimorfizem ne shume lokacione dhe gjene . Lokusi i lidhur me fort perfshinte
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gjenin GLT8D1 dhe GNL3 ne kromozomin 3p21.1. Ky gjen GLT8D1 kodon
proteinen glycosyltransferasse ,e cila ka funksion te panjohur ne kartilag.

Obeziteti dhe semundjet metabolike
Obeziteti eshte nje prej faktoreve me te rendesishem dhe kryesore ne shfaqjen

e osteoartritit.Studimet tregojne se lidhja mes obezitetit dhe osteoartritit te
koksofomoralit eshte me e dobet se me osteoartritin  e gjurit14.  Po keto studime
tregojne se osteoartriti eshte i lidhur me nje sindrome metabolike , duke sugjeruar
nje mekanizem patogjenik qe perfshin anomali metabolike dhe inflamacion te sistemit
artikular15. Ekziston nje lidhje shume specifike mes osteoartritit dhe faktoreve te
semundjeve kardiovaskulare si hipertensioni apo hiperkolesterolemia   edhe pse
nuk ka prova klinike te lidhjes  mes osteoartitit dhe diabetit.Disa studime kane
shfaqur se lidhja mes osteoartritit dhe diabetit ekziston dhe kjo hipoteze eshte
shpjeguar ne shume menyra,njera prej te cilave eshte sasia e larte e glukozes qe
con ne prodhimin e molekulave reaktive te oksigjenit te cilat perfshijne degjenerim
dhe degradim te kartilagut16. Studime te tjera nuk kane mundur te gjejne nje lidhje
te tille dhe per kete arsye pritet kryerja e kerkimeve te reja. Personat obeze jane
tri here me shume te prekshem nga osteoartriti i gjurit.Risku i osteoartritit rritet
sipas Indeksit te Mases Trupore(BMI).

Efektet e obezitetit , si te gjithe faktoret e tjere te riskut te osteoartritit jane
komplekse dhe te shumta, duke perfshire faktoret biomekanike, endokrine dhe
metabolike.Rritja ne peshe sjell ngarkese te tepert ne artikulacione por gjithashtu
deformim te tyre, gje qe shkakton dhimbje dhe crregullim te artikulacione. Obeziteti
lidhet gjithashtu me osteoartrititin e dores, cka tregon se obeziteti ka nje efekt ne
mekanizma te tjere dhe jo vetem tek pesha e tepert qe mbajne artikulacionet.

Te ushqyerit(Vitamina D)
Faktoret dietike jane ceshtje me interes te konsiderueshem ne osteoartrit.Dietat

e pasura me vitamine D tek meshkujt dhe femrat kane rezultuar te dobishme ne
uljen e progresionit te osteoartritit te gjurit.Studimet e Roterdamit kane raportuar se
marrja ne sasi te vogel e vitamines D rrit riskun e progresionit te osteoartritit te gjurit17.Nje
studim i kryer te burrat me fraktura osteoporotike tregoi se ata te cilet kishin mungese
te vitamines D ishin dy here me te predispozuar te kishin osteoartrit radiografik18, por
ne studime te tjera nuk eshte gjetur asnje lidhje mes vitamines D dhe osteoartritit te
gjurit dhe te koksofomoralit.Megjithese rezultatet jane kontradiktore, vitamina D ka nje
rol te rendesishem ne metabolizimin e kockes dhe per kete arsye mund te konsiderohet
se ajo ka nje rol te rendesishem ne parandalimin e progresionit te osteoartritit.Gjithashtu
sipas studimit te Framinghamit ,marrja ne sasi te ulet e vitamines C rrit riskun e progresionit
te osteoartritit 19.

Osteoporoza
Osteoporoza (si dhe osteoartrititi) , eshte nje crregullim skeletik i zakonshem qe

lidhet me moshen.Nese studimet te meparshme kane treguar se ulja e densitetit mineralo-
kockor mund te jete me efekt mbrojtes ne osteoartritit , studimet e mevonshme dhe
meta-analizat e faktoreve te riskut per osteoartritin e gjurit  kane treguar qe rritja e
densitetit te kockes lidhet ngushte me rritjen e riskut te shperthimit te osteoartritit tek
femrat20.
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Duhanpirja
Ekzistojne dy hipoteza mbi rolin e duhanit ne shfaqjen e osteoartritit.Disa studime

kane treguar se duhanpirja ka nje rol mbrojtes kunder osteoartritit , ndersa studime te
tjera kane raportuar se duhanpirja mund  te jete e lidhur me nje risk me te madh te
humbjes se kartilagos artikular dhe dhimbjes se gjurit ne osteoartrit.Studimet dhe meta-
analizat e fundit hedhin hipotezen se efekti mbrojtes i duhanpirjes ne osteoartrit nuk
eshte i vertete.Kjo mund te jete pasoje e studimeve te tjera te cilat nuk kane patur
duhanpirjen si subjekt kryesor21.

Traumat lokale
Traumat jane faktoret me te rendesishem ne zhvillimin e osteoartritit.Demtimet

akute,te cilaT perfshijne frakturat,dislokacionet rezultojne ne rritjen e  riskun te osteoartritit
dhe simptomave muskoskeletale.Pervec demit te shkaktuara nga traumat direkte ,
crregullimet e biomekanikes se trupit dhe shperndarja jo e barabarte e peshes ne
artikulacione kontribuojne ne rritjen e riskut te osteoartritit. Ky risk rritet edhe me
shume nese pacienti ka osteoartrit ne gjurin tjeter.Personat punet e te cileve kane
perdorim te vazhdueshem te pincave kane nje risk me te larte te zhvillimit te osteoartritit
dores22.Ne te njejten menyre , oret e zgjatura te perthyerjes apo tendosjes se gjunjeve
jane te lidhura vazhdimisht me riskun e osteoartritit gjunjeve.

Sarkopenia
Dobesimi i muskujve mund te jete nje prej faktoreve te riskut te osteoartritit te

gjurit. Meshkujt dhe femrat me simptoma te osteoartritit radiografik jane identifikuar
te kene karterceps me te dobet se personat pa osteoartrit,vecanerisht aty ku kycet
jane simptomatike23.Nje nga pasojat e dobesimit te kuadricepsit eshte fakti se gjuri
behet me pak i qendrueshem gjate aktivitetit fizik.Ushtrimet e kuadricepsit ofrojne
mbrojtje per pacientet te cilet kane nje risk me te larte te shfaqjes se
osteoartritit.Fuqia e madhe muskulore nuk eshte gjithnje mbrojtje ndaj osteoartritit
per shkak se i korrespondon forcave me te medha dhe ne kete menyre edhe peshave
me te medha gjate aktiviteteve.

Konkluzion/Perfundimi
Osteoartriti eshte nje prej semundjeve me te perhapura ne bote.Ai ka tendence

te progresoje ngadalesisht duke krijuar dhimbje te vazhdueshme  dhe paaftesi ne
levizje. Simptomat  dhe ndryshimet radiografike jane shume pak te lidhura me
njera-tjetren dhe ne kete menyre identifikimi i osteoartritit per arsye kerkimore
eshte i veshtire.Faktoret me te rendesishem te osteoartritit jane mosha , gjinia,
obeziteti dhe traumat lokale.Keto,duke u bashkangjitur me faktorin gjenetik
shpjegojne shperndarjen e prevalences se osteoartritit ne popullate.Faktoret e tjere
jo te mirefillte jane ushqyerja, duhanpirja,osteoporoza dhe sarkopenia te cilat pritet
te shpjegohen me studimet  e tjera qe do te kryhen.
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DIARREJA AKUTE TE FËMIËT DHE TË RRITURIT

                 Floreta KURTI,  Jovan BASHO
      Shërbimi i Gastroenterologji/Hepatologji, QSUT
                     “Nënë Tereza” Tiranë.

HYRJE
Diarreja akute, tek fëmijët dhe adulti, eshtë një sindromë që haset shumë shpesh

në praktikën e përditshme, por shpesh nënvlerësohet e keqtrajtohet. Më poshtë do
të trajtohet qëndrimi që duhet mbajtur para  një diarreje akute tek fëmija dhe adulti,
argumentimi i hipotezave kryesore diagnostike, justifikimi i ekzaminimeve
komplementare, qëndrimi terapeutik dhe ndjekja e pacientit.

PËRKUFIZIM: Diarrea përkufizohet si eleminimi i feçeve shumë shpesh,
me sasi të madhe, konsistencë jo normale (të ujshme ose të buta), me peshë më
shumë se 300g/ditë. Në praktikën klinike, flasim për diarre, sipas përkufizimit të
OBSH-së, kur ka së paku tre dalje diarreike me feçe të ujshme në ditë. Një diarre
konsiderohet akute kur ka një ecuri prej së paku 2 javësh. Në shumicën e rasteve,
diarreja akute ka fillim të menjëhershëm e paraprirë nga tranzit normal. Zakonisht
është me natyrë infeksioze, zgjat më pak se një javë dhe nuk përsëritet sërish për
një kohë të shkurtër.

