
SYLLABYSET	  E	  PROGRAMIT	  AKADEMIK	  

MASTER	  PROFESIONAL	  NË	  INFERMIERI	  PATOLOGJIKE	  

	  
SYLLABUS	  	   INF	  410	  -‐	  E	  drejta	  në	  infermieri	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Lorenc	  Dano	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Në	  këtë	  modul	  studenti	  merr	  njohuri	  të	  plota	  mbi	  tërësinë	  e	  të	  drejtave	  dhe	  detyrimeve	  ligjore	  të	  infermierit,	  si	  dhe	  mbi	  
prioritetet	  strategjike	  të	  politikave	  shëndetsore	  të	  sotme.	  Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  njohë	  të	  drejtat	  dhe	  detyrimet	  e	  pacientëve.	  
F Të	  njohë	  të	  drejtat	  dhe	  detyrimet	  ligjore	  të	  personelit	  shëndetsor,	  dhe	  në	  mënyrë	  specifike	  të	  personelit	  infermieror	  për	  

aspekte	  të	  ndryshme	  të	  legjislacionit	  në	  shëndetsi.	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  kombëtare	  të	  ruajtjes	  dhe	  përmirësimit	  të	  shëndetit	  të	  popullatës.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  hartimit	  të	  politikave	  shëndetsore.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  marrjen	  e	  vendimeve	  etiko-‐deontologjike	  në	  praktikën	  

shëndetsore.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
1. Njohja	  me	  objektivat	  dhe	  kërkesat	  e	  modulit.	  Të	  drejtat	  e	  pacientit.	  	  
2. Urdhri	  i	  Infermierit	  dhe	  Kodi	  deontologjik	  Mjekësor	  në	  Shqipëri.	  	  
3. Përgjegjësia	  ligjore	  në	  infermieristikë.	  Qëndrimi	  i	  Kodit	  tonë	  Deontologjik	  dhe	  Penal.	  	  
4. Ligji	  për	  kujdesin	  shëndetsor	  në	  Republikën	  e	  Shqipërisë	  
5. Ligji	  mbi	  sëmundjet	  infektive	  
6. Ligji	  mbi	  duhanin	  
7. Ligji	  mbi	  shëndetin	  riprodhues	  
8. Ligji	  mbi	  ndalimin	  e	  shtatzanisë	  
9. Ligji	  për	  sigurimet	  shëndetsore	  
10. Ligji	  për	  autopsitë	  
11. Ligji	  mbi	  transfuzionet	  e	  gjakut	  
12. Ligji	  mbi	  transplantet	  e	  organeve	  
13. Ligji	  për	  barnat	  dhe	  kontrollin	  farmaceutik	  
14. Ligji	  për	  parandalimin	  dhe	  kontrollin	  e	  HIV/AIDS	  
15. Ligji	  për	  ushqimin	  
16. Ligji	  për	  inspektoriatin	  sanitar	  shtetëror	  
17. Ligji	  për	  parandalimmin	  e	  çrregullimeve	  të	  shkaktuara	  nga	  mungesa	  e	  Jodit	  në	  organizëm	  
18. Ligji	  për	  shëndetin	  publik	  
19. Ligji	  për	  mbrojtjen	  nga	  rrezatimet	  jonizuese	  
20. Ligji	  për	  shërbimin	  shëndetsor	  stomatologjik	  
21. Ligji	  për	  shëndetin	  mendor	  
22. Ligji	  për	  zëvendësuesit	  e	  qumështit	  të	  gjirit	  
23. Ligji	  për	  kontrollin	  e	  lëndëve	  që	  përdoren	  për	  prodhimin	  e	  substancave	  të	  paligjshme	  dhe	  psikotrope	  
24. Strategjia	  kombëtare	  e	  planifikimit	  familjar.	  
25. Strategjia	  kombëtare	  e	  kujdesit	  për	  nënën	  dhe	  fëmijën	  
26. Politika	  dhe	  plani	  afatgjatë	  për	  zhvillimin	  e	  shërbimeve	  të	  kujdesit	  mendor	  në	  Shqipëri	  
27. Strategjia	  kombëtare	  për	  menaxhimin	  e	  sëmundjeve	  të	  lindura	  të	  gjakut.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘E	  drejta	  në	  shëndetsi’	  S.Meksi	  2005	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘E	  drejta	  penale’	  S.Kaçupi,	  I.Elezi	  2010	  (Fakulteti	  i	  Drejtësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘E	  drejta	  administrative’	  S.	  Sadushi	  2008	  (Fakulteti	  i	  Drejtësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Kodi	  Penal	  i	  Republikes	  së	  Shqipërisë’	  2010	  
o ‘Kodi	  i	  Procedurës	  Penale	  së	  Shqipërisë’	  2010	  
o Faqja	  e	  Internetit	  e	  Ministrisë	  së	  Shëndetsisë	  –	  www.moh.gov.al	  /	  legjislacioni..	  	  



Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  420	  -‐	  Kërkimi	  shkencor	  në	  Infermieristikë.	  
	  
Pedagogu:	   Doc.Aurela	  Saliaj	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Epidemiologjia:	   Ky	  modul	   studion	   adresimin	   e	   çështjeve	   të	   tilla	   si	   rritja	   apo	   ulja	   e	   sëmundjeve	   të	   ndryshme	   në	   periudha	   të	  
ndryshme	  kohore,	  në	  popullata	  të	  ndryshme,	  si	  dhe	  në	  subjekte	  të	  ndryshme	  brenda	  të	  njëjtës	  popullatë.	  
Metodologjia	  e	  kërkimit	  shkencor	  në	  Infermieri:	  Në	  këtë	  modul	  trajtohen	  teknikat	  dhe	  metodat	  bazë	  me	  të	  cilat	  operohet	  në	  
fushën	  e	  kërkimit	  shkencor	  dhe	  specifikat	  e	  studimeve	  shkencore	  infermierore.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  hartojnë	  dhe	  zbatojnë	  një	  kërkim	  shkencor	  klinik	  dhe	  komunitar.	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  studimeve	  shkencore	  infermieristike.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  infermieristikës.	  
F Të	   formojnë	   shprehi	   për	   të	   gjykuar	   në	   mënyrë	   të	   pavarur	   modelet	   ekzistuese	   dhe	   të	   sugjerojnë	   rekomandime	   për	  

ndërhyrje	  në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Epidemiologjia	  
1. Disa	  koncepte	  epidemiologjike	  mbi	  sëmundjen	  
2. Studimet	  e	  vdekshmërisë	  në	  popullatë	  
3. Madhësitë	  njehsuese	  të	  vdekshmërisë	  
4. Madhësitë	  e	  shpeshtësisë	  së	  sëmundjes	  
5. Studimet	  kohort.	  Studimet	  rast-‐kontroll.	  Studimet	  transversale.	  Studimet	  eksperimentale	  
6. Vlerësimi	  i	  rrezikut	  për	  zhvillimin	  e	  sëmundjes	  
7. Vlerësimi	  i	  shoqërimeve	  statistikore	  në	  epidemiologji	  
8. Vlerësimi	  i	  shoqërimeve	  shkakësore	  në	  epidemiologji	  
9. Madhësitë	  njehsuese	  të	  impaktit	  
10. Programet	  screening	  

Metodat	  e	  kërkimit	  shkencor	  
1. Llojet	  e	  hetimit	  shkencor	  
2. Besueshmëria	  e	  të	  dhënave	  në	  studim	  
3. Etapat	  paraprake	  të	  hetimit	  shkencor	  	  
4. Titulli,	  qëllimi	  dhe	  objektivat	  e	  studimeve	  shkencore	  	  
5. Planifikimi	  i	  studimit	  shkencor	  
6. Popullatat	  dhe	  marrja	  e	  mostrave	  në	  studim	  
7. Ndryshorët	  dhe	  metodat	  e	  mbledhjes	  së	  të	  dhënave	  (2	  orë)	  
8. Intervistat,	  pyetësorët	  e	  vet-‐administruar	  dhe	  pre-‐testet	  
9. Përdorimi	  i	  dokumentacionit	  për	  mbledhjen	  e	  të	  shënave	  
10. Studimet	  kualitative	  
11. Studimet	  kuantitative	  
12. Vlefshmëria	  e	  të	  dhënave	  në	  studim	  
13. Analiza	  e	  të	  dhënave	  
14. Interpretimi	  i	  rezultateve	  
15. Përgjithësimi	  i	  rezultateve	  të	  studimit	  
16. Procedura	  e	  paraqitjes,	  shqyrtimit	  dhe	  miratimit	  të	  projekteve	  që	  financohen	  në	  kuadrin	  e	  programeve	  Kombëtare	  për	  

