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EDITORIALI 
 

 

25 VJET UMSH 

Vështrim historik mbi Urdhrin e Mjekëve të Shqipërisë 
Dr. Fatmir Brahimaj 

 

Urdhri i Mjekëve është një organizëm që ka shumë kohë që ekziston në shumë vende të 

qytetëruara të botës.Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë është një risi e dekadave të fundit në sistemin 

shëndetësor shqiptar. Krijimi i tij u arrit si një domosdoshmëri e kohës, si një imperativ në 

mjekësinë tonë. 

 

Urdhrat realizojnë: 

- Vetërregullimin e profesionit 

- Vetëqeverisjen e profesionit 

 

Urdhrat janë format më të mira organizimi për: 

- Bashkësinë e mjekëve 

- Mbrojtjen e publikut nga kequshtrimi i profesionit 

- Përmirësimin e cilësisë e kujdesit shëndetësor 

 

Ai krijohet me vetë nismën e mjekëve, për interesat e tyre profesionale në shërbim të të 

sëmurëve, i pavaruar nga hallkat shtetërore dhe pa asnjë ndikim ideologjik, partiak, racist, etnik 

apo fetar. Nënkuptohet, se një gjë e tillë as nuk mund të konceptohej, e të realizohej pa 

vendosjen e një sistemi shoqëror demokratik, të mbështetur në ekonominë e tregut, pa lirinë e 

mendimit dhe iniciativës private. 

 

Urdhrat profesional synojnë: 

- Demokratizimin e sistemit shëndetësor 

- Thyerjen e monopolit në menaxhimin e sistemit shëndetësor 

- Tërheqjen e mendimit teknik 

 

Urdhri i Mjekëve u krijua në bazë të Ligjit 7708, datë 18.05.1993 “Për Krijimin e Urdhrit të 

Mjekëve”. Nën drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes së Mjedisit të asaj kohe u 

ngrit Komisoni Qendror i Përkohshëm, i cili hartoi planin për njohjen e këtij organizmi në 

bashkësinë e mjekëve në të gjithë vendit dhe organizoi zgjedhjet për strukturat e tij. 12 Këshilla 

Rajonale për të gjithë vendin analogjikisht me ndarjen administrative të territorit të vendit. 

Nga Këshillat Rajonal u caktuan delegatët për Konferencën e I-rë Kombëtare të Urdhrit të 

Mjekëve të Shqipërisë (sot Asambleja Kombëtare), e cila pas shumë diskutimesh të ndryshme në 

14 Janar 1994 zgjodhi Këshillin Kombëtar dhe Presidentin e parë të tij Prof. Dr. Koço Poro. 

 



Me zgjedhjen e Këshillave Rajonale dhe Këshillin Kombëtar u vendos struktura organike, e cila 

natyrisht përcaktoi fazën fillestare pas të cilës filloi aktiviteti, puna praktike dhe ana funksionale 

e Urdhrit të Mjekëve. Sekretar i Përgjithshëm u emërua dr. Raif Hasani. 

 

U fillua nga puna për të hapur zyrat në rrethe e qendër, për të krijuar rregjistrin e parë të 

mjekëve, me dosjet personale (një lloj portofoli profesional të çdo mjeku), u hartua një draft i 

parë i “Kodit të Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore”. 

 

Pavarësisht entuziazmit të fillimit, punët nuk shkuan siç duhet. Klima nuk ishte e favorshme, 

pengesat me të cilat Urdhri i Mjekëve përballej ishin me karakter dhe natyra të ndryshme nga 

mosnjohja tek injorimi dhe konceptet e gabuara për të. 

Këto haseshin në publik, nëbashkësinë e mjekëve dhe veçanërisht në administratë shëndetësore. 

Ndryshimet e shpeshta të drejtuesve në institucionet shëndetësore publike bënin që çka arrihej të 

rrëzohej, e prapë të fillohej nga e para. 

 

Kështu nuk u arritën të konsolidoheshin marrëdhëniet e bashkëpunimit me partnerët tanë në 

institucionet e reja me nivel mediokër të menaxhimit të tyre. Mbi të gjitha ligji nuk lejonte 

pavarësi të plotë të Urdhrit të Mjekëve. 

 

Kontaktet me organizma homologe të huaja në këto rrethana ishin pa fryte. Sidoqoftë, ato na 

sygjeruan të ndryshonin ligjin për të siguruar pavarësi të plotë profesionale, buxhetore, shmangie 

nga ndikimet politike për të siguruar një vetërregullim dhe vetëqeverisje profesionale. 

 

Në vitin 1999,dr.Din Abazaj u zgjodh president i 2-të i Urdhrit të Mjekëve, i cili bashkë me 

zvpresidenten dr. Ruzhdije Qafmolla dhe sekretarin e përgjithshëm dr. Shaqir Krasta, lobuan fort 

për ndryshimin e Ligjit të Urdhrit të Mjekëve. 

Në 1 Qershor 2000, Kuvendi i Shqipërisë shfuqizoi ligjin e vjetër dhe miratoi Ligjin me Nr. 8615 

“Për Urdhrin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë”, i cili e përcaktoi atë si ent publik, të 

pavarur, jo buxetor, jo politik, thelbësisht profesional. 

 

Vizita e parë e Shoqatës Mjekësore Gjermane dhe bashkëpunimi me Këshillin e Përgjithshëm 

Mjekësor të Britanisë së Madhe (GMC) me një projekt 2 (dy) vjeçar ndryshoi rrënjësisht 

situatën. 

 

U hartuan dokumentet bazë: Statuti, Kodi i Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore dhe Rregulloret 

për mbarëvajtjen e punës së Urdhrit të Mjekëve. 

 

Bazuar në ligj dhe në dokumentet bazë u nënshkruan marrëveshje dhe memorandume 

bashkëpunimi me: Ministrinë e Shëndetësisë (në Këshillat Rajonale u nënshkruan marrëveshje 

lokale me institucionet shëndetësore publike), me Fondin e Sigurimeve të Detyrueshme të 

Kujdesit Shëndetësor, me Qendrën Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, Avokatin e Popullit, 

etj... 

Bazuar në to, u saktësua dhe u konsolidua hapësira e veprimit të Urdhrit të Mjekëve me aktorët 

dhe faktorët e shumtë që veprojnë në sistemin shëndetësor shqiptar. 

 



Bazuar në ligj dhe dokumentet bazë të hartuara dhe miratuara nga stukturat e tij, Urdhri i 

Mjekëve të Shqipërisë përcaktoi qartë objektivat, synimet, veprimtaritë themelore midis të cilave 

përmendim: 

1. Përsosja e procesit të regjistrimit dhe krijimi i regjistrit themeltar kombëtar dhe rajonal të 

Urdhrit, informatizimi dhe administrimi i tyre bazuar në rregulloret përkatëse. 

2. Vendosja e standardeve profesionale dhe monitorimi i respektimit dhe zhvillimit të tyre. 

3. Institucionalizimi dhe konsolidimi i bashkëpunimit me organizmat shtetërore dhe jo 

shtetërore duke njohur si partner strategjik Ministrinë e Shëndetësisë, në këtë kontekst 

institucionalizimi në sistem i praktikës së liçensimit dhe ri-liçensimit si atribut i Urdhrit 

të Mjekëve. 

4. Pranimi, shqyrtimi i ankesave dhe zhvillimi i gjykimit profesional. 

5. Gjallërimi dhe rritja me efektivitet të veprimtarisë së Këshillave Rajonale dhe Këshillit 

Kombëtar të Urdhrit të Mjekëve. 

6. Konsolidimi i Urdhrit si organ me autoritet të besueshëm në planin kombëtar dhe atë 

ndërkombëtar. 

7. Bashkëpunimi me stakeholders kombëtar dhe ndërkombëtar. 

8. Marrëdhëniet ndërkombëtare me oganizmat homologe dhe anëtarësimi në forumet 

ndërkombëtare me interes për Urdhrin. 

 

Gjatë këtyre viteve, Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë u anëtarësua me të drejta të plota në shumë 

organizma ndërkombëtare, si: 

➢ IAMRA - International Association of Medical Regulatory Authorities 

➢ ZEVA - Symposium of the Central and Eastern European Chambers of Physicians 

➢ SEEMF - The South-Eastern European Medical Forum 

➢ GIPEF -(Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Cipro, Slovenia, 

Lussemburgo, Albania) 

➢ CEOM – ECMO – European Council of Medical Orders (anëtarësimi me të drejta të plota 

u arrit në vitin 2017) 

➢ EFMA – European Forum of Medical Association 

➢ CPME – Standing Committee of European Doctors (në rolin e vëzhguesit) 

➢ WMA – World Medical Association 

 

Analizimi, gjykimi, vlerësimi dhe ballafaqimi i punës sonë me përvojën bashkëkohore 

ndërkombëtare ka qënë çelsi i arritjeve tona dhe baza për të ndërmarrë sfida të reja. 

Veprimtaritë e shumta kombëtare dhe pjesëmarrja në ato ndërkombëtare ishin në funksion të 

këtij procesi. Falë kësaj fryme, u bënë realitet implementimi i licencimit dhe ri-licencimit të 

mjekëve, praktika profesionale për mjekët e rinj, edukimi i vazhdueshëm mjekësor, vlerësimi i 

kompetencës dhe performancës profesionale, etj... 

 

Besimi, mbështetja dhe kontributi i gjithë bashkësisë së mjekëve bëri që strukturat drejtuese të 

Urdhrit të Mjekëve në bashkëpunim me stakeholders e shumtë kombëtar dhe ndërkombëtar të 

sigurojnë një ecuri dhe përparim konstant në realizimin e funksioneve dhe misionit të tij. 

 

Me moton “Drejtojmë mjekët dhe mbrojmë pacientët” edhe pse vetëm në 2 (dy) dekada 

veprimtari, Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë u bë një zë i rëndësishëm në sistemin shëndetësor 

shqiptar, si një organizëm me standarde dhe parametra të nivelit ndërkombëtar. 



 

Më 2014, Kuvendi i Shqipërisë shfuqizoi Ligjin 8615, datë 01.06.2000 “Për Urdhrin e Mjekëve 

të Shqipërisë”, ku në të përveç mjekëve të përgjithshëm dhe specialistë, ishin anëtarë edhe 

mjekët stomatologë. 

Me hyrjen në fuqi të Ligjit 123/2014, datë 25.09.2014 “Për Urdhrin e Mjekëve në Republikën e 

Shqipërisë” anëtarë janë vetëm mjekët e përgjithshëm dhe specialistë. 

 

Në pranverën e vitit 2015 u bënë zgjedhjet e reja. Presidenti i 3-të i Urdhrit të Mjekëve u zgjodh 

dr.Fatmir Brahimaj, ish president i Këshillit Rajonal, Qarku Vlorë dhe anëtar i Këshillit 

Kombëtar në dy legjislaturat e mëparshme dhe zv/president dr.Dritan Trepça. Ndërsa sekretare e 

përgjithshme u emërua znj.Kontilia Rapo. 

 

Strukturave të reja drejtuese nga asambleja Kombëtare ju lanë këto detyra: 

➢ Garantimi i pavarësisë të Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë; 

➢ Ruajtja e ekuilibrit financiar; 

➢ Ruajtja, zhvillimi dhe forcimi i bashkëpunimit me ndërkombëtarët 

 

Siç përcaktonte ligji i ri u fillua puna për: 

➢ Miratimine Statutit dhe rregulloreve të Urdhrit të Mjekëve duke u përshtatur me 

Ligjin e ri; 

➢ Krijimi i një regjistritë ri elektronik më të plotë dhe më bashkëkohor. 

➢ Riorganizimi i trupavetë gjykimit profesional duke u trajnuar për veprimaritë e 

tyre 

➢ Synimi kryesor vazhdimësia e veprimtarisë, duke konsoliduar arritjet dhe 

përballja me sfidat e reja. 

 

Sfida e madhe e jonaishtezbutja e krizës së besimit të publikut ndaj bluzave të bardha. Edhe pse 

në një terren të vështirë, me veprime e qëndrime të qarta që synonin humbjen e pavarësisë dhe 

minimizimin e funksioneve të UMSH-së, strukturat e reja të zgjedhura vazhduan punën e tyre. 

Duke bazuar veprimtarinë plotësisht në kornizën ligjore të funksionimit, po punohet fort për të 

kryer misionin dhe funksionin e UMSH-së, përfaqësimin e interesave të anëtarëve, ruajtjen dhe 

përmirësimin e standardeve profesionale si dhe sigurimin e publikut për cilësinë e kujdesit 

shëndetësor që i ofrohet. 

Në këtë terren po insistohet fort respektimi i plotë i Kodit të Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore 

si përgjegjësi profesionale e mjekëve. Është ngritur fort zëri për garantimin e një terreni të sigurt 

për të ushtruar me dinjitet profesionin mjekësor, në garantim të kushteve për respektimin e 

standardeve profesionale në të gjitha hallkat e ofrimit të kujdesit shëndetësor. 

Duke analizuar fenomene të reja, si: migrimi i mjekëve, dhuna ndaj tyre mbingarkesa në punë, 

tendenca për delegim detyrash në personat më pak të kualifikuar, kriminalizimi i skajshëm i 

gabimeve mjekësore, etj... 

 

Është sensibilizuar mbarë shoqëria për nevojën e qëndrimeve dhe vlerësimeve të reja për të 

krijuar klimën e duhur për një kujdes shëndetësor cilësor. 

 

UMSH-ja duke qenë hallkë ndërmjetësimi midis drejtimit profesional të mjekëve dhe mbrojtjes 

së publikut ndaj kequshtrimit të profesionit të mjekut është përpjekur të analizojë dhe gjykojë 



ankesat nëpërmjet një gjykimi profesional të paanshëm, bazuar në një ekspertizë sa më cilësore e 

të besueshme në respekt të të drejtave dhe detyrimeve të të gjitha poleve. Duke vëzhguar 

gjykimin e mjekëve nga proceset gjyqësore UMSH-ja ka konstatuar se penalizimi i mjekëve tanë 

është më i larti në rajon dhe më gjerë. Për këtë ka ngritur zërin për ndryshimet e nevojshme 

ligjore. Siç shihet vëmendja jonë është përqëndruar duke punuar dhe synuar që mjeku të ketë 

dinjitetin dhe personalitetin që meriton dhe publiku të jetë më i sigurtë për kujdesin shëndetësor 

që i ofrohet. Kështu palët do të jenë në marrëdhënie të shëndetshme besimi dhe llogari dhënëse. 

 

 

NGA HISTORIKU I MJEKËSISË 
 
 

NË 99-VJETORIN E LINDJES, NJË PËRKUJTIM PËR MJEKUN E MADH 

MAKSUT DRASA, MJEKU QË BËRI HISTORI NË KIRURGJINË 

SHQIPTARE 
Marrë nga gazeta “Panorama”e datës 10 Mars 2019 

 

Në këtë kohë kur shpirti human i njeriut po venitet, ku mania për të fituar është bërë gati e 

përbindshme dhe vlerat e të qenit njeri po shpërfillen mjerisht si pa të keq, na ndodh jo rrallë që 

të gjejmë prehje teksa kujtojmë ngjarje apo personazhe që lidhen me to, të cilët pasqyrojnë të 

kundërtën e këtij realiteti të trishtë. 

 

Një emër që meriton të kujtohet është dr. Maksut Drasa. 

 

Dr. Maksuti lindi në 10 Marsin e 1920-s në Arapsun të Turqisë. I ati i tij, Avniu, jurist i dëgjuar, 

nga ata burra që kishin mbaruar në Stamboll me medalje e që më pas do të ishte Kryetar Gjykate 

në Prefekturën e Tiranës dhe Durrësit, u martua me një vajzë armene, Iskui, ortodokse dhe lindi 

Maksutin. Prindërit e lanë shumë të vogël dhe e rriti gjyshja e tij. 

Dr. Maksuti, shkollën fillore e kreu në jetimoren e Tiranës dhe më pas vazhdoi shkollën teknike 

“Harry Fultz” për një vit dhe pastaj me sugjerimin e prof. Turdiut (mësuesit të matematikës), i 

cili i tha vëllait të Maksutit (Xhemil Drasa, vëlla nga babai, i cili në atë kohë ishte shofer i 

princeshave) se do ishte mirë që Maksuti, meqenëse ishte nxënës i shkëlqyer, të fillonte në vitin e 

2-të në gjimnaz, për të marrë një kulturë më të gjerë, bazuar në aftësitë që kishte shfaqur, kaloi 

në gjimnazin e Tiranës. 

 

Ka fituar konkurset për aktor që në moshën 9-vjeçare (publikuar nga gazeta “Ora”, 1929); më 

pas fitoi në pikturë. Nëna Mbretëreshë i aprovoi bursën për studime në Juridik, por shkoi për 

Mjekësi me insistimin e kushëririt të tij, Nuri Drasa, i cili ishte tregtar dhe administronte disa 

farmaci në Vlorë. Ai e këshilloi për mjekësi, pasi atdheu kishte më shumë nevojë për mjekë. 

Kështu, pas përfundimit të gjimnazit me rezultate të shkëlqyera, ai nisi studimet për mjekësi në 

Universitetin e Bolonjës, ku arriti të merrte notën më të lartë 30/30, me vlerësimit më të mora 

nga profesorët italianë. Emri i tij është në listën e studentëve më të mirë të Universitetit të 

Bolonjës. U detyrua të ndërpresë shkollën për shkak të ngjarjeve të luftës. Ai erdhi në Shqipëri 

në vitin 1942, me një shaptilograf me vete, të blerë me kursimet e shitjen e disa rrobave, të cilin 

ja kishte kërkuar Qemal Stafa (shok i tij i gjimnazit). Ngeli në atdhe sepse nisën bombardimet në 

Adriatik. Në Itali mbeti madje edhe valixhja me rroba e me libra. Mirëpo, çdo gjë e keqe e ka 



edhe një të mirë. Ai ndërpreu studimet, por filloi një tjetër shkollë të madhe, atë përkrah kirurgut 

të madh, Fredrik Shirokës, i cili ka thënë: “Maksut Drasa është i vetmi kirurg që mund të më 

zëvendësojë mua”. Duke punuar në Spitalin Civil të Tiranës, përkrah tij, Maksuti hodhi themelet 

e së ardhmes së tij prej kirurgu deri kur fitoi bursën për të përfunduar studimet. Kështu, në vitet 

1948-1950, shkoi në Bullgari dhe doli me rezultate të shkëlqyera. Siç ka thënë dr. Sami Zalavani: 

“Maksut Drasa, brenda 1,5 viteve likuidoi në gjuhën frënge, të gjitha lëndët e prapambetura nga 

ndërprerja e studimeve në Bolonjë dhe ato të kurseve të fundit, me notën më të lartë, aq sa 

mrekulloi të gjithë profesorët bullgarë të Mjekësisë”. Në Sofje, gjatë studimeve, mbrojti titullin 

Doktor i Shkencave Mjekësore me rezultate të shkëlqyera (një studim serioz mbi ndërtimin e 

qelizës). Nga Bullgaria u kthye si një mjek i formuar. Profesorët e fakultetit e mbanin pranë si 

një nga studentët më të mirë. Shokët e ngushtë, me të cilët mbaroi studimet në Bullgari, kanë 

qenë dr. Baftiar Xhindi dhe dr. Dhimitër Shyti. Me kthimin në atdhe emërohet shef i Kirurgjisë 

dhe Obstetrikës në Spitalin e Beratit. Kjo ndodhi pasi në Berat ishte kirurgu italian, De Markis 

(nipi i prof. Lozit), i cili u lejua nga qeveria shqiptare për tu kthyer në Itali. Kirurgu italian ishte 

trupmadh, me mustaqe dhe ky ishte sebepi që dr. Maksut Drasa la mustaqe që të dukej më burrë 

se ishte shumë i ri (30 vjeç). 

 

Nga sukseset e mëdha që pati në fushën e kirurgjisë, spitali i Beratit u aprovua si shkollë për 

specializantët e rinj në kirurgji dhe këtu përmendim nxënësin e tij të talentuar, prof. Panajot 

Boga, i cili pati fatin të jetë nxënësi i tij i parë dhe ky nuk lodhet duke treguar mrekullitë e dr. 

Maksutit, të cilat i ka jetuar gjatë kohës së qëndrimit të tij në Berat. Prof. Boga përmend shpesh 

një nga porositë që dr. Maksuti ia thoshte gjithmonë: “Materialin që ke lexuar qoftë 100 herë, do 

bësh mirë ta lexosh edhe njëherë pas operacionit se mund të gjesh ndonjë presje që të ka kaluar 

pa e parë”. Dr. Maksuti e bëri Beratin një qytet me emër në fushën e kirurgjisë, ku vinin pacientë 

nga e gjithë Shqipëria që nuk ka ndodhur e nuk po ndodh në asnjë qytet tjetër. Për emrin e madh 

që krijoi në fushën e kirurgjisë, në vitin 1970 u emërua Kryekirurg në Spitalin Ushtarak të 

Tiranës (1970-1982), ku talenti i tij si kirurg i shkëlqyer shpërtheu më tepër se kurrë. Ardhja e tij 

në këtë spital u konsiderua si një eveniment i rëndësishëm për personelin mjekësor të këtij 

spitali. Emërimin në këtë detyrë të rëndësishme e propozoi Beqir Balluku (ish-ministër i 

Brendshëm). 