Sindroma disenetrike karakterizohet nga defekime mukoide të përziera me gjak,
që janë të ndara nga materialet fekale (dhe flasim kështu për evakuime afekale).
Ato zakonisht shoqërohen me tenezma (nevojë e rreme për të defekuar). Duke
qenë se ka evakuime jo fekale, sindroma dizenterike dëshmon për një lezion organik
të kolonit distal. Në raste të tjera, tregon për një ileit.

EPIDEMIOLOGJIA: Në vendet e zhvilluara, listohet së paku një episod
digjestiv akut (të vjella dhe/ose diarre) në vit për çdo banor. Pjesa më e madhe e
tyre janë shumë të shkurtra e zgjasin jo më shumë se 24 orë. Zakonisht shkaqet
janë alimentare, si pasojë e intoksikacioneve  të shkurtra nga toksina bakteriale
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Ushqimi i konsumuar Intoksikacione dhe infeksione intestinale të 
mundshme 

24 orët e fundit: 
- ëmbëlsira dhe mish i përpunuar 
- oriz, sojë 
- ushqim i gatuar 

 

Infeksion nga: 
- Stafilokoku aureus 
- Bacillus cereus 
- Clostridium perfringens 

12-48 orët e fundit: 
- Ushqime me bazë vezën 
- Pulë e pjekur ose e blerë në 

rostiçeri 
- Produkte të qumështit të 

papasterizuar 

Infeksion nga; 
- Salmonela 
- Salmonela 

 
- Salmonela 

24-72 orët e fundit: 
- Pulë e pjekur ose e blerë në 

rostiçeri 
- Produkte të qumështit të 

papasterizuar 
- Mish viçi krudo 
- Mish derri (sallame) 

Infeksion nga: 
- Campylobacter sp. 
- Campylobacter sp. 
- Echerichia coli entero-hemorragjike 
- Yersinia enterocolitica 

 

apo çrregullime digjestive të ndryshme (keqtretje, alergji, etj.). Në këto raste nuk
ka nevojë për konsultim me mjekun, përveç se në rastet kur ka dehidrim. Diarreja
zakonisht shoqërohet me dhimbje abdominale dhe të vjella. Mund të shoqërohet
me temperaturë të moderuar (një në dy raste), e cila nuk konsideron natyrën
bakteriale më shumë se atë virale. Diarreja mund të jetë hemorragjike 1 në 100
raste. Diarreja ndalon vetë spontanisht ose nën trajtim simptomatik në më pak se
5 ditë. Zakonisht jepet pushim nga puna në 1 pacient nga 3.

ANAMNEZA DHE EKZAMINIMI KLINIK: Anamneza që është faza e
parë e ekzaminimit duhet të saktësojë:

- Mënyrën e fillimit të diarresë: fillimi i menjëhershëm i diarresë para fiilimit
të së cilës tranziti ka qenë normal, diarre akute në sfondin e një historie me diarre
kronike fluktuante, shpesh me natyrë funksionale;

- Situatë epidemiologjike e veçanërisht ekzistenca e rasteve të tjera me diarre,
ushqime të kontaminuara, udhëtime recente;

- Të gjitha mediakmentet që ka konsumuar aktualisht dhe kohët e fundit (2
muajt e fundit), veçanërisht:

· Antibiotikët (diarreja mund të pasojë marrjen e antibiotikëve e madje mund
të ndodhë edhe 2 muaj pas marrjes së tyre.

· Të gjitha medikamentet të cilat mund të shkaktojnë diarre si pasojë e efektit
të tyre farmakologjk (kolkicinë, olsalazinë) ose me mekanizma të tjerë si kolit
mikroskopik mediakmentoz pas marrjes së lansoprazolit, venotonikëve, ticlopidinës
etj. Në këto raste, ndërprerja e mjekimit çon në ndërprerje të diarresë.

· Karakteristikat e feçeve, vëçanërisht karakterin koleriform në sasi të
madhe, abondante dhe praninë e sindromit disenterik;

· Faktorë të riskut si valvulopatitë me rrezik për endokardit, situatat me
imunosupresion (infeksion me HIV me  më pak se 200 limfocite CD4/mm3, trajtim
me kimioterapi për ndonjë kancer, defiçit imunitar kongenital;

· Shenja shoqëruese si dhimbje abdominale, spazma që paraprijnë dhimbjen
e lokalizuar, temperaturë, dhimbje artikulare, kutane, etj.

Tabela 1. Rreziqet për intoksikim apo infektim intestinal si pasojë e
ushqimeve të konsumuara
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Ekzaminimi fizik kërkon shenja të gravitetit të diarresë:
- Sindromë septicemike (temperaturë më shumë se 39oC ose hipotermi,

frisone), me maksimumi tablonë e një shoku septik;
- Pesha aktuale e pacientit lejon të vlerësohet pesha që ka humbur pacienti.

Humbjet në likide nga diarreja shkojnë në 200mL ujë, natrium rreth 50mmol/L
kalium dhe bikarbonate. Të vjellat i shtojnë humbjet në likide dhe nga ana tjetër
kufizojnë marrjen e lëngjeve nga goja. Në ekzaminim kërkojmë shenjat e :

· Dehidrimit jashtëqelizor: etje, oliguri, hypotension arterial ortostatik, takikardi,
vena jugulare të sheshta në pozicion gjysëm ulur, rrathë periorbitalë, hipotoni e
globeve okulare. Biologjikisht, hemokoncentrim me hematokrit mbi 50%,
hiperprotidemi, insuficiencë renale funksionale me natriurezë të madhe, acidozë
(humbje e bikarbonateve) me hipokalemi paradoksale (humbje e kaliumit),

· Më rrallë, dehidrim i përgjithëshëm me më shumë shenja të dehidrimit
jashtëqelizor, mukoza të thata (faqja e poshtme e gjuhës), e ndonjëherë  turbullime
të vetëdijes.

Në rast të dehidrimeve të thella, mund të gjendet tabloja e shokut hipovolemik
me presion arterial sistolik  më pak se 90 mmHg, takikardi  mbi 120 rrahje/minutë
me puls të dobët, oliguri, ekstremitete të zbehta e të ftohta.

Ekzaminimi fizik i abdomenit është zakonisht normal, e rrallë mund të shihet një
ndjeshmëri difuze në palpacionin e barkut. Rrallë mund të shihet:

- Ndjeshmëri, kryesisht në fosën iliake të djathtë që flet për një inflamacion
ileo-kolik të djathtë;

- Meteorizëm abdominal permanent dhe i dhimbshëm në prekje që flet për
dilatacion kolik akut, si pasojë një komplikacioni të kolitit infeksioz;

- Shenja ekstra digjestive (erupsione kutane, shenja artikulare, etj).

    Strategjitë diagnostike në funksion të kontekstit
A. Diarre akute në mjedise komunitare, pa përdorim të antibiotikëve

(figura 1)
Figura 1.  Eksplorimi i një diarreje akute (përveç diarresë nga antibiotikët);

algoritmi:
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1. Eksplorime tënevojshme
Kërkimi i ekzaminimeve të tjera nuk ështëi nevojshëm përveç se në

situatat e më poshtme:
- Diarre hemorragjike dhe/ose sindromë dizenterike që flet për një

prekje ildeale dhe/ose kolike (diarre hemorragjike) ose kolike në pjesën e
poshtme (sindrom dizenterik). Agjentët infeksiozë zakonisht janë
bakterialë(Salmonela, Shigela, Campilobakter, Yersinia, E. Coli entero-
invaziv), ose bakterie që prodhojnë toksina (E. Coli entero-hemorragjike,
më rrallë parazitarë(amebiaza gjatë qëndrimeve në vendet endemike) dhe
virale (rekt it i herpet ik venerian, kolit i nga CMV i rral lë tek të
imunokompromentuarit);

- Situata vulnerable në të cilat evolucioni i një infeksioni bakterial të
patrajtuar mund të kërcënojë prognozën e  jetës: valvulopati, patologji
bashkë ekzistuese;

- Sindromë septicemike (temperaturëmbi 39oC me frisone ose
hipotermi) me origjinë bakteriale;

- Dehidrim i rëndë.
Ekzaminimet  komplementare janë:
- Në të gjitha rastet:
· Gjak komplet dhe PCR;
· Koprokulturë(me terrene specifike për Salmonelën, Campylobacterin,

Yersinian dhe në rast diarreje hemorragjike për E. Coli O157:H7);
· Ekzaminim parazitologjik i feçeve (kujdes, ky ekzaminim është i

ndryshëm nga i mësipërmi dhe duhet të kërkohet më vete);
- Në rast diarreje hemorragjike dhe/ose sindromë dizeterike, një

rekto-sigmoidoskopi (kolonoskopi nëse është e mundur) lejon të evidentohen
lezione eventuale të mukozës dhe marrjen e biopsive për ekzaminim
histologjik e kulturë bakteriologjike ;