Kërkim	  dhe	  Zhvillim	  –	  Agjensia	  e	  Kërkimit,	  Teknologjisë	  dhe	  Inovacionit.	  
17. Misioni	  i	  Vlerësimit	  për	  pranimin	  e	  projekteve.	  
18. Studimet	  vlerësuese	  
19. E	  ardhmja	  e	  kërkimit	  shkencor	  në	  Infermieri	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Epidemiologjia’	  E.Roshi,	  G.Byrazeri	  2009	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Metodologjia	  e	  kërkimit	  shkencor	  në	  shëndetit	  publik’	  G.Burazeri,	  E.Roshi,	  Z.Shabani	  2010	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Epidemiology’	  L.Gordis	  2010	  



o ‘Survey	  methods	  in	  community	  medicine’	  J.H.Abramson	  2009	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   30	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   30	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  451	  Patologji	  e	  Avancuar	  I	  
	  
Pedagogu:	   Dr.	  Shkencash	  Fejzi	  ALUSHI	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  orë	  leksione	  /2	  orë	  seminare	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	  këtë	  modul	  studiohen	  problemet	  shëndetsore	  madhore	  që	  prekin	  popullatën	  adulte.	  Nëpërmjet	  integrimit	  të	  njohurive	  mbi	  
patologjitë	   kardio-‐vaskulare,	   respiratore	   dhe	   endokrinologjike	   do	   të	   trajtohen	   standartet	   bashkëkohore	   mbi	   jetën	   e	  
shëndetshme,	   mjedisin,	   reduktimin	   të	   faktorëve	   riskantë	   dhe	   parandalimin	   e	   sëmundjeve.	   Një	   vëmendje	   e	   veçantë	   do	   tu	  
kushtohet	  moshave	  të	  treta	  për	  sindromat	  më	  të	  shpeshta	  geriartrike.	  Roli	  i	  infermieres	  profesionale	  që	  kujdeset	  për	  pacientët	  
adultë,	  do	  të	  fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  klasifikojnë	  dhe	  të	  diagnostikojë	  patologjitë	  kryesore	  kardiake,	  respiratore	  dhe	  reumatologjike.	  
F Të	   kenë	   njohuri	   për	   strategjitë	   moderne	   të	   menaxhimit	   të	   integruar	   të	   pacientëve	   adultë	   me	   patologji	   kardiake,	  

respiratore,	  reumatizmale	  si	  dhe	  mbi	  Geriatrine	  e	  gerontologjine,	  asistencen	  ne	  moshat	  e	  treta.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  patologjive	  të	  adultit.	  
F Të	   formojnë	   shprehi	   për	   të	   gjykuar	   në	   mënyrë	   të	   pavarur	   modelet	   ekzistuese	   dhe	   të	   sugjerojnë	   rekomandime	   për	  

ndërhyrje	  në	  system.	  	  
F Të	  marin	   njohuri	   te	   plota	  mbi	   GERIATRINE	   dhe	   GERONTOLOGJINE	   si	   njohuri	   mbi	   semundshmerine	   dhe	   asistencen	   ne	  

moshat	  e	  treta.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  

Sëmundjet	  kardio-‐vaskulare	  
1. Historia	  natyrore	  e	  HTA,	  HTA	  esencial.	  
2. HTA	  sekondar.	  Kriza	  hipertensive	  dhe	  mjekimi	  i	  saj	  
3. Edema.	  Klasifikimi,	  etiopatogjeneza	  dhe	  trajtimi	  sipas	  shkaqeve.	  
4. Stenoza	  e	  valvules	  mitrale	  dhe	  stenoza	  e	  aortes	  
5. Regurgitimi	  mitral,	  aortal	  dhe	  prolapsi	  i	  valvules	  mitrale	  
6. Njohuri	  mbi	  veset	  e	  lindura	  te	  zemres	  (DIV,	  DIA,	  tetrada	  Fallot,	  koarktacioni	  i	  aortes)	  
7. Endokarditi	  infeksioz	  
8. Perikarditet	  dhe	  miokarditet.	  
9. Angina	  pectoris.	  
10. Infarkti	  akut	  i	  miokardit.	  Nderlikimet	  e	  IAM	  dhe	  mjekimi	  i	  tyre	  
11. Shkaqet	  e	  vdekjes	  se	  papritur	  dhe	  reanimimi	  kardio-‐pulmonar.	  	  
12. Insufiçenca	  kardiake,	  	  
13. Edema	  pulmonare	  akute.	  Tamponada	  kardiake.	  	  
14. Çrregullimet	  e	  ritmit,	  (flateri	  dhe	  fibrilacioni	  atrial,	  takikardia	  paroksizmale	  supraventrikulare,	  takikardia	  dhe	  fibrilacioni	  

ventrikular,	  arresti	  kardiak,	  vdekja	  e	  papritur)	  
15. Patologjite	  e	  sistemit	  kardiovaskular	  ne	  moshat	  e	  treta	  

Sëmundjet	  respiratore	  
16. Kolla.	  
17. Hipertensioni	  pulmonar	  arterial.	  
18. Hemoptizia.	  
19. Semundja	  pulmonare	  obstruktive	  kronike	  -‐	  (SPOK)	  
20. Bronkiti	  kronik	  	  
21. Bronkektazia	  dhe	  emfizema.	  
22. Pneumonia	  e	  komunitetit	  dhe	  pneumonia	  nozokomiale.	  
23. Trombembolia	  pulmonare.	  
24. Kanceri	  bronkopulmonar.	  
25. Abcesi	  pulmonar	  dhe	  empiema.	  
26. Versamentet	  pleurale.	  
27. Pneumotoraksi.	  	  
28. Insufiçenca	  respiratore	  akute.	  



29. Infeksioni	  tuberkular,	  tuberkulozi	  miliar,	  tuberkulozi	  sekondar	  	  
30. Patologjitë	  e	  sistemit	  respirator	  ne	  moshat	  e	  treta	  -‐	  apnea	  paroksistike	  nokturne.	  

Sëmundjet	  reumatizmale	  
31. Semundjet	  	  reumatizmale.	  Te	  dhena	  te	  pergjitheshme	  
32. Morbus	  	  Becteriev.	  
33. Artriti	  	  reumatoid.	  
34. Lupusi	  Eritematoz	  	  i	  	  Diseminuar.	  LED.	  
35. Sklerodermia.	  

Geriartria	  dhe	  Gerontologjia	  
36. Mjekësia	  geriatrike.	  Ndryshimet	  demografike	  të	  popullsisë	  në	  vendin	  tonë	  dhe	  problemet	  sociale-‐shëndetsore	  tek	  të	  

moshuarit.	  	  
37. Gerontologjia,	  sociologjia	  në	  të	  moshuarit.	  Geriatria	  dhe	  	  veçoritë	  specifike	  të	  disa	  sëmundjeve	  në	  të	  moshuarit.	  
38. Sëmundjet	  e	  zemrës	  dhe	  të	  enëve	  të	  gjakut	  ne	  moshat	  e	  treta.	  
39. Semundjet	  specifike	  te	  Ap.	  Respirator	  ne	  	  moshat	  	  e	  treta.	  
40. Semundjet	  reumatizmale	  ne	  moshat	  	  e	  	  treta.	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Sëmundjet	  e	  brendshme	  1”	  .	  Fejzi	  Alushi	  	  2008.	  (Fakulteti	  Shëndetit	  Publik-‐	  UV)	  
o “Sëmundjet	  e	  brendshme”	  P.Barra,	  Xh.Ceka	  2009	  (Fakulteti	  i	  Infermierisë	  -‐	  UT)	  	  
o Medicina	  Pratica	  II	  Edicione	  1984	  	  Aldo	  ZANGARA.	  
o Medicina	  Interna.	  Carlo	  ZANUSSI,	  G	  Muisean,	  CA.	  SORBINI.	  	  
o Semundjet	  e	  Mushkrive.	  Grup	  autoresh.	  Fakulteti	  i	  Mjeksise	  Tirane.	  
o Reumatollogjia.	  Grup	  autoresh.	  Fakulteti	  i	  Mjeksise	  Tirane.	  	  
o 	  Nursing.	  Practice	  and	  Health	  care	  2003	  	  Suzan.	  M.Hinchiff.	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  452	  Patologji	  e	  Avancuar	  II	  
	  