 

Profesionalizmi i dr. Maksut Drasës 

 

Në vitin 1953 aplikoi për herë të parë në Shqipëri: Exsanguino transfuzion (transfuzionin e 

gjakut) tek një fëmijë i porsalindur (vajzë), me rezus pozitiv, ndërsa nëna me rezus negativ me 

probleme imunitare dhe kësaj ia vuri vetë emrin Rezarta. Për herë të parë guxoi të operojë një të 

sëmurë me perikardit adeziv, duke i hequr cipën që mbështjell zemrën. Në operacion asistoi për 

të kontrolluar zemrën, kardiologu i njohur prof. Pandeli Çina. Për këtë ndërhyrje të rëndësishme 

u xhirua një dokumentar (nga e nderuara Xhanfize Keko), i cili u shfaq në të gjitha kinematë e 

vendit për disa muaj me radhë. Vazhdoi me operacionin e heqjes së prostatës (teknika MILLIN), 

pa hapur barkun, por nëpërmjet perineumit (zona midis scrotumit dhe anusit); bëri implantimin e 

ovareve; modifikimin e operacionit për heqjen e Hydrocelës (testikuli me ujë); realizoi ndërhyrje 

kirurgjikale në të sëmurët me Endoarterit Obliterant të arterieve iliake, ilio-femorale (ngushtim i 

arterieve në gjymtyrët e poshtme); vuri në praktikë për herë të parë vagotominë selektive dhe 

trunkale tek të sëmurët që operoheshin nga ulçera duodenale. I pari që aplikoi në Shqipëri 

anestezinë peridurale. Vetëm në Berat operoi mbi 7,000 pacientë me këtë anestezi 



PERIDURALE. Në këtë mënyrë hoqi përdorimin e eterit (në narkozë gjenerale), jo vetëm tek 

femrat që lindin me operacion, por edhe në të gjitha llojet e ndërhyrjeve që bëheshin nga mesi e 

poshtë, gjinekologji, urologji për adenomë prostate, të gjitha llojet e frakturave në gjymtyrët e 

poshtme. Kur erdhi në Tiranë në Spitalin Ushtarak, e përhapi në të gjithë Shqipërinë duke 

përgatitur fillimisht anestezistët e Spitalit Ushtarak me këtë teknikë dhe pastaj u hapën kurse për 

të gjithë anestezistët e Shqipërisë. Për herë të parë në shqipëri realizoi operacionin Verthaim 

(Hysterektomia Radikalis cum lymphadectomia regionale), në një grua me kancer të qafës së 

mitrës. Ky operacion ka filluar të bëhet në Tiranë në spitalin Obstetrik-Gjinekologjik pas vitit 

2000. Për herë të parë futi në gjinekologji operacionin me incizion supracervikal, kur në 

Maternitet ende bëheshin operacione korporale (pritej mitra së gjati), kurse dr. Maksuti e hapte 

transversalisht pak në qafën e mitrës (Sexio Cezarea inferior) për të minimizuar hemorragjinë. 

Ka bërë për herë të parë Serklazhin (lidhjen e qafës së mitrës) që gratë të mos bënin abort 

spontan. I pari që mori përsipër operacionin në zorrën e trashë me probleme të ndërlikuara. Për 

herë të parë aplikoi vaksinë artificiale, duke i mundësuar çiftit të kryenin normalisht aktin 

seksual. Këtë vaksinë e bëri në fillim me pjesë të zorrës së trashë dhe më pas me pjesë të zorrës 

së hollë. Mjeshtër në operimin e fistulave anale si dhe hemorroideve. Në vitin 1971 së bashku me 

një grup kirurgësh ushtarak u dërgua në Kinë për specializim për kirurgjinë e ezofagut dhe 

vazave të gjakut. Atje përvetësoi metodat e reja në fushën e kirurgjisë që po aplikoheshin me 

sukses në spitalet e mëdha të Pekinit dhe Shangait. Në fillim e trajtuan si të gjithë kolegët, por 

kur e panë se ishte një talent në kirurgji që bënte operacione dhe i befasoi profesorët kinez, i 

dhanë trajtim të veçantë. Profesorët kinez arritën të thonë: “Dr. Maksuti qenka talent që ka 

ardhur të na mësojë ne dhe jo ne atë”. 

 

Dr. Maksut Drasa pa dyshim që ka zënë një vend nderi në panteonin e kirurgjisë shqiptare 

dhe botërore si dhe është futur në Enciklopedinë Amerikane si një nga gjenitë e shekullit të 

XX-të. 

 

Dr. Maksuti më se gjysmë shekulli shkriu gjithçka për gjënë më të shtrenjtë që ka krijuar Zoti: 

Jetën Njerëzore. Gjatë gjithë jetës së tij dr. Maksuti ka kryer rreth 250,000 ndërhyrje. Një vit 

para se të ndahej nga jeta, në vitin 2005, Këshilli Bashkiak i Beratit i akordoi mjekut të shquar 

titullin e lartë “Qytetar Nderi” me motivacionin: “Për profesionalizëm të lartë, përkushtim 

human, hulumtime e punime të vlerësuara dhe kontribute të shquara organizative, mjek kirurg 

me emër, duar të arta në shërbim të komunitetit e më gjerë”. Banorët e Beratit e pritën me gëzim 

këtë vlerësim, pasi ky mjek i nderuar u shërbeu me aq përkushtim e dashuri për mëse 20 vjet 

gjyshërve, prindërve, vëllezërve dhe motrave të tyre. Do ishte nder për ta që sptali i qytetit të 

mbante emrin e mjekut të nderuar “Maksut Drasa”. Po kështu, mjekët e Spitalit Ushtarak në 

Tiranë, të vjetër e të rinj, besoj se do të nderoheshin në qoftë se instancat përkatëse do ti vinin 

emrin “Maksut Drasa” Bllokut Operator (Urgjencës) të Qendrës Kombëtare të Traumës, të cilën 

ai e projektoi, krijoi dhe e vuri në funksion të plotë me sukses. Të huajt që kanë ardhur dhe 

vizituar këtë qendër në vitet e fundit janë habitur se si një shqiptar të kishte vizion kaq largpamës 

në vitet ’70-të për projektimin e një blloku operator të tillë kaq mirë-funksional, që siç u shpreh i 

ardhuri nga Austria: “Në Vjenë akoma nuk ka një bllok të tillë operator”. Doktor Maksut Drasa i 

meriton këto nderime sepse ai arriti të gjitha dimensionet që mbarte fjala e bukur MJEK. Ai 

mund të quhet me të drejtë “Kirurgu me duar të arta”, Pavli Shkarpa, kryetar i Shoqatës për 

Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës, thekson: “Dr. Maksut Drasa duhet të konsiderohet 

monument për trashëgiminë kulturore të qytetit të Beratit dhe me këtë status duhet që emri i tij të 



mbrohet nga shteti. Do të ishte nder për spitalin e Beratit të mbante emrin e prof. dr. Maksut 

Drasa”. 

 

Dr. Maksuti ishte në pararojën e mjekësisë shqiptare që mori përsipër operacionet në zorrën e 

trashë me probleme të ndërlikuara që vinin deri nga Tirana, teknikë operacioni që nuk përdorej 

tek ne (por e njohur jashtë): “Dr. Maksuti ishte pionier i aplikimit të saj në Shqipëri. Gjithashtu 

ai e hiqte prostatën pa hapur zgavrën e barkut. Tek dr. Maksuti vinte gjithë Shqipëria, njerëz nga 

të gjitha shtresat”, kujton nxënësi i tij prof. Panajot Boga. Ai botoi artikuj shkencorë në shtypin 

mjekësor të kohës, mbante referate me nivel të lartë shkencor në takime e simpoziume, ndërsa në 

vitin 1984 botoi librin “Teknika e Operacioneve Kirurgjikale”. 

 

Ai lexonte literaturë amerikane dhe perëndimore evropiane. Gjithashtu ai gjeti në Berat një terren 

ku kishte punuar një kirurg italian, por dr. Maksuti e çoi më përpara kirurgjinë. Ai botonte artikuj 

në revistat ndërkombëtare dhe gjithshtu ka shkruar libër për problemin e anestezisë peridurale 

dhe këto ishin edhe për mjekët shqiptarë apo të huaj. “Në një vend si i yni, me mundësi të 

kufizuara, mjafton të përdorësh në praktikë të rejat e mjekësisë botërore dhe kjo është një gjë e 

madhe” thotë prof. Boga. “Kontakti im me profesor Maksutin nuk mbaroi në ato 2 vjet, kur unë 

qëndrova në Berat. Tashmë ne ishim miq, ai më konsideronte si shok, por unë e kisha gjithnjë 

mësues. Unë jam vetëm njëri prej shumë kirurgëve të tjerë që kanë mësuar prej doktor Maksutit” 

përfundon rrëfimin kirurgu i kockave, prof. Boga. 

 

Pas daljes në pension në vitin 1982, dr. Maksuti vazhdoi të punojë rregullisht në Spitalin 

Ushtarak meqenëse ishte shumë i nevojshëm, duke bërë konsultat kryesore dhe operacionet 

kirurgjikale të vështira. Kjo vazhdoi deri në vitin 1992 ku për shkak të moshës nuk mundi të 

shkonte rregullisht në Spitalin Ushtarak. 

 

Në Shkurt të vitit 2018 Kryesia e Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare 

i ka bërë kërkesë Ministrisë së Mbrojtjes që Spitalit Universitar i Traumës, ish-Spitalit Ushtarak 

ti vihet emri “Maksut Drasa”. 
 

 

VEPRIMTARI MBARËKOMBËTARE 
 

 

DR. PANDELI ÇINA NDEROHET ME TITULLIN “QYTETAR NDERI I 

BERATIT” 
 

Më 13 Mars 2019 në sallën e Bashkisë së qytetit të Beratit u zhvillua ceremonia e dhënies së 

titullit “Qytetar Nderi” mjekut Pandeli Çina. Pjesëmarrja ishte masive me autoritetet më të larta 

të Bashkive përreth, mjekëve nga Berati, Kuçova, Skrapari dhe sidomos nga kryeqyteti, miqtë 

dhe të afërm. Pas dhënies së titullit dhe falenderimit nga dr.Pandeli Çina,folën Kryetari i 

Bashkisë Petrit Sina, prof. Jorgji Doksani, dr.Fedhon Meksi, dr.Ajli Alushani, farmacisti Xhovan 

Kajana. Në emër të Urdhrit të Mjekëve përshëndeti dr.Miltiadh Veveçka me fjalën si më poshtë: 

 

“Është kënaqësi për mua të shtoj nja dy-tre fjalë për bashkëqytetarin, mikun, kolegun dhe 

mësuesin tim dr.Pandeliun. Për ata që nuk e dinë në këtë sallë, ja vlen t’ju kujtoj që karrierra 



mjekësore e dr. Pandeli Çinës, pasi mbaroi shkëlqyeshëm Fakultetin e Mjekësisë në Varshavë të 

Polonisë, filloi në vitin 1956 direkt mjek në Çorovodë të Skraparit, ndryshe nga shokë shkolle të 

asaj kohe, të privilegjuar, në qytetet kryesore. Kjo mund t’i duket e çuditshme sot qindra 

mjekëve të rinj që janë larguar dhe po largohen nga Shqipëria për të punuar jashtë shtetit, 

sidomos në Gjermani. E çuditshmemund t’i duket sot edhe shumë e shumë mjekëve të tjerë që 

përfundojnë shkollën dhe qëndrojnë në kryeqytet, duke lënë bosh vendet e punës në vendlindjet e 

tyre në Berat, Shkodër, Korçë, Gjirokastër, Kukës, Fier,Tropojë dhe gjithkund Shqipërisë. Dr. 

Pandeliu u erdhi në ndihmë të sëmurëve të rrethit të Skraparit duke punuar me aq përkushtim sa 

tërë jetën banorët e kësaj krahine nuk do ta harronin, dhe vetë dr. Pandeliu ruan me përmallim 

kujtimet më të mira për mikpritjen e këtyre banorëve shumë mirënjohës. 

 

I transferuar pas 2 viteve në Berat, dr. Pandeliu do të kryente një volum pune të 

paimagjinueshëm për mjekët e sotëm, duke u shërbyer të sëmurëve ditën dhe natën në Spital, në 

Poliklinikë dhe nëpër shtëpira të Beratit dhe të Kuçovës; vetëm numuri i vizitave në Poliklinikë 

arrinte shifrën mbi 1,000 në muaj. Krahas kësaj pune rraskapitëse, mjeku i ri do të gjente kohën 

të përditësonte dijet e tij duke studiuar literaturën mjekësore bashkëkohore si poliglot në gjuhët 

polake, ruse, frënge, italiane, angleze dhe gjermane, madje si i apasionuar pas letërsisë, përktheu 

edhe poezi të disa autorëve të talentuar polakë dhe shkruajti disa poezi krijime të tij. Si frut i 

këtyre njohurive ishte edhe përdorimi për herë të parë në Shqipëri i mjekimit repolarizues të 

Sody Polaris dhe në mënyrë të veçantë i antikoagulantëve tek të sëmurët me infarkt të miokardit 

në vitin 1961, dhe po me iniciativën e tij tek të sëmurët me insultë cerebrale iskemike në vitin 

1978, të cilat më pas u përdorën edhe në klinikat e Tiranës. Të gjitha këto ndikuan që emri i tij të 

bëhej i mirënjojtur në mbarë opinionin mjekësor të vendit tonë dhe në vitin 1968 dr.Çina u 

transferua në Spitalin Universitar të Tiranës, sot “Nënë Tereza”. Atje, krahas punës intensive me 

të sëmurët rëndë të pavionit të kardiologjisë, ai krijoi dhe drejtoi edhe grupin e parë të 

specializantëve të Kardiologjisë nga dolën specialistët Spiro Qirko, ushtaraku Skënder Kraja, 

Zefir Harxhi, Sali Berisha dhe vite më pas dhjetra të tjerë, ndërmjet tyre edhe kardiologët tanë të 

Beratit Pavllo Bojaxhi, Mehmet Xheka, Mimoza Trimçev, etj... Në vitin 1975, gjatë të 

ashtuquajturës “fushatë kundër burokracisë”, me dinakërinë e brrylave e transferuan përsëri në 

Berat, ndërkohë që mjekët e privilegjuar të Partisë, të cilët sipas orientimeve duhej të lëviznin, 

mbetën në Tiranë deri në fund të jetës pa e njojtur kurrë punën e lodhshme, pa orar të mjekut të 

“Shqipërisë tjetër”. Dr.Çina vazhdoi si edhe më parë, i palodhur t’u shërbejë të sëmurëve të 

shtruar në Spital dhe atyre ambulatorë, pa hequr dorë nga puna shkencore dhe në vitin 1976 

mbrojti disertacionin për “Kandidat Shkencash” pranë katedrës së Kardiologjisë në Fakultetin e 

Mjekësisë në Tiranë dhe botoi punime të shumta në shtypin mjekësor, ndër to edhe monografinë 

e vetme në literaturën mjekësore shqiptare “Mjekimi me Digitalis dhe intoksikacioni terapeutik”. 

Tashmë emri i tij ishte bërë aq shumë i njojtur sa nevoja për ta patur këtë mjek të shquar në 

kryeqytet u bë e tejskajshme.Në vitin 1979 u transferua për herë të dytë në Spitalin Universitar të 

Tiranës, në klinikën e kardiologjisë, ku vazhdoi punën me të sëmurët rëndë dhe si pedagog 

nxorri dhjetra specializantë kardiologë për anëekënd Shqipërisë. Në të njëjtën kohë ai bëri edhe 

punë eksperimentale me kafshët si çrregullimet e ritmit të zemrës tek kaviet, minjtë dhe lepujt; 

botoi me dhjetra artikuj në revistat mjekësore dhe mori pjesë në shumë simpoziume shkencore 

mjekësore brenda dhe jashtë vendit. Për të gjitha këto dhe si pedagog i Fakultetit të Mjekësisë 

dr.Çina u laurua me titullin “Profesor”. 

 



Megjithëse i larguar, ai nuk i harroi kurrë të sëmurët e qytetit ku u rrit dhe të gjithë krahinës ku 

punoi, duke i pritur në Tiranë me krahë hapur dhe duke i ndihmuar me mish e me shpirt për 

problemet mjekësore dhe më gjerë. Ai mbeti dhe është biri modest i lagjes Mangalem që ka 

ruajtur një dashuri të pamasë për qytetin e tij të Beratit dhe banorët e tij. Dr. Pandeliu nuk ndenji 

indiferent në ngjarjet e viteve ’90. Ai u aktivizua në lëvizjen demokratike për përmbysjen e 

regjimit monist dhe vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri.Gjithashtu mori pjesë në krijimin 

e shoqatës së intelektualëve shqiptarë, ku e zgjodhën kryetar të kësaj shoqate,e cila dha 

ndihmesën e saj për demokratizimin e vendit dhe ndërkombëtarizimin e çështjes për pavarësinë e 

Kosovës. 

 

Përsa u tha më lart, do të ishte e pasaktë të mos përmendnim emrin e Joanas, bashkëshortes të dr. 

Pandeliut. Joana, kjo vajzë nga Varshava u largua nga atdheu i saj Polonia për t’i ndenjur 

gjithmonë pranë besnike bashkëshortit kudo që atë e emëronin: në Skrapar, Berat apo Tiranë, 

duke u bërë shembull për shumë vajza dhe gra të reja dje dhe sot në vendin tonë e kudo. Ajo me 

përkushtim i krijoi shokut të saj të jetës kushtet sa më komode për të përballur punën e tij të 

tejzgjatur me plot urgjenca, ditën edhe natën, dhe në të njëjtën kohë, duke e mbajtur derën hapur 

të shtëpisë së saj për të pritur me ngrohtësi të sëmurët, kolegët dhe miqtë e tij, tamam si një grua 

e nënë shqiptare e traditave fisnike të dikurshme. 

 

Do më lejoni në mënyrë përmbledhëse të shprehem që dr.Pandeli Çina, i lindur në Tepelenë në 

një familje tradicionale beratase, i rritur në Berat dhe i punësuar në Skrapar, Berat e në Tiranë 

është një personalitet i shquar i shëndetësisë dhe shoqërisë shqiptare që me titullin ”Qytetar 

Nderi i Beratit” nderon gjithë Shqipërinë. 

 

Dr. Miltiadh Veveçka 

Këshilli Rajonal Berat 

 

 

KONFERENCA E KR SHKODËR:“PËRDITËSIME NË MENAXHIMIN E 

SËMUNDJEVE KRONIKE TË SISTEMIT KARDIO-RESPIRATOR” 

 
Në datat 27-28.02.2019, në sallën e Hotel “Coloseo” Shkodër, Këshilli Rajonal Shkodër, UMSH 

në bashkëpunim Drejtorinë e Shëndetit Publik Shkodër organizoi Konferencën dy ditore me temë 

“Përditësime në Menaxhimin e Sëmundjeve kronike të sistemit Kardio-Respirator”. 

 

Qëllimi i organizimit të kësaj konference ishte përditësimi i njohurive tëmjekëve të familjes dhe 

mjekëve specialistë me të rejat e fundit në diagnostikimin dhe manaxhimin e SPOK, Astmës dhe 

Insuficiencës Kardiake me Fraksion Ejeksioni të Ruajtur v.s. të Reduktuar.Diskutim mbi nevojat 

e pambuluara të këtyre sëmundshmërive, studimet klinike në vazhdim për terapi të reja dhe 

përditësimi i udhërrëfyesve ndërkomëtarë. 

 

Koferencën e hapi Presidentja e Urdhrit të Mjekëve Shkodër dr.Nevila Luli dhe e përshëndetën: 

Pesidenti i UMSHdr.Fatmir Brahimaj, si dhe dr. Astrit Beci Drejtor i Operatorit të Shëndetit 

Publik për Veriun. 

 



Në fillim të konferencës Urdhri i Mjekëve të Shqipërise (Këshilli Rajonal Shkodër) me rasti e 

25-vjetorit të krijimit të UMSH nderoi me Çertifikata Mirënjohje me motivacion “Për kontribute 

të veçanta në mbrojtjen e shëndetit të komunitetit dhe rritjen e cilësisë së shërbimit shëndetësor” 

mjekët e mirënjohur: dr.Hamza Vneshta, dr. Pranvera Belinova, dr.Zana Uruçi, dr.Elizabeta 

Sadiku, dr. Fatmira Troshani. 

 

Në konferencë u mbajtën prezantime nga:prof. Perlat Kapisyzi me temë, “Diagnoza dhe trajtimi 

bashkëkohor në SPOK”, prof. Etleva Qirko, “Përqasjet e reja të trajtimit të Astmës”, dr.Nadire 

Suma, “Përditësime të GOLD 2019”, dr.Anila Kavaja, “Studimet e fundit nbi terapitë mjekësore 

në SPOK”, dr.Lindita Çela, “Overlap Astma-SPOK”, dr. asc. Edlira Ruçi, “Insuficienca 

Kardiake me Fraksion Ejeksioni të Reduktuar vs të Ruajtur”, dr.Semiha Pirani, “Menaxhimi 

terapeutik i IK me FE të Ruajtura vs të Reduktuar”, dr.Edi Smajlaj, “Stabiliteti klinik në 

Insuficiencë Kardiake”, dr.Nevila Kasemi, “Menaxhimi post “dekompensim akut” i pacientëve 

me IK, dr.Zorada Bekteshi, “Nevojat e pambuluara në IK”. 

 

Pezantimet u dëgjuan me shumë interes nga pjesëmarrësit të cilët ishin mjekë të Qendrave 

Shëndetësore të tre rretheve (Shkodër Pukë dhe Malësi e Madhe) si dhe mjekë nga Spitali 

Rajonal Shkodër. Në fund të konferencës pjesëmarresit u pajisën me çertifikata dhe përfituan 

kreditet e aprovuara nga QKEV. 