- Në rast dehidrimi: jonogramë e plotë(natremi, kalemi, rezervat
alkaline), proteinë totale, hematokrit, vlerësim i funksionit renal (uremi,
kreatinemi);

- Në rast sindromi septicemik: hemokultura.
Pas marrjes së ekzaminimeve, trajtimi me antibiotikë mund të jetë i

justifikuar  sipas situatës, duke mbuluar:
- Bakteriet patogjne: ciprofloksacinë(1 gram/ditëpër 3-5 ditë);
- Në rast qëndrimi në vende endemike trajtim për amebiazën me

nitro-imidazole, si metronidazol 1.5 gramë/ditëpër 10 ditë.
Antibioterapia duhet të jepet në përputhje me antibiogrmën. Në rast

dehidrimi, duhet të bëhet rehidrim hidro-elektrolitik.
2. Situata të zakonshme
Në shumicën e rasteve, mjeku i përgjithëshëm konsultohet pas 24-48

orësh evolucioni të diarresë. Mjeku sigurohet që diarreja nuk është me
origjinë medikamentoze, pastaj rekomandon rehidrim, ushqyerjen e
përshtashme dhe përshkruan një trajtim simptomatik me ngadalësues të
tranzitit apo medikamente anti sekretore. Shumica e diarreve infeksioze,
sidomos virale, ndërpriten për më pak se 5 ditëdhe nuk ka nevojë për
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.  Në këtë rast duhet të kërkohet një ekzaminim parazitologjik dhe
koprokulturë e feçeve.

Prania e shumë leukociteve dhe/ose e hematinës në ekzaminimin direkt
të feçeve dëshmon për lezione organike të zorrës dhe justifikon kryerjen e
ekzaminimeve të tjera (kolonoskopi).

Prania në koprokulturëe E. Coli, e Stafilokokut aureus (patogjen vetëm
kur gëlltiten toksinalt) dhe tëCandida albicans dëshmon për bartës të
shëndoshë.

Kur identifikohet infeksioni bakterial intestinal, ai duhet të trajtohet me
antibiotikë. Ciprofloksacina është efikase në shumicën e infeksioneve me
bakterie enteropatogjene. Makrolidet janë terapi e zgjedhur për diarretë
dhe kolitet nga Campylobacter .   Parazitët  specif ikë t rajtohen me
antiparazitarë specifikë.

4. Raste tëveçanta
Një pacient me HIV që trajtohet me antiretroviralë me limfocite CD4 >

200 /mm3, konsiderohet imunokompetent, mëpak se 200, ekzaminimi
parazitologjik duhet të kërkojë Cryptosporidium dhe Mikrosporidium. Më
pak se 100 CD4/mm3, koliti nga CMV është më i mundshëm dhe CMV
duhet të kërkohet me ekzaminim gjaku dhe me biopsi të zorrës.

Pacientët që trajtohen me kimioterapi janë në risk për infeksione nga
Clostridium dificile, edhe pse nuk marrin antibiotikë. Një diarre akute pas
një kimioterapie antimitotike korespondon me toksicitetin intestinal të anti-
mitotikëve, por  sidoqoftë duhet të ekzaminohen feçet në rast temperature
dhe/ose neutropenie.Diarretë nga toksi-infeksionet alimentare familiare
apo kolektive (restorante, spitale, festa, shtëpi pushimi) përkufizohen nga
shfaqja e shenjave tek disa individë njëkohësisht. Toksi –infeksionet
alimentare duhet të deklarohen pranë autoriteteve sanitare lokale.

B. Diarreja akute nga antibiotikët
Më shumë se 10% e individëve që marrin antibiotikë kanë çrregullime të

tranzitit intestinal. Më shpesh, flitet për një diarre beninje, që fillon 3-5 ditë
pas fillimit të trajtimit me antibiotikë, tranzitore, që regredon shpejt me
ndërprerjen e trajtimit me antibiotikë, dhe që nuk shoqërohet me temperaturë.
Kjo diarre, diagnostikimi i së cilës nuk ka nevojë që të kryhet asnjë ekzminim
tjetër, ndodh si pasojë e modifikimit të metabolizmit digjestiv, pra ulje e
kapacitetit fermentues të florës bakteriale të kolonit (disbiozë). Më rrallë,
diarrjea ndodh si pasojë e një mikrobi patogjen veçanërisht Clostridium
dificile, më rrallëKlebsiella oxytoca (diarre hemorragjike). Ekzaminimet që
duhen kërkuar në rast diarreje nga antibiotikët janë përmbledhur në tabelën
2.

trajtime dhe ekzaminime specifike.
3. Diarre që persiston për më shumë se 3 ditë nën trajtim simptomatik.
Nëse diarreja nuk ndërpritet por vazhdon më shumëse 3 ditë, edhe pse

nën trajtim simptomatik, shanset qëkjo diarre të jetëbakteriale ose parazitare
janë më të mëdha.
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Tabela 2. Ekzaminimet potencialisht të mundshme në eksplorimin e një
diarreje nga antibiotikët.

 Ekzaminimet Konteksti klinik 
Kërkim i toksinave A dhe/ose B 
tëClostridium dificile 
(metodëimunoenzimatike ose test reference 
për citotoksicitetin e feçeve) dhe kërkimi i 
mikrobit nëkulturë 

- Nëse diarreja nga antibiotikët 
shoqërohet me temperaturëapo 
shenja klinike qëtëbëjnëtëmendosh 
njëkolit (meteorizmi abdominal i 
dhimbshëm, shenja peritoneale) 

- Nëse diarreja vazhdon ende edhe 
pas ndërprerjes sëantibiotikëve. 

Koprokulturëstandarte qëpërfshin kërkimin 
e Salmonelës, Klebsielës, Shigelës, 
Campyobacter, Yersinia 

Diarre nga antibiotikët me temperaturëose e 
zgjatur pavarësisht se   dhe toksinat e tij 
rezultojnënegativ 

Kërkim i Klebsiela oxytoca me mbjellje 
tëfeçeve nëmjedis tëposaçëm 

Diarre hemorragjike gjatëkohës qëështënën 
trajtim me antibiotikë 

Rektosigmoidoskopi ose kolonoskopi - Diarre hemorragjike 
- Shenja klinike qëflasin për kolit 

(meteorizëm abdominal i 
dhimbshëm, shenja peritoneale) 

 Koliti pseudomembranoz është forma më e rëndë e infeksionit e lidhur me
Clostridium dificile: manifestohet me diarre abdondante e shoqërohet me
temperaturë e alterim të gjendjes së përgjithëshme; diagnoza bazohet në izolimin e
toksinave A dhe B të mikrobit dhe të mikrobit vetë në feçe si edhe evidentimin e
pseudomembranave (cipa tëngritura mbi nivelin e mukozës, me ngjyrë të verdhë,
në mikroskopi me fibrinë, leukocite e mukus) në endoskopinë e zorrës së trashë.

Koliti hemorragjik nga Klebsiela ndodh ditët e para tëtrajtimit me beta-laktamina.
Nëse realizohet një kolonoskopi, ajo evidenton lezione segmentare tëmukozës
hemorragjike me zona ishemike në ekzaminimin histologjik.

Sëfundi, njëdiarre apo kolit nga antibiotikët mund të lidhet me një tjetër patogjen
intestinal, Salmonelën. Dëmtimi i florës bakteriale intestinale i shkaktuar nga
antibioterapia e zvogëlon dozën infestuese të agjentëve patogjenë intestinal.

C. Diarreja akute nozokomiale
Një diarre akute quhet nozokomiale kur ajo ndodh pas tre ditësh nga shtrimi në

spital. Faktorët më tërëndësishëm të riskut janë antibioterapia, mosha, prania në
dhomë e një pacienti tjetër të hospitalizuar për kohë të gjatë. Agjenti infeksioz më
i zakonshëm është Clostridium dificile. Nëse dyshohet diarreja nozokomiale, duhet
kërkuar toksina A, B dhe mikrobi në feçe. Më pas vjen salmonela, viruset, Giardia
intestinale, të gjitha përgjegjëse për raste sporadike apo infeksione kolektive, që
transmetohen me ushqim, nga pacienti në pacient, ose me duart e personelit ose
ambjenti.

Lufta kundër diarresë akute me origjinë nozokomiale bazohet në masat e
përgjithëshme higjeno sanitare për parandalimin e transmetimit të tyre.
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                                      TRAJTIMI
                   Masa terapeutike të përgjithëshme

1. Masa të përgjithëshme
Së pari janë këshillat për respektimin e masave higjeno sanitare për pacientin

dhe mjedisin përreth (higjenë e duarve, nuk duhet të ndajë me pacientët e tjerë
sendet e tualetit personal, shtrojet e mbulesat, desinfektim i  tualetit).