Pedagogu:	   Dr.	  Shkencash	  Fejzi	  ALUSHI	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  orë	  leksione	  /2	  orë	  seminare	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	  këtë	  modul	  studiohen	  problemet	  shëndetsore	  madhore	  që	  prekin	  popullatën	  adulte.	  Nëpërmjet	  integrimit	  të	  njohurive	  mbi	  
patologjitë	  nefrologjike,	  reumatologjike,	  alergologjike,	  reumatizmale,	  neurologjike,	  hematologjike	  dhe	  gastro-‐hepatologjike	  do	  
të	  trajtohen	  standartet	  bashkëkohore	  mbi	  jetën	  e	  shëndetshme,	  mjedisin,	  reduktimin	  të	  faktorëve	  riskantë	  dhe	  parandalimin	  e	  
sëmundjeve.	   Një	   vëmendje	   e	   veçantë	   do	   tu	   kushtohet	   moshave	   të	   treta	   për	   sindromat	   më	   të	   shpeshta	   geriartrike.	   Roli	   i	  
infermieres	  profesionale	  që	  kujdeset	  për	  pacientët	  adultë,	  do	  të	  fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	   klasifikojnë	   dhe	   të	   diagnostikojë	   patologjitë	   kryesore	   nefrologjike,	   reumatologjike,	   alergologjike,	   reumatizmale,	  

neurologjike,	  hematologjike	  dhe	  gastro-‐hepatologjike.	  	  
F Të	   kenë	   njohuri	   për	   strategjitë	   moderne	   të	   menaxhimit	   të	   integruar	   të	   pacientëve	   adultë	   me	   patologji	   nefrologjike,	  

reumatologjike,	  alergologjike,	  reumatizmale,	  neurologjike,	  hematologjike	  dhe	  gastro-‐hepatologjike.	  	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  patologjive	  të	  adultit.	  
F Të	   formojnë	   shprehi	   për	   të	   gjykuar	   në	   mënyrë	   të	   pavarur	   modelet	   ekzistuese	   dhe	   të	   sugjerojnë	   rekomandime	   për	  

ndërhyrje	  në	  sistem.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  

Sëmundjet	  renale	  
1. Semiologjia	  e	  aparatit	  urinar	  dhe	  sindromat	  kryesore	  nefrologjike	  
2. Çrregullimet	  hidroelektrolitike	  dhe	  acidobazike.	  
3. Polipoza	  renale.	  Nefrokarcinomat.	  
4. Insufiçenca	  renale	  akute	  dhe	  kronike.	  
5. Glomerulonefritet	  akute.	  
6. Glomerulonefritet	  kronike.	  
7. Infeksionet	  urinare:	  Cistit	  akut	  dhe	  kronik.	  	  	  
8. Infeksionet	  urinare:	  Pielonefriti	  kronik.	  	  
9. Kalkuloza	  e	  rrugëve	  urinare.	  Kolika	  renale.	  	  
10. Semundja	  kronike	  e	  veshkave	  uremia	  dhe	  uremia	  terminale	  (IRK).	  

Sëmundjet	  alergologjike	  
11. Ethja	  reumatizmale	  
12. Dermatomioziti	  
13. Artriti	  reumatoid	  dhe	  sklerodermia.	  
14. Lupusi	  eritematoz	  sistemik.	  
15. Osteoporoza	  
16. Anafilaksia	  dhe	  Shoku	  anafilaktik	  
17. Urtikaria.	  Tipi	  I	  i	  Hipersensibilitetit.	  	  
18. Dermatitet	  e	  kontaktit.	  
19. Astma	  bronkiale,	  Kriza	  e	  astmes	  bronkiale	  dhe	  Status	  astmatikus.	  
20. Reaksionet	  medikamentoze	  dhe	  alimentare.	  

Sëmundjet	  neurologjike	  
21. Meningitet,	  encefalitet	  dhe	  çrregullimet	  e	  likuidit	  cerebrospinal	  (LCS).	  
22. Cefalete,	  klasifikimi,	  karakteristikat,	  klinika,	  trajtimi.	  
23. Insultet	  cerebrale	  hemorragjike	  dhe	  trombotike.	  
24. Koma	  dhe	  çrregullimet	  e	  vetëdijes.	  
25. Tumoret	  intrakraniale.	  
26. Epilepsia,	  klasifikimi,	  etiopatogjeneza,	  klinika,	  diagnoza,	  trajtimi.	  
27. Demenca	  dhe	  Alzaimer	  dhe	  çrregullimet	  e	  gjumit,	  veçanërisht	  në	  moshat	  e	  treta.	  	  
28. Parkinsoni,	  etiopatogjeneze,	  klinike,	  diagnoze,	  trajtim.	  
29. Polineuropatite	  dhe	  Iskiatiku.	  



30. Defiçiti	  motor	  dhe	  sensitiv	  i	  anësive.	  

Sëmundjet	  gastër-‐intestinale	  
31. Refluksi	  gastroezofageal,	  ezofagitet	  kaustike,	  semundja	  ulçeroze	  gastro-‐duodenale.	  
32. Kanceri	  i	  ezofagut,	  kanceri	  i	  stomakut,	  kanceri	  i	  kolorektal.	  
33. Sindromi	  i	  kolonit	  te	  irrituar,	  koliti	  ulçeroz,	  morbus	  Crohn,	  sindromi	  i	  malabsorbimit.	  
34. Hepatitet	  kronike	  dhe	  cirroza	  hepatike.	  Hipertensioni	  portal	  dhe	  encefalopatia	  porto-‐kave,	  koma	  hepatike.	  
35. Pankreatiti	  akut	  dhe	  kronik,	  kanceri	  i	  pankreasit.	  Kalkuloza	  biliare.	  Kolika	  biliare.	  

Sëmundjet	  hematologjike	  
36. Anemite	  ferriprive,	  megaloblastike,	  hipoplastike	  dhe	  aplastike.	  Proçedura	  e	  mielogrames.	  
37. Sindromi	  hemolitik.	  Talasemia.	  Drepanocitoza,	  	  
38. Leukozat	  akute	  dhe	  kronike	  etiopatogjeneze.	  Morbus	  Hodgkin.	  
39. Sindromat	  hemorragjike:	  hemofili,	  purpurat,	  koagulimi	  intravaskular	  i	  diseminuar	  (KID).	  
40. Transfuzionet	  e	  gjakut.	  Mbrojtja	  e	  te	  semurit	  nga	  infeksionet	  seksualisht	  te	  transmetueshme.	  	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Sëmundjet	  e	  brendshme	  2”	  .	  Fejzi	  Alushi	  	  2008.	  (Fakulteti	  Shëndetit	  Publik-‐	  UV)	  
o “Sëmundjet	  e	  brendshme”	  P.Barra,	  Xh.Ceka	  2009	  (Fakulteti	  i	  Infermierisë	  -‐	  UT)	  	  
o Medicina	  Pratica	  II	  Edicione	  1984	  	  Aldo	  ZANGARA.	  
o Medicina	  Interna.	  Carlo	  ZANUSSI,	  G	  Muisean,	  CA.	  SORBINI.	  	  
o Semundjet	  e	  Mushkrive.	  Grup	  autoresh.	  Fakulteti	  i	  Mjeksise	  Tirane.	  
o Reumatollogjia.	  Grup	  autoresh.	  Fakulteti	  i	  Mjeksise	  Tirane.	  	  
o 	  Nursing.	  Practice	  and	  Health	  care	  2003	  	  Suzan.	  M.Hinchiff.	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  453	  -‐	  Infermieri	  patologjike	  e	  avancuar	  I	  
	  
