
SYLLABYSET	  E	  PROGRAMIT	  AKADEMIK	  

MASTER	  PROFESIONAL	  NË	  INFERMIERI	  PEDIATRIKE	  

	  
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	  471	  Pediatri	  e	  Avancuar	  I	  
	  
Pedagogu:	   Doc.Aurela	  Saliaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  orë	  leksione	  /2	  orë	  seminare	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	   modul	   studiohen	   rritja	   dhe	   zhvillimi	   normal	   i	   fëmnijëve	   dhe	   perinatologjia.	   Nëpërmjet	   integrimit	   të	   njohurive	   mbi	  
zhvillimin	   normal	   dhe	   patologjik	   të	   fëmijëve	   nga	   konceptimi	   në	   adoleshencë	   do	   të	   trajtohen	   standartet	   bashkëkohore	   mbi	  
ndjekjen,	  trajtimin	  parandalimin	  e	  këtyre	  sëmundjeve.	  Roli	  i	   infermieres	  profesionale	  që	  kujdeset	  për	  pacientët	  pediatrikë,	  do	  
të	  fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  ndjekin	  rrijen	  normale	  të	  fëmijëve	  përgjatë	  stadeve	  të	  zhvillimit.	  
F Të	  diagnostikojnë	  patologjitë	  kryesore	  të	  zhvillimit	  dhe	  të	  periudhës	  perinatale.	  	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  rritjes	  së	  fëmijëve	  dhe	  kujdesit	  perinatal.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  pediatrisë.	  
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:	  

Perinatologjia	  
1. Periudha	  intrauterine	  	  	  
2. Përshtatja	  e	  fetusit	  me	  jetën	  ekstrauterine	  
3. Vuajtja	  fetale	  
4. Pritja	  e	  neonatit	  normal	  
5. Ekzaminimi	  klinik	  i	  neonatit	  në	  term	  
6. Vlerësimi	  i	  neonatit	  në	  bazë	  të	  moshës	  së	  barrës	  dhe	  përmasave	  trupore	  
7. Vlerësimi	  i	  neonatit	  në	  bazë	  të	  moshës	  së	  barrës	  dhe	  përmasave	  trupore	  
8. I	  porsalinduri	  i	  shëndoshë	  –	  në	  rrezik	  –	  i	  sëmurë	  
9. Reanimacioni	  neonatal	  
10. Detresi	  respirator	  neonatal	  
11. Encefalopatioa	  hipoksike-‐ishemike	  
12. Ikteri	  neonatal	  
13. Infeksionet	  neonatale.	  Konvulsionet	  neonatale	  
14. Hipotermia	  tek	  neonati	  
15. Hipoglicemia	  tek	  neonati	  
16. Dehidrimi	  akut.	  Cianoza	  tek	  neonati	  
17. Enterokoliti	  ulçero-‐nekrotik	  
18. Refluksi	  gastër-‐intestinal	  tek	  neonati	  
19. Insuficienca	  cirkulatore	  akute	  
20. Të	  vjellat	  dhe	  regurgitimi	  

Rritja	  dhe	  zhvillimi	  
1. Objekti	  i	  studimit	  të	  Pediatrisë	  së	  zhvillimit.	  	  
2. Rritja,	  zhvillimi	  dhe	  faktorët	  ndikues.	  	  
3. Endokrinologjia	  e	  rritjes	  dhe	  zhvillimit.	  	  
4. Kurbat	  e	  rritjes	  dhe	  indeksi	  i	  pjekurisë.	  	  
5. Shpejtësia	  e	  rritjes.	  
6. Interpretimi	  i	  indikatorëve	  të	  rritjes.	  	  
7. Ligjet	  e	  zhvillimit	  psiko-‐motor.	  
8. Vlerësimi	  i	  neuro-‐motoricitetit	  të	  fëmijës	  përgjatë	  rritjes.	  
9. Stadet	  e	  zhvillimit	  të	  fëmijës.	  	  
10. Ndikimi	  i	  ambientit	  në	  zhvillimin	  e	  fëmijës.	  Metoda	  Montesori.	  
11. Testi	  standart	  i	  zhvillimit	  i	  Denver	  II	  	  
12. Testi	  Age&Stage	  Questionaries.	  	  



13. Zhvillimi	  psikologjik.	  Zhvillimi	  social.	  Atashimi.	  
14. Ndjekja	  ambulatore	  e	  fëmijës.	  	  
15. Adoleshenca	  dhe	  puberteti.	  	  
16. Ushqyerja	  natyrale.	  	  
17. Ushqyerja	  artificiale.	  	  
18. Kodi	  i	  marketingut	  mbi	  zëvendësuesit	  e	  qumështit	  të	  gjirit.	  	  
19. Kequshqyerja	  	  
20. Obeziteti	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Pediatria	  për	  studentët	  e	  infermierisë’	  A.Saliaj	  2012	  ISBN:	  978-‐99956-‐91-‐28-‐8.	  
o ‘Pediatria’	  Durim	  Bebeçi,	  2000.	  
o ‘Kurs	   aftësimi	   mbi	   vlerësimin	   e	   rrtijes	   së	   fëmijëve’	   Standartet	   e	   OBS	   për	   rritjen	   e	   fëmijëve.	   ‘Reanimacioni	   neonatal’	  