 

Këshilli Rajonal Shkodër 

 

 

PROF. DR. BEDRI BYLYKU: MBI KONTRIBUTIN E MJEKIMIT 

TË TUBERKULOZIT EKSTRA-ARTIKULAR 
 

Prof. Dr. Bedri Bylyku që tashmë mban në supe 85 vite, nga të cilat 60 në shërbim të mjekësisë, 

ishte i pranishëm në sallën “Aleks Buda” të Akademisë Shkencave me rastin e promovimit të 

librit të shkruar së fundi prej tij, me titull “Tuberkulozi Klinik”. Në këtë takim që u zhvillua më 

dt. 27 Shkurt 2019, morën pjesë kolegë e pedagogë, pëfaqësues nga Urdhri i Mjekëve, si dhe të 

afërm, shokë dhe miq të autorit. 

 

Pjesëmarrësit në takim vlerësuan punën e prof. Bylykut për tuberkulozin ekstrapulmonar që siç u 

shpreh një nga kolegët e tij, përfaqësoi të renë në këtë shërbim. Libri i shkruar prej tij sintetizon 

përvojën 60 vjeçare në cilësinë e specialistit, për zbulimin në stadet më të hershme të sëmundjes, 

trajtimin në përshtatje me stadet e saj dhe dispancerizimin e rasteve të zbuluara, në përputhje me 

programet për lufimin e TBC-së në Shqipëri. Libri është një përmbledhje e temave që autori ka 

zhvilluar me studentë dhe mjekë që prej vitit 1956. Gjerësia e trajtimit të problematikës lidhur 

me tuberkulozin në përgjithësi dhe atë osteoartikular në veçanti, trajtimi i sëmundjes duke patur 

parasysh diagnozën diferenciale me sëmundjet e tjera, ecuritë e sëmundjes në moshat e ndryshme 

dhe ndikimet e faktorëve ekonomiko-social, të gjitha këto së bashku, e bëjnë veprën një lloj 

‘vademecumi’ për mjekun pneumolog dhe të përgjithshëm në drejtim të njohjes dhe të luftimit të 

sukseshëm të tuberkulozit. 

 

Në librin e prof. Bylykut në drejtim të koncepteve lidhur me depistimin dhe luftën kundër 

tuberkulozit, luftohen opinionet e gabuara sipas të cilave TBC-ja tashmë nuk është problem, dhe 



konceptit se kjo sëmundje tashmë i përket të kaluarës dhe vetëm mjekëve ftiziatër.Ai 

rekomandon që TBC të konsiderohet një pjesë e pa ndarë e patologjisë ku çdo mjek i çdo profili 

të përvetësojë njohuritë elementare të kësaj sëmundje, duke e ruajtur vigjilencën për ta zbuluar sa 

më herët dhe mjekuar në kohë këtë sëmundje që shkakton paaftësi në punë dhe invaliditet. 

 

Një dukuri që spikat në kushtet aktuale në vlerësimin e prof. Hasan Hafizi për figurën e mjekut të 

apasionuar Bedri Bylyku ishte lufta për pëqafimin e së resë, për hapjen në kohë të shërbimit të 

TBC-së eksra-artikular dhe të korrektesës në punë. Gjithashtu mjaft kolegë të tjerë, si:prof. 

Pandeli Çina, prof. Petrit Bara, dr. Lutfi Zhegu, dr. Bashkim Xhafa, etj.., vunë në pah cilësitë jo 

vetëm profesionale, por edhe ato mbi etikën dhe deontologjinë, për raportet njerëzore të mjekut 

me pacientët dhe kolegët e tij. 

Në stadin aktual të krizës së besimit ndaj figurës së mjekut apo në ndonjë rast, të raporteve të 

ndërsjellta jo korrekte të pacientëve me mjekët, janë të shumtë edhe shembuj pozitiv ku spikat 

humanizmi së bashku me profesionalizmin mjekësor. Është detyra jonë dhe veçanërisht e medias 

ta paraqesë realisht e pa deformime atë. 

 

Kuvendi i Shqipërisë për merita të veçanta ka nderuar prof. Bedri Bylykun me titullin e lartë dhe 

të merituar “Mjeshtër i Madh” por në skajet e vendit tonë ka mjaft mjekë të tjerë që e meritojnë 

të vlerësohen me tituj dhe shpërblime. 

 

Dr. Faik TOSKA 

Këshilli Rajonal Tiranë 

 

 

KONFERENCA E KR KORÇË: PËRDITËSIME NË MENAXHIMIN E 

SËMUNDJEVE KRONIKE TË SISTEMIT KARDIO-RESPIRATOR II 
 

Këshilli Rajonal Korçë organizoi në datat27-28 Mars 2019 nëambientet e "Life Gallery Hotel" 

konferencën me temë: "Përditësime në menaxhimin e sëmundjeve kronike të sistemit Kardio-

Respirator II". 

 

Qëllimi i organizimit të kësaj konference ishte përditësimi i mjekëve të familjes dhe mjekëve 

specialistë me të rejat e fundit në diagnostikimin dhe menaxhimin e SPOK, Astmës dhe 

Insuficiencës Kardiake. 

 

Konferenca u hap me fjalën përshëndetëse të dr. Gjergji Denasit, President i KR Korçë dhe nga 

dr. Dritan Treça, Zvpresident i UMSH. 

 

Në konferencë nga KR Korçë u vlerësuan 7 mjekë me "Çertifikata Mirënjohje" për kontributin 

dhe vlerën që i japin shëndetësisë: 

Dr. Pëllumb Bregu Kardiolog 

Dr. Gaqo Kane Neurolog (pas vdekjes) 

Dr. Vollandi Remaçka Pediatre 

Dr. Fluturak Lamçe Infeksionist 

Dr. Astrit Agastra Pediater 

Dr. Eqerem Zyferi Kirurg 



Dr. Llambro Karanxha Kirurg 

 

Gjatë 2 ditëve të konferencës sipas programit referuan mjekët: Dr. Ilda Lera, Dr. Ilia Skëndi, Dr. 

Arben Murataj, Prof. Margarita Resuli, Prof. Hasan Hafizi, Dr. Diana Aliçkolli, Dr. Laert Gjati. 

 

Në sajë të organizimit shumë të mirë nga KR Korçë konferenca pati interesim dhe pjesëmarrje të 

lartë. Në të morën pjesë 148 mjekë. Gjatë konferencës u shpërndanë Buletinetë UMSH, si edhe u 

ndanë çertifikata për të gjithë mjekët pjesëmarrës. 

 

Këshilli Rajonal Korçë 

 

 

VEPRIMTARI NDËRKOMBËTARE 

 
 

KONGRESI EUROECHO 2018 
Dhjetor 2018 

 

Në Dhjetor 2018, një grup kardiologësh nga Shqipëria, u bënë pjesë e eventit më të madh 

europian të imazherisë kardiake-Kongresit Euroecho 2018. 

 

Ky është një event që zhvillohet një herë në vit në një prej vendeve evropiane. Vitin e shkuar u 

zhvillua në Milano-Itali. 

 

Në këtë event pati pjesëmarrje të gjerë, nga e gjithë bota, me prezantime orale, postera, etj... 

 

Risia që sjell ky kongres ka të bëjë me të rejat më të fundit në fushën e Echo-s Kardiake, në 

lidhje me diagnostikimin sa më të saktë dhe të up-datet të pacientëve që paraqiten për vizitë apo 

kontroll tek mjeku specialist kardiolog, qofshin për herë të parë apo qofshin pacientë kronikë për 

kontrolle periodike. 

 

Temat që u trajtuan ishin të larmishme, që lëvronin gjithë sferën e Kardiologjisë, gjithë gamën e 

sëmundjeve kardio-vaskulare. 

 

Feedback-u dhe impakti që na la ky kongres ishte shumë i rëndësishëm dhe i vlefshëm në 

praktikën tonë të përditshme dhe ky ndërveprim dhe shkëmbim eksperiencash me kolegët tanë në 

gjithë botën na jep më shumë siguri dhe na e përforcon akoma më shumë cilësinë e shërbimit dhe 

të ekzaminimeve ndaj pacientëve tanë, të cilët na kanë besuar zemrat. 

 
Dr. Elton Qeli, Kardiolog 

Poliklinika nr. 5, Tiranë 

 

 

Mbledhja e Bordit dhe Asamblesë së Komitetit të Përhershëm të Mjekëve 

Evropian(CPME- Standing Committee of European Doctors) 
Maltë 5-6 Prill 2019 



 

Më dt. 5-6 Prill u zhvillua “Mbledhja e Bordit dhe Asambleja e Komitetit të përhershëm të 

mjekëve evropian”. Këtë veprimtari të zakonshme të pranverës e kishte ftuar në Valletta, 

Shoqata Mjekësore e Maltës. Përveç delegacioneve të vendeve anëtare të këtij komiteti, ishin të 

pranishëm si vëzhgues delegacione të organizmave profesional të Shqipërisë, Serbisë dhe 

Izraelit. 

 

Dita e parë e kësaj veprimtarie (pas ceremonisë së hapjes) u çel me raportimet Kombëtare të 

Austrisë, Bullgarisë, Sllovenisë. Nga UMSH-ja u paraqit një raport i shkurtër mbi festimet e 25 

vjetorit të urdhrit dhe u ftuan drejtuesit e CPME-së për të marrë pjesë në këtë veprimtari jubilare. 

Më tej përfaqësuesit e grupeve të punës paraqitën draft raporte dhe materiale të tjera që do ti 

paraqiten Asamblesë për aprovim. 

 

Në ditën e dytë zhvilloi punimet Asambleja e CPME-së. Pas verifikimit të mandateve të 

pjesëmarrësve filluan punimet, paraqitjen e çështjeve proceduriale, aprovimin e minutave të 

Asamblesë së muajt Nëntor, si dhe raportimet e komisioneve. 

Në seancat e mesditës u shqyrtuan dhe u aprovuan rezolutat mbi: 

➢ Mundësimin e jetesës së shëndetshme për të gjithë. 

➢ Respektit të etikës në inteligjencën artificiale. 

➢ Ofrimin e kujdesit shëndetësor cilësor (këtu flitej mbi përhapjen e mjekësisë defensive si 

dhe rëndësinë e respektimit të udhërrëfyesve klinikë, EVM dhe komunikimit etik me të 

sëmurët në ndodhitë e veçanta në praktikën mjekësore). 

Diskutim i veçantë u bë për qëndrimin ndaj GMC (Këshillit të Mjekëve të Përgjithshëm) të 

UK. Njëzëri u vendos që pavarësisht rezultateve të Brexit, ai të mbetet anëtar me të drejtë të 

plotë vote në CPME. 

 

President i CPME-së Prof.Dr.F.U.Mongomery mbylli veprimtarinë duke falenderuar gjithë 

pjesëmarësit për kontributin në këtë takim të suksesshëm. Ai theksoi: “Vendimet tona tregojnë se 

së bashku ne, mjekët evropian, marrim vendimet më të mira për të mbrojtur shëndetin e publikut, 

të drejtat e njeriut dhe cilësinë e lartë të kujdesit shëndetësor”. 

 

 

KAZUISTIKË 
 

 

GONORRHOEAE, SËMUNDJA MË E SHPESHTË SEKSUALISHT E 

TRANSMETUESHME 
Prof. Dr. Robert ANDONI, Dr. Bledi CANI, Albana MECULI 

Laboratori bakteriologjik Q.D. Ungjillizimi 

 

Nga S.S.T Gonorrhoea për nga shpeshtësia ka peshën kryesore (Nuk flasim për infeksionet virale 

AIDS–SIDA, etj.., apo ato parazitare si trichomoniaza, etj..). Dikur ka qenë Sifilizi,që 

konsiderohej sëmundja më klasike seksualisht e trasmetueshme dhe që zë një vend të caktuar në 

historinë e mjekësisë.Ai karakterizohej nga shenja klinike në organet genitale,por kishte një 

klinikë tepër kamuflante, sepse prekte pothuajse të gjithë organet e organizmit të njeriut,aq sa 



mjekët e vjetër e quanin sifilizin “imitatori i madh”,madje përdornin dhe shprehjen:In dubio 

recipe luem (në rast dyshimi merrni në konsideratë sifilizin).Për fat të mirë shkaktarja e kësaj 

sëmundje Treponema palidum mbetet shumë e ndjeshme ndaj antibiotikëve (penicilinës, etj..)dhe 

me fillimin e erës së antibiotikëve kjo sëmundje tani po vërehet rrallë. 

 

Ndërkaq Gonorrhoeae mbetet në rendin e ditës. 

 

Ajo është sëmundja e shkaktuar nga Neiseria Gonorrhoeae,dhe është mjaft e përhapur në botë 

dhe në vendin tonë. 

 

Sipas të dhënave të OBSH në vitin 2012 llogariteshin në të gjithë botën 78 milion raste;nga këto 

35 milion në rajonet e Pacifikut Perëndimor,11.4 milion në Azi,11.4 milion në Afrikë,11 milion 

në Amerikën e Veriut dhe të Jugut,4.7 milion në rajonin Evropian dhe 4.5 milion në rajonin e 

Mesdheut. 

 

Cili është shkaktari i kësaj sëmundje 

 

Shkaktari i sëmundjes është një bakteri quajtur Neisseria Gonorrhoeae, i zbuluar nga Neisser.Ai 

bën pjesë në familjen Neisseriacae dhe përhapet ndërmjet njerëzve ekskluzivisht me anë të 

kontaktit seksual.Ky bakter vendoset nëçifte dy e nga dy dhe merr formën e kokrrës së kafesë.Në 

këtë pikë ai i ngjan meningokokut,shkaktarit të meningitit,madje janë të të njëjtës familje por 

kanë karakteristika të ndryshme biokimike.Nuk po hyjmë në karakteristika të hollësishme 

bakteriologjike,përpos portretit të tij,veçse shënojmë që përmasat dhe aftësitë ngjyruese 

ndryshojnë kur i sëmuri ka filluar mjekimin. Çfarëështë e rëndësishme:është që gonokoku nuk 

jeton dot në mjedisin e jashtëm por vetëm në organizmin e njeriut.Kështu trasmetimi nuk mund 

të bëhet nga objektet dhe mjedisi,por vetëm nga individi i sëmurë me anë të kontaktit seksual 

(përjashtim bën vetëm oftalmia gonokoksike e të porsalindurve). 

 

Si zhvillohet sëmundja e Gonorresë tek njerëzit 

 

Kafshët nuk preken nga Gonorrhoea.Si për shumë infeksione të tjera ato kanë imunitetin e 

species.Tek njerëzit,në meshkujt pas infeksionit gonokokët kalojnë në epitelin shtresor e 

cilindrik, dhe vendosen në indin sub-epitelial të kanalit të jashtëm urinar (uretrës). 

 

Neutrofilet polimorfonukleare e rrethojnë gonokokun së bashku me serumin ato formojnë 

sekrecionet karakteristike të gonorresë në lumenin e uretrës (uretriti gonokoksik). Duhet të 

shënojmë se asnjë bakter tjetër nuk mund të shkaktojë më shumë qelb në uretër se sa 

gonokoku.Infeksioni më pas përhapet më gjerë,madje nëpërmjet enëve limfatike jep ndërlikime 

të sëmundjes.Tek femrat gjendrat e Bartolinit dhe ato cervikalet janë të parat që preken ndërsa 

uretriti është kalimtar.Kjo shpjegon edhe faktin që femrat duke mos patur shenja në kanalin 

urinar shpesh herë as që e dinë që janë të sëmura dhe bëhen burim infeksioni për partnerët e tyre 

seksual.Prekja e qafës së mitrës dhe tubave të saj janë ndërlikime serioze.Infeksioni gonokoksik 

mund të prekë edhe organe të tjerë,nëpërmjet gjakut ai mund të kalojë në zemër dhe 

artikulacione.Foshnjat e porsalindura mund të marrin infeksionin gjatë lindjes (prekja e syve 

mund tëçojë deri në verbim); e ashtuquajtura oftalmia neonatorum.Nganjëherë sëmundja prek 

grykën,gjatë seksit oral,fundin e zorrës së trashë gjatë seksit anal. 



 

*** 

Në kabinetin mjekësor u paraqit zonjusha K.P.19 vjeç e cila më parë kish ndjerë dhimbje që i 

shtoheshin gradualisht në kuadratin e poshtëm të majtë të barkut.Ajo kishte ndjerë nauze dhe 

kishte vjellë një herë,kishte patur ethe por nuk e kishte matur temperaturën.Në fillim ajo mendoi 

se kishte patur apendicit,por shpejt u kujtua se apendiksi ndodhet në anën e djathtë.Zonjushës 

K.P. ju bë një ekzaminim vaginal dhe u konstatuan sekrecione të verdha nga cerviksi.Adnekset e 

anës së majtë palpoheshin të forta dhe paraqisnin dhimbje kur lëvizej cerviksi para dhe prapa.U 

vendos një tampon në cerviks për 30 sekonda që të thithte sekrecionet,me to u përgatit një 

preparat mikroskopik.Në preparatin e ngjyrosur sipas gramit,në mikroskop dukeshin shumë 

neutrofile të shkatërruara dhe diplokoke gram negative në formën e dy veshkave ose të kokrrës 

së kafesë,që siç dihet është një pamje karakteristike për gonokokët.Duke u nisur nga kjo 

pamje,tamponi u mboll në terrenin e posaçëm laboratorik dhe pjata u vendos në enën me qiririn 

ndezur për ti siguruar një atmosferë me CO₂ rreth 5%, e cila është e nevojshme për rritjen 

optimale të naiserieve dhe u inkubua për 24 orë në temperaturë 37°C.Të nesërmen në terren ishin 

zhvilluar koloni gonokokësh.Zonjusha K.P.e informoi mjekut se disa ditë më parë kishte pasur 

dy partnerë seksual me të cilët kishte kryer marrdhënie seksuale të pambrojtura,por asnjëri prej 

tyre nuk dukej se kish shenja sëmundje. 

 

Ndërmjet zonjushës K.P. dhe mjekut u zhvillua ky dialog:A ka mundësi doktor ta kem marrë 

mikrobin infektues të themi nga ndenjësja e WC?Jo zonjushe.Po nga e kam marrë atëhere?Nga 

partnerët tuaj seksual zonjushe.A mund të infektoj unë tani njerëz të tjerë?Po mund ti 

infektoni.Sa më është shtrirë infeksioni, cilët organe më ka prekur?Ka të ngjarë që të jenë prekur 

edhe tubat e mitrës,pra të keni dhe salpingit.A ka rrezik që të kem komplikacione?Në qoftë se nuk 

mjekoheni,puna mund të shkojë deri në sëmundjen inflamatorepelvike,të mbeteni infertile,pra 

shpejt duhet të filloni mjekimin me antibiotikun e përshtatshëm.Si mund ta evitoja këtë infeksion-

pyeti në fund zonjusha K.P.Partnerët tuaj që nuk dukeshin të sëmurë,janë të infektuar me 

Gonorre por ata kanë formën asimptomatike të sëmundjes,ju nuk duhet të keni marrdhënie të pa 

mbrojtura me të tillë partnerë në qoftë se ata nuk janë të mjekuar më parë. 

 

Por duhet të theksoj edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme -tha doktori.Disa herë sëmundjet 

seksualisht të trasmetueshme “udhëtojnë së bashku” dhe ju duhet të konsideroheni me fat që 

sëbashku me Gonorrenë nuk keni marrë edhe ndonjë sëmundje tjetër. E kam fjalën për atë 

sëmundjen e mallkuar AIDS apo SIDA. Uau, ç’kusur pata. Po, po! 

 

E sëmuara K.P. filloi menjëherë mjekimin e përshkruar nga mjeku dhe shpejt u bë mirë. 

 

Nga shembulli i mësipërm nxjerrim edhe këto përfundime për Gonorrenë:  

(1.) Infeksioni gonorroik nuk merret në ambjentet ose objektet, por vetëm nëpërmjet 

kontaktit seksual, këtë e thamë edhe më lart. 

(2.) Infeksioni asimptomatik i meshkujve jep forma invaduese (salpingit, sëmundjen 

inflamatore pelvike)tek femrat,siç kishte dhe zonjusha K.P. 

(3.) Diagnoza paraprake bëhet me ekzaminim direkt të sekrecioneve në preparatet e 

ngjyrosura me gram,ndërsa diagnoza përfundimtare me kulturë.Infeksioni gonorroik 

mjekohet me antibiotikë, siç do të diskutojmë më poshtë. 

 



Diagnoza laboratorike e Gonorresë 

 

Punonjësi i laboratorit duhet të këtë kujdes në rastin e marrjes së materialit, sepse në shumë raste 

mund të gjenden fare pak gonokokë,sidomos tek femrat,tek të cilat infeksioni siç thamë mund të 

jetë edhe asimptomatik.Meshkujt gjithashtu mund të bëhen asimptomatik ose të kalojnë në formë 

kronike,pas një mjekimi jo dhe aq korrekt.Materiali tek femrat dhe tek meshkujt merret para 

fillimit të mjekimit.Materiali zakonisht me tampon merret nga cerviksi,uretra dhe gjendrat e 

Bartolinit. Tek meshkujt merrret qelbi me tampon në daljen e jashtme të kanalit urinar 

(uretrës)madje edhe deri ne 2.5cm në thellësi.Materiali i marrë përdoret për dy qëllime.Për 

mikroskopinë direkte dhe për kultivimin në terrene të përshtatshme bakteriologjike.Ideale është 

që kultivimi të bëhet menjëherë.Por materiali klinik nga i sëmuri mund të merret në raste të 

veçanta edhe nga zona të tjera të organizmit (duke patur parasysh ato që preken nga Gonorreja 

(sidoqoftë rrallë) siç e thamë më lart. Në këto raste mundësia e pozitivitetit të diagnozës është siç 

vërehetmë poshtë (1+ deri 4+). 