Pedagogu:	   Sonila	  	  Nika	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /2	  orë	  praktikë	  /	  2	  orë	  praktikë	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Në	  këtë	  modul	  studentëve	  u	  ofrohet	  mundësia	  për	  të	  rritur	  kapacitetet	  në	  fushën	  e	  kujdesit	  infermieror	  për	  adultët.	  Integrimi	  i	  
praktikimit	   të	   teknikave	   të	   reja	   infermierore,	   i	   zgjerimit	   të	   koncepteve	   për	   stadet	   e	   zhvillimit	   human,	   i	   pat-‐fiziologjisë,	   i	  
menaxhimit	   mjekësor	   e	   infermieror	   në	   planet	   e	   asistencës	   infermierore	   që	   kanë	   në	   qendër	   kujdesin	   për	   pacientin,	   u	   japin	  
mundësi	   studentëve	   me	   formim	   infermieror	   të	   përgjithshëm	   të	   masterizojnë	   kapacitetin	   e	   tyre	   profesional	   si	   infermierë	  
patologë.	  	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  hartojë	  dhe	  zbatojë	  planet	  e	  personalizuara	  të	  asistencës	  infermierore	  në	  patologjitë	  kryesore	  kardiake,	  respiratore	  dhe	  

endokrine.	  	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  infermieror	  të	  integruar	  të	  pacientëve	  adultë	  me	  patologji	  kardiake,	  

respiratore	  dhe	  endokrine.	  
F Të	  njohë	  dhe	  aplikojë	  teknikat	  infermierore	  më	  të	  avancuar	  atë	  kohës.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  infermieror	  në	  fushën	  e	  patologjive	  të	  adultit.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  modelet	  ekzistuese	  dhe	  të	  sugjerojnë	  rekomandime	  për	  ndërhyrje	  

në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Kujdesi	  infermieror	  ne	  HTA	  
2. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Krizen	  hipertensive	  
3. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Angina	  pectoris	  
4. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Infarktin	  akut	  te	  miokardit	  
5. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Arrestin	  Kardio	  Pulmonar	  	  
6. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Insufiçencen	  kardiake	  
7. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Çrregullimet	  e	  ritmit.	  
8. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Perikarditet	  dhe	  Miokarditet.	  
9. Kujdesi	  infermieror	  ne	  obstruksionin	  e	  rrugeve	  te	  siperme	  respiratore.	  
10. Kujdesi	  	  infermieror	  ne	  Semundjet	  pulmonare	  obstruktive	  kronike,	  (SPOK).	  
11. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Trombemboline	  	  pulmonare,.	  
12. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Abcesin	  pulmonar	  dhe	  empiema.	  
13. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Pneumotoraks.	  
14. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Insufiçencen	  respiratore	  akute.	  	  
15. Kujdesi	  infermieror	  ne	  semundjet	  pulmonare	  infektive	  (pneumoni,	  laringotrakeobronkiti	  akut,TBC)	  	  
16. Kujdesi	  infermieror	  ne	  crregullimet	  e	  hipofizes:	  Akromegalia,Nanizmi	  	  
17. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Diabetin	  Mellitus	  
18. Kujdesi	  infermieror	  ne	  diabetin	  insipid.	  
19. Kujdesi	  i	  nfermieror	  ne	  Krizen	  tireotoxike	  	  
20. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Hypotyreozat	  dhe	  Hypertireozat.	  
21. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Sindroma	  Cushing,	  feokromacitoma,	  
22. Kujdesi	  infermieror	  ne	  retensionin	  urinar	  
23. Kujdesi	  infermieror	  ne	  cistite	  
24. Kujdesi	  infermieror	  ne	  pyelonefrite	  
25. Kujdesi	  infermieror	  ne	  kalkulozen	  renale	  dhe	  uretrale.	  
26. Kujdesi	  infermieror	  ne	  hydronefrosis	  
27. Kujdesi	  infermieror	  ne	  hipertrofine	  beninje	  te	  prostates.	  
28. Kujdesi	  infermieror	  ne	  sindromen	  nefrotike.	  
29. Kujdesi	  infermieror	  ne	  IRA	  
30. Kujdesi	  infermieror	  ne	  IRK	  
31. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Leucemi.	  
32. Ca	  i	  lekures.	  
33. Tumoret	  intrakraniale.	  



34. Tumoret	  pankreatike.	  
35. Karcinoma	  e	  laringsit.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o Fundamentals	  of	  Nursing:	  The	  Art	  and	  Science	  of	  Nursing	  Care	  By	  Carol	  R.	  Taylor,	  Carol	  Lillis,	  Priscilla	  LeMone,	  Pamela	  Lynn	  -‐	  

Lippincott	  Williams	  &	  Wilkins	  (2010)	  -‐	  	  ISBN	  0781793831	  
o ‘NCLEX-‐RN	  success’	  Lagerquist	  
o Gerontological	  Nursing:	  Competencies	  for	  Care	  By	  Kristen	  L.	  Mauk	  -‐	  Jones	  and	  Bartlett	  Publishers	  (2010)	  -‐	  ISBN	  076375580X	  
o Critical	  care	  nursing:	  diagnosis	  and	  management	  By	  Linda	  Diann	  Urden,	  Kathleen	  M.	  Stacy,	  Mary	  E.	  Lough	  -‐	  

Mosby/Elsevier	  (2010)	  -‐ISBN	  0323057489	  
o Nursing	  Diagnosis	  Manual:	  Planning,	  Individualizing,	  and	  Documenting	  ClientCare	  By	  Marilynn	  E.	  Doenges,	  Mary	  Frances	  

Moorhouse,	  Alice	  C.	  Murr	  -‐	  F.A.	  Davis	  Co.	  (2009)	  -‐	  ISBN	  080362221X	  
	  

Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  454	  -‐	  Infermieri	  patologjike	  e	  avancuar	  II	  
	  
Pedagogu:	   Sonila	  	  Nika	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /2	  orë	  praktikë	  /	  2	  orë	  praktikë	  	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Në	  këtë	  modul	  studentëve	  u	  ofrohet	  mundësia	  për	  të	  rritur	  kapacitetet	  në	  fushën	  e	  kujdesit	  infermieror	  për	  adultët.	  Integrimi	  i	  
praktikimit	   të	   teknikave	   të	   reja	   infermierore,	   i	   zgjerimit	   të	   koncepteve	   për	   stadet	   e	   zhvillimit	   human,	   i	   pat-‐fiziologjisë,	   i	  
menaxhimit	   mjekësor	   e	   infermieror	   në	   planet	   e	   asistencës	   infermierore	   që	   kanë	   në	   qendër	   kujdesin	   për	   pacientin,	   u	   japin	  
mundësi	   studentëve	   me	   formim	   infermieror	   të	   përgjithshëm	   të	   masterizojnë	   kapacitetin	   e	   tyre	   profesional	   si	   infermierë	  
patologë.	  	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  hartojë	  dhe	  zbatojë	  planet	  e	  personalizuara	  të	  asistencës	  infermierore	  në	  patologjitë	  kryesore	  nefrologjike,	  

reumatologjike,	  alergologjike,	  neurologjike,	  gastro-‐hepatologjike	  dhe	  hematologjike.	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  infermieror	  të	  integruar	  të	  pacientëve	  adultë	  me	  patologji	  

nefrologjike,	  reumatologjike,	  alergologjike,	  neurologjike,	  gastro-‐hepatologjike	  dhe	  hematologjike.	  
F Të	  njohë	  dhe	  aplikojë	  teknikat	  infermierore	  më	  të	  avancuar	  atë	  kohës.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  infermieror	  në	  fushën	  e	  patologjive	  të	  adultit.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  modelet	  ekzistuese	  dhe	  të	  sugjerojnë	  rekomandime	  për	  ndërhyrje	  

në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Procesi	  infermieror:	  Vlerësimi-‐Diagnostikimi-‐Planifikimi-‐Implementimi-‐Kontrolli.	  
2. Detyrat	  e	  infermierit	  në	  organizimin	  e	  punës	  në	  repartin	  e	  patologjise	  në	  shërbimin	  parësor	  e	  dytësor,	  si	  dhe	  në	  