Trajtimi simptomatik bazohet mbi kompensimin e e humbjeve në likide dhe
elektrolitë si pasojë e diarresë. Sasia e likideve që duhet dhënë korespondon me
peshën trupore të humbur si pasojë e diarresë. Rehidrimi këshillohet të bëhet nga
goja,  me lëngje si ujë, lëngje me gaz e shoqëruar me ushqim të kripur  biskota me
kripë, dhe të pasur me glukozë (amidoni i orizit, makaronave, sukrozë). Transporti
aktiv i glukozës në enterocit favorizon thithjen e një kohëshme të  ujit dhe
elektroliteve. Nëse pacieti ka nauze, rehidrimi duhet provuar me sasi të vogla në
intervale të shkurtra. Coca-cola përmban ujë dhe glukozë, por nuk ka pothuaj fare
natrium. Ngadalësuesit e tranzitit (sidomos loperamidi dhe oksidi i loperamidit)
rececadotrili (anti-sekretor) ose disa produkte qësupozohet se e forcojnëbarierën
e mukozës intestinale (diosmectiti), janë efikasë për të reduktuar kohë zgjatjen e
diarresë. Ngadalësuesit e tranzitit janë të kundër indikuar në rast ileo-koliti të dyshuar
ose të njohur (diarre hemorragjike me temperaturë të lartë) sepse ato i përkeqësojnë
lezionet intestinale duke e zvogëluar sasinë e agjentëve patogjenë që eleminohen
me feçe. Trajtimi simptomatik bëhet me antipiretikë, anti spazmotikë(floroglucinol)
ose analgjezikë në rastet e dhimbjeve spazmotike, anti emetikë(domperidone,
metoclopramide) në rast nauzeje dhe të vjellash.

2. Masa të veçanta tek fëmijët dhe të moshuarit
Disa agjentë infeksione  hasen shpesh tek fëmijët (rotavirus, calicivirus,

adenovirus, astrovirus)  apo nga E. coli entero patogjene. Diarreja nga E. Coli
entero hemoragjike shkakton sindromën hemolitike uremike tek fëmijët dhe moshtat
e mëdha.

Në institutet geriartrike, ka shumë argumente në favor të infeksioneve intestinale
më të shtuara: mensat kolektive, kontaminim oralo-fekal si pasojë e pranisë së
pacientëve me demencë. Pas moshës 75 vjeç, mortaliteti nga diarreja nuk duhet
neglizhuar, si pasojë e dehidrimit. Mortaliteti vjen si pasojë e hipoperfuzionit të
organeve vitale gjatë fazës së dehidrimit dhe si pasojë e pranisë së formave të
rënda të kolitit nga C. Dificile.

Fëmijët dhe të moshuarit e ndjejnë më pak etjen se të rriturit. Rehidrimi i tyre
bëhet me solucione rehidruese orale që gjenden lehtësisht në treg (adiaril) të cilët
përmbajnë natrium, glukozë, kalium, klor dhe një substancë alkalinizuese. Këto
paketa treten në 200 ml ujë. Tek të moshuarit, duhet dhënë solucioni mbi bazën e
1 në dy litra ditën e parë, e alternuar me ujë; kur diarreja ndalon edhe solucionet
duhen ndërprerë, për të evituar rrezikun tjetër të mbignarkesës me likde dhe kripëra
(edema, hipertension arterial) dhe hipernatremi.

Trajtimi i diarresë në urgjencë
Hospitalizimi ështëi nevojshëm në rast  septicemie apo dehidrimi të rëndë. Trajtimi

përfshin, pas marrjes së ekzaminimeve mikrobiologjike dhe ekzaminimeve që
vlerësojnë humbjet hidro-elektrolitike:
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- Një trajtim me antibiotikë në urgjencë;
- Rehidrim me rrugë venoze;
 Zëvendësimi i lëngjeve mbi bazën e peshës së humbur nga diarreja,
 Elektrolitet mbi bazën e humbjes së tyre me feçe (natrium, kalium nëse ka

dhe të vjella). Duke qenëse diarreja akute është shkak për acidozë metabolike dhe
hipokalemi, duhet të jepet edhe bikarbonat, për tëbërë alkalinizim.

Trajtimi i diarresë dhe kolitit nga antibiotikët
Shumica e rasteve me diarre beninje nga antibiotikët e lidhur me një disbiozë të

florës intestinale apo një formë të lehtë të C. Dificile, ndalon menjëherë pas
ndërprerjes së antibiotikëve. Diarreja nga C. dificile duhet tëtrajtohet me
metronidazol nga goja me 1 gr/ditë për 10 ditë. Nërast dështimi apo koliti të rëndë
mund të jepet  vankomicinë nga goja 500 mg deri 2gr/ditë). Rreth 20% e pacientëve
me infeksion nga C dificile, sidomos të moshuarit, zakonisht bëjnë recidivë të
infeksionit si pasojë e përgjigjies imunitare të dobët e pamundësisë për eleminimin
e plotë të mikrobit. Në këtë rast jepet metronidazol (pak ose aspak rezistencë ndaj
tij). Rreziku i rikthimit të infeksionit ulet nëse i jepen sacaromyces boulardi. Kolitet
hemorragjike nga Klebsiela zakonisht regredojnë shpejt pas ndërprerjes së
antibioterapisë. Nëse nuk ndalon diarreja duhet të jepen kinolone nga goja.

                       NDJEKJA TERAPEUTIKE
Pjesa mëe madhe e rasteve me diarre akute supozuar si infeksioze kalon vetiu

e përfundimisht pa lënë pasoja. Ajo nuk ka nevojë për asnjë ndjekje të veçantë.
Persistenca e diarresë edhe pas një jave (kur agjenti infeksioz është identifikuar
dhe trajtuar ose jo), justifikon ekzaminimin nga një gastroenterolog. Gjatë
ekzaminimit mund të rezultojë diagnoza e një enteropatie kronike me një riakutizim
(sëmundje inflamatore e zorrës, kolit mikroskopik, sëmundja celiake, sprue tropikale.
Kur pacienti përshkruan disa dalje diarreike akute gjatë një viti, ka nevojë të ndiqet
nga një specialist, që midis të tjerave duhet të konsiderojë edhe një imunosupresion.

Përfundime
 Një diarre akute karakterizohet nga më shumëse 2 dalje diarreike me feçe

të buta ose të ujshme, me fillim akut e brutal, me ecuri më pak se 2 javë.
 Në vendet e zhvilluara, rastet e diarresë akute janë të shpeshta e zakonisht

me natyrë infeksioze (të supozuar). Pjesa më e madhe janë beninje, regredojnë me
trajtim simptomatik në më pak se 3 ditë, pa patur nevojë për ekzaminime të tjera e
antibioterapi.

 Në rastet e veçanta sindromë septicemike, dehidrim i rëndë, diarre
hemorragjike, valvulopati, duhet të meren ekzaminimet biologjike në urgjencë e të
fillohet trajtimi me antibiotikë.

 Trajtimi i diarresë akute përfshin gjithmonë masat higjeno sanitare, hidratimin
dhe ushqyerjen e përshtatshme, plus trajtimin simptomatik të diarresë dhe shenjave
digjestive shoqëruese.

 Diarreja nga antibiotikët zakonisht është beninje, e lidhet me një disbiozë
të florës intestinale. Më rrallë, tregon për infeksion ose kolit nga C. Dificile, trajtohet
me metronidazol, ose të një koliti nga Klebsiela, zakonisht ndërpritet pas ndërprerjes
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së trajtimit me antibiotikë.
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          FARINGOTONSILITET NE PEDIATRI
PERDITESIM MBI PERMIRESIMIN E DIAGNOZES

         DHE TE TRAJTIMIT

                            Eduard  Mone
                  Sherbimi i pediatrise, spitali rajonal Vlore

Faringotonsiliti ( FT ) eshte nje semundje shume e shpeshte ne moshen pediatrike.
Kjo semundje ende ne ditet e sotme ne mbare boten shkakton:

- Vizita te shumta klinike
- Vizita te perseritura klinike
- Vizita mjeksore me urgjence
- Pershkrime te pa arsyetuara me antibiotike
Per keto arsye dhe shume te tjera vite pas viti po behen permiresime ne menyrat

se si te veprojme ne diagnostikimin me te lehte dhe me te sakte te tij dhe per te
kryer nje mjekim sa me te pershtatshem.

FT shkakton jo vetem  semundshmeri te larte por eshte vene re permes
hulumtimesh te deshmuara se  incidenca dhe prevalenca e tij ne semundshmerine
e pergjithshme te moshes pediatrike dhe te atyre te rrugeve te frymemarrjes mbetet
shume larte.

Te dallosh klinikisht nje FT bakterial nga ai viral nuk eshte e thjeshte . Kjo
pasiguri diagnostike shoqerohet me nje tepri te:

- pershkrimeve te antibiotikeve,
- te vizitave te shumta e te mbivendosura ne qendrat shendetesore dhe ne

pranimet e spitaleve.       - ankthit  te prinderve qe rrit tensionimin e mjekut ne
vendosjen e diagnozes.