Akademia	  Amerikane	  Pediatrike	  
o ‘Neonatal	  care	  –	  Book	  II’	  Perinatal	  Continuing	  Educational	  Program,	  American	  Pediatric	  Academy	  
o ‘Maternal	  and	  Fetal	  care	  –	  Book	  II’	  Perinatal	  Continuing	  Educational	  Program,	  American	  Pediatric	  Academy	  
o ‘A	  dimë	  ta	  ushqejmë	  fëmiëjn	  tonë?’	  E.Tushe	  et	  al.	  
o ‘Baby&Child	  –	  Question&Answer’	  Carol	  Cooper,	  2005	  
	  
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	  472	  Pediatri	  e	  Avancuar	  II	  
	  
Pedagogu:	   Doc.Aurela	  Saliaj	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  orë	  leksione	  /2	  orë	  seminare	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	   modul	   studiohen	   problemet	   madhore	   të	   patologjive	   pediatrike.	   Nëpërmjet	   integrimit	   të	   njohurive	   mbi	   patologjitë	  
pediatrike	   do	   të	   trajtohen	   standartet	   bashkëkohore	  mbi	   trajtimin	   dhe	   parandalimin	   e	   këtyre	   sëmundjeve.	   Roli	   i	   infermieres	  
profesionale	  që	  kujdeset	  për	  pacientët	  pediatrikë,	  do	  të	  fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  njohin	  teknikat	  pediatrike	  të	  standarteve	  bashkëkohore.	  
F Të	  diagnostikojnë	  patologjitë	  kryesore	  pediatrike.	  	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  fëmijëve	  me	  patologji	  pediatrike.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  pediatrisë.	  
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. Ekzaminimi	  fizik	  i	  fëmijës.	  
2. Otiti	  i	  mesëm.	  Rinofaringiti	  akut.	  Laringiti	  akut.	  Tonsiliti	  akut.	  	  
3. Bronkektazia.	  Fibroza	  kistike.	  	  
4. Asthma	  bronkiale.	  	  
5. Trupat	  e	  huaj	  në	  rrugët	  e	  frymëmarrjes.	  
6. Pneumonitë.	  Bronkioliti.	  	  
7. Ethja	  reumatizmale.	  Veset	  e	  fituara	  të	  zemrës.	  
8. Insuficenca	  kardiake.	  	  
9. Veset	  e	  lindura	  të	  zemrës.	  	  
10. Infeksionet	  e	  rrugëve	  urinare.	  Patologjitë	  renale	  kongenitale.	  
11. Sindroma	  nefrotike.	  Glomerulonefritet.	  	  
12. IRA	  dhe	  IRK.	  
13. Veçoritë	  e	  infeksioneve	  tek	  moshat	  pediatrike.	  
14. Leishmanoza.	  Parazitozat.	  
15. Tetanozi.	  Difteria.	  	  
16. Fruthi.	  Rubeola.	  	  
17. Parotiti.	  Variçela.	  	  
18. Pertusis.	  Skarlatina.	  
19. Poliomieliti.	  TBC.	  
20. Mononukleoza	  infektive.	  Sëmundja	  e	  gjashtë.	  
21. Salmonelozat.	  Shigeloza.	  	  
22. Sindromat	  malabsorbuese.	  
23. Stenoza	  pilorike.	  Hernia	  diafragmale.	  
24. Dehidrimi	  dhe	  diarreja.	  	  
25. Diabeti	  tip	  I.	  	  
26. Diabeti	  tip	  II.	  
27. Hipotiroza	  kongenitale.	  	  
28. Rritja	  e	  presionit	  intrakranial.	  Niveli	  i	  koshiencës	  (Shkalla	  Glasgow).	  Sindroma	  Reye.	  
29. Meningiti	  akut.	  Meningokoksemia.	  	  
30. Traumat	  që	  japin	  probleme	  neurologjike.	  
31. Epilepsitë.	  Konvulsionet	  febrile.	  
32. Paraliza	  cerebrale.	  	  
33. Spina	  bifida.	  
34. Anemia	  ferriprive.	  Hemofilia.	  Drepanocitoza.	  
35. Talasemitë.	  	  
36. Leukoza	  limfoide	  dhe	  mieloide.	  



37. Vonesa	  mendore.	  ADHD.	  Autizmi.	  
38. Helmimet	  tek	  fëmijët.	  	  
39. Sindroma	  e	  vdekjes	  së	  papritur	  të	  fëmijës.	  Ekzema.	  	  
40. Rakiti	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Pediatria	  për	  studentët	  e	  infermierisë’	  A.Saliaj	  2012	  ISBN:	  978-‐99956-‐91-‐28-‐8.	  
o ‘Pediatria’	  Durim	  Bebeçi,	  2000.	  
o ‘Kurs	   aftësimi	   mbi	   vlerësimin	   e	   rrtijes	   së	   fëmijëve’	   Standartet	   e	   OBS	   për	   rritjen	   e	   fëmijëve.	   ‘Reanimacioni	   neonatal’	  

Akademia	  Amerikane	  Pediatrike	  
o ‘Neonatal	  care	  –	  Book	  II’	  Perinatal	  Continuing	  Educational	  Program,	  American	  Pediatric	  Academy	  
o ‘Maternal	  and	  Fetal	  care	  –	  Book	  II’	  Perinatal	  Continuing	  Educational	  Program,	  American	  Pediatric	  Academy	  
o ‘A	  dimë	  ta	  ushqejmë	  fëmiëjn	  tonë?’	  E.Tushe	  et	  al.	  
o ‘Baby&Child	  –	  Question&Answer’	  Carol	  Cooper,	  2005	  
	  
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	  473	  -‐	  Infermieri	  Pediatrike	  e	  Avancuar