ekzaminimin	  e	  pacientit.	  
3. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Gastrite,ulceren	  gastrike,hernia	  hiatale,stenoza	  pylorike,.	  
4. Kujdesi	  infermieror	  ne	  hepatitet	  dhe	  cirozen	  hepatike.	  
5. Kujdesi	  infermieror	  ne	  semundjet	  biliare	  (kolecistiti,kalkulozen	  biliare,karcinomen	  biliare.	  
6. Kujdesi	  infermieror	  ne	  kolecistektomine	  laparoskopike,menaxhimi	  kirurgjikal	  i	  pacienteve	  me	  semundje	  biliare.	  
7. Kujdesi	  infermieror	  ne	  pankreatitin	  akut,fibrozen	  kronike	  te	  pankreasit.	  
8. Kujdesi	  infermieror	  ne	  konstipacion,diarre,sindromin	  e	  malabsorbimit,semundjen	  celiake	  
9. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Apendisit,peritonit,	  
10. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Morbus	  Chrohn.	  
11. Kujdesi	  infermieror	  ne	  kolitin	  ulceroz	  .	  
12. Kujdesi	  infermieror	  ne	  obstruksionin	  intestinal,hernien	  abdominale	  
13. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Anemine	  ferriprive,	  
14. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Anemine	  megaloblastike,talasemi	  
15. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Anemine	  drepanocitare	  
16. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Trombocitopeni	  
17. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Hemofili,	  
18. Funksioni	  i	  sistemit	  imunitar,	  AIDS	  
19. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Shokun	  anafilaktik	  
20. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Astmen	  bronkiale	  
21. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Urtikarie	  
22. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Reaksionet	  medikamentoze	  dhe	  alimentare.	  
23. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Meningitet,encefalitet.	  
24. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Cefalete	  	  
25. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Epilepsi	  
26. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Parkinson	  	  
27. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Demenca	  dhe	  Alzhaimer	  
28. Kujdesi	  infermieror	  ne	  ethen	  reumatizmale	  
29. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Artritin	  reumatoid	  
30. Kujdesi	  infermieror	  ne	  lupusin	  eritematoz	  
31. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Osteoporoze	  
32. Asistenca	  infermierore	  tek	  te	  moshuarit	  	  



33. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Osteoporoza	  	  
34. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Crregullimet	  Neurologjike	  dhe	  ne	  crregullimet	  e	  gjumit.	  
35. Kujdesi	  infermieror	  ne	  Ca	  te	  Prostates.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o Fundamentals	  of	  Nursing:	  The	  Art	  and	  Science	  of	  Nursing	  Care	  By	  Carol	  R.	  Taylor,	  Carol	  Lillis,	  Priscilla	  LeMone,	  Pamela	  Lynn	  -‐	  

Lippincott	  Williams	  &	  Wilkins	  (2010)	  -‐	  	  ISBN	  0781793831	  
o ‘NCLEX-‐RN	  success’	  Lagerquist	  
o Gerontological	  Nursing:	  Competencies	  for	  Care	  By	  Kristen	  L.	  Mauk	  -‐	  Jones	  and	  Bartlett	  Publishers	  (2010)	  -‐	  ISBN	  076375580X	  
o Critical	  care	  nursing:	  diagnosis	  and	  management	  By	  Linda	  Diann	  Urden,	  Kathleen	  M.	  Stacy,	  Mary	  E.	  Lough	  -‐	  

Mosby/Elsevier	  (2010)	  -‐ISBN	  0323057489	  
o Nursing	  Diagnosis	  Manual:	  Planning,	  Individualizing,	  and	  Documenting	  ClientCare	  By	  Marilynn	  E.	  Doenges,	  Mary	  Frances	  

Moorhouse,	  Alice	  C.	  Murr	  -‐	  F.A.	  Davis	  Co.	  (2009)	  -‐	  ISBN	  080362221X	  
	  

Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  455	  -‐	  Infeksionet	  nozokomiale	  
	  
Pedagogu:	   Afërdita	  Nikaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Në	   këtë	  modul	   studiohen	   infeksionet	   spitalore	   kryesore	   që	   prekin	   popullatën	   adulte.	  Nëpërmjet	   integrimit	   të	   njohurive	  mbi	  
infeksionet	  nozokomiale	  do	  të	  trajtohen	  standartet	  bashkëkohore	  mbi	  jetën	  e	  shëndetshme,	  mjedisin,	  reduktimin	  të	  faktorëve	  
riskantë	   dhe	   parandalimin	   e	   këtyre	   infeksioneve.	   Roli	   i	   infermieres	   profesionale	   që	   kujdeset	   për	   pacientët	   adultë,	   do	   të	  
fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  klasifikojnë	  dhe	  të	  diagnostikojë	  infeksionet	  më	  të	  shpeshta	  nozokomiale.	  	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  integruar	  të	  pacientëve	  adultë	  me	  infeksione	  nozokomiale.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  infeksioneve	  nozokomiale	  tek	  adulti.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  modelet	  ekzistuese	  dhe	  të	  sugjerojnë	  rekomandime	  për	  ndërhyrje	  

në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Njohja	  me	  programin	  dhe	  kërkesat	  e	  modulit.	  
2. Kontrolli	  dhe	  semundjeve	  te	  Infeksioneve	  Nozokoniale	  .	  
3. Parandalimi	  	  i	  semundjeve	  te	  Infeksioneve	  Nozokoniale.	  
4. Koncepte	  themelore	  te	  higjenes	  spitalore	  .	  
5. Faktoret	  qe	  favorizojne	  	  Infeksionet	  Nozokoniale.	  
6. Higjena	  e	  duarve	  .	  
7. Protokollet	  e	  asepsise.	  
8. Protokollet	  e	  antisepsise.	  
9. Pastrimi	  i	  semundjeve	  te	  Infeksioneve	  Nozokoniale.	  
10. Disifektimi	  i	  semundjeve	  te	  Infeksioneve	  Nozokoniale	  
11. Sterilizimi	  i	  semundjeve	  te	  Infeksioneve	  Nozokoniale.	  
12. Masat	  e	  Izolimit.	  
13. Organizimi	  i	  Kontrollit	  te	  Infeksioneve	  N.S	  
14. Mbikqyrja	  e	  Infeksioneve	  Nozokoniale	  	  
15. Parandalimi	  i	  Infeksioneve	  spitalore	  te	  gjakut	  	  
16. Parandalimi	  i	  infeksioneve	  te	  shkaktuara	  nga	  katateret	  venoz.	  	  
17. Infeksionet	  spitalore	  te	  Traktit	  Respirator	  	  
18. Parandalimi	  i	  	  Infeksioneve	  spitalore	  te	  Traktit	  Respirator	  .	  
19. Infeksionet	  e	  traktit	  gaster-‐intestinal.	  
20. Infeksionet	  e	  aparatit	  urinar	  	  .	  
21. Parandalimi	  	  i	  Infeksioneve	  te	  aparatit	  urinar	  	  .	  
22. Risku	  i	  Infeksioneve	  profesionale	  per	  personelin	  shendetesor.	  
23. Parimet	  e	  perdorimit	  te	  antibiotikeve	  .	  
24. Vleresimi	  	  Ekonomik	  	  ne	  kontrollin	  e	  Infeksioneve.	  
25. Kostoja	  e	  Infeksioneve	  Nozokoniale	  
26. Pasojat	  psikologjike	  të	  infeksioneve	  nozokomiale.	  
27. Burimet	  e	  informimit	  per	  kontrollin	  e	  Infeksioneve	  .	  
28. Masat	  e	  Izolimit	  te	  Infeksioneve	  Nozokoniale	  .	  
29. Metodat	  	  e	  studimit	  te	  Infeksioneve	  Nozokoniale.	  
30. Nderhyrjet	  per	  parandalimin	  e	  Infeksioneve	  Nozokoniale.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Infeksionet	  nosokomiale’	  V.Hasani,	  E.Kicaj,	  V.Prifti.	  2011.	  ISBN:	  9789995691776	  
o An	  Illustrated	  Guide	  to	  Infection	  Control.	  Kathleen	  Motacki,	  Neta	  Bahal	  O`Mara	  (January	  28,	  2011)ISBN-‐10:	  0826105602	  
o Infection	  Prevention	  and	  Control:	  Theory	  and	  Practice	  for	  Healthcare	  Professionals	  Debbie	  Weston	  	  (March	  18,	  2008)	  ISBN-‐

10:	  0470059079	  



o Bennett	  and	  Brachman's	  Hospital	  Infections	  (Hospital	  Infections	  (Bennett/Brachman)	  Lippincott	  Williams	  &	  Wilkins;	  Fifth	  
edition	  (October	  31,	  2007)	  ISBN-‐10:	  0781763835	  

	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  430	  -‐	  Farmakologji	  klinike	  
	  