 

Lëkura:Ngjyrimi i Gramit +/–. Kultura 1+ 

Infeksion i diseminuar:NgjyrimiiGramit +/–.Kultura 1+ 

Infeksion ano–rektal:NgjyrimiiGramit +/–.Kultura 3+ 

Pharyngitis: Ngjyrimi iGramit +/–.Kultura 3+ 

Infeksion genital:Ngjyrimii Gramit: 

• Femra simptomatike 2+ 

• Femra asimptomatike 1+ 

• Meshkuj simptomatik 4+ 

• Meshkuj asimptomatik 2+ 

Kultura: 

• Femra simptomatike 4+ 

• Femra asimptomatike 3+ 

• Meshkuj simptomatik 4+ 

• Meshkuj asimptomatik 3+ 

Arthritis:Ngjyrimii Gramit 

<1 javë 2+ 

>1 javë +/– 

Kultura: 

<1 javë 3+ 

>1 javë +/– 

 

Gjurmimi laboratorik i N.Gonorrhoeae 



 
 

Pa hyrë në interpretimet e ndryshme që i bëjmë mikroskopisë direkte shënojmë: 

 

Në preparatet mikroskopike me diplokokë gram negativë brenda qelizave në meshkujt me të 

dhëna klinike për Gonorre kjo do të mjaftonte për të konfirmuar diagnozën e Gonorresë,ndërsa 

tek femrat ky konfirmim shkon nga 50–70%. 

 

Kultivimi i materialit të marrë nga i sëmuri është metoda më e plotë e konfirmimit të 

gonokokut.Bëhet në terrene specialebakteriologjike(Thayer Martin – Martin Lewis) në kushte 

speciale dhe kalon nëpër disa prova identifikimi të posaçme. 

 

Mjekimi i Gonorresë 

 

Mjekimi i Gonorresë bëhet me antibiotikë,veçse aktualisht ky mjekim po vështirësohet nga rritja 

e antibiotiko-rezistencës së gonokokut.Kjo rezistencë ka filluar të rritet qysh në fillimet e 

përdorimit të tyre: sulfamideve,penicilinave,tetraciklinave dhe gjeneratës së parë të 

cefalosporinave. 

 

Statistikat e OBSH kanë treguar se antibiotiko-rezistenca shkon deri rreth 90% ndaj 

ciprofloxacinës,ndërkaq në pak vende kjo rezistencë shkon më pak se 2%.Në mjaft vende janë 

vërejtur dështime të mjekimit me cefiximë e sidomos me ceftriaxione.Aktualisht në shumë vende 

cefalosporina me spektër të gjerë dhe ceftriaxion mbetet mjekimi i vetëm për 

Gonorrenë.Gjithsesi edhe ndaj cefiksimës,ndërsa më rrallë se sa ndaj ceftriaxionit, është vërejtur 

antibiotikorezistenca.Sidoqoftë mjekimi aktual që rekomandohet është ai i dyfishtë (ceftriaxione 

500mg + azitromicinë 1gr) ndonëse edhe ndaj këtij mjekimi në disa vende si: 

Angli,Francë,Japoni, etj.., janë vërejtur raste dështimi. 

 

Me sa duket në vendin tonë shtamet autoktone të gonokokut në qarkullim kanë qenë më të 

ndjeshme ndaj antibiotikut, ndërsa tani me lëvizjet e shpeshta të lira të njerëzve e sidomos me 

liberarizimin e marrdhënieve seksuale, shtamet e gonokokut të importuara janë më pak të 

ndjeshme dhe aty-këtu vërehen raste dështimi të mjekimit.Në këto kushte ne si bakteriologë kemi 

rekomanduar përdorimin e dozave më të mëdha. 

 



Parandalimi i Gonorresë 

 

Masat që përdoren për parandalimin e Gonorresë janë ato që përdoren për të gjithë sëmundjet 

seksualisht të transmetueshme. Përdorimi i prezervativëve,njohja e partnerëve seksual,mjekimi 

korrekt (sa ështëi mundur) i të sëmurëve,përkujdesje për personat në rrisk 

(adoleshentët,hemoseksualët,partnerëte dyshimtë, etj..). 

 

Aplikimi i dyfishtë i mjekimit në personat simptomatik dhe asimptomatik,atyre me çrregullime 

urogjenitale dhe urorektale apo Gonorrese Orofaringale (250–500mg ceftriaxione +azitromicinë 

1gr, ose cefiximë 400mg + azitromicinë 1gr). 

 

Objektivate OBSH 

 

Programet e monitorimit të antibiotiko-rezistencës së N.Gonorrhoeae dhe rritjes së trendit të saj 

konsiderohen kyçi i kontrollit të kësaj sëmundje. 

 

Rezultatet e monitorimit të antibiotiko-rezistences udheheqin politikat e shendetit publik dhe për 

këtë sëmundje.Përdorimi i masave parandaluese,diagnoza e hershme,rritja e 

survejancës,përfshirë këtu survejancën e dështimeve terapeutike në përdorimin e antibiotikëve, 

etj...Pikësynimi për teste të shpejta diagnostike,për matjen e ndjeshmërisë së shtameve të 

N.Gonorroeae e ndaj antibiotikëve të rinj dhe sidomos pikësynimi për përgatitjen e një vaksine 

kundër Gonorresë. 

 

 

PARAQITJE PËRGJITHËSUESE 
 

 

KONTROLLI MJEKËSOR BAZË ME FOKUSIM TEK SHËNDETI DHE 

RUAJTJA E TIJ, JO VETËM TEK SËMUNDJA DHE KURIMI I SAJ 
 

Dr. Ndrec NDRECA, Inf. Nine TOMA, Inf. Marie Petoku, Inf. Klaudia Marku, QSH Lezhë 

 

Qëllimi: Të pasqyrojmë se kontrolli mjekësor bazë e ka rritur cilësinë dhe performancën e 

shërbimit shëndetësor parësor. 

 

Synimi: Të tregojmë se si kontrolli mjekësor bazë ndihmon shërbimin shëndetësor parësor në 

ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit. 

Një nga vlerat dhe të drejtat më të rëndësishme të njeriut është shëndeti i cili definohet si 

“gjendja e mirëqënies fizike, mendore, sociale, jo thjeshtë mungesë e sëmundjes”. Kurrë 

ndonjëherë mjeku në shërbimin parësor nuk ka patur një informacion më të plotë gjatë konsultës 

së tij me pacientin, se sa në dosjen e kontrollit mjekësor bazë. Me anën e tij mblidhet një 

informacion i gjerë, si: mosha, seksi, gjendja civile e pacientit, gjendja e punësimit, të ardhurat 

ekonomike, niveli arsimor, perceptimi i gjendjes së tyre shëndetësore, duhan-pirja, përdorimi i 

alkolit, ushqyerja, aktiviteti fizik, depresioni, stresi, sëmundjet e vetë-raportuara, parametrat 

klinike–laboratorike dhe elektro-kardiograma. Ky kontroll realizohet në grup i përbërë nga: 

mjeku i përgjithshëm dhe i familjes (MP/F), infermierja e tij, infermierja e manipulimeve, 



infermierja intervistuese, laborantja dhe pacienti në qendër. Çdo individ sado i shëndetshëm në 

një etapë të caktuar të jetës së tij (që nga mosha mesatare) është i rrezikuar nga sëmundjet si ato 

të zemrës, enëve të gjakut, goditjet në tru, diabeti, sëmundjet e veshkave, disa forma të demencës 

e depresionit, shfaqjen e të cilave e favorizojnë faktorët që lidhen me mënyrën e jetesës, stresin, 

trashëgiminë familjare. 

 

Kontrolli mjekësor bazë, nëpërmjet testeve dhe pyetjeve standarde për stilin e jetës, mënyrën e 

ushqyerjes dhe historinë mjekësore të familjes si dhe të dhënat kliniko–laboratorike, bën 

vlerësimin e gjendjes shëndetësore dhe përcaktimin e faktorëve të rriskut për sëmundjet e lart-

përmendura. Me anën e tij, kapen sinjalet e para të dukshme apo të pa-dukshme të çrregullimeve 

të shëndetit dhe nxitet një ndërhyrje sa më e hershme për ta ruajtur dhe përmirësuar atë, para se 

të shfaqet sëmundja dhe komplikimi i saj. Ndryshimet e vogla por të vazhdueshme bëjnë 

dallimin ndërmjet të sëmurit dhe të shëndoshit. Me paraqitjen e disa të dhënave për periudhën 

Janar–Shtator 2018 ilustrojmë vlerën e këtij procesi dhe potencialin që ka çdo punonjës i 

shërbimit parësor në ruajtjen e shëndetit. 

 

Janë depistuar gjithsej 400 persona, sipas grup moshave: 35-45 vjeç = 22 persona, 46-55 vjeç = 

198 persona, 56-65 vjeç = 100persona, 66-70 vjeç = 80 persona; siç shihet predominon mosha 

mbi 46 vjeç. Sipas seksit: meshkuj = 150 persona, femra = 250 persona, me predominim të 

seksit femër. Sipas gjendjes civile: të martuar = 345 persona, beqarë = 7 persona, të vè = 27 

persona, të divorcuar = 6 persona, (beqarë, të vè dhe të divorcuar së bashku = 40 persona) rreth 

10%. Gjendja e punësimit: të punësuar = 182 persona, pa punë = 111 persona, pensionistë = 

104 persona. Të pa-punët zënë rreth 27% të të depistuarve. Metë ardhura ekonomike: të mira = 

60 persona, njësoj = 155 persona, më të ulëta 78 persona, të ardhurat e ulëta përbëjnë 19.5% të të 

depistuarve. Perceptimi i gjendjes së tyre shëndetësore: vetë-konsiderohen me shëndet të mirë 

= 162 persona, mesatar = 30 persona, të keq = 0 persona. Rreth 208 persona që përbëjnë 52% të 

të depistuarve të cilët nuk kanë fare ide mbi gjendjen e tyre shëndetësore, pra nga ky kontroll 

ndërgjegjësohen më shumë se gjysma e kësaj moshe për gjendjen e shëndetit të tyre. 

 

Përdorimi i duhanit dhe alkoolit janë faktorë rrisku që dëmtojnë rëndë shëndetin, evidentimi dhe 

vlerësimi i tyre kanë rëndësi të madhe, mjekët gjatë konsultës kanë pyetur pacientët për 

përdorimin e duhanit dhe të alkoolit me pyetje të shkurtra dhe të mbyllura si: “a përdor duhan 

dhe a pi alkool?” dhe përgjigjet që jepte pacienti kanë qenë të shkurtra “po ose jo”; pa 

informacion mbi sasinë, shpeshtësinë, mënyrën, kohën e përdorimit, problemet nga përdorimi i 

tyre, tentativat dhe dështimet e pacientit për reduktimin apo shkëputjen prej tyre. Formulari i 

testeve të depistimit mbi përdorimin e këtyre substancave, në pak minuta, pasqyron varësinë 

fizike e psikologjike, problemet shëndetësore, sociale, ligjore dhe financiare. Mjeku i 

përgjithshëm dhe i familjes me këtë informacion, gjykon, vlerëson dhe trajton rriskun  nga 

përdorimi i këtyre substancave. 

 

Nga rastet tona janë evidentuar = 20 persona duhan-pirës dhe = 40 persona përdorues alkooli 

gjithsej = 60 persona që së bashku përbëjnë 15%, 6-7 persona në muaj kanë probleme me këto 

substanca. 

 

Pjesa më e madhe e sëmundjeve dhe për pasojë, e vdekjeve, janë të parandalueshme dhe lidhen 

me atë që hamë. Mënyra e ushqyerjes është shkaku kryesor i shfaqjes se shumë sëmundjeve dhe 



si pasojë, shkaku numër një i aftësive të kufizuara. Ka ndryshime midis individëve në kërkesat 

ushqimore, modeli i piramidës ushqimore mund të jetë i dobishëm për disa, por rekomandimet 

kanë nevojë të ndryshojnë sipas moshës, gjendjes shëndetësore dhe veçorive gjenetike. 

Formulari i ushqyerjes identifikon individët me ushqyerje të pa shëndetshme (në kuptimin e 

ushqyerjes së pa balancuar), synon të identifikojë mos-përdorimin sa dhe si duhet, të ushqimeve 

të konsideruara të shëndetshme. Testi e klasifikon në dietë të pa mjaftueshme në disa drejtime 

me = 0-3 pikë, dietë me shumë mangësi me = 4 pikë, dietë me disa mangësi (e mirë) me = 5 pikë 

dhe dietë e shkëlqyer pa mangësi me = 6 pikë. Ky klasifikim lehtëson këshillën dhe promocionin 

për ushqyerjen sipas individëve me problemet përkatëse. Kemi informuar pacientët me 

preferencë për ushqime me sasi të madhe dhe kalori të lartë si dhe keq-shpërndarja e tyre gjatë 

ditës nëpërmjet vakteve, se tepricat kalorike depozitohen në formë dhjami dhe pesha pëson rritje 

progresive, e cila kur qëndron gjatë në kohë kthehet në rrezik për organizmin prej së cilës lindin 

dhe agravohen shumë sëmundje kronike. Nga testimi i 400 personave: 390 kanë raportuar se 

marrin produkte ushqimore me kalori mesatare, sipas sistemit të pikëzimit i takojnë 4-5 pikë, 

domethënë klasifikohen në dietë të pa mjaftueshme dhe dietë me mangësi që kanë nevojë për 

informim, këshillim dhe balancimin e dietës me aktivitetin fizik dhe sipas gjendjes shëndetësore. 

 

Siç është thënë më lart, kaloritë e tepërta depozitohen në formë dhjami dhe fillon një rritje 

progresive e peshës, aktiviteti fizik është ai që i djeg këto kalori të tepërta duke ruajtur peshën në 

shifra optimale. Qëllimi i kontrollit bazë për aktivitetin fizik është identifikimi i klientëve me 

aktivitet fizik të pa mjaftueshëm apo sedentarizëm, dhe dhënia e këshillave bazuar në profilin 

specifik të pacientit. Nga formulari i testeve të depistimit për aktivitetin fizik janë identifikuar 

pacientë me aktivitet fizik jo eficient dhe shpesh i pa përshtatshëm për gjendjen e tyre 

shëndetësore si në kohëzgjatje dhe intensitet. Sipas kritereve evidentuam individë që bëjnë 

aktivitet me intensitet të lartë, të mesëm dhe të ulët, dhe me kohëzgjatje të ndryshme. Aktivitetin 

fizik e kemi rekomaduar për çdo person sipas gjendjes së tij shëndetësore, jo të gjithë me të 

njëjtin intensitet dhe të njëjtën kohë. Intensiteti dhe koha janë rekomanduar të rriten gradualisht 

në mënyrë që personi të ndjejë kënaqësi nga aktiviteti fizik dhe mundësisht ta zhvillojë gjithë 

jetën. 

 

Nga testimi i 400 personave për aktivitet fizik u evidentuan: me aktivitet të moderuar rreth 390 

persona, kjo shifër e vetë-raportuar pasqyron perceptimin që ka individi mbi aktivitetin fizik pa 

llogaritur eficiencën e këtij aktiviteti mbi shëndetin, prandaj ky faktor i rëndësishëm i shëndetit 

duhet rekomanduar, këshilluar dhe menaxhuar nga personeli shëndetësor sipas kritereve të 

përcaktuara. Aktiviteti fizik i rregullt bashkë me dietën e plotë ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit 

dhe e përmirësojnë dukshëm gjendjen shëndetësore. 

 

Sëmundjet mendore në komunitet janë si “ajsbergu në oqean”. Termi “shëndet mendor” është më 

i gjerë se thjesht mungesë e çrregullimeve mendore. Kontigjenti me rrisk të lartë për çrregullime 

mendore janë të sëmurët me sëmundje fizike të rënda ose kronike, fëmijët, adoleshentët, njerëzit 

që jetojnë në varfëri ose kushte të vështira, të pa punët, vajzat e gratë viktima të dhunës e 

abuzimit, dhe të moshuarit e neglizhuar. Ky kontigjent njerëzish të prekur nga problemet e 

shëndetit mendor janë çdo ditë prezentë në shërbimin shëndetësor parësor. Pyetësori (PHQ-9) 

është një mjet që vlerëson shëndetin mendor të pacientit dhe nëpërmjet tij kemi bërë 

diferencimin e problemeve mendore nga ato fizike. Ky mjet na shërben si udhërrëfyes dhe 

protokoll për diagnozën dhe menaxhimin e këtyre sëmundjeve. Me qenë se pyetësori plotësohet 



nga vetë pacienti, të gjitha përgjigjet janë verifikuar nga mjeku. Nga 400 persona të intervistuar, 

29 persona mendojnë se kanë probleme me stresin, 5 persona kanë raportuar se zemërohen 

shpejt, shpesh në mënyrë të ekzagjeruar, reagim në mënyrë impulsive, përpjekja për të bërë punë 

me nxitim dhe në të njëjtën kohë 336 persona kanë raportuar një nga simptomat e më poshtme në 

disa ditë si: rënie humori, mërzitje, frikë anormale, humbje interesi, ndryshime oreksi, probleme 

me gjumin, pa-aftësi përqendrimi, ndjenjë faji, dhe rënie e vlerësimit për vetveten, të cilat nuk 

kanë plotësuar kriteret për tu klasifikuar si çrregullime mendore. Në të gjitha rastet pyetja 9 ka 

qenë 0 (zero) dhe PHQ-9 është administruar në bazë të pikëve të dala nga pyetësori: 0-4 pikë 

testim pas 1 viti, 5-9 pikë me pyetjen 9 = 0, ri-testim pas 6 muajsh, personat me më shumë se 10 

pikë janë referuar menjëherë tek mjeku neuro-psikiatër. 

 

Me përshkrimin e parametrave klinikë dhe laboratorikë kemi vlerësuar sindromin metabolik, 

OBSH-ja ka dhënë definicionin e sindromës metabolike si “kombinimin e faktorëve të rriskut” 

që janë: glicemia esëll e dëmtuar > se110mg /dl(>6.1mmol/l), obeziteti BMI > se 30kg/m² ose 

obezitet abdominal me perimetrin e belit > se 88cm për gratë dhe me > se 102cm për burrat, 

HTA > se 130/85mmHg, trigliceridet e rritura > se 150mg /dl (> se 1.7mmol/l) dhe HDL 

kolesterol i ulur < se 40mg/dl (< se 1.036mmol/l) për burrat dhe < se 50mg /dl (< se 

1.295mmol/l) për gratë. Sipas definicionit nga OBSH–ja, për ta quajtur “sindrom metabolik” 

duhet të bashkohen të paktën tre nga këto kritere: diabeti melitus tip II, rezistenca insulinike, 

dëmtimi i tolerancës së glukozës (të cilët përbëjnë nga një kriter secila), ndërsa, HTA, obeziteti + 

dislipidemi dhe mikroalbuminuria (të cilët përbëjnë nga dy kritere secila). Nëpërmjet këtyre të 

dhënave në kontekstin e stilit të jetës, historikut dhe trashëgimisë kemi evidentuar 

predispozicionin për HTA në stadet e ndryshme të tij, për diabetin melitus dhe diagnostikimin e 

tij si dhe dislipideminë dhe pasojat që rrjedhin prej saj. Pesha optimale një ndër faktorët e 

rëndësishëm për një shëndet të mirë e kemi evidentuar me treguesin e masës trupore (Body Mass 

Index) dhe e kemi klasifikuar me mbi peshë (BMI) nga 25-30kg/m² = 139 raste, obez nga 31-

40kg/m² = 104 raste, me obezitet morbid mbi 40kg/m² = 5 raste, me TA mbi 130/85mmHg= 105 

raste, glicemi esëll mbi 110mg/dl = 157 raste. Devijime nga norma e kuadrit të gjakut = 24 raste, 

testet e funksionit hepatik (TFH) të rritura = 18 raste, testet e funksionit renal (TFR) të rritura =3 

raste, me infeksione të vijave urinare = 7 raste, feçe me gjak okult = 4 raste. Duhet theksuar se të 

dhënat e kuadrit të gjakut periferik asnjëherë mjeku i përgjithshëm dhe i familjes nuk i ka patur 

kaq të plota sa në kontrollin mjekësor bazë, po kështu dhe kuadri i plotë i ekzaminimit urinar. 

Nga analiza e përditshme e këtyre të dhënave, ne si mjek të përgjithshëm dhe të familjes, jemi 

aftësuar profesionalisht dhe performanca e jonë në punë është rritur. Rastet e evidentuara me 

faktor rrisku, me te dhëna laboratorike të devijuara nga norma, janë dokumentuar në kartelën 

personale të personit duke synuar ruajtjen dhe përmirësimin e parametrave nëpërmjet 

promovimit të një stili jete të shëndetshme me lënien e duhanit, pakësimin e alkoolit, përdorimin 

e aktivitetit fizik sipas gjendjes shëndetësore dhe përdorimin e ushqimeve të shëndetshme. 

Vazhdojmë të ndjekim parametrat kliniko–laboratorik duke tentuar normalizimin e tyre. Ky 

kontroll e ka vendosur mbi baza shkencore shërbimin parësor dhe e ka bërë atë të aftë të realizojë 

misionin e tij parandalues dhe kurues. 

 

Konkluzion 

 

1.Kontrolli mjekësor bazë sjell një qasje të re në shërbimin parësor për ta parë këtë shërbim të 

drejtuar tek shëndeti dhe ruajtja e tij jo vetëm tek sëmundja dhe kurimi i saj. 