Si pasoje kemi nje numer te madh recetash me antibiotike, me rritjen e veprimeve
anesore dhe rritjen e rezistences bakteriale ndaj antibiotikeve.

Per te argumentuar sa me siper po paraqesim nje tabele ku tregohen rastet me
FT ne praktiken pediatrike  spitalore dhe te nje qendre ne qytetin e Vlores per vitin
e kaluar.

Tabela 1
(paraqet rastet ne periudhen janar – qershor 2015)
 Femijet e paraqitur ne rep e pediatrise te spitalit Vlore me dg FT,angina, tonsilit

6 muaj :
                      0-1 vjec                   1-4 vjec                       4- 14 vjec
                     M     F                      M     F                        M       F
                     4      2                       87    44                      165    64
                    Qendra shendetesore L 24 maj / 1          1.1- 30.6  ‘ 15
                    0-1                            1-4                              4-14
                    18    12                  155   127                     216  98
Sa me siper kuptojme dhe koston jo te paket qe kjo semundje paraqet si per

dherbimin shendetesor paresor ashtu edhe spialo.
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Sa me siper pyetja e pare qe shume kush nga koleget do te bente eshte:
1) Si te oerjentohemi per te dalluar nje FT nga viruset ( FTV ) nga nje FT nga

streptokoku (FTS)?
Sa me siper pa u zgjatur te gjithe pediatrit dhe mjeket e familjes qe kurojne

femijet e dine shume mire se shumica  e infeksioneve te fytit vijne nga viruset dhe
pakica nga bakteriet ku rolin kryesor e ka streptokoku betahemolitik.

FT nga streptokoku ka disa shenja she simptoma qe duhet ti njohim mire.  Ato
jane :

•       Fillim i papritur
• Eksudat tonsilar
• Limfadenopati e perparshme e grykes
• Temperature e larte
• Dhembje koke
• Dhembje barku
• Te tjera : vjellje, keqesim i gjendjes, anoreksi, rash i lemure.
Kurse nje FT viral ka shenja me te pergjithshme te inkuadruara brenda nje

rrufe qe kap zakonisht femijen. Ne menyre te permbledhur keto shenja dhe
simptoma jane:

- Rrufe
- Kolle
- Koniuktivit
- Temperature jo shume e larte
- Prekje e  paket e gjendjes se pergjithshme te femijes
- Skuqje e pergjithesuar e fytit
- Afte ose ulcerime ne mukozene gojes dhe fytit
Per nje orjentim sa me pratik ne kliniken e perditeshme ambulatoriale dhe

spitalore po perdoret metoda e Mc-Isaac qe dallon permes nje pikezimi mundesine
e diferencimit midis dy etiologjive te TF. Kjo metode eshte perhapur tashme dhe
ne vendet fqinje duke lehtesuar punen e profesionisteve te shendetit ne tabelen e
dyte eshte paraqitur pikezimi sipas Mc-Isaac

 Pikezimi sipas MC Isaac mbi mundesine e prejardhjes streptokoksike te FT (
FTS)

• Temperature > =  38 gC                              1
• Mungesa e kolles                                        1
• Adenopati me/pa dhimbje ant- lat cervikale   1
• Enjtje ose eksudat                                       1
• Mosha 3-14  vjec                                        1
Tot  0-5 pike
Bazuar sa me siper eshte perpunuar dhe nje algoritem i thejshte por shume

didaktik per te mundesuar orjentimin terapeutik te mjekut ne trajtimin e
faringotonsilitit. Theksojme qe nje veshtiresi ne zbatimin e tij por qe dhe ne vendin
tone do te jete i perkohshem, eshte pamundesia e mjekut ne ambulator te kryej
testin e shpejte te gjetjes se streptokokut ne fytin e femijes . ky quhet RTS dhe
perdor metoden enzimatike per te gjetur streptokokun per pak minuta ne fytin e
femijes. Ky test eshte ne vendin tone dhe me pak rezistence po perhapet ne
perdorimin diagnostik. Theksojme se eshte eveshtire qe te bejme diagnozen pa
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kete te dhene te rendesishme por ne disaraste kjo prove mund te kryhet ne laboratore
qe e disponojne ose te behet kultura nga fyti duke konsideruar dhe kohen prej tri
ditesh qe kjo kerkon. Sidoqofte po paraqesim qofte edhe per ta njohur kete algoritem
ne tabelen e meposhteme.

Algoritmi i trajtimit te FT bazuar ne skemen e Mc-Issac

 0- 2                          3-4                               5

                          +          RTS          -

   jo Ant          Ant                   jo Ant            Ant
  

 

 
 

  

Bazuar sa me siper ne mund te nxjerrim disa deduksione shume te vlefshme
per praktiken tone profesionale per te trajtuar FT.

•  Bazuar dhe ne te dhenat epidemiologjike perjashtohet gjeneza
streptokoksike tek femijet me fyt te skuqur te moshes 0-2 vjec.

• Keta femije nuk kane nevoje per hulumtime laboratorike apo mjekim me
antibiotike.

• Provat laboratorike me RTS ose kulture mund te japin falso pozitive per
kete moshe.

Per femijet e moshes 3 deri 14 vjec
• Rezultatet tregojne se algoritmi eshte shume i mire per te diagnostikuar

FT ne femijet e kesaj moshe.
• Saktesia eshte shume e larte deri ne 87% (me kulture 90%) kur zbatohet

dhe RTS
 Se treti :
• Per femijet me pikezim ( Mc Isaac score) nga 0-2 nuk keshillohen as

analiza dhe as terapi me antibiotike. Keta femije qe perfaqsojne rreth 19% me
streptokok ne faring dhe jane rreth 7 % e femijeve te semure jane te prekur me
shume mundesi nga nje infeksion viral i fytit nje gjendje qe as RTS dhe as kultura
nuk e dallojne dot ne rast se kryhen.

Se katerti :
• Kur pikezimi eshte 5 atehere ne mund te fillojme trajtimin me antibiotik pa

kryer asnje analize.
• Keta femije perbejne rreth 10 % te femijeve qe ne vizitojme dhe mbi 65%

e tyre kane me siguri  infeksion nga streptokoku (BhGRA).
Se pesti :
• Per pikezimin 3-4 eshte me i veshtire dhe kerkon :
- Kryerjen e RTS dhe mjekimin vetem te atyre qe rezultojne pozitiv
- Kryerjen e kultures dhe trajtimin e atyre qe rezultojne pozitiv.
- Trajtimin empirik pa kryer asnje egzaminim. Ne kete rast mundesia qe
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kemi vepruar drejt eshte nga 32-55 % krahasuar me 87-90% te rasteve kur kemi
analizat. Theksojme se kryerja e kultures nuk duhet te jete ne rutinene e punes
sone.

Se fundi per trajtimin e FTS ne praktiken pediatrike eshte vene re nje ulje
drastike e perdorimit te penicilines Imo se nga goja. Ne nje hulumtim indirekt te
kryer nga une nga 31 farmaci ne qytet vetem 1 kishte forme te injektueshme te
penicilines, 1 ne forme shirupi dhe tablete. Porse kjo eshte me sa duket dhe nje
tendence bashkekohore.

Per kete arsye ne praktiken e perditeshme i drejtohemi perdorimit te amoksicilines
e cila eshte preparati me i pershkruar jo vetem ne vendin tone. Bazuar ne te po
japim nje orienti se si dhe sa ta perdorim kete preparat ne praktike.

Tabela 4.
•  Per trajtimin e FT nga streptokoku keshillohet perdorimi i amoksicilines.

Provat in vivo tregojne se ku bakter eshte i ndjeshem ndaj ketij antibiotiku.
(rekomandim i forte)

• Per trajtimin e FT streptokoksik keshillohet te perdoret doza 50 mg/kg e
ndare ne dy doza per 6 dite. (rekomandim i forte)

• Ne rast te vertetuar me alergji tip 1 nga penicilinat mund te perdorim si
zgjedhje te dyte makrolitet.

• Nuk keshillohet kryerja e analizave pas trajtimit. Sherimi bazohet ne shenjat
klinike. Ka femije qe jane mbartes kronik te Step.b.hem.