Pedagogu:	   Doc.Majlinda	  Zahaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	   modul	   studentët	   do	   të	   marrin	   njohuri	   të	   avancuara	   në	   fushën	   e	   farmakologjisë,	   duke	   e	   trajtuar	   administrimin	   e	  
medikamenteve	  sipas	  rasteve	  klinike	  të	  grupeve	  të	  ndryshme	  të	  sëmundjeve.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  hartojnë	  planet	  e	  trajtimit	  të	  sëmundjeve	  të	  ndryshme.	  
F Të	  bëjnë	  diferencimin	  e	  trajtimit	  midis	  rasteve	  klinike	  të	  ndryshme	  të	  të	  njëjtës	  sëmundje.	  
F Të	  përzgjedhin	  trajtimin	  e	  duhur	  në	  rastet	  klinike	  me	  disa	  sëmundje	  njëkohësisht.	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  integruar	  të	  pacientëve.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  farmakologjisë	  klinike.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  modelet	  ekzistuese	  dhe	  të	  sugjerojnë	  rekomandime	  për	  

ndërhyrje	  në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
1. Njohja	  me	  programin	  dhe	  kerkesat	  e	  lendes.	  
2. Aspekte	  te	  pergjithshme	  te	  farmakologjise	  klinike.	  
3. Farmakoekonomia	  dhe	  vleresimi	  ABC.	  Objektivat	  e	  politikes	  per	  barnat.	  
4. Bioekuivalenca.	  Farmakovigjilenca.	  
5. Koncepte	  baze	  te	  farmakokinetikes	  se	  barit.	  
6. Trajtimi	  i	  inflamacionit	  dhe	  dhimbjes.	  Trajtimi	  i	  ethes,	  konvulsionet	  febrile.	  Efektet	  anesore	  te	  AIJS.	  
7. Farmakologjia	  klinike	  e	  aspirines,	  acetominofenit,	  analgines,	  indometacines,	  diklofenakut.	  
8. Analgjeziket	  e	  grupit	  te	  opiumit	  dhe	  antagonistet	  e	  tyre.	  
9. Aspekte	  klinike	  te	  trajtimit	  farmakologjik	  te	  sindromeve	  algjike.	  
10. Terapia	  fibrinolitike.	  
11. Tromboza	  e	  venave	  te	  thella.	  Semundja	  cerebro-‐vaskulare.	  
12. Farmakologjia	  klinike	  e	  diuretikeve.	  
13. Aspekte	  klinike	  te	  mjekimit	  te	  aritmive.	  
14. Farmakologjia	  klinike	  e	  ACE-‐I.	  
15. Barnat	  qe	  perdoren	  ne	  mjekimin	  e	  insuficiences	  kardiake.	  
16. Mjekimi	  i	  dislipidemive.	  
17. Hipertensioni	  arterial.	  
18. Farmakologjia	  e	  barnave	  antiiskemike.	  
19. Farmakologjia	  e	  aparatit	  tretes.	  Barnat	  qe	  perdoren	  ne	  ulceren	  peptike.	  
20. Barnat	  qe	  ndikojne	  ne	  peristaltiken	  e	  stomakut	  dhe	  zorreve.	  
21. Trajtimi	  i	  semundjeve	  inflamatore	  te	  zorres.	  Guret	  biliare.	  Rregullimi	  farmakologjik	  i	  te	  vjellave.	  
22. Farmakologjia	  klinike	  e	  semundjeve	  te	  SNQ	  (Parkinsoni,	  epilepsia,	  pagjumesia.	  
23. Farmakologjia	  klinike	  e	  semundjeve	  te	  SNQ	  (problemet	  psikiatrike).	  
24. Farmakologjia	  klinike	  e	  sistemit	  respirator	  Farmakologjia	  klinike	  e	  semundjeve	  endocrine.	  
25. Farmakologjia	  klinike	  e	  perdorimit	  te	  antibiotikeve.	  
26. Farmakologjia	  klinike	  e	  perdorimit	  te	  antibiotikeve.	  
27. Farmakologjia	  klinike	  e	  kimioterapeutikeve	  antikanceroze.	  
28. Barnat:	  shtatzania,	  laktacioni,	  femija.	  
29. Efekte	  te	  padeshiruara	  nga	  barnat.	  	  	  	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Farmakologjia	  Klinike’	  G.	  Boçari,	  A.	  Hoxha,	  L.	  Deda,	  E.	  Grabocka,	  L.	  Kakariqi,	  G.	  Vyshka,	  2010	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë,	  Katedra	  

e	  Farmakologjisë	  -‐	  UT)	  	  	  	  
o ”Terapia	  2012”	  S.Bartoccioni	  
o ”Oxford	  Textbook	  of	  Clinical	  Pharmacology	  and	  Drug	  Therapy”	  	  David	  Grahame-‐Smith,	  Jeffrey	  Aronson	  2010	  
	  
	  
	  



Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  nje	  provimi	  të	  pjesshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   CSI	  445	  –	  Sistemet	  e	  informacionit	  në	  shëndetsi	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Eva	  Çipi	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Lënda	   Sistemet	   e	   informacionit	   në	   Shëndetsi	   është	   një	   lëndë	   që	   ndërthur	   dy	   fusha	   të	   rëndësishme	   në	   jetën	   e	   sotme	   të	  
organizatave,	   Sistemet	   e	   Informacionit	   me	   elementët	   e	   tyre	   përbërës:	   hardware,	   software,	   telekomunikim	   etj.	   dhe	  
Infermieristikën.	  	  
Lënda	  ka	  një	  aspekt	  praktik	  shumë	  të	  gjerë	  dhe	  do	  të	  përpiqet	  të	  njohë	  studentët	  me	  përfitimet	  e	  përdorimit	  të	  teknologjisë	  
dhe	  sistemeve	  të	  informacionit	  në	  ecjen	  përpara	  të	  menaxhimit	  infermieror	  të	  informatizuar,	  por	  edhe	  në	  fusha	  të	  tjera.	  Por,	  
aspekti	  praktik	  i	  përfshirë	  në	  program	  përbën	  vetëm	  një	  pjesë	  të	  sistemeve	  të	  informacionit	  në	  tërësinë	  e	  tyre,	  atë	  të	  bazës	  së	  
të	  dhënave.	  Synohet	  që	  studentët	  të	  shohin	  në	  praktikë	  edhe	  tipe	  të	  tjera	  të	  SI.	  Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  
gjendje	  të	  përdorë	  sistemet	  elektronike	  të	  informatizimit	  të	  të	  dhënave	  mjekësore	  spitalore	  dhe	  në	  internet.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
1. Hyrje	  në	  sistemet	  e	  informacionit	  	  
2. Hardware:	  Pajisjet	  e	  hyrjes	  
3. Hardware:	  Pajisjet	  e	  përpunimit.	  	  	  	  
4. Hardware:	  Pajisjet	  e	  daljes.	  	  	  	  
5. Software	  	  
6. Bazat	  e	  të	  dhënave,	  organizimi	  i	  tyre	  	  	  
7. Telekomunikimi	  dhe	  rrjetat	  	  	  	  
8. Interneti,	  intraneti	  dhe	  ekstranetet	  
9. Rëndësia	  e	  procesimit	  të	  informacionit	  në	  kujdesin	  shëndetësor.	  	  
10. Kujdesi	  shëndetsor	  elektronik	  	  	  	  
11. Ofrimi	  i	  kujdesit	  shëndetsor	  në	  mënyrë	  elektronike	  
12. Telemedicina	  
13. Sistemet	  e	  përpunimit	  të	  të	  dhënave	  infermierore	  	  	  
14. Sistemet	  funksionale	  dhe	  të	  mbështetjes	  së	  vendimeve	  (DSS)	  	  	  	  
15. Sistemet	  e	  spitaleve	  
16. Sistemet	  e	  informacionit	  të	  specializuar,	  ES	  (sistemet	  eksperte)	  dhe	  inteligjenca	  në	  mjekësi	  
17. Mirëmbajtja	  dhe	  siguria	  e	  sistemeve	  të	  informacionit	  	  	  	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Sisteme	  të	  Informacionit	  të	  menaxhimit”	  -‐	  Bashkim	  Ruseti,	  Kozeta	  Sevrani	  
o “Health	  Information	  Systems”	  Winter,	  A.,	  Haux,	  R.,	  Ammenwerth,	  E.,	  Brigl,	  B.,	  Hellrung,.	  2011.	  ISBN	  978-‐1-‐84996-‐441-‐8.	  
o “Medical	  Informatics,	  e-‐Health”	  Venot,	  Alain,	  Burgun,	  Anita,	  Quantin,	  Catherine	  (Eds.),	  2013.	  ISBN	  978-‐2-‐8178-‐0478-‐1.	  	  
o “Computer	  Medical	  Databases”	  Collen,	  Morris	  F.	  2012.	  ISBN	  978-‐0-‐85729-‐962-‐8.	  
o “Clinical	  Decision	  Support	  Systems”	  Berner,	  Eta	  S	  (Ed.)	  2007.	  ISBN	  978-‐0-‐387-‐38319-‐4.	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
	  