2.Duke patur si qëllim shëndetin, evidenton herët faktorët e rriskut dhe parandalon sëmundjet 

dhe komplikacionet e tyre. 

3. Evidenton karakteristikat e mjekësisë së familjes si: aftësinë e punës në grup, kujdesin në 

vazhdimësi, si dhe përmirësimin e mardhënieve Mjek-Pacient. 

4. Përmirëson cilësinë dhe performancën e këtij shërbimi tek promocioni shëndetësor, 

parandalimi, trajtimi dhe kujdesin në komunitet si dhe forcon marrëdhëniet ndërmjet 

specialiteteve. 
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Astma bronkiale është një sindromë kronike heterogjene që prek rrugët e frymëmarrjes dhe 

karakterizohet nga simptoma të ndryshueshme dhe rekurente, obstruksion i rrugëve të 

frymëmarrjes, hiperreaktivitet bronkial dhe një inflamacion bronkial. 

 

Astma bronkiale prek persona të çdo moshe, race apo gjinie. Miliona persona në botë trajtohen 

për astmë bronkiale. 

Deri para 15-20 viteve astma bronkiale mendohej si një sëmundje alergjike e shkaktuar nga 

ekspozimi ndaj alergenëve të ndryshëm, por me kalimin e kohës u vu re që astma bronkiale ishte 

një sindromë e jo vetëm një sëmundje. Përkufizimi i vjetër nuk përdoret më sepse nuk shpjegon 

të gjitha karakteristikat globale të astmës apo dhe ndryshimet e saj me kohën.¹ 

 

Prandaj ishte e nevojshme të diferencoheshin format e ndryshme të sëmundjes të quajtura 

ndryshe dhe fenotipet e astmës. Karakterizimi i fenotipeve të astmës është i nevojshëm për të:¹ 

• njohur më mirë mekanizmin etiologjik të astmës, 

• identifikuar shkaktarët specifikë, 

• drejtuar mjekimin sa më të përshtatshëm për pacientin, 

• mundësuar menaxhim dhe parandalim sa më të mirë të sëmundjes si në vendet e 

zhvilluara ashtu dhe në vendet me të ardhura mesatare ose të ulëta. 

 



Sipas Shoqatave Ndërkombëtare të Astmës rekomandohet një menaxhim dhe trajtim i 

individualizuar i pacientëve me astmë. Deri më sot njihen disa fenotipe të astmës të 

bazuara në klasifikime të ndryshme lidhur me karakteristikat e sëmundjes. 

 

Fenotipet e astmës: 

 

Lidhur me moshën e fillimit 1. Astma me fillim të hershëm 

2. Astma me fillim të vonshëm 

Lidhur me severitetin dhe 

përgjigjen ndaj trajtimit 

1. Astma e lehtë-e moderuar 

2. Astma refraktare e rëndë 

3. Astma kortikovartëse 

Lidhur me natyrën e 

inflamacionit 

1. Eozinofilike 

2. Neutrofilike 

3. Inflamacion miks 

4. Paucigranulocitozë 

Lidhur me llojin e 

obstruksionit bronkial 

1. Brittle asthma tipi I ose II 

2. Obstruksion fiks 

Lidhur me ndryshimet 

radiologjike 

1. Dilatacion i rrugëve ajërore 

2. Trashje e murit bronkial 

3. Air trapping 

Lidhur me shkaktarin ose 

trigerat 

1. Atopi 

2. Aspirina 

3. Infeksionet 

4. Okupacionale 

5. Ushtrimet 

6. Obeziteti 

 

Astma e rëndë dhe ndikimi në ekonomi 

 

Nga format e sipërmendura do të veçojmë astmën e rëndë dhe rëndimet (ekzacerbimet) e astmës 

që janë të lidhura me sëmundshmëri të lartë, kosto të lartë trajtimi dhe mortalitet të 

konsiderueshëm. 

 

Shumë terma të ndryshme janë përdorur nga klinicistët për të përshkruar personat me astmë të 

rëndë. European Respiratory Society Task Force propozoi termin “astmë e vështirë/terapi-

rezistente”. Astma e vështirë/terapi-rezistente i referohet astmës, që është keq e kontrolluar në 

kuadër të simptomave persistente, ekzacerbimeve episodike dhe obstruksionit persistent dhe të 

ndryshueshëm të rrugëve ajrore pavarësisht nevojës së vazhdueshme të β-agonistëve me veprim 

të shkurtër (SABA) dhe përdorimit të dozave të larta të kortikosteroideve inhalatore (ICS) dhe 

bronkodilatatorëve me veprim të zgjatur. Zakonisht, pacientët kanë nevojë për terapi të 

herëpashershme të shumta ose përdorim të rregullt të kortikosteroideve orale (OCS) për të 

mbajtur një kontroll simptomatik të arsyeshëm. 

 

Një problem madhor në menaxhimin klinik të astmës është dështimi për të parandaluar dhe/ose 

për të trajtuar në mënyrë efiçiente ekzacerbimet e astmës. Personat me astmë të rëndë (5–10% e 

pacientëve) përbëjnë një barrë të konsiderueshme në shfrytëzimin e kujdesit shëndetësor përmes 



konsultave të paplanifikuara, vizitave në ugjencë, hospitalizimit, ditëve jashtë punës/shkollës dhe 

nevojës për barna astmatike të shumta. Krahasuar me astmën e lehtë – moderuar, personat me 

astmë të rëndë kanë 15 herë më shumë gjasa për të përdorur shërbimin e urgjencës dhe 20 herë 

më shumë gjasa për t’u shtruar në spital. Për më tepër, astma shkakton një barrë të rëndë të 

paaftësisë, me një përqindje të ngjashme me: osteoartritin, diabetin dhe skizofreninë. Kështu që, 

astma e rëndë është një barrë e konsiderueshme shëndetësore dhe ekonomike. 

 

Sipas GINA (Global Initiative for Asthma) trajtimi i astmës kalon në 5 hapa ku në hapin e fundit 

kemi trajtimin e astmës së rëndë ku përvec terapive me bronkodilatatorë me veprim të zgjatur 

dhe kortikostroidë me doza të larta është dhe terapia shtesë me preparate biologjike, shembulli 

konkret është Omalizumabi. 

 

Ç’është Omalizumab? 

 

Omalizumabi është një antitrup monoklonal i humanizuar, ka një vlerë të madhe në trajtim duke 

njohur rëndësinë klinike të IgE, që njihet si një mediator kyç në reaksionet alergjike sepse ajo ka 

receptorë me afinitet të lartë për të në qelizat alergjike mastocite e bazofile. Pikërisht është 

Omalizumabi që formon komplekse me IgE qarkulluese duke penguar kështu lidhjen e kësaj të 

fundit me qelizat alergjike. 

 

Indikacionet e Unionit Europian për përdorimin e Omalizumab. 

 

Terapi add-on për përmirësimin e kontrollit të astmës tek pacientët ≥6vjeç me: 

o Astëm alergjike persistente formë e rëndë (e ndërmjetësuar nga Ig-E) 

▪ Teste kutane pozitive ose reaktivitet in vitro ndaj një aeroalergeni gjithë-

vjetor, 

▪ Simptoma të shpeshta gjatë ditës ose/dhe zgjime natën, 

▪ Ekzacerbime të shpeshta të rënda të astmës të dokumentuara, pavarësisht 

mjekimit me doza të larta ICS, plus një LABA; 

o Në pacientë≥12 vjeç: ulje të funksionit pulmonar (FEV1<80% predicted). 

 

Si përdoret Omalizumab? 

Dozat e Omalizumabit vendosen në mënyrë individuale, duke u mbëshetur në peshën trupore të 

pacientit dhe në nivelin e IgE totale në serum. 

Mjekimi mund të bëhet çdo dy javë ose çdo katër javë. Injeksionet janë subkutane. 

 

Më poshtë tregohet skematikisht përllogaritja e dozës së mjekimit. 

 

Administrim çdo 4 javë.Dozat e OMA të administruara më injeksione SC çdo 4 javë 

 Pesha trupore (kg) 

IgE pre-

OMA 

(IU/mL) 

≥20- 

25 

>25- 

30 

>30- 

40 

>40- 

50 

>50- 

60 

>60- 

70 

>70- 

80 

>80- 

90 

>90- 

125 

>125- 

150 



≥30-100 75 75 75 150 150 150 150 150 300 300 

>100-200 150 150 150 300 300 300 300 300 450 600 

>200-300 150 150 225 300 300 450 450 450 600  

>300-400 225 225 300 450 450 450 600 600   

>400-500 225 300 450 450 600 600     

>500-600 300 300 450 600 600      

>600-700 300  450 600   

Administrim çdo 2 javë 

Shiko tabelën tjetër 

>700-800   

>800-900 

>900-1000      

>1000-1100     

 

Administrim çdo 2 javë. Dozat e OMA të administruara me injeksione SC çdo 2 javë. 

 Pesha trupore (kg) 

IgE pre-

OMA 

(IU/mL) 

≥20-

25 

>25-

30 

>30-

40 

>40-

50 

>50-

60 

>60-

70 

>70-

80 

>80-

90 

>90-

125 

>125-

150 

≥30-100           

>100-200         Administrim çdo 4 javë 

 

    

>200-300    375 

>300-400   450 525 

>400-500       375 375 525 600 

>500-600      375 450 450 600  

>600-700  225   375 450 450 525   

>700-800 225 225 300 375 450 450 525 600   

>800-900 225 225 300 375 450 525 600    

>900-1000 225 300 375 450 525 600     

>1000-1100 225 300 375 450 600  MOS ADMINISTRO – të 



>1100-1200 300 300 450 525 600  dhënat nuk janë të 

disponueshme >1200-1300 300 375 450 525   

>1300-1500 300 375 525 600   

 

Si vlerësohet ecuria e pacientit nën Omalizumab? 

 

Çdo 4 javë pacienti plotëson dy pyetësor lidhur me astmën dhe rinitin e tij,gjithashtu kryen dhe 

spirometrinë. Në qoftë se për 4muajt e parë pacienti nuk shfaq asnjë përmirësim, pra astma 

mbetet e pakontrolluar atëherë ndërpritet mjekimi me Omalizumab. 

Në qoftë se kemi kontroll të mirë të astmës vazhdohet terapia me Omalizumab. 

 

Omalizumab ka gati dy dekada që është hedhur në treg. Efikasiteti dhe profili i sigursë së 

omalizumab në astmën e rëndë alergjike është përshkruar në studime të ndryshme 

ndërkombëtare. Rezultatet e këtyre studimeve janë publikuar në revistat e ndryshme shkencore, 

dhe është konstatuar që tek pacientët që janë trajtuar me Omalizumab për një periudhë mbi 1 vit 

është parë: 

• Ulje e numrit të ekzacerbimeve, 

• Ulje e dozave të kortikosteroidëve, 

• Ulje e hospitalizimeve, 

• Ulje e vizitave në urgjencë, 

• Përmirësim të funksionit pulmonar, simptomave dhe kontrollit të tyre. 

 

Omalizumab është një terapi e re që ka filluar të përdoret dhe në Shqipëri vitet e fundit (afërsisht 

5 vite). Përzgjedhja e pacientëve dhe mënyra e përdorimit dhe vlerësimit është bërë sipas 

protokolleve ndërkombëtare. Janë rreth 20 pacientë të cilët kanë marrë mjekim shtesë me 

Omalizumab. Edhe tek pacientët tanë është vënë re një përmirësim i dukshëm. 

 

Omalizumab është një terapi e re biologjike që ka gjetur një përdorim të gjerë jo vetëm në 

astmën alergjike por edhe në urtikarien kronike refraktare. 
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Kokaina është droga e jashtëligjshme që shoqërohet më së shumti me vizitat në departamentin e 

urgjencës në spitale. Në vitin 2011 në SHBA, kokaina përbënte 40,3% të vizitave në urgjencë 



nga drogat e jashtëligjshme; ndërsa marijuana 36,4% dhe heroina 20,6% të vizitave të shkaktuara 

nga drogat. Raportohet se prevalenca e përdorimit të kokainës në SHBA gjatë vitit 2013 ka qenë 

1,6% për moshat 12 vjeç e sipër dhe ka qëndruar pak a shumë e njëjtë në vitet në vazhdim. 

Farmakokinetika dhe Farmakodinamika 

Kokaina është një alkaloid natyral që ekstraktohet nga gjethet eErythroxylum coca, fillimisht të 

izoluara nga kimistët Dr. Gaedcke and Dr. Nieman në vitin 1860(1). Kokaina metabolizohet nga 

mëlçia dhe esterazat plazmatike në metabolite aktive (p.sh:. norcocainë) dhe jo-aktive(2)që 

eliminohen me urinë(3). Fillimi dhe kohëzgjatja e efekteve varet nga rruga e marrjes, 

rrjedhimisht nga varen dhe efektet kardio-vaskulare dhe hemodinamike. Rruga intravenoze dhe 

inhalacioni kanë veprim shumë të shpejtë (me sekonda) dhe zgjatje të shkurtër (30 min) 

krahasuar me absorbimin nga mukozaorale/nazale/rektale/vaginale(4). Ekskretimi i kokainës nuk 

varet nga rruga e marrjes. Gjysëm-jeta e kokainës është 60-120 min, ndërsa e metaboliteve 4-7 

orë(2). Efekti hemodinamik i kokainës varet nga doza. Stadet e para të toksicitetit induktojnë 

rritje të frekuencës kardiake dhe të tensionit arterial (me 10-25% të vlerave bazale). Stadetë 

avancuara shkaktojnë rritje të mëtejshme të Fc dhe TA (megjithëse TA edhe mund të ulet nga 

takiaritmitë). Stadete vonshme kanë një efekt të ndjeshëm deprimues me bradikardi të theksuar 

dhe insuficiencë cirkulatore(5). E rëndësishme është të theksohet se disa metabolite të kokainës 

vazhdojnë të jenë aktive dhe të ushtrojnë efektet e ngjashme me ato të vetë kokainës(6). 

Mekanizmat e ndryshëm fiz-patologjik nëpërmjet të cilëve kokaina ushtron efektet 

kardiovaskulare janë: 

Hipertensioni 

Kokaina potencon efektet simpatike(41), rrjedhimisht efektet inotrope dhe kronotrope dhe 

vazokonstriksionin periferik. Përgjigja vazokonstriktive ndikohet gjithashtu nga niveli i lartë i 

endotelin-1(11), inhibimi i acetilkolinës(12), çrregullimi i kalciumit intraqelizor(14) dhe bllokimi 

i sintezës së NO(13). NO gjithashtu përfshihet si mediator nëçlirimin e katekolaminave nga 

SNQ(42,43). Vazokonstriksioni i disa sistemeve specifike arteriale induktohet nga efekti frenues 

i kanaleve të Natriumit(39). Ka evidencë për induktim të HTA kronik tek abuzuesit e kokainës 

nëpërmjet dëmtimit endotelial dhe fibrozës vaskulare(44). Për më tepër hipertrofia kardiake dhe 

fibroza mezangiale renale janë gjetje në autopsitë e përdoruesve të kokainës(45). 

Disekacioni i aortës 

Kokaina indukton apoptozën e qelizave të muskulaturës së lëmuar vaskulare(15). Studimet tek 

abuzuesit e kokainës kanë treguar reduktim të kompliancës së aortës dhe rritje të përmasave të 

aortës torakale si dhe të rigiditetit krahasuar me grupet e kontrollit(52). Rruga e administrimit 

duhet konsideruar gjithashtu, meqenëse tymosja e kokainës shkakton një efekt të menjëhershëm 

me kohëzgjatje të shkurtër (që indukton përdorime frekuente në intervale të shkurtra) dhe 

rrjedhimisht ekspozon pacientin ndaj stresit hemodinamik të përsëritur(53). 

Ishemia miokardiale, Infarkti i miokardit dhe Përqasja ndaj dhimbjes së gjoksit 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=7d7a67d2ad&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1620307354678550189&th=167c7cf44e915ead&view=att&disp=inline&saddbat=ANGjdJ-kcXFpLFGt71HMwxpViX9-huACXRWwJeHz8dOivG2BHlO48eL-tR_YM5of2MuUu65fmDiPcUFQUaQsxzDW7kl2Tn-NEoHPbsDmw0LVJ_m0y5Y0HgtSNtQWwgknNL_Aa4OCktaeBAVj1v34T-DUwMLn-GDjooGswmjSHltvhOPzDz2oAfTMfFwjASm8RHX9h7CWG06aun5UgUcMjtqDdr0ZyDOXCe8ZlQBTOTcUfyLWXcgOSXJ3AD4SNICXpIzw0NTZRTuJvZI_55jJ8RWSejOZFJZKpYKY3YuLa9rK8dnLx9PJlMlJPwfBRNLDSMa5TcNVsgZLMShLAyYrFlxCm3W6pbtq9b9d2FBQQ8UIdDtAP_d8fMPCH9C0NELplmYeRV3HFyFROnaKHVq_IIjURAI8gvvJLk--0SSBZ6demqRcslskNOA5hehHMlZ1EtifuKBwiHsuTjEiL0Qvj3yi_xEbHlBtQiLJItKEjJTR-9uispjQKbfAmEgrW9Kf9_hI9wiecsMxb3DDFEn6nhEuInLo20fxBvSwarMfk6sy9UrqYRxUSoT2evEkFh1GHsYCESCRvizbLNmoPHWA3GUhf-mN3FKU4AtcrjwFj5i0hj8lGmQ5GxyJJesN7EglY2V91OWf_c9B_bHWf932#0.1_ref-6
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Mekanizmi ka të bëjë me disbalancën e kërkesës së rritur të miokardit për oksigjen si rezultat i 

efekteve inotrope dhe kronotrope(15) me vazokonstriksionin koronar dhe gjendjen 

protrombotike. Autopsitë kanë treguar për arterosklerozë të përshpejtuar të abuzuesve të 

kokainës që kanë vdekur nga tromboza akute koronare(22). Numri i rritur i mastociteve të 

gjetura në segmentet aterosklerotike të koronareve sugjeron për përgjigje lokale inflamatore të 

shtuar. Gjithsesi duhanpirja mund të konfondojë rezultatet(22). Studimet tek rastet me vdekje të 

papritur nga përdorimi i kokainës kanë treguar për të dhëna sinjifikative të sëmundjes koronare 

epikardiale 28% dhe të vazave të vogla 42% pavarësisht moshës mesatare 34 ± 7 

vjeç(23)(megjithëse 81% ishin gjithashtu fumatorë). Një mekanizëm tjetër për trombozën 

koronare është edhe erozioni i pllakës tek përdoruesit e kokainës(23). Duke konsideruar efektin 

negativ të kokainës në balancën kërkesë/ofertë për oksigjen, prezantimi kryesor në urgjencëështë 

dhimbja e gjoksit(54) me një risk për infarkt miokardi 24-fish më i lartë në orën e parë të marrjes 

së kokainës(55). Meqenëse komplikacionet kanë tendencë të ndodhin orët e para të prezantimit të 

këtyre pacientëve, rekomandohet observacioni për 12 orë i pacientëve me dhimbje gjoksi të 

induktuar nga kokaina(63,64,65). 

Terapia β-bllokuese 

Udhërrëfyesit e 2012 ACC/AHA rekomandojnë që B-bllokuesit joselektiv mund të konsiderohen 

në pacientë hipertensivë dhe takikardik nga përdorimi i kokainës, pasi të jenë trajtuar më parë me 

një vazodilatator (Klasa IIb, Niveli i Evidencës: C)(65). β-bllokuesit përfaqësojnë një terapi 

esenciale në trajtimin e gjendjeve hiperadrenergjike, reduktojnë kërkesën e miokardit për 

oksigjen dhe konsiderohen si jetëshpëtuese në terapinë e sëmundjes ishemike të zemrës, 

insuficiencës kardiake dhe kardiomiopative. Përgjigja hipertensive e supozuar nga α-stimulimi i 

pabalancuar pas terapisë β-bllokuese shihet rrallë tek përdoruesit e kokainës. 

Përqasja ndaj dhimbjes së gjoksit të induktuar nga kokaina 

Pacientët që paraqiten me dhimbje gjoksi të induktuar nga kokaina duhet të vlerësohen nëpërmjet 

anamnezës, ekzaminimit fizik, matjes së shenjave vitale, EKG dhe troponinës. Në qoftë se 

paraqesin ngritje të segmentit ST referohen direkt për koronarografi dhe realizim eventual të 

PCI(65). Rekomandimet e ACC/AHA të vitit 2008 dhe 2012 janë për vendosjen e stenteve bare-

metal tek përdoruesit e kokainës(65,79). Përdorimi i agjentëve fibrinolitike në rast se suspektohet 

IAM duhet konsideruar së bashku me riskun për disekim aorte tek përdoruesit e kokainës. Në 

rastet me axhitim të shtuar shoqëruar me takikardi dhe hipertension aplikohen benzodiazepinë 

i/v(79). Zgjedhja ndërmjet kalçi-bllokuesve non-dihydropyridine, nitrateve, bllokuesve të α-

receptorëve dhe bllokuesve të β-receptorëve është e diskutueshme. Pacientët me risk të ulët 

mund të trajtohen me agjentë qetësues të simptomave si p.sh.: nitrate. Rekomandohet marrja në 

konsideratë e β-bllokuesve joselektive në gjendje post IM apo edhe IAM. Antiagregantët dhe 

antikoagulantët duhet të përdoren sipas rekomandimeve të udhërrëfyesve duke marrë në 

konsideratë me kujdes riskun për disekim aorte tek përdoruesit e kokainës. 