Le te mos harrojme me se fundi se ne rast se kemi nje alergji ( ndonese shume
e ralle kjo ) nga amoksicilina ne mund te perdorim makrolitet.
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              C’RREGULLIMI I EJAKULACIONIT

                                   Dr. Evin Dani
                                         Androlog

Ç’rregullimi i ejakulacionit eshte nje nga ç’rregullimet dhe shkaktaret e shpeshte
te infertilitetit dhe te aktivitetit seksual tek meshkujt . Ne kete grup ç’rreugillimesh
perfshihet si ejakulacion premature(PE) deri tek ejakulacioni vonuar  DE ( delayed
ejaculation), anaejakualzion (AE) dhe ejakualcioni retrograde (RE). Pervec (PE)
format e tjera te ç’rregullimeve te ejakulacionit  behen shkak qe lengut spermatik
mos te  depozitohet ne vagine, keshtu qe behet edhe shkak per infertilitet ne cifte.
Ky c’rregullim shpesh here nenvlersohet si shkak etiologjike i infertilitetit. Ne nje
studim multinacional ne 11.000 meshkuj reduktimi apo mungesa e ejakulacionit
ishte raportuar nga 30.1% ne 54.9% dhe 74.3% e meshkujve repektektivisht 50-59
vjec , 60-69 vjec dhe 70-80 vjec. Me rritjen e moshes sic shihet rritet mundesia per
te patur c’rregullim te ejkulacionit. Per ejakulacionin e parakohshem apo premature
(PE) ne e trajtuam ne numrin paraardhes te Buletinin kurse ne kete numer do te
trajtojme patofiziologjine, diagnozen dhe trajtimin e AE,RE,DE.

 Fiziologjia e ejakulacionit
Gjate aktiviteti seksual ( ne fazen e ereksionit , faza platou) kemi rritje te

kenaqesise seksuale dhe ne vazhdim kontraksione ritmike te muskulit
bulbokavernoze dhe bulbospungios si rrjedhoje ekspulsionin e sperms te
ndermjetesuar nga receptor neuronas ne pelvis. Latency ejaculacion( koha dhe
shkalla e stimulimit qe kerkohet per stimuli) eshte  variable ndermjet tipeve te
burrave ne situate te ndryshme. Ndersa shume burra dhe partneret e tyre jane te
kenaqur ne periudhen e tyre te ejakulacionit te tjere jane te pakenaqur. Ejakulacioni
eshte nje ngjarje neurobilogjike komplekese qe perfshine kordinimin e veprimit ne
sistemin nervor qendror dhe periferike qe sjellin pergjigje sinkrone nervore dhe
muskulore. Qendra ejakulatore spinale merr sasisne e informacionit nga regjoni
supraspinal apo ne receptoret aferent nga gjenitalet ( ne rastin e masturbimit). Nje
qender kontrolli spinale kordinon fijet simpatike para simpatike  dhe somatike kjo
eshte ne kordinimin me zone hipotalemike dhe preoptike pergjegjese per
ejakulacionin. Procesi i ejakulacionit eshte ndare ne dy faza : Faza e pare ajo e
emisionit e ka fillimin nga nervat simpatik toracolumbar i cili del nga corda spinale
ne nivel T10-L2, ku merr inicion kontraksion e muskulatures se lemuar te
epididimusit, vas deferent, vesikula seminal dhe prostate. Ky veprim ve ne levizje
lengun spermatic neprmjet ductus ejaculator te depozitohet ne uretren  prostatike.
Kotraksioni i qafes se vezikes urinare parandalon qe lengu spermatike te mos
kthehet ne vezike. Presioni i krijuar nga lengu seminal ne uretren prostaike stimulon
refleksion e nje faze te dyte qe eshte faza e expulsionit. Nervi pudental i cili origjinen
e ka  ne korda spinale sakrale (S2-S4) ngacmon ne forme ritmike muskulin
ischiocavernoz, bulbospungios dhe muskujt e dyshemese se pelvisit, ky veprim
shoqeron dhe clirimin e sfinterit urinar  te jashtem dhe realizimin e daljes se lengut
spermatic nga uretra prostatike drejt meautusit uretrale.
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Anajekaluacioni (AE)
Deshtimi apo mos funksionimi i fazes se pare ate te emisionit do te krijoje

anejakulacionin. AE eshte relativisht e rralle (gjate praktikes time klinike vetem 7
raste) por e rende4sishme se shkakton infertilitet. Shkaqet e AE kategorizohen si
organike, farmakologjike, psikologjike, semundjet kirurgjike traumat kryesisht ne
pelvis apo ne zonen qe inervojne  vesikulen seminal, vas deferent apo qafen e
vesikes urinare dhe uretren posterione jane shkaqe potenciale per AE. Semundje
te tjera si shkak etiologjike eshte dhe diabetes mellitus (DM), traumat e shtylles
kurizore, skleroza multiple. Bllokimi i duktusit ejaculator mund te jete shkaktare  ne
reduktimin apo mungese e volumit spermatik. Sigurisht dhe faktori psikologjike
eshte shkaktare per AE . Ne keto raste duke perjashtuar faktoret organik mund te
arrijme ne konkluzionin se shkaktaret jane faktoret psikologjike. Shkaqet me te
shpeshta te AE jane kirurgjia e nyjeve linfatike retroperitoneale (afersisht 90% te
rasteve) ne ratet e kancerit te testeve. Fatmiresisht kohet e fundit jane modifikuar
nderhyrjet kirurgjikale qe mbrojne demtimin e nervave simpatik lumbar (nerve –
sparing) duke ruajtur apo parandaluar AE. Ne nje studim me 176 burra ndermjet
3-9 viteve ne Universitetin Indiana  rezulton se 99% e pacientit mbajti te ruajtur
ejakulimin pas proceduarave nerve-sparing. Demtimi i kollones vertebrale nga
aksidente te ndryshme ne nivelin T9 eshte shkatare i AE . Ky demtim shoqerohet
ne te shumten e rasteve me disfunksion ereketil deri 95% te rasteve dhe njihet si
shkaktare i disfunksionit ejakulator ne keta paciente.  Diabeti melitus eshte nje nga
shkataret e njohur mire te neuropatise autonome, te nervave periferike. Duke qene
shkaktare te disfunksionit erektil dhe ejakulatore, nje nga neuropatit diabetike ne
drejtim te funksionit ejakulatore me e shpeshta eshte ejakluacioni retrograde (RE
) . Disa shkaqe te neuropatise diabetike eshte e shoqeruar dhe me mungesen e
peristatikes te vas deferent, vezikula seminal dhe ne kete rast demtim te emisionit.
Statistikat tregojne qe incidence e RE te meshkujve diabetike vlersohet deri ne 6%
te rasteve por kjo nuk eshte shume e besueshme per arsye se shume meshkuj me
kete patologji duke qene se jane mosha me te medhaja nuk paraqiten tek mjeku
per kete patologji. Nje nga shkaqet e shpeshta te kesaj patologjie eshte dhe marrja
e medikamenteve te ndryshem te cilet nderhyjne ne mekanizmin e ejakulacionit.
Ne vendin e pare e zene psikotropet te cilet shkatojne dhe disfunksion erectile. Ne
kete grup perfshihet thioridazine ,isocarboxazit, phenlzine, phlufenazine,
trifluoperzine.  Inbitoret selektiv te serotonines jane gjithashtu potencial per te
shkatuar disfunksion seksual ne 73 % te pacienteve qe marrin keto medikamente
nga te cilat 2/3 e tyre shkatojne c’rregullime te ejakulacionit. Perdorimi i á-1-
adreonreceptore antagonist eshte gjithashtu sjoqeruar me c’rregullime te
ejakulacionit. Keto preparate clrirojne obstruksionin e musculatures se lemuar te
prostates uretres dhe qafes se vesikes urinare. Perodren gjeresisht ne rastin e
hypertrofise benign te prostetes, por keto medikamete nderhyjne ne mekanizmin e
ejakulacionit duke shkaktuar c;rregullime te ejakulacionit. Medikamenti i ketij grupi
eshte tamsulizine e cila ne baze ten je studimi eshte vene re qe demton ejakulacioni
dhe volumin e lengut spermatic ne 90% te meshkujve. Kete gje e shohim me pak
deri ne 21 % meshkujt qe marrin alfuzosine. Medikmament non selektiv á-1-
adreonreceptore antagoniste. Per me teper tamsulizina nderhyne dhe ne
disfunksionin erketil.
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Ejakulacion retrograde
RE eshte nje nga disfunksionet erektil te zakonshem, jo vetem per faktorin

psikologjike qe krijon tek mashkulli por me e rendesishmja eshte shkak per te
shkatuar infertilitet kjo patologji ze 0.3%-2% te meshkujve infertil. Ne monentin e
expulsionit lengu spermatike qe eshte grumbulluar ne utren prostatike ne vend qe
te kaloj ne nepermjet utretres drejt meuatos, shkarkohet ne drejtim te vezikes urinare,
per arsye se  sfinkteri i vezikes urinare eshte dobesuar dhe lejon lengun spermatike
qe ne rast normal duhet te jete e mbyllur. Ne raste te tilla pazienti duhet ti marresh
nje anamneze te kujdesshme. Shkaqet per nje gjendje te tille mund te jene
farmakologjike, neurologjike dhe anatomike. Persa i perket preparative qe shkatojne
RE jane psikotopet   á-andrenagjik antagoniste. Keto patologji i gjejme shpesh tek
meshkujt me diabet i cili shkakton neuropati diabetike . Nje  studim tregon se 9% e
diabetikeve mbi 10 vjet diabete mund te beje RE . Nje dukuri te shpesh te kesaj patologji
e gjejme pas rezksionit te hapur te prostates dhe TURP , 30% kane RE  pas rezksionit
te prostates dhe nderhyrjeve ne te. Patologji te tille e shofim dhe pas nderhyrjeve
kirurgjikale te linfonodove ne zonen e penisit ne rasten Ca testit.