	  



Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  441	  –	  Menaxhimi	  shëndetsor	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Ela	  Peto	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Qëllimi	  i	  këtij	  moduli	  është	  që	  t'i	  ndihmojë	  studentët	  në	  kuptimin	  dhe	  analizën	  e	  teorisë	  ekonomike	  si	  ajo	  mund	  dhe	  duhet	  të	  
zbatohet	   për	   sigurimin	   e	   një	   natyre	   shumë	   të	   madhe	   publike	   dhe	   të	   shërbimeve	   shëndetësore.	   Si	   pjesë	   e	   ligjëratës	   do	   të	  
analizohen	  dy	  çështjet	  kryesore	  që	  kanë	  të	  bëjnë	  me	  ofrimin	  e	  shërbimeve	  shëndetësore	  "si	  nga	  shteti	  si	  dhe	  nga	  tregu	  i	  lirë",	  	  
"çfarë	  bën	  shteti	  dhe	  çfarë	  tregut".	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Hyrje	  në	  ekonominë	  e	  shëndetit	  
2. Ekonomia	  e	  shëndetit	  në	  Shqipëri	  
3. Shërbimet	  shëndetsore	  në	  Shqipëri	  
4. Çështje	  kyçe	  dhe	  etike	  në	  Ekonomin	  e	  Shëndetit	  
5. Kërkesa	  dhe	  oferta	  në	  sektorin	  shëndetsor	  
6. Shpenzimet	  në	  sektorin	  shëndetsor	  
7. Financimi	  i	  sektorit	  shëndetsor	  
8. Metodat	  e	  kontrollit	  të	  shpenzimeve	  
9. Metoda	  dhe	  instrumente	  të	  vlersimit	  ekonomik	  
10. Pagesa	  e	  punonjësve	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
11. Tregu	  shëndetsor	  dhe	  liberalizimi	  i	  tij	  
12. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  e	  Evropës	  qëndrore	  
13. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  Skandinave	  
14. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  Anglosaksone	  
15. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  mesdhetare	  
16. Sistemi	  shëndetsor	  në	  Amerikë	  
17. Tregu	  i	  lirë	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
18. Tregu	  farmaceutik	  
19. Monopolet	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
20. Korrupsioni	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
21. Reformat	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
22. Teorit	  politiko	  –	  ekonomike	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  (mjedisi	  ideologjik)	  
23. Krizat	  ekonomike	  dhe	  ndikimi	  i	  tyre	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
24. Barazia	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
25. Efektiviteti	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
26. Shërbimet	  shëndetsore	  nga	  ana	  e	  kosto	  –	  efektivitetit	  dhe	  kosto	  –	  përfitimit	  
27. Cilësia	  e	  jetës	  dhe	  shërbimet	  shëndetsore	  
28. Makro	  dhe	  mikro	  ekonomi	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  	  	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o Parimet	  bazë	  të	  ekonomisë	  së	  shëndetit:	  Bajram	  Hysa,	  2004	  
o Health	  Economics:	  Frank	  A.	  Sloan	  dhe	  Chee-‐Ruey	  Hsieh,	  2012	  
o Healthcare	  Economics	  Made	  Easy:	  	  Daniel	  Jackson,	  2012	  	  
o Guy	  	  Carrin,	  	  (New	  	  York	  	  University),	  	  U.S.A.	  	  –	  	  Economic	  	  Evaluation	  	  of	  	  	  	  Health	  Care	  in	  Developing	  Countries.	  	  
o Alan	  Williams	  –	  Health	  and	  Economics	  (University	  of	  York,	  U.k.)	  	  
o Victor	  R.	  Fuchs,	  (Colorado	  –	  U.S.A.),	  -‐	  The	  Health	  Economy.	  	  
o Kenneth	  	  Lee	  	  and	  	  Anne	  	  Mills	  	  –	  	  Developing	  	  countries,	  	  health	  	  and	  	  health	  economics.	  	  
o European	  	  Observatory	  	  on	  	  Health	  	  Care	  	  Systems	  	  Vol.	  	  4	  	  	  	  	  No.6	  	  	  	  	  2002	  	  –	  	  “Health	  Care	  Systems	  in	  transition	  	  -‐	  Albania”	  	  
o Douglas	  Coyle,	   (University	  of	  York,	  U.K.),	   –	   Increasing	   the	   	   impact	  of	  economic	  evaluations	  on	  Orvill	  Adams	  and	  Colette	  

Kinnon	  health	  –	  care.	  	  
o WHO	  Task	  force	  on	  Helth	  Economics	  –	  1997.	  	  
o A.J.	  Culyer	  	  -‐	  The	  Economics	  of	  Health.	  	  
	  



Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
SYLLABUS	  	   INF	  442	  –	  Promocioni	  shëndetësor	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Afërdita	  Nikaj	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Qëllimi	  i	  modulit	  është	  t'i	  pajisë	  studentët	  me	  njohuri	  të	  plota	  të	  mënyrave	  në	  të	  cilat	  kultura,	  backgroundi	  socio-‐ekonomikë,	  
sjelljet	  shëndetësore	  dhe	  sëmundjet	  janë	  të	  ndërlidhura.	  Tentimi	  i	  mësimit	  është	  që	  të	  miratojë	  modelin	  socio-‐ekologjike	  për	  të	  
kuptuar	  shëndetin	  dhe	  jetën.	  Theksimi	  i	  rëndësisë	  të	  parandalimit	  për	  shëndetin	  individual	  dhe	  publik.	  Qëllimi	  është	  ndryshimi	  i	  
sjelljes	  duke	  përdorur	  metoda	  të	  ndryshme	  pedagogjike	  në	  mënyrë	  personale,	  ose	  me	  mas	  mediat.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Përkufizimi	  i	  shëndetit	  
2. Modelet	  e	  shëndetit	  
3. Faktorët	  përcaktues	  te	  shëndetit	  
4. Faktorët	  gjenetik	  të	  shendetit	  
5. Stili	  i	  jetës	  dhe	  ndikimi	  i	  tij	  tek	  shëndeti	  dhe	  sëmundja	  
6. Faktorët	  social,	  ekonomik	  dhe	  psiko	  –	  social	  
7. Parimet	  bazë	  të	  shëndetit	  publik	  
8. Parimet	  etike	  të	  shëndetit	  publik	  
9. Parandalimi	  parësor	  
10. Parandalimi	  dytësor	  
11. Parandalimi	  tretësor	  
12. Edukimi	  dhe	  promocioni	  i	  shëndetit	  
13. Përkufizimi	  i	  edukimit	  shëndetsor	  
14. Historia	  e	  edukimit	  shëndetsor	  
15. Historia	  e	  zhvillimit	  të	  edukimit	  shëndetsor	  në	  Shqipëri	  
16. Mjediset	  për	  edukim	  dhe	  promocion	  shëndeti	  
17. Promocioni	  “kundër”	  edukimit	  
18. Modele	  dhe	  përqasje	  ne	  promocionin	  shëndetsor	  
19. Përqasja	  mjeksore	  
20. Ndryshimi	  i	  sjelljes	  
21. Përqsja	  edukative	  
22. Fuqizimi	  
23. Ndryshimi	  social	  
24. Modelet	  e	  promocionit	  të	  shëndetit	  
25. Modeli	  i	  Besimit	  të	  Shëndetit	  
26. Teoria	  e	  veprimit	  të	  arsyetuar	  
27. Teoria	  e	  Sjelljes	  së	  Planifikuar	  
28. Modeli	  i	  stadeve	  të	  ndryshimit	  
29. Roli	  i	  mediave	  në	  promocionin	  e	  shëndetit	  
30. Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  vendin	  e	  punës	  
31. Lidhja	  midis	  punës	  dhe	  shëndetit	  
32. Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  shkolla	  
33. Lidhja	  midis	  shkollës	  dhe	  shëndetit	  
34. Shkollat	  që	  promovojnë	  shëndetin	  
35. Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  shërbimet	  e	  kujdesit	  shëndetsor	  parësor	  
36. 	  Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  spitale	  	  
37. Planifikimi	  i	  ndërhyrjeve	  në	  Promocion	  Shëndeti	  
38. Planifikimi	  racional	  
39. Palnifikimi	  strategjik	  
40. Modelet	  e	  planifikimit	  
41. Vlerësimi	  në	  promocionin	  shëndetsor	  
42. Përkufizimi	  i	  vlerësimit	  