Kardiomiopatia, Miokarditi dhe Insuficienca kardiake 

Fibroza miokardiale konsiderohet shkaku kryesor për disfunksionin e ventrikulit të majtë tek 

përdoruesit e kokainës. Janë raportuar raste të përdoruesve të kokainës me vendosje të 
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menjëhershme të insuficiencës kardiake me koronarografi normale(92,93). Gjithashtujanë 

dokumentuar raste me IK kronike tek përdoruesit e kokainës, pa praninë e sëmundjes ishemike të 

zemrës(94). Mekanizmi fiz-patologjik ka të bëjë me rritjen e menjëhershme të tonusit 

adrenergjik të shkaktuar nga kokaina(41). Ekspozimi i fibrave miokardiale ndaj niveleve shumë 

të larta të kokainës indukton efekt inotrop negativ nëpërmjet vetive anestetike lokale të kokainës 

duke alteruar nivelin e kalciumit intraqelizor(96). Ekspozimi kronik ndaj norepinefrinës indukton 

apoptozën e miociteve(26). Hipertrofia miokardiale e induktuar nga kokaina evitohet nga 

përdorimi i bllokuesve të receptorëve α(98). Kokaina mund të induktojë edhe miokarditin, ose 

nëpërmjet niveleve të larta të katekolaminaveduke shkaktuar nekrozë dhe përgjigje immune 

lokale, ose nëpërmjet miokarditit eozinofilik(25). 

Aritmitë 

Ekziston një risk i lartë për aritmi nga përdorimi i kokainës për shkak të tonusit simpatik të 

shtuar(27,104). Së bashku me ndikimin e ishemisë miokardiale e re-polarizimit të zgjatur, tonusi 

simpatik i shtuar mund të induktojë ekstrasistola ventrikulare, zgjatje të intervalit QT, torsade 

maje dhe fibrilacion ventrikular(28,63). Miokarditi gjithashtu mund të induktojë aritmi 

ventrikulare si në fazë akute(nga eksitabiliteti i shtuar) edhe gjatë rekuperimit (nga fibroza 

miokardiale)(105). 

Kokaina frenon kanalet jonike të Natriumit, Kaliumit dhe Kalciumit në miokard. Vihet re se 

efekti në kanalet e Natriumit lidhet me dozën e kokainës së konsumuar: në doza të larta ka efekt 

frenues duke shkaktuar çrregullime përçimi deri në asistoli dhe në doza të ulëta shkaktohet 

ngritje konkave e segmentit ST të tipit Brugada dhe predispozitë për fibrilacion 

ventrikular(31,34,36). Efektet e kokainës në kanalet jonike të Natriumit intensifikohen nga 

aciditeti i shtuarpër shkak të ishemisë lokale ose efekteve sistemike të kokainës(106,107). 

Konsumimi i alkoolit dhe konkretisht Kokaetileni,një produkt i kokainës, dhe alkoolit fuqizon së 

tepërmi frenimin e kanaleve jonike të Kaliumit dhe zgjatjen e segmentit QT(109). Ky efekt mund 

të fuqizohet edhe nga konsumimi i metadonit, drogë e përdorur shpesh nga përdoruesit e kokainë 

me efekt zgjatës të QT(110). Efekti i kokainës tek kanalet jonike të Kalciumit të tipit L është në 

varësi të dozës: në doza të larta zgjatet potenciali i veprimit nëpërmjet frenimit të këtyre 

kanaleve dhe në doza të ulëta shkurtohet potenciali i veprimit nëpërmjet aktivizimit të kanaleve 

të Kalciumit(32,111). Pra duke e përmbledhur doza të larta të kokainës zgjasin QT nëpërmjet 

efekteve frenuese në kanalet jonike të Kaliumit dhe Kalciumit dhenjëkohësisht shkaktojnë 

bradikardi nga frenimi i kanaleve të Natriumit, situatë kjo që predispozon torsadën e majës. 

Një efekt tjetër i rëndësishëm sistemik i dozave të larta të kokainës është hipertermia si rezultat i 

gjendjes hipermetabolike ose nga konsumi i çrregulluar i nxehtësisë(33,112,113). Një numër i 

madh ndryshimesh elektrokardiografike dhe aritmi kardiake ndodhin gjatë hipertermisë së 

induktuar nga kokaina(73) apo jonga kokaina(114) dhe ky mekanizëm mund të shpjegojë 

prevalencën e rritur të mortalitetit nga kokaina në ambiente të ngrohta(113). 

Njihet edhe efekti frenues i nervave duke ndikuar direkt në sistemin autonom dhe duke shkaktuar 

bradikardi(35). 

Përqasja ndaj aritmive të induktuara nga kokaina 
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Fillimisht vlerësohet gjendja e përgjithshme e pacientit duke përfshirë shkallën e axhitimit, 

temperaturën, gjendjen hemodinamike, nivelin e pH dhe prezencën e ishemisë(35). Realizohet në 

mënyrë imediate EKG dhe në vazhdim monitorim i ritmit kardiak. Vlerësohet intervali QT dhe 

korrigjohen çrregullimet e mundshme elektrolitike. Në rast hipertermie fillohet menjëherë me 

ftohjen e pacientit. Terapia me Natrium Bikarbonat vepron në dy nivele gjatë toksicitetit nga 

kokaina: kundërvepron ndaj efektit frenues në kanalet jonike të Natriumit dhe njëkohësisht 

korrigjon aciditetin e shtuar(115). Tonusi simpatik i shtuar që rezulton nga mekanizma qendror 

dhe periferik mund të trajtohet me benzodiazepinë me doza në varësi nga gjendja e pacientit(79). 

Po ashtu β-bllokuesit joselektiv janë një opsion i dobishëm në këtë situatë. Për shkak të 

mekanizmave të ngjashëm të kokainës me antiaritmikët e klasës1A/1C, këto barna duhet të 

shmangen(107). Lidokaina mund të jetë një alternativë e sigurtë në rast aritmie 

ventrikulare(116). Të dhënat për sigurinë dhe efikasitetitn e Amiodaronit mungojnë(117). 

Terapia me emulsione lipidike intravenoze është treguar efikase në disa raste ekstreme të 

toksicitetit nga kokaina(119) gjithsesi është akoma i diskutueshem rekomandimi i kësaj 

terapie(120). 

Hipertensioni pulmonar 

Përdoruesit kronik të kokainës crack janë në risk të lartë për të zhvilluar hipertension 

pulmonar(123). Së pari në kundërshtim me stimulantët e tjerë (p.sh.: metamfetaminat), kokaina e 

rrit më pak nivelin e serotoninës(124), një agjent i njohur që indukton hipertensionin pulmonar. 

Së dyti, noradrenalina dhe dopamina kanë një efekt ambig në rezistencën vaskulare 

pulmonare(125,126). Së treti levamisoli, një përbërës që gjendet në pluhurin miks të kokainës, 

pas inhalimit konvertohet në aminorex që lidhet fuqimisht me hipertensionin pulmonar(38). Së 

fundmi prevalenca e rritur e duhanpirjes dhe kokainës së inhaluar predispozon për dëmtime 

kronike të mushkërisë dhe rrjedhimisht edhe risk të lartë për hipertension pulmonar. 

Vaskuliti 

Kokaina indukton lezione destruktive të vazave që kanë të bëjnë me vazokonstriksionin sever, 

mukozën ishemike nazale, dëmtimet traumatike të përsëritura, infeksionet lokale 

rekurente(127,128)si dhe vaskulit ANCA-pozitiv me gjetje lokale të ngjashme me sëmundjen 

Wegener(128). Një lloj tjetër vaskuliti ANCA–pozitiv i induktuar nga kokaina ka një formë më 

sistemike me ethe, purpura në lëkurë, dëmtim akut në veshka dhe glomerulonefrit(129). 

Korrelacioni ndërmjet kokainës dhe vaskulitit konfondohet se të dy llojet e vaskulitit mund të 

lidhen edhe me levamisolin, një agjent që indukton prodhimin e auto-Antitrupave(128,129). Për 

këtë arsye duhen investigime të mëtejshme për të konkluduar korrelacionin ndërmjet kokainës 

dhe vaskulitit. 

Aksidentet cerebro-vaskulare 

Abuzimi ndaj kokainës konsiderohet si një faktor risku për AVC ishemik si dhe 

hemoragjik(132). Mekanizmat kanë të bëjnë me hipertensionin akut(10), disfunksionin endotelial 

dhe dëmtimin vaskular(17),një gjendje protrombotike(24), dëmtim i fluksit cerebral të gjakut(40) 

dhe vazokonstriksion cerebral arterial i induktuar nga efektet frenuese të kanaleve të 

Natriumit(39). Udhërrëfyesit e vitit 2013të AHA për Menaxhimin e Hershëm të AVC Ishemik 
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Akut(135)rekomandojnë depistimin toksikologjik të urinës në “pacientë të përzgjedhur”, kurse 

Udhërrëfyesit e vitit 2015 të AHA për Manaxhimin e Hemoragjisë Intrakraniale 

Spontane(136)rekomandojnë depistim toksikologjik në të gjithë pacientët. 

Konkluzione 

Kokaina përfaqëson një kërcënim të konsiderueshëm ndaj integritetit të sistemit kardio-vaskular. 

Ndryshe nga drogat e tjera adiktive (p.sh.: heroina, metamfetaminat) që ushtrojnë efektet e tyre 

të dëmshme nëpërmjet disa mekanizmave të kufizuar, kokaina ka mekanizma të shumtë 

fizpatologjike nëpërmjet të cilave ndikon sistemin kardio-vaskular. Fatkeqësisht kokaina krijon 

vartësi dhe influencon ndjeshëm sjelljen e përdoruesve(139,140)e kështu ndikon edhe në ecurinë 

e këtyre pacientëve. Të dhënat për një numër të konsiderueshëm përdoruesish të kokainës, 

përfshirë adoleshentë e madje edhe fëmijë(140) shërbejnë si nxitje për të rritur interesin në 

hulumtimin e efekteve të dëmshme të këtij agjenti të rrezikshëm dhe herë herë jetë-kërcënues. 
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Abstract 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a progressive liver disease including non-

alcoholic fatty liver (NAFL) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH) together with their 

complications of fibrosis, cirrhosis, liver failure and liver cancer. NAFLD is strongly associated 

with abdominal obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) and as lifestyles have become 
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increasingly sedentary and dietary patterns have changed, the worldwide prevalence of NAFLD 

has increased dramatically and is going to be one of the most predominant liver diseases for the 

future. The clinical burden of NAFLD is not only confined to liver-related morbidity and 

mortality, but there is now growing evidence that NAFLD is part of a multisystem disease. 

Several studies have shown that NAFLD increases risk of type 2 diabetes mellitus, 

cardiovascular and cardiac diseases and also chronic kidney disease independently of their 

traditional risk factors. The underlying mechanisms that link these metabolic diseases probably 

is related to the expanded and inflamed visceral adipose tissue. As a result the presence of 

NAFLD in any given patient should lead to an evaluation of the risk of these metabolic diseases 

and vice versa. 

Key words: NAFLD, inflammation, metabolic disease. 

 

Abstrakt 

Sëmundja Steatozike Jo-Alkoolike e Mëlçisë (NAFLD) përfshin një spektër të gjerë të 

shfaqjes klinike që nga steatoza e thjeshtë e mëlçisë, steatohepatiti, fibroza hepatike dhe 

komplikacionet e tyre cirroza, insuficienca hepatike dhe hepatokarcinoma. Ajo përfaqeson një 

sëmundje e cila parashikohet të ketë një prevalencë në rritje për shkak të lidhjes së ngushtë me 

obezitetin dhe diabetin mellitus tip 2 dhe të përbëjë në të ardhmen një ndër shkaqet kryesore të 

sëmundjeve kronike hepatike. Megjithatë studime të shumta po tregojnë se NAFLD i përket një 

çrregullimi më të gjerë multisistemik pasi ajo vetë rrit rrezikun për sëmundje të tjera metabolike 

si diabeti mellitus tip2, sëmundje kardiovaskulare, kardiake dhe sëmundje renale kronike, në 

mënyrë të pavarur nga faktorët tradicionalë të riskut për këto sëmundje. Mekanizmi që lidh 

NAFLD me këto sëmundje e ka origjinën probabilisht në inflamacionin e indit dhjamor visceral i 

cili sekreton një sërë faktorësh, shkaktarë si të aterogenezës ashtu edhe të zhvillimit të 

insulinorezistencës. Kështu që përpara një pacienti të diagnostikuar me NAFLD gjithmonë duhet 

vlerësuar risku për sëmundjet e tjera metabolike dhe anasjelltas. 

 

Epidemiologjia e NAFLD dhe faktorët e riskut 

NAFLD përkufizohet si prezenca e steatozës hepatike evidentuar në ekzaminimet 

imazherike ose histologjike dhe përjashtimi i çdo shkaku tjetër që mund të shkaktojë steatozë 

hepatike. Në kuadër të saj dallohen steatoza e thjeshtë hepatike (NAFL) pa evidencë të dëmtimit 

hepatoqelizor dhe steatohepatiti jo alkoolik (NASH) përkufizuar si prezenca e steatozës hepatike 

dhe inflamacionit me dëmtim të hepatociteve (ballonizim) me ose pa fibrozë hepatike(1). 

 Sipas një meta-analize të gjerë globale të realizuar në vitin 2015 mbi epidemiologjinë e 

NAFLD(2) prevalenca globale rezulton të jetë rreth 25.24%. Kjo prevalencë në fakt varion nga 

27-46% në vartësi të popullatës. Kështu vendet me prevalencë më të lartë të NAFLD janë 

raportuar në Lindjen e Mesme rreth 32% dhe në Amerikën e Jugut rreth 30% kurse me 

prevalencë më të ulët në Afrikë rreth 13.5%. Prevalenca e NASH vlerësuar me biopsi hepatike 

shkon 5-7% kurse prevalenca e NASH brenda grupit NAFLD shkon në rreth 50% të rasteve. 

Duke pasur parasysh përparimet aktuale në mjekimin e hepatiteve kronike B dhe C, NAFLD po 

zë një vend të rëndësishëm në kuadrin e sëmundjeve kronike hepatike bashkë me komplikacionet 

e saj si: cirroza hepatike, insuficienca hepatike dhe hepatokarcinoma(3). 

 

Faktorët kryesorë të riskut për zhvillimin e NAFLD të konfirmuar në studime janë: 

obeziteti, DM tip2, dislipidemia, sindroma metabolike dhe sindroma e ovarit polikistik. Shkaqe 

të tjera që favorizojnë zhvillimin e steatozës hepatike janë edhe: hipotiroidizmi, apnea 



obstruktive e gjumit, hipopituitarizmi, hipogonadizmi, rezeksioni pankreatikoduodenal, psoriaza, 

etj..(1). NAFL quhet edhe steatoza primare e heparit pasi zhvillimi i saj lidhet me prezencën e 

faktorëve riskantë metabolikë. Diagnoza diferenciale duhet të bëhet me sëmundje të tjera që 

shkaktojnë steatozë të heparit(4) e njohur edhe si steatozë sekondare hepatike si: 

▪ Sëmundje Steatozike alkoolike 

▪ Steatoza e induktuar nga barnat (p.sh.: Metotreksati) 

▪ Hepatiti kronik C (gjenotipi 3) 

▪ Hemokromatoza 

▪ Morbus Wilson 

▪ Hepatitet kronike autoimune 

▪ Sëmundja e celiakisë 

▪ A/hypo betalipoproteinemia/lipoatrofia 

▪ Uria e zgjatur 

▪ Ushqimi parenteral 

▪ Sëmundje metabolike të lindura (p.sh.: Sëmundja Wolman) 

 

Një ndër faktorët kryesorë të riskut për zhvillimin e NAFLD është obeziteti. Ndryshimi i 

stilit të jetesës ka bërë që obeziteti të jetë në rritje duke shkaktuar atë që quhet epidemia globale e 

obezitetit dhe sipas të dhënave të OECD pritet të ketë një rrritje lineare të shkallës së obezitetit 

p.sh.: në SHBA shkalla e obezitetit nga 35% në vitin 2010 pritet të arrijë në 45% në vitin 

2030(5). Studimet e ndryshme kanë konstatuar se vendet me prevalencë të lartë të obezitetit kanë 

një shkallë më të lartë të NAFLD dhe anasjelltas. Prevalenca e NAFLD rritet me rritjen e moshës 

dhe studimet kanë treguar se meshkujt janë rrreth 2 herë më tepër të riskuar se femrat. 

Ndryshimet gjenetike janë ato që shpjegojnë në fakt diferencat në grupet e ndryshme etnike të 

lidhura këto me gjenin PNPLA-3. Ky gjen kodon për një proteinë membranore në mëlçi dhe 

indin adipoz e quajtur adiponutrin, një enzimë e cila influencon metabolizmin e lipideve. 

Individët me gjenotip PNPLA-3 MM kanë treguar rritje të riskut për steatozë 

hepatike(6,7,8,9,10). 

 

Ecuria natyrale e NAFLD 

Pacientët NASH të konfirmuar sidomos ata me evidencë të fibrozës hepatike janë në 

rrezik të lartë për të zhvilluar cirrhozë hepatike dhe komplikacionet e lidhura me të. Kështu 

studimet kanë treguar se 5-10% e pacientëve NAFLD zhvillojnë NASH dhe 30% e këtyre të 

fundit zhvillojnë cirrozë hepatike.Shkalla e progresionit të fibrozës në pacientët NAFL 

përfaqësohet nga rritja me një stad e fibrozës hepatike në 14 vite kurse në pacientët NASH në 7 

vite(11).Studimet kanë treguar se pacientët NAFLD kanë mortalitet më të lartë krahasuar me 

popullatën pa NAFLD dhe shkaqet kryesore të vdekjeve në këta pacientë janë ato të lidhura me 

sëmundjet kardiovaskulare në mënyrë të pavarur nga sëmundjet shoqëruese metabolike, me 

sëmundjet malinje ekstrahepatike dhe më pas ato të lidhura me komplikacionet hepatike(12,13). 

 

Fizopatologjia multifaktoriale e NAFLD, hipoteza “multi hit” 

Mekanizmi kryesor i zhvillimit të NAFLD lidhet me shtimin e indit adipoz visceral i cili 

shkakton insulinorezistencë dhe inflamacion. Për rrjedhojë ndodh aktivizimi i qelizavekupffer të 

cilat induktojnë nekrozë të hepatociteve,aktivizimi i qelizave hepatike stelate me shtim të 

sintezës në matriks të kolagenit dhezhvillimi i fibrozës hepatike. Progresioni i mëtejshëm i 

fibrozës do të çojë drejt cirrozës hepatike, dhe në disa raste edhe hepatokarcinomës. 



Grumbullimi i lipideve në hepatocite mund të favorizohet nga një dietë e varfër (me përmbajtje 

të lartë yndyrnash dhe sasi të lartë fruktoze) së bashku me faktorët gjenetikë si polimorfizmi i 

genit PNPLA3 çkaluan gjithashtu një rol të rëndësishëm në progresionin e NAFLD. 

Alterimet në dietë shkaktojnë edhe çrregullim të florës intestinale me efekte hepato-

toksike për shkak të acideve biliare sekondare. Kështu disbioza intestinale alteron prodhimin e 

acideve yndyrore me zinxhir të shkurtër nga karbohidratet e dietës dhe rrisin qarkullimin e 

lipopolisaharideve në qarkullimin portal për shkak edhe të rritjes së permeabilitetit intestinal. Kjo 

krijon një situatë proinflamatore që nxit akoma më tepër progresionin e NAFLD(13,14). 

Veprimi i njëkohshëm i të gjithë këtyre faktorëve, si: shtimi i indit adipoz visceral me 

inflamacionin shoqërues, dietë me përmbajtje të lartë yndyrnash dhe fruktoze, çrregullimet e 

florës intestinale, polimorfizmi gjenetik përbën bazën e asaj që quhet hipoteza “multi hit” në 

qendër të fiziopatologjisë së NAFLD. 

Mekanizmat që lidhin NAFLD dhe HCC kanë në qendër gjithashtu obezitetin, 

insulinorezistencën dhe inflamacionin shoqërues. Kjo situatë nxit akumulimin e lipideve në 

hepatocite, lipotoksicitetin, induktimin e prodhimit të radikaleve të lira të oksigjenit (ROS), 

rritjen e stresit oksidativ dhe prodhimin e acideve yndyrore të lira (FFA-të). FFA-të kanë aftësi të 

ndërhyjnë në mekanizmat intraqelizore dhe në transkiptimin e gjeneve duke e përndryshuar atë 

dhe duke nxitur në këtë mënyrë zhvillimin e HCC. Nga ana tjetër obeziteti shoqërohet me një 

çregullim të sekretimit të citokinave që karakterizohet me shtimin e citokinave proinflamatore 

dhe uljen e atyre antiinflamatore. Kështu tek obezët është konstatuar rritje e nivelit të leptinës, 

një citokinë me veti proinflamatore, proangiogjenike dhe profibrogjenike ndërkohë që nivelet e 

adiponektinës një citokinë me veprime anti-inflamatore janë të ulura(15) gjë që favorizon 

fenomenet “growth” duke nxitur karcinogjenezën. Këto mekanizma rrisin, favorizojnë jo vetëm 

zhvillimin e HCC por edhe të sëmundjeve të tjera malinje ekstrahepatike. Kështu në një studim 

të gjerë kohort me 25,947 pacientë (8,721 me NAFLD), Kim et al konfirmuan që NAFLD është 

faktor i rëndësishëm rreziku jo vetëm pë HCC por edhe për zhvillimin e kancerit kolorektal tek 

meshkujt dhe kancerin e gjirit tek femrat(16). 