Trajtimi farmakologjike i AE dhe RE
Medikamentet per trajtimin e RE dhe AE jane sigurisht me te preferuara dhe me te

pranueshme per pacinetet. Ne qofte se pacinetet marrin si mjekim antidepressant á-
bllokues dhe kane efekte te padeshiuara RE dhe AE i keshillohet qe te nderpresin
mjekimin apo te ulin dozen e ketyre preparative, ne qoftese eshte i mundur. Ne te
kundert ketyre pacienteve i keshillohet marrja e simpatikomimetikeve. Ne rast kur
kjo patologji ka si shkaktar nderhyrje kirurgjikale mjekimi medikamenteve apo ndonje
nderyhrje tjter eshte pa rezultat. Shkaqet neurologjike te AE dhe RE jane kryesisht
traumat e kollones vertebrale pa rezultat ne mjekime medikamentesh. Ne disa raste
perdorimi i á adrenergjike sinergjist, autocolinergjike dhe antihistaminike te cilet risin
tonin e simpatikut apo duke ulur tonet e parasimpatikut ne qafen e vezikes urinare ,
mund te perdoren me rezultat te kenaqshem. Efikasiteti i terapise per trajtimin e RE ka
qene vlersuar nga shume studiues . Nje autor Kamischke (10) mori ne studim 264
pacient te cilet ishin mjekuar me á-adrenergjike sinergjist, anticolinergjike dhe
antihistaminike per te kuruar RE dhe raportoje se 50% e pacienteve paten kurim
te gjendjes se tyre . Per me shume se 34 % e pacineteve me problem te infertilitet
pas mjekimit arriten te kene garvidance.    Ochsneukul (29) ne 11 paciente AE dhe
RE u mjekuan me 25 mg imipramin ne dite per 4 dite dhe ne vazhdim me 50 mg ne
dite , te 11 pa cientet paten permiresim dhe 2 nga ata paten garvidance pas 6 muajsh.
Me gjithe ate autore te tjere (30) nxjerin ne perfundimin se mjekimi i RE eshte i
sukseshsme nga 0-100% te rasteve te marre ne studim me mesatare te suksesit ne
46%. Disa medikamente te tjera á-adrenergjik agonist jane te perdorur gjeresisht ne
trajtimin e RE dhe AE, keto sinaptikemimetike perfshine edhe pseudoephdrine, ephedrine
dhe midodrin jane alternative tejter e zgjedhur. Keto medikamente duke rritur tonin
e qafes se vezikes  urinare te ngjashme me imipranin jane rezultative kryesisht ne
RE krahasuar me AE ku rezultati eshte me i paket. Midodine eshte nje á-adrergjike
receptor sinergjist perdoret kryesisht ne trajtimin e hypotensionit orthostatic, ky
preparat stimulon sitemin nervor simpatik qe inervon vasdiferent, porsten dhe veziken
seminal si dhe ritmiticitetin e muskulit bulbo iskokavernoze qe kerkohet gjate
ejakulacionit.   Preparati eshte perdorur ne  pacient  qe  kryesisht  kane  prekur
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tetraplegji pas akstidenteve me frakture te kolones vertebrale me rezultate
positive te kenaqshme. Konsumimi i dy preparative si imipramina dhe
pseudoephedina ka patur rezultat me te kenqshem ne RE. Nje autor Arafe(33) ne
33 pacient me diabet mellitus dhe RE pati rezultat positive ne 48% kur pacientet
moren pseudoephedrine, 39% e burrave paten rezultat kur moren imipranine dhe
62% e pacientetve paten rezultat positive kur moren te kombinuara te dy preparatet
pseudoephedrine dhe imipranine.

Procedurat ndihmse te ejakulacionit
Ne restet kur meshkujt me disfunksion ejakulator kane deshtuar me mjekimin

farmakologjike, apo kur mjekimi farmakologjike eshte kunderindikuar ne keto raste
duhen perdorur proceduart ndihmse te ejakualcionit. Ne baze ten je protokolli: pas
nje orgazme te mashkullit merret urina centrifugohet dhe cohen spermatozoidet
dhe me solucione te tjera behet qe keto spermatoizide te rivendosin levizshmerine
e tyre. Paraprakisht pacienti duhet te marre bikarbonate  natriumi ne menyre qe
eleminohet  alkalizimi i urines dhene baze te gjendjes se analizes do vendosen edhe
teknikat ndihmese. Ne keto raste mund te perdorim stimulimi vibrator, qe nuk eshte
gje tjeter vetem nje aparate i cili vendoset ne pjesen e frenulumit te glas penisit. Qe
nepermjet vibrimeve pacienti ne menyre reflektore ben qe te shtrydhet prostate
dhe vesikula seminale dhe te grumbullojme lengun spermatike. Kjo metode perdoret
dhe me shume rezultat ne paciente tetrapregjike ne baze te aksidenteve te ndryshme
qe godasin shtyllen kurizore. Sidoms ne ato arste ku niveli i fractures eshte ne T10.
Gjithashtu pak a shume me te njejten mekanizem mund te perdorim elektro ejaculator.
Ky aparat ka nje sonde i cili vendoset ne rektum  duke shkaktuar vebrime te cilat
kontrollohen sipas rastit.  Ne raste kur kemi deshtim me te dyja metodat pacientit
i keshillohet marrja e spermatozoidit ne menyre kirurgjikale ne epididimus, ose
direkt ne teste ndryshe e quajtur edhe TESE.
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    - NEKROLOGJI-

                              Dr.Kujtim MOLLA.
   1942 – 2015

Me 21 shtator 2015,  u nda nga jeta  Kolonel në
pension, Dr. Kujtim Jonuz MOLLA. Lindi me
27.08.1942 në Likmetaj të rrethit të Durrësit në  një
familje patriote dhe arsimdashëse. Në vitet 1957-
1961 ka ndjekur studimet si nxënës i shkollës
“Skenderbej” në Politeknikumin Mjekësor. Në vitet
1965-1970 kreu studimet e larta në Fakultetin e
Mjekësisë të Universitetit  tëTiranës.

Dr. Kujtim Molla është titulluar oficer aktiv me
12.8.1961 dhe për rreth rreth 40 vjet shërbeu me

ndershmëri në rradhët e Forcave tëArmatosura. Në karrierën e mjekësisë ushtarake
ku Dr. Kujtim Molla punoi me shumë devocion, arriti në gradën e kolonelit dhe
në detyrën më të lartë të shërbimit shëndetësor në Forcat e Armatosura,  Drejtor
i Shëndetësisëte Ushtrisë.

Dr. Kujtimi  është pjese e asaj plejade  të shkëlqyer të mjekëve ushtarakë
qëka lënë një  emër e dhënë  kontribut të madh dhe tëpaharruar nëshërbimin
shëndetësor tëUshtrisëShqiptare.

 Kudo ku Dr. Kujtim Molla punoi, si mjek nëzonat e veriut, mjek ordinator
infeksionist i Institutit Kërkimor tëMjekësisëUshtarake, pedagog i Shkollës
sëLartëtëOficerëve, madie edhe  si Drejtor i Shëndetësise tëUshtrisë, u shqua
për aftësitë organizative, për ndershmëri dhe korrektesë shëmbullore.
Nëvitet e fundit tëkarrierës sëtij ushtarake  mbahet mend për kontributin në drejtim
të bashkëpunimit me strukturat e shërbimeve homologe tëvendeve të NATO-s
për thithjen e ndihmave, kualifikimin dhe specializimin e mjekëve, ringritjen dhe
kthimin në normalitet të shërbimit shëndetësor.

Për kontributin e tij te gjatë në mjekësinë ushtarake, Dr.Kujtimi është
vlerësuar me shumë urdhra, medalje e dekorata, tëcilat kanë nderuar atë dhe
familjen  e tij të respektuar.

 Familja , kolegët, shokët dhe miqtë do të ruajnë gjatë në memorje vlerat
e Dr. Kujtim Mollës si mjek i devotshëm, organizator dhe drejtues të mjekësisë
ushtarake.