43. Praktikat	  e	  bazuara	  në	  evidenca	  
44. Vlerësimi	  i	  procesit	  
45. Kosto-‐	  efektiviteti	  	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o Epidemiology	  and	  Public	  Health:	  Marianna	  Diomidous,	  Aggelos	  Enkeleint	  Mechili,	  Giannis	  Pistolis,	  2014	  
o Promocioni	  Shëndetsor:	  Gentjana	  Qirjako,	  Enver	  Roshi,	  Genc	  Burazeri,	  2010	  
o Foundation	  for	  Health	  Promotion:	  Jeannie	  Naidoo,	  Jane	  Wills,	  2009	  
o Jennie	  Naidoo	  &Jane	  Wills,	  2003:	  HEALTH	  PROMOTION-‐FOUNDATIONS	  FOR	  PRACTICE-‐second	  edition	  	  
o World	  Health	  OrganizationHealth	  Promotion:	  a	  discussion	  document	  on	  the	  concept	  and	  principles.	  WHO	  Regonal	  Office	  for	  

Europe,	  Copenhagen.	  	  
o Ewles	  	  L,	  	  Simnett	  	  I.	  	  Promoting	  	  health:	  	  a	  	  practical	  guide	  	  to	  	  health	  	  education,	  	  4

th
	  	  edn.	  	  Edinburgh,	  1999	  

	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   kursit,	   pasi	   ato	   mund	   të	   mos	   jenë	   individuale.	   Nuk	   lejohet	   kopjimi	   në	   provime,	   i	   cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
SYLLABUS	  	   INF	  443	  -‐	  Cilësia	  e	  Shërbimit	  Shëndetsor	  
	  
Pedagogu:	   Prof.as.	  Yllka	  Bilushi	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Ky	   modul	   e	   pajis	   studentin	   me	   kapacitetet	   e	   nevojshme	   për	   vendosjen	   e	   pacientit	   në	   qendër	   të	   shërbimit	   infermieror,	  
nëpërmjet	  një	  komunikimi	  dhe	  qëndrimi	  etik	  të	  personalizuar,	  si	  dhe	  rritjes	  së	  standarteve	  të	  cilësisë	  dhe	  sigurisë	  së	  shërbimit	  
infermieror	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Objekti	  i	  studimit	  të	  Etikës	  dhe	  Deontologjisë	  infermierore.	  
2. Historiku	  i	  etikës	  dhe	  deontologjisë	  
3. Kodet	  e	  etikës	  infermierore.	  Teoritë	  etike	  dhe	  parimet	  e	  aplikuara	  në	  infermieri.	  	  
4. Kuptimi	  etik	  dhe	  juridik	  mbi	  sekretin	  profesional	  dhe	  mjekësor	  në	  veçanti.	  Marrja	  e	  një	  vendimi	  etik.	  
5. Kërkimet	  shkencore.	  Bioetika,	  lindja	  dhe	  afirmimi	  i	  saj.	  	  
6. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  aspektet	  etike	  të	  eutanazisë	  dhe	  abortit	  
7. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  parimet	  etike	   të	  qëndrimit	   infermieror	  ndaj	   të	   sëmurëve	  me	  HIV/AIDS,	   tosikodipendentëve	  

dhe	  moshave	  të	  treta.	  	  
8. Disa	  aspekte	  etike	  dhe	  juridike	  mbi	  klonimin	  human.	  
9. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  aspektet	  etike	  tek	  personat	  me	  aftesi	  te	  kufizuar	  fizike,	  mendore	  dhe	  shqisore.	  
10. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  aspektet	  etike	  tek	  personat	  ne	  stadin	  terminal	  te	  semundjes	  
11. Cilësia,	  akreditimi	  dhe	  performanca.	  
12. Cilësia,	  akreditimi	  dhe	  performanca.	  
13. Standartet	  në	  kujdesin	  parësor.	  
14. Mjetet	  për	  matjen	  e	  performancës	  në	  kujdesin	  shëndetsor.	  
15. Mjetet	  për	  matjen	  e	  performancës	  në	  kujdesin	  shëndetsor.	  
16. Prezantim	  në	  menaxhimin	  e	  cilësisë.	  
17. Auditi	  i	  cilësisë.	  
18. Menaximi	  i	  cilësisë	  në	  kujdesin	  infermieror	  
19. Udhëheqje	  dhe	  bashkëpunim	  për	  përmirësim.	  
20. Udhëheqje	  dhe	  bashkëpunim	  për	  përmirësim.	  
21. Cilësia	  dhe	  siguria.	  
22. Cilësia	  dhe	  siguria.	  
23. Cilësia	  në	  kujdesin	  shëndetsor,	  monitorimi	  dhe	  indikatorët.	  	  
24. Modelet	  e	  përmirësimit	  të	  jashtëm	  të	  cilësisë	  
25. Konceptet,	  indikatorët	  e	  Kujdesit	  Shëndetsor	  -‐	  shembuj.	  
26. Kujdesi	  shëndetsor	  cilësor.	  Standartet	  e	  sigurisë.	  
27. Pacienti	  në	  qendër	  të	  sistemit	  shëndetsor.	  
28. Të	  drejtat	  e	  pacientit	  dhe	  informimi.	  
29. Mjetet	  bazë	  të	  cilësisë.	  Përdorimi	  në	  projekte	  të	  vogla.	  
30. Mjetet	  bazë	  të	  cilësisë.	  Përdorimi	  në	  projekte	  të	  vogla.	  
	  
Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Raste	  konkrete	  mbi	  sekretin	  profesional	  dhe	  mjekësor	  në	  veçanti	  dhe	  marrjes	  së	  një	  vendimi	  etik.	  
2. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  trajtimin	  etik	  të	  eutanazisë	  dhe	  abortit	  
3. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  komunikimin	  dhe	  trajtimin	  etik	  të	  situatave	  me	  HIV/AIDS,	  tosikodipendentëve	  
4. Raste	  klinike	   imituese	  mbi	  komunikimin	  dhe	  trajtimin	  etik	  të	  situatave	  mepersonat	  me	  aftesi	  te	  kufizuar	  fizike,	  mendore	  

dhe	  shqisore	  
5. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  komunikimin	  dhe	  trajtimin	  etik	  të	  situatave	  me	  personat	  ne	  stadin	  terminal	  te	  semundjes	  
6. Përcaktimi	  i	  temave	  dhe	  kërkesave	  të	  projekteve	  të	  kursit	  
7. Hartime	  prezantimesh	  për	  raste	  hipotetike	  të	  menaxhimit	  të	  cilësisë	  
8. Punë	  grupi	  për	  përmirësimin	  e	  cilësisë	  së	  shërbimeve	  shëndetsore	  
9. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  ushtrimin	  e	  të	  drejtave	  të	  pacientit	  dhe	  informimin	  e	  tyre.	  



10. Punë	  grupi	  për	  përdorimin	  e	  projekteve	  për	  përmirësimin	  e	  cilësisë.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Strategjia	  e	  përmiresimit	  të	  cilësisë	  së	  kujdesit	  shëndetsor’	  Tiranë	  2006	  .	  Dr	  Charles	  Shaw;	  Ms	  Helen	  Crisp	  ;	  Dr	  Isuf	  Kalo	  ;	  

Dr	  Anthony	  Fenn	  ;	  Dr	  Andy	  Wats	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Etica	  proffesionale	  per	  infermieri’	  ElleDici	  2010	  
o ‘Cilësia	   e	   shërbimeve	   spitalore	   në	   Shqiperi.	   Arritjet	   e	   projektit	   2	   vjeçar	  mbi	   treguesit	   e	   performancës	   dhe	   standartet	   e	  

cilësisë	  për	  akreditim	  2004-‐	  2005’	  
o ‘Standartet	  e	  cilësisë	  për	  akreditimin	  e	  institucioneve	  të	  KShP’	  -‐	  Shkurt	  2009	  
o ‘Etica	  nella	  ricerca	  biomedica’	  F.Angeli	  2008	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  nje	  provimi	  të	  pjesshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