 

Lidhja mes NAFLD dhe sëmundjeve të tjera metabolike 

Duke u nisur nga fiziopatologjia e NAFLD studimet e bëra kanë treguar një lidhje të 

rëndësishme mes saj dhe DM tip 2. Kështu  NAFLD rrit rrezikun per DM tip 2 nga 64% në 5.5 

herë, variacion i lidhur me gravitetit e NAFLD dhe shkalla e incidencës së DM tip 2 rritet 

progresivisht në varësi të gravitetit ekografik të NAFLD në baseline(17,18,19). Po kështu është 

gjetur një lidhje e rëndësishme mes NAFLD dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Kjo lidhje është e 

pavarur nga prezenca e faktorëve klasikë të riskut kardiovaskular apo sindromës metabolike dhe 

është gjetur në drejtim të treguesve të aterosklerozës, si: trashësisë intima-media të murit të 

arterieve, kalçifikimeve të arterieve koronare dhe perfuzionimit të ulur koronar(20,21,22,23). 

Nga ana tjetër në të sëmurët NAFLD studimet e shumta kanë treguar ndryshime të 

rëndësishme jo vetëm kardiovaskulare por edhe kardiake, si: 

 
▪ Anomali në metabolizmin e miokardit 

▪ Dëmtim të metabolizmit energjitik të fosfateve 

▪ Rritje të rezistencës insulinike të miokardit 

▪ Ulje e perfuzionit të miokardit 

▪ Steatoza kardiake e cila është prediktor i disfunksionit diastolik të VM 

▪ Rritje e incidencës së fibrilacionit atrial 



▪ Zgjatje e intervalit QT–prediktor i rëndësishem i aritmisë ventrikulare dhe vdekjes së 

paparitur kardiake, çka mund të shpjegojë pjesërisht mortalitetin e lartë për shkaqe 

kardiovaskulare në pacientët NAFLD 

▪ Disfunksion autonom i shprehur me hipotension ortostatik, sinkop vazovagal, ose 

hipotension relativ nokturn 

▪ Prezenca e sklerozës së valvulave të aortës. 

 

E rëndësishme është të theksojmë se këto ndryshime janë gjetur në mënyrë të pavarur nga 

faktorët e njohur kardiakë të rrezikut apo sindroma metabolike(24,25,26,27,28,29). 

Gjithashtu studimet kanë treguar një prevalencë të rritur të sëmundjes renale kronike 

(CKD) në pacientët NAFLD. Kjo prevalencë në pacientët NAFLD varion nga 20-55% në 

krahasim me 5-35% në ata pa NAFLD. Prezenca dhe graviteti i NAFLD në studimet klinike 

shoqërohej me stadet e CKD në mënyrë të pavarur nga faktorët e njohur të rrezikut kardio-

renal(30,31). 

Mekanizmi që lidh NAFLD me këto sëmundje metabolike e ka origjinën probabilisht në 

inflamacionin e indit dhjamor visceral, i cili sekreton një sërë faktorësh shkaktarë si të 

aterogenezës ashtu edhe të zhvillimit të insulinorezistencës. Hepari në këtë rast është edhe organ 

target i këtyre çrregullimeve sistemike (duke zhvilluar NAFLD), por njëkohësisht edhe burim i 

një sërë mediatorësh patogjenikë si molekula pro-inflamatore, vazoaktive dhe trombogjenike që 

amplifikojnë dëmtimet vaskulare/kardiake dhe renale(13). 

 

Diagnoza 

Për vendosjen e diagnozës së NAFLD është e rëndësishmeevidentimi me ekzaminime 

imazherike i prezencës së steatozës hepatike (+/-enzima të rritura hepatike në ekzaminimet 

biokimike), në individët që konsumojnë pak ose aspak alkool, pas përjashtimit të shkaqeve të 

tjera të steatozës hepatike të përmendura më sipër, zakonisht në prezencë të elementëve të 

sindromës metabolike. 

Konsumi i shtuar i alkoolitpërkufizohet si konsumi ≥30gr/ditë alkool tek meshkujt dhe 

≥20 gr/ditë tek femrat (4). 

Për të vlerësuar prezencën e sindromës metabolike bazohemi tek prezenca e tre ose më 

shumë nga karakteristikat e mëposhtme(1). 
▪ Perimetri abdominal më >102 cm tek meshkujt dhe me >88 cm tek femrat; 

▪ TG ≥150 mg/dL; 

▪ HDL cholesterol <40 mg/dL në meshkujt dhe <50 mg/dL në femrat; 

▪ TA sistolik ≥130 mm Hg ose TA diastolik ≥85 mm Hg 

▪ Glicemia esëll ≥110 mg/dL. 

 

Vlerësimi i stadit të fibrozës hepatike mund të bëhet përmes metodave të ndryshme jo-

invazive si(32): 

▪ Testi i fibrozës hepatike të NAFLD (Llogaritet me formulë mbi bazën e faktorëve: 

moshë, AST, ALT, PLT, BMI, albuminemia) 

▪ Testi Fib-4 (LLogaritet me formulë mbi bazën e faktorëve moshë, ALT, AST, numri i 

trombociteve) 

▪ Elastografia (Fibroscan) (vlerëson ngurtësimin hepatik (shprehur në kPa) përmes 

shpejtësisë së përshkrimit të parenkimës hepatike nga valë të ultratingujve me frekuencë 

50HZ dhe e konverton në stad të fibrozës hepatike nga F0 në F4) 



▪ CAP (Controlled Attenuation Parameter) (Vlerëson pakësimin e valëve të ultratingujve 

që kalojnë përmes heparit, shprehet me db/m) 

▪ MRI Elastografia (MRE) (Elastografia me rezonancë magnetike) 

 
Realizimi i biopsisë hepatike sipas rekomandimeve më të fundit të AASLD (Shoqatës 

Amerikane për Studimin e Sëmundjeve Hepatike) indikohet në pacientët NAFLD me rrezik të 

shtuar për NASH dhe/ose fibrozë të avancuar hepatike ose në pacientët me dyshim për NAFLD 

dhe kur përjashtimi i sëmundjeve të tjera hepatike si shkaktare të steatozës hepatike është i 

vështirë të bëhet pa ekzaminim histologjik(1). 

 

Mjekimi NAFLD/NASH 

Rekomandimet më të fundit të AASLD(1) dhe EASL(4) për trajtimin e NAFLD/NASH 

janë në drejtim të modifikimet e stilit të jetës. Kombinimi i një diete hipokalorike (reduktim ditor 

me 500-1000 Kcal) dhe aktiviteti fizik i moderuar është mënyra më e mirë për arritjen e humbjes 

në peshë në mënyrë të qëndrueshme në kohë. Kështu analiza e të dhënave nga katër studime të 

mëdha të randomizuara ka treguar se një rënie në peshë 3-5% shoqërohet me përmirësim të 

steatozës hepatike, 5-7% përmirësim të inflamacionit dhe ballonizimit të hepatociteve dhe >10% 

regresion të fibrozës hepatike(33). 

Përsa i përket mjekimit me barna, sipas rekomandimeve të fundit të AASLD(1) rezultate të mira 

në drejtim të përmirësimit të histologjisë hepatike ka treguar përdorimi i vitaminës E me veti 

antioksidante, në dozë 800UI/ditë, në pacientët jodiabetikë me NASH të konfirmuar në biopsi. 

Në grupet e tjera si pacientët diabetikë me NASH në biopsi, NAFLD pa biopsi, NASH cirrozë, 

cirrozë kriptogjene nevojiten ende studime të mëtejshme që të konfirmojnë efikasitetin e 

vitaminës E. Pioglitazone ka treguar efikasitet në pacienët NASH në biospi (me dhe pa diabet). 

Metformina dhe acidi ursodeoksikolik nuk rekomandohen për përdorim në pacientë NAFLD. 

Acidet yndyrore omega-3 rekomandohen në pacientët NAFLD/NASH me hipertrigliceridemi 

kurse statinat në pacientët NAFLD/NASH me dislipidemi. Statinat mund të përdoren dhe në 

NASH cirrozë por duhet të evitohen në cirrozë të dekompensuar 

 

Testimi i disa barnave të reja si acidi obeticholic (agonist i Farnesoidit X) dhe 

elefibranor, (agonist i PPAR alfa/teta) është ende në fazë studimore dhe nuk janë aprovuar nga 

FDA për mjekimin e NASH(34). Kirurgjia bariatrike mbetet një zgjidhje në pacientët NAFLD 

me obezitet të rëndësishëm. Kështu një meta-analizë e realizuar në vitin 2015 ka treguar se 

shumica e pacientëve që i janë nënshtruar kirurgjisë bariatrike, kanë pasur përmirësim 

histopatologjik të steatozës, inflamacionit dhe ballonizimit të hepatociteve dhe kur rënia në peshë 

ishte ulur mesatarisht me 12% edhe përmirësim të fibrozës hepatike(35). Siguria dhe efikasiteti i 

kirurgjisë bariatrike nuk është e stabilizuar në pacientët NASH cirrozë dhe mund të konsiderohet 

duke u shqyrtuar sipas rastit nga kirurgë bariatrike me eksperiencë. Transplanti i heparit mbetet 

një zgjidhje për pacientët NASH me insuficiencë hepatike dhe/ose HCC(1,4). 
 

Përfundime:NAFLD/NASH është një sëmundje me prevalencë në rritje në korrelacion 

me epideminë globale të obezitetit. NAFLD/NASH është pjesë e sindromës metabolike 

multisistemike që lidhet me ekspansionin dhe inflamacionin e indit adipoz. NAFLD rrit rrezikun 

për sëmundje të tjera si insulinorezistenca dhe DM tip2 dhe anasjelltas, rrit rrezikun për 

sëmundje CVD pavarësisht faktorëve të tjerë të njohur të riskut, rrit rrezikun për SRK dhe rrit 

incidencën e sëmundjeve malinje. Kështu që përpara një pacienti të diagnostikuar me 



NAFLD/NASH gjithmonë duhet vlerësuar risku për sëmundjet e tjera metabolike dhe anasjelltas. 

Rekomandimi më i mirë për pacientët NAFLD/NASH që çon drejt përmirësimit të steatozës, 

inflamacionit dhe regresionit të fibrozës hepatike, duke ndikuar edhe në përmirësimin e 

sëmundjeve shoqëruese është kufizimi i kalorive shoqëruar me aktivitetet fizik të moderuar. 
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SËMUNDJA PULMONARE OBSTRUKTIVE KRONIKE DHE ASTMA 

BRONKIALE; PROBLEM I DITËS NË SHËRBIMIN E PATOLOGJISË 

SPITALI “PETRO NAKO” SARANDË 
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Hyrje: 

 

Në “Raporti i parë kombëtar gjithëpërfshirës për shëndetin e shqiptarëve”(27.01. 2015) - 

iniciativë e I.SH.P. e mbështetur nga UNICEF-Tiranë, theksohet se: 

“… barra e sëmundshmërisë për sëmundjet kronike si kanceri, sëmundjet kardiovaskulare, 

diabeti dhe sëmundja pulmonare obstruktive kronike, përbën shqetësimin kryesor për 

Shqipërinë, me një rritje potenciale të mëtejshme në dekadat e ardhshme, nëse nuk merren 

masat e duhura”(1). 

 

Nisur nga ky këndvështrim dhe duke përgatitur e monitoruar evidencat lokale, vendosëm të 

marrim në shqyrtim barrën esëmundshmërisë për sëmundjenpulmonare obstruktive kronike dhe 

astmën bronkiale në Shërbimin ePatologjisë, Spitali “P. Nako” Sarandë, për periudhën 2000 – 

2015. 

 

Përkufizime: 

 

Termi SPOK përmban: Bronkitin kronik, Emfizemën kronike, Sëmundjen obstruktive kronike të 

rrugëve të ajrit. Kufizimet kronike të rrugëve të ajrit dhe disa raste të Astmës kronike. 

 

SPOK është një obstruksion i rrugëve të ajrit që qëndron i pandryshueshëm dhe që 

konsiston në: VESI (Volumi Ekspirator në Sforcim /sekondë i vlerës së predikuar) 80% dhe 

Raporti: VESI/KVS (kapaciteti vital në sforcim) <70%; (2) 

 

Astma bronkiale është një sëmundje e mushkërive me karakteristikat e mëposhtme: 

a. Obstruktim (ngushtim) i rrugëve të ajrit që është i rikthyeshëm ose në mënyrë spontane 

ose me trajtim (por jo plotësisht në disa pacientë). 

b. Inflamacion i rrugëve të ajrit. 

c. Hiperpërgjigjshmëri e rrugëve të ajrit ndaj një larmie stimujsh; fq. 60 (2). 

 

Qëllimi: Të pasqyrojë, analizojë dhe krahasojë karakteristikat e shpërndarjes së SPOK dhe 

Asmës Bronkiale në Shërbimin e Patologjisë të Spitalit “P. Nako” për periudhën 2000–2015 

sipas karakteristikave të moshës, seksit, viteve, barrës së shtrimeve dhe ditë shtrimeve që zënë 

këto nozologji. 

 

Materiali & Metodologjia 

 

Kriteri: Pasqyrimi i gjithë rasteve të shtruara në spital për SPOK (Nom. 496) dhe Astmën 

Bronkiale (Nom. 493) për Vitet 2000–2015 në Shërbimin e Patologjisë të Spitalit “P.Nako”. 

 



Burimet e informacionit: Të dhënat e pasqyrave statistikore 1/Sh dhe 2/Sh për Vitet 2000–2015 

si dhe kartelat klinike të Shërbimit të Patologjisë për këtë periudhë. 

 

Grumbullimi: sipas qëllimit – Nomenklaturat 496 dhe 493. 

 

Popullësia, nën mbulesë 130 mijë banorë, (ish rrethet Sarandë – Delvinë) Viti 2011. (Këshilli i 

Qarkut Vlorë). 

 

Për periudhën 2000 – 2015 nga 12,429 të sëmurë 2,280 raste rezultojnë të jenë me SPOK dhe 

Astëm bronkiale me 19,630 ditë qëndrim spitalor dhe 91,967 ditë qëndrimi në total të Shërbimit 

të Patologjisë (Pasqyra 1). 
Viti Shtrime total Dite qendrime total Shtrime 496+493 

2000 567 4,753 19 

2001 507 4,681 28 

2002 655 4,919 37 

2003 527 3,920 41 

2004 585 5,002 82 

2005 773 6,670 131 

2006 849 6,707 131 

2007 972 7,209 119 

2008 1,158 7,973 154 

2009 1,058 7,754 192 

2010 1,030 7,123 215 

2011 927 6,327 232 

2012 858 5,846 238 

2013 709 4,531 237 

2014 651 4,439 202 

2015 603 4,113 222 

TOTAL 12,429 91,967 2,280 
P.S.1 në 5.45 shtrime dhe 1 në 4.69 ditë shtrime i përket SPOK-ut dhe Astmës bronkiale. 

 

Rezultatet dhe Diskutimi 

 

Barra e SPOK sipas gjinisë dhe dhe grup moshave për periudhën 2000-2015 në % (Pasqyra 2) 
 Gjinia Grup-moshat Shtrime Ditë qëndrimi 

  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+   

SPOK M 0.37 0.22 0.90 4.42 12.05 49.85 67.81 66.18 

SPOK F 0.60 0.30 1.05 3.07 7.04 20.13 32.19 33.82 

TOTAL M+F 0.97 0.52 1.95 7.49 19.09 69.99 100.00 100.00 

 

Barra e SPOK sipas gjinisë dhe dhe grup-moshave për periudhën 2000-2015 në % (Grafiku1). 



 
 

• Vihet re qartë dominanca e SPOK tek meshkujt (Raporti M/F për shtrimet dhe ditë 

shtrimet 2/1). 

• 50% e shtrimeve për meshkujt dhe 20% për femrat i përkasin grup-moshës mbi 65 vjeç. 

Sikundër kanë gjetur dhe autorë të tjerë frekuenca e SPOK rritet me moshën (1,2,3). 

 

Astma Bronkiale (Nom 493) sipas gjinisë dhe grup-moshave për periudhën 2000-2015 në % 

(Pasqyra 3) 
 Gjinia Grup-moshat Shtrime Ditë qëndrimi 

  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+   

493 M 3.71 3.50 3.60 3.29 4.03 9.64 27.65 30.34 

493 F 3.92 4.03 13.98 22.25 16.31 11.86 72.35 69.34 

TOTAL M+F 7.63 7.52 17.58 25.53 20.34 21.50 100.00 100.00 

 

Astma Bronkiale (Nom 493) sipas gjinisë dhe grup-moshave për periudhën 2000-2015 në % 

(Grafiku 2) 

 
• Vihet re qartë dominanca e Astmës Bronkiale tek Femrat. (Raporti M/F për shtrimet 1 me 

2.6 dhe e ditë shtrimet 1 me 2.3) 

Piku i shtrimeve dhe ditë shtrimeve i përket grup-moshës 45–54 vjeç të femrave. 

 

SPOK (Nom. 496) dhe Astma bronkiale (Nom. 493) sipas Seksit dhe Grup-moshave për periudhën 

2000-2015 në % (Pasqyra 4) 
 Gjinia Grup-moshat Shtrime Ditë qëndrimi 

  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+   
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496+493 M 1.75 1.58 2.02 3.95 8.73 33.20 51.18 52.75 

496+493 F 1.97 1.84 6.40 11.01 10.88 16.71 48.82 47.25 

TOTAL M+F 3.73 3.42 8.42 14.96 19.61 49.91 100.00 100.00 

 

Vihet re qartë dominanca e SPOK tek meshkujt, raporti M/F për shtrimet dhe ditë shtrimet 2/1. 

Gjithashtu vrojtohet se 50% e shtrimeve për meshkujt dhe 20% për femrat i përkasin grup-

moshës mbi 65 vjeç, sikundër kanë gjetur dhe autorë të tjerë frekuenca e SPOK rritet me moshën 

(1,2,3). 

 

SPOK (Nom. 496) dhe Astma bronkiale sipas Seksit dhe Grup Moshave për periudhën 2000-

2015 në % (Grafiku 3) 

 
• Vihet re qartë dominanca e shtrimeve për SPOK dhe Astëm bronkiale tek femrat në gjithë 

grup-moshat para 65vjeç, por për moshën 65+ vjeç ky raport bëhet 2 me 1 për meshkujt 

dhe në total MF kjo grup-moshë zë 50% të shtrimve. 

 

Sëmundja pulmonare obstruktive (SPOK) Numri i shtrimeve dhe ditështrimeve sipas viteve për 

periudhën 2000 – 2015 në % (Pasqyra 5, Grafiku 4.) 

 
Viti Shtrime Ditë qëndrimi 

2000 2.1 1.96 

2001 4.1 2.41 

2002 1.5 1.12 

2003 3.6 5.84 

2004 7.4 11.02 

2005 10.5 14.71 

2006 9.3 12.61 

2007 5.5 7.63 

2008 6.1 8.01 

2009 9.5 13.14 

2010 11.4 17.02 

2011 16.1 19.14 

2012 19.1 22.82 

2013 20.2 25.49 

2014 20.6 24.06 

2015 23.1 29.54 

Mesatare 10.7 13.34 
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• Prej vitit 2009 numri i shtrimeve dhe ditë shtrimeve për SPOK shënon vetem rritje për të 

mbërritur pikun në vitin 2015 me 23% të shtrimeve dhe 29.5% të ditë shtrimeve. 

Kjo dukuri korrespondon me vitin (2009) kur pneumoftiziatri u caktua edhe shef i shërbimit 

spitalor. A ka ndikuar ky fakt? A ka mbingarkesë specialisti apo të sëmurët kanë marrë shërbim 

më të plotë?! 

 

Astma Bronkiale (Nom. 493) Numri i shtrimeve dhe ditë shtrimeve sipas viteve për periudhën 

2000–2015 në % (Pasqyra 6. Grafiku 5) 

 
Viti Shtrime Ditë qëndrimi 

2000 1.2 1.1 

2001 1.4 1.6 

2002 4.1 4.4 

2003 4.2 4.2 

2004 6.7 7.2 

2005 6.5 7.6 

2006 6.1 7.4 

2007 6.8 7.6 

2008 7.2 7.7 

2009 8.6 9.3 

2010 9.5 9.7 

2011 9.0 9.2 

2012 8.6 8.7 

2013 13.3 15.0 

2014 10.4 11.6 

2015 13.8 15.2 

Mesatare 7.6 8.0 
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• Prej viti 2009 e në vazhdim vërehet një rritje e numrit të shtrimve dhe ditë shtrimeve, për 

të mbërritur pikun në vitin 2015, a është e lidhur kjo me ofrim të një shërbimi më të mirë 

ndaj të sëmurëve me astmë, a ka ndikuar fillimi i specialistes së re në 2014?! 

SPOK (Nom. 496) dhe Astma bronkiale (Nom. 493) Numri i shtrimeve dhe ditë shtrimeve sipas 

viteve për periudhën 2000–2015 Në % (Pasqyra 7. Grafiku 6) 
Viti Shtrime Ditë qëndrimi 

2000 3.35 3.03 

2001 5.52 3.99 

2002 5.65 5.49 

2003 7.71 10.03 

2004 14.02 18.23 

2005 16.95 22.34 

2006 15.43 20.01 

2007 12.24 15.23 

2008 13.3 15.63 

2009 18.15 22.48 

2010 20.87 26.76 

2011 25.03 28.34 

2012 27.74 31.56 

2013 33.43 40.48 

2014 31.03 35.62 

2015 36.82 44.76 

Mesatare 18.34 21.34 
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• SPOK dhe Astma bronkiale prej vitit 2009 fillojnë të kenë dominancë në Shërbimin e 

Patologjisë për të arritur pikun në vitin 2015 me 36.8% të shtrimeve dhe 44.8% të ditë 

shtrimeve. 