                                    Këshilli  Kombëtar i UMSH-së,Rajoni Tiranës
                                       Kolonel (R) Dr.Shk.Luan NIKOLLARI
                                      Dr. Faik TOSKA, Dr. Thanas GJIKA
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                          DR. EFTIM LLAZARI
                                 1944 – 2015

Me datën 09 dhjetor 2015, pas njësëmundje
te papritur, u nda nga jeta ne Dr. Eftim
LLAZARI.  Lindi ne qytetin e Korçës  me 12
dhjetor 1944. Pas mbarimit te shkollës se mesme
mjekësore ne Tirane, ne vitin 1971 përfundoi
studimet ne Fakultetin e Mjekësisë të
Universitetit të Tiranës dhe u emërua si mjek
ushtarak me detyrën shef i shëndetesisë së
garnizonit të Korçës. Duke qene mjek qe kishte
përfunduar studimet universitare me rezultate
te larta, u dërgua për studime ne Kine ne
periudhën 1974-1975 për higjiene-epidemiologji.

Pas specializimit emërohet përsëri në Korçe
me detyrën më të lartë të shefit të shëndetësisë

së Korpusit. Më pas punon dhe  ne  Institutin Kërkimor te Mjekësisë Ushtarake,
deri ne vitin 1983.

Nga  viti 1983 Dr. Eftim Llazari punon në detyrën më të lartë të mjekut të
mjekësisë ushtarake, me gradën Kolonel dhe drejtor i drejtorisëse Shëndetesise ne
Ministrinëe Mbrojtjes, deri ne vitin 1992.

Në kushtet e një ushtrie me kërkesa te mëdha edhe ne fushën e mjekësisë,
Dr: Eftim Llazari ju  përkushtua me pasion punës duke rritur kërkesat ne përgatitjen
dhe kualifikimin e personelit mjekësor, organizimin dhe stërvitjen shëndetësore ne
kushte fushore për kohe paqe, katastrofa natyrore dhe natyrisht dhe për kohe
lufte. Njëkujdes te veçante Dr.Eftimi si drejtues i larte tregoi për kompletimin
organik te njësive dhe spitalit ushtarak me personel te larte mjekësor ne përputhje
me nivelin dhe kualifikimin. Ne periudhën e drejtimit te tij u be e mundur hapja e
spitaleve ushtarake ne Divizione dhe ne afërsi te spitaleve civile duke bere te
mundur njëbashkëpunim te ngushte civil-ushtarak qe rriste me tej kualifikimin e
mjekeve por dhe kujdesin shëndetësor ndaj ushtarakeve. Ai nuk u shkëput
asnjëherënga specialiteti i tij, si mjek higjienist duke punuar për thellimin e mëtejshëm
ne fushën e higjienës ushtarake ku kreu edhe mjaft studime për kushtet ne kazerme,
ne terrene e objekte te vështira për jetese e stërvitje. Ne periudhën e drejtimit te
Dr. Eftimit u evidentua njërritje e rëndësishme e punës profilaktike, mjekimit dhe
aktiviteteve shkencore. Ne vitin 1992 Dr.Eftimi u transferua përsëri ne Spital
Ushtarak ne detyrën e shefit te higjienës dhe epidemiologjisë ushtarake deri sa doli
ne pension ne vitin 2004.

Edhe pas viteve 1990, në kohën e ndryshimeve të mëdha, Dr Eftimi  ishte
po aq aktiv ne fushën e vet, duke integruar shërbimin shëndetësor te ushtrisëtone
me shërbimet homologe te ushtrive perëndimore. Me iniciativën e tij, shërbimi
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shëndetësor i ushtrisë shqiptare ne vitin 1992 u pranua anëtar me te drejta te plota
ne Komitetin Ndërkombëtar te Mjekësisë Ushtarake (CIMM), si organi me i larte
i përfaqësimit te mjekësisë ushtarake ne nivel botëror. Ai spikat me studime shume
profesionale ne fushën e sigurisë ushqimore dhe zhvillimin fizik te ushtareve gjate
shërbimit ushtarak.

Dr. Eftimi u nda para kohe nga jeta duke lënë një boshllëk te madh ne familje,
vëllazëri, miqtë dhe shokët me te cilët punoi ne gjithë këto vite pune e sakrifice ne
ushtri.

Ai do te mbetet ne plejadën  e shkëlqyer te mjekeve ushtarake te pas viteve
’70, duke lënë një emër dhe  kontribut te madh dhe te paharruar ne shërbimin
shëndetësor te Ushtrisë Shqiptare.

Gjate gjithë periudhës se punës  e deri ne fund te jetës, ai u shqua për një
ndershmëri dhe korrektësi shembullore, familjar model, i thjeshte i dashur dhe
njerëzor.

Dr. Eftimi do tëmbetet ne memorien e  kuadrove te ushtrisë dhe te mjekësisë
ushtarake për humanizmin dhe vlerat morale, te larta, tëcilat nderojnë atëdhe familjen
e tij të respektuar.

                                                       Nga Dr.Shk.Mjek. Luan Nikollari
                                                                   Kolonel rezerve
                                                    Këshilli UMSH-së- Rajoni Tiranë
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                       DR. MYZAFER  JANINA
                                    1927- 2015

Nënëntor shuhet Dr. Myzafer Janina,
mjek kardiolog që punoi me përkushtim  në
sektorë të ndryshëm  të fushës së organizimit,
drejtimit dhe të mësim dhënies.

Dr. Myzaferi  kreu studimet  e  larta me
rezultate të shkëlqyera në vitin 1957 në
Universitetin e Budapestit të Hungarisë. Ai u kthye
ne vendlindje në kohën kur  kishte nevojë të
madhe për mjekë. Filloi punën si mjek në Spitalin
e Durresit dhe më pas punon për disa vite si
Drejtor i Shërbimit Shëndetësor të rrethit të
Durresit.

Nga viti 1965 deri  në vitin 1969 Dr. Muzaferi drejton Seksionin e
Shëndetësisë pranë Komitetit Ekzekutiv të rrethit tëTiranës. Pas kësaj periudhe
ushtron detyrën e pedagogut  në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit tëTiranës,
pranë katedrës së Propedeutikes dhe Kardiologjisë, ku qëndroi deri në daljen në
pension.

Dr. Myzaferi mbahet mend si mjek serioz dhe i përkushtuar në tëgjitha
detyrat që ka patur, kërkues ndaj studentëve e vartësve dhe korrekt me pacientët.
Ai e dashuronte pa masë specialitetin e tij, prandaj  ndonse në moshë të thyer,
ndiqte me vëmendje konferencat dhe ligjëratat shkencore të fushës së kardiologjisë.
Shfrytëzonte literaturën bashkekohore në gjuhët  Anglisht, Italisht dhe Hungarisht.

Me shuarjen e Dr. Myzafer Janinës mjekësia shqiptare humbi një mjek
serioz, studentët e tij, njëkoleg  me virtyte të mira dhe familja njeriun e saj tëdashur.

                                                 Këshilli UMSHsë- Rajoni i Tiranës
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Në BULETININ e UMSH-së ftohen dhe mund të shkruajnë artikuj të gjithë
mjekët dhe stomatologët e Shqipërisë, si dhe kolegë nga vende të tjera.

Materialet dorëzohen pranë Këshillit Kombëtar të UMSH-së (Sekretariati i
Buletinit) të regjistruara në disketë PC.

Autorët, në hartimin e materialeve duhet të mbajnë parasysh plotësimin e
kërkesave të Kodit të Etikes dhe Deontologjisë Mjekësore, si dhe të plotësojnë
disa kërkesa redaktoriale.

Paraqitja e materialeve:

Artikujt duhet të shtypen në disketë PC, me hapesirë dyfishe midis rrjeshtave.

Materiali të dorëzohet në disketë i shoqëruar me tabela, foto, materiale
ikonografike, bibliografi ose dërgohet në internet në adresën:
albmedorder@albmail.com .

Në fillim të materialit të shënohet TITULLI, i cili në mënyrë të përmbledhur
reflekton përmbajtjen e temës; më poshtë shënohet emri (emrat) i autorit
(autoreve), grada ose tituj shkencorë, adresa e institucionit të punës.

Buletini i UMSH-së pranon të botojë:
> Artikuj redaksionalë;
> Artikuj që lidhen me aspekte sociale, të etikës dhe deontologjisë mjekësore;
>Artikuj për probleme organizative, informacione të veprimtarisë

administrativo-menaxheriale, juridike, etj.;
>Veprimtari kombëtare dhe ndërkombëtare të UMSH-së dhe të institucioneve

shëndetësore të vendit;
  > Paraqitje përgjithësuese dhe tematikë të veçantë mjekësore me interes më

të gjërë për komunitetin e mjekëve;
> Të reja shkencore të mjekësisë;
> Nga historia e mjekësisë (botërore dhe e vendit);
> Letra nga lexuesit;

> Pyetje dhe përgjigje për çështje të etikës, deontologjisë dhe zbatimit të
standardeve profesionale mjekësore.
Materialet që lidhen me përgjithësime dhe tematikë të veçantë mjekësore,
mund të shoqërohen edhe me bibliografi, e cila të mos kalojë 20 burime.

-UDHEZIME PER AUTORET-
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