Lindin pyetjet? 

• A është kjo një dukuri që flet për ofrim më të mirë të shërbimit ndaj pacientit për këto 

nozologji? 

• A ka ndikuar ngarkesa dhe eksperienca e specialisteve në këtë dukuri? 

• A ka patur ndikim mungesa e specialistëve të aparateve të tretjes, urinar dhe të 

qarkullimit të gjakut në këtë dukuri? 

 

Pa dyshim që mungesa e specialistëve ka detyruar të sëmurët të largohen për në spitale të 

tjera,kjo reflektohet në uljen e numrit të shtrimeve dhe rritjen e barrës së nozologjive në 

shqyrtim. 

 

Përfundime: 

 

Punimi përmes evidencës: 

✓ jep një panoramë të SPOK dhe Astmës bronkiale sipas moshës, seksit, viteve dhe 

evidenton këto nozologji si problem të ditës për Shërbimin e Patologjisë në Spitalin 

“Petro Nako” Sarandë. 

✓ Jep informacion të nevojshëm për vendimarrje në sistemin e kujdesit shëndetësor spitalor 

e ambulator. 

✓ Paraqet elementë të ndërvarësisë midis prodhimit të evidences dhe formimit të një kulture 

të vlerësimit. 

✓ Dhe nënvizon rëndësine për kërkime të tjera si dhe vazhdimësinë e monitorimit të të 

dhënave si mbështetje për ndryshimet në praktikë në përshtatje me nevojat e popullatës. 

 

Rekomandime: 

 

Mbetet prioritet: 

A. Edukimi Terapeutik i Pacientit, të mësuarit e tij sistematik nga Instituti i Shëndetit 

Publik, Mjekët e Familjes, Specialistët përkatës në spitale gjatë hospitalizimit; pa 

neglizhuar gjithashtu rolin e mediave të ndryshme.Konsiderimi i ETP si një terapi e njëjtë 

me atë medikamentoze do të sjellë rezultatin përfundimtar që, pacientët të adaptohen me 

sëmundjen, të rritin vetë-menaxhimin ose trajtimin e përshtatshëm të sëmundjes së tyre 

kronike, të parandalojnë komplikacionet e evitueshme dhe të përdorin në mënyrë kosto-

efektive shërbimet mjekësore. 

B. Sigurimi i oksigjenoterapisë në shtëpi. 
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NË VIJIM TË ARTIKULLIT “AKROMEGALIA DHE ZEMRA” 
 

Dr. Leonidha PEPPO, Dr. Valbona SEITI, QSH 4 

Dr. Evi DANI, QSHSp 3 

 

Në numrin 2 Maj-Gusht 2018 të Buletinit të Urdhrit të Mjekut ështëbotuar artikulli shkencor 

“Acromegalia dhe zemra” ku me 1 rast konkret u bë përshkrimi objektiv dhe tepër i saktë i 

sëmundjes.Në të u citua qartë që mjekimi ideal është operimi i tumorit të hipofizës si shkaktar i 

kësaj sëmundje që çoi edhe në Apogonadizëm. 

 

Por ç’ndodh me këta të sëmurë që operohen. Këtë na e sqaron qartë dhe saktë po ashtu dhe i 

sëmuri M.A. që u diagnostikua para 3viteve sipas klinikës dhe analizave ku mbi 10 mg/d e 

somatropinës–gjak shkaktar i kësaj. 

 

Por tani ka edhe ekzaminime të tjera si CT e kokës për vendosjen e saktë të diagnozës,shtrohet 

pyetja çfarë ndodh me këta pacientë të operuar nga tumori i Hipofizës? 

 

Paraqitja e rastit 

 

Pacienti M.A. lindur në vitin 1971. Para 3 vjetësh në vitin 2015 pati dhimbje koke pa ndryshime 

hemodinamike pra TA i mbajtur nën mjekim duke menduar se dhimbja i vinte nga TA. Por 

meqenëse qëndrueshmëria e dhimbjes e detyroi ti nënshtrohet RMI të kokës ku u vu re Adenomë 

e hipofizës përgjithësisht për shfaqjen e akromegalisë nëpërmjet hormonit somatotrop, hormonii 

rritjes. Pra kirurgjia qe e domosdoshme. Atëherë u pa me kujdes që i janë zmadhuar duart, 

mjekra po i rritej, hunda po ashtu, trashje zëri. U operua pas një viti pra në 2016 duke hequr 

tumorin e hipofizës.Por shenjat fizike të trupit të përmendura më lartë i mbeten siç është 

përshkruar në literaturë por pëfitimi është që nuk përparuan.Por kjo ndërhyrje pasohet me 

marrjen e hormonit zëvendësues,somasostatinë (analoge), kortizon që duhet ta marrë gjithë jetën, 

si dhe levotiroksinën meqenëse hipofiza prodhon TSH,i cili stimulon gjendrën tiroide. Me 

rregullsinë e marrjes së tij pacienti sillet normalisht si të tjerët. 

 



 

 
 

Koment 

Sëmundja e Akromegalisë apo e rritjes manifestohet me deformime të toraksit, kifozë, skoliozë. 

Rritje të nofullave,të hundës (të duarve) të gjymtyrëve, të organeve në përgjithësi duke përfshirë 

edhe zemrën apo të rritjes edhe të organit gjenital me shtimin e dispnesënga toraksi që shtrëngon 

si morsë ekskursionin e mushkërive sipas ritmit respirator, aritmi kardiake,dhimbje të kockave, 

shtrembërim të tyre. Gjithë klinika është përshkruar në nr. 2 Maj-Gusht 2018 tëBuletinit të 

Urdhrit të Mjekut të Shqipërisë. 

 

Por diskutimi në këtë artikull dhe objekti është çfarë ndodh pas hapjes së tumorit të hipofizës. 

Kur duhet të ndërhyhet? Çfarë përfitimi ka pacienti? Si do të jetë jeta e tij? 

 

Leximet na udhëheqin që sa më shpejt vendosjen e diagnozës me ndryshimin e pamjes dhe 

vërtetuar emetimin me hormonin somatotropinë në nivel mbi 10mg/dl duhet të ndërhyhet 

menjëherë në mënyrë që interventi kirugjikal të heqë tumorin duke frenuar kështu emetimin e 

somatotropinës dhe si rrjedhojë edhe vazhdimin e rritjes, zmadhimit të pjesëve të trupit të 

përshkruara më lart. Por heqja e tumorit ka disa pasoja prandaj duhet zëvendësimi hormonal që i 

sëmuri jonë e merr me emrat të shkruara më lartë tek paraqitja e rastit, sepse do të veprojnë mbi 

zemrën që preket nga kjo sëmundje. 

 

Akromegalia 

Është një patologji e shkaktuar nga prodhimi i shtuar i hormonit të rritjes e parathormonit. Ky 

moment mund të jetë kryesisht në një tumor beninj të hipofizës. Në momentin kur kemi një 

shtim të tillë në gjak, në hepar kemi shtim të një hormoni tjetër të quajtur insulinë - like growth 

factor (IGF-1) –hormon ky përgjegjës për rritjen e ekstremiteteve të skeletit, gishtavee 

artikulacioneve si dhe indeve të buta: buzë, hundë, zemër, etj... 



Meqenëse në hipofizë prodhohen nga qeliza të veçanta dhe hormone i FSH (folikulo stimulus 

hormon) LH (lutenizues hormone) prolaktina, hormone këto që direkt apo indirekt do të prekin 

sferën seksuale apo të riprodhimit. 

Në këtë patologji akormegali do të ketë dhe ulje të dëshirës seksuale disfunksion erektil 

(impotencë) ulje të volumint të lëngut spermatik, si dhe ulje në minimum të numrit të 

spermatozoideve deri në azoospermi. Kjo gjendje shkaktohet kryesisht nga shtimi i masës së 

tumorit dhe komprimimi i qelizave për prodhimin e FSH dhe LH duke shkaktuar ulje të 

sekretimit të tyre si dhe rritjes së prolaktinës që do të shkaktojnë uljen e veprimit të testosteronit 

dhe për pasojë çrregullim të sferës seksuale dhe atë të riprodhimit. 

 

Kësaj gjendje mund ti shohet dhe në disa raste humbja e qimeve të trupit dhe të mjekrës.Sepse 

kjo sëmundje ndikon mbi hormonin e tiroides duke ulur funksionin e saj. 
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Më dt. 07.02.2019 ndërroijetë pas njësëmundjetërëndë dr.VehbiKovaçi. 

 

Dr.VehbiKovaçiishtenjëngamjekëtmëtëmirë, me etikë e komunikim, 

përkushtimdheprofesionalizëmtëlartë. Ai kishtefituaradmirimindhemirënjohjen e 

tëgjithëkolegëve e bashkëqytetarëvepërpunën e tijtëpërkushtuar. Ishte model isjelljessëmirë me 

tëgjithë, ndajsishpërblim po merr me veterespektin e 

pamasëtëkolegëvedhetëbashkëqytetarëvetëShkodrësdhetëzonaveku ka punuar. 

 

Dr. VehbiKovaçilindimë 09.10.1947, nënjëfamiljetëthjeshtënëBushat. 

 



Pas mbarimittëshkollëssëmesmenëgjimnazin e Shkodrës, fillonstudimet e lartapërmjekësinëvitin 

1965 dheipërfundonnëvitin 1970 nëDegën e MjekësisënëUniversitetin e Tiranës. 

 

Pas diplomimitpunonpërdisavite me seriozitetdhepërkushtim duke 

iardhurnëndihmëbanorëvetëzonaveBarbullushdheBushat. Megjithëseirinëprofesion, nëmoshën 

32 vjeçare, evidentohetpërpunën e tij me përkushtimdheseriozitet duke idhënëdetyrën e 

rëndësishmetëShefittëSektorittëShëndetësisëpërrrethin e Shkodrës. 

 

Edhenëatëperiudhëkudetyra e tijzyrtarezgjastegjatëditës, ai përsërigjentekohëdhe me çantën e 

mjekutnëdorëgjendejgjithmonëpranëtësëmurëve. Dr.Vebia me natyrën e tijskrupuloze, 

ishtepararojënëzhvillimetdhetërejatnëfushën e mjekësisë, me organizime, 

menaxhime,sipaskushtevetërejaqështrontekoha.U specializuasimjekfizioterapist, detyrëtëcilën e 

ushtroi me shumësuksesderisasëmundjanuk e lejoiqëtëpunontemë. 

 

Qënëfillimtëviteve‘90, nëkohën e ndryshimevetëmëdha, merriniciativën me njëgrupkolegësh 

duke hapurzyrën e “UrdhrittëMjekut” nëShkodër, tëcilën e drejtoipërmëshumë se 12 vjet. 

 

Nëvitin 1994 kurpunontesimjekpranëspitalit Neuro-PsikiatrikShkodërarrititëgjentembështetjen e 

kolegëvenëItali duke sjelleprejandejaparaturadhepajisjemjekësore. Po nëpërmjetkontaktevetëtij 

me Italinë u dërguanpërspecializimmjekëtëprofilevetëndryshme.Me iniciativën e tij, me 

bashkëpunim me mjekëitalianë hap nëUniversitetin e ShkodrësDegën e FizioterapisënëFakultetin 

e Infermieristikës. 

 

Humbja e tij do tëlërënjëboshllëktëmadhnëzemrat e familjarëve, kolegëve, 

dashamirëvedheqytetarëveshkodranë. Do tëmbeteshipaharruarnëkujtesën e tonë. 

 

KëshilliRajonalShkodër 

Dr. AgronAgolli, Dr. NevilaLuli, Dr. Tahir Sadiku, 

Dr. MahmutÇuliq, Dr. SaitYmari, Dr. PranveraBelinova, 

Dr. Nadire Suma, Dr. PërparimÇela 

 

 

Dr. Nikolin MARTINI 

1957 – 2019 
 

Më datën 21 Janar 2019, pas një sëmundje të rëndë, ndërroi jetë në moshën 62 vjeçare doktor 

Nikolin Martini, duke lënë në pikëllim të thellë familjarët, shokët dhe miqtë e tij. 

 

Doktor Nikolini u lind në Shkodër më 19 Gusht 1957. Shkollën 8-vjeçare e kreu në periudhën 

1972-1976. Në periudhën 1972-1976 kreu studimet në universitetin e Tiranës, Fakultetin e 

Mjekësisë ku u diplomua si Mjek i Përgjithshëm. Pas diplomimit në periudhën 1982-1983 punoi 

si mjek pediatër pranë spitalit të Kukësit. Në vitin 1983-1985 punoi si drejtor i spitalit Arrën. Në 

1985-1987 kreu specializimin si pediatër i përgjithshëm pranë spitalit pediatrik Tiranë. Pas 

specializimit, gjatë viteve 1987-1988 punoi si mjek pediatër në spitalin e Kukësit dhe 1988-1989 

si Drejtor i Spitalit Krumë.Në 1989-1992 punoi si mjek pediatër në spitalin Kukës dhe nga viti 



1997-2009 edhe si mjek pediatër dhe ekspert mjeko-ligjor. Në periudhën 2009-2013 ushtroi 

detyrën e Drejtorit në DSHP Kukës, dhe 2013-2019 edhe si mjek infeksionist në spitalin Kukës. 

 

Mjekët dhe kolegët e doktor Nikolinit ndjehen krenarë që në ushtrimin e profesionit të tyre 

kishin fjalën këshilluese e bashkëpunuese të doktorit në çdo kohë. 

 

Nderim e respekt për mjekun e talentuar Nikolin Martini.Lamtumirë shoku dhe miku ynë Nikolin 

Martini. 

 

I përjetshëm qoftë kujtimi i doktor Nikolin Martinit. 

 

Kolektivi i Drejtorisë Spitalore Kukës, 

Këshilli Rajonal UMSH, Kukës 

 

 

Dr. Ligor GJOKA 

1938 – 2019 
 

Në datën 25 Shkurt 2019 u nda nga jeta dr. Ligor Gjoka. 

 

Dr. Gjoka lindi në vitin 1938, në fshatin Shtikë të Kolonjës. Pasi mbaroi në Gjirokastër 

gjimnazin, në vitet 1957-1962 kreu studimet në Fakultetin e Mjekësisë të cilat i mbaroi me 

rezultate të larta. 

 

Pas diplomimit filloi punë në Ersekë si mjek i përgjithshëm dhe më pas u kualifikua në spitalin e 

Korçës dhe të Tiranës në shërbimin e Pediatrisë. Është i pari mjek në spitalin e Ersekës që ndau 

shërbimin e fëmijëve nga ai i të rriturve. Në vitin 1969 për nevoja të rrethit dr. Ligori u 

kualifikua pranë QSUT për Kardiologji. Dr. Gjoka vijoi të studionte gjatë gjithë jetës së tij 

profesionale duke e konsideruar profesionin e mjekut mision. 

Punoi 10 vjet si drejtor i spitali, dhe do të mbahet mend në këmbënguljen e tij për pajisjen e 

spitalit të ri në vitin 1969, me specialistë të zotë e të aftë. 

 

Pas daljes në pension u zhvendos bashkë me familjen e Boston, Amerikë ku edhe ndërroi jetë. 

Kolonjarët dhe punonjësit e shëndetësisë, miqtë, kolegët dhe familja do ta kujtojnë me respekt të 

madh dhe krenari. 

 

I paharruar qoftë kujtimi i tij. 

 

Dr. Dhimitër Gjergo, dr. Piro Peço, dr. Piro Dhono, 

dr. Fluturak Lamçe, dr. Vangjel Thoma, dr. Niko Bendo 

 

 

Prof. Dr. Narin SULÇEBE 

1952 – 2019 
 



Narin Hoti-Sulçebe, lindi në Tiranë në 1952 në një familje mësuesish dhe mbesë e një patrioti të 

njohur. Tradita familiare, shkollimi i saj si mjeke në vitet 71-77 dhe më pas ai në Gjermani në 

vitet 1991-’92, si dhe martesa me një mjek tjetër të shkëlqyer e me traditë, Prof. Genc Sulçebe, 

sikurse rrugëtimi i saj i mëtejshëm profesional e human, e bënë atë një pikë referimi për shumë 

nga njerëzit që e njihnin. 

 

Dr. Narina mbaroi specializimin ORL në vitin 1982, punoi rreth 10 vjet si mjeke specialiste në 

qytetin e Tiranës dhe më pas në Shërbimin Universitar ORL. Ajo ka qenë për shumë vite me 

radhë pika kryesore e referimit për sëmundjet vestibulare, fushë në të cilën ajo mbrojti dhe 

doktoratën, si dhe orjentoi dhe edukoi shumë breza mjekësh në këtë fushë komplekse. Raportet 

dhe kontaktet me mjekë të fushës në Evropë, pjesëmarrjet aktive në aktivitete kombëtare e 

ndërkombëtare të ORL, e mbajtën Narinën gjithë kohës në kontakt me zhvillimet e reja në fushën 

e patologjive vestibulare. 

 

Po kështu Narin Sulçebe drejtoi mbi 10 vjet Shoqatën Shqiptare të ORL, si presidente e saj, duke 

i dhënë një shtytje gjithmonë aktive e energjike zhvillimit dhe njohjes së kësaj shoqate në 

mjediset shkencore brenda e jashtë vendit. Nismëtare e publikimit të Revistës ORL, e 

aktiviteteve të përbashkëta midis shoqatave mjekësore shqiptare dhe përfshirjes së personaliteve 

ORL të huaja në aktivitete shqiptare, i kanë dhënë frymëmarrje tjetër shoqatës ORL. 

 

Jeta dhe vdekja rrugëtojnë bashkë. E rëndësishme është që secili të lërë pas gjurmë pozitive e që 

ngelen gjatë në mendjen e zemrën e njerëzve që i rrethojnë, dhe Narina e bëri këtë. Lamtumirë 

kolege, lamtumirë shoqe e dashur! Na mungon shumë! Më mungon shumë! 

 

Prof. Asoc. Birkena Qirjazi 

Fakulteti i Mjekësisë, UMT 

 

 

Dr. Fatos ZHULALI 

1956 – 2019 
 

Më datën 16 Prill 2019, pas një sëmundje të rëndë, u nda para kohe nga jeta në moshën 63 

vjeçare Dr. Fatos Zhulali. 

Dr. Fatosi lindi në Peshkopi, më 5 Janar 1956, në një familje të nderuar, patriote dhe 

arsimdashëse, nga dy prindër arsimtarë të shpërngulur pas çlirimit nga Gjirokastra e të vendosur 

fillimisht në Burrel e më pas në Dibër, për zhdukjen e analfabetizmit dhe si mësues të nderuar 

dhe me emër, edukuan shumë breza në Dibër, e duke dhënë shembullin në familjen e tyre, në 

edukimin e 6 fëmijëve të gjithë me arsim të lartë me emër të mirë e të nderuar e respektuar kudo 

që punuan. 

Pas mbarimit të shkollës së mesme nëPeshkopi, Dr. Fatosi përfundoi me rezultate të larta 

Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë në vitet 1974-1980 në degën Mjekësi e Përgjithshme dhe pas 

kësaj u emërua mjek ushtarak për 13 vjet në strukturat e Ministrisë së Brendshme në Shkodër, 

Pukë, Dibër e deri Shef i Degës së Shëndetësisë të këtij dikasteri. Pas përfundimit të 



specializimit si mjek Internist dhe Endokrinolog në Fakultetin e Mjekësisë Tiranë dhe më pas 

edhe në Gjermani, në vitin 1993 emërohet mjek endokrinolog në Spitalin Qendror të Ushtrisë. 

Pas lirimit nga ushtria në vitin 1997 me gradën nënkolonel, emërohet mjek endokrinolog në 

Shërbimin e Terapisë në Spitalin Qendror të Ushtrisë dhe në vazhdim në Spitalin Universitar 

tëTraumës deri në ditën që u sëmur dhe sëmundja e pabesë e ndau nga pavijoni i tij i dashur, nga 

kolegët e të sëmurët. 

Dr. Fatosi është pjesë e plejadëssë shkëlqyer të mjekëve ushtarakë të pas viteve ’80, duke lënë 

një emër shumë të mirë kudo që punoi. Gjatë gjithë periudhës së punës së tij, ai u shqua për 

ndershmëri dhe korrektësi shembullore, për një pasion ndaj profesionit, gjithnjë lexues e aplikus 

i të rejave shkencore në fushën e endokrinologjisë. 

 

Dr. Fatosi do të kujtohet me respekt në memorien e brezave të kuadrove me të cilët punoi dhe 

shërbeu, por mbi të gjitha dhe te mijëra pacientë që mjekoi pa u mërzitur dhe pa u lodhur, ditën 

dhe natën ne spital e në shtëpi. Gjithashtu ai do të mbahet mend e do kujtohet në breza për 

humanizmin e lartë dhe vlerat morale, duke i qëndruar besnik i betimit të mjekut, i pa kursyer. 

 

Tek dr.Fatos Zhulali gjej derën të hapur dhe buzën e qeshur, karakterin burrëror, njeri i fjalës dhe 

i besës, human e shoqëror, familjar, prind dhe bashkëshort i shkëlqyer. 

U prehtë në paqe dhe i paharruar e i përjetshëm qoftë kujtimi i Tij. 

 

Prof. Asc. Dr. Luan Nikollari 

Mjek Epidemiolog, Spitali Universitar i Traumës 

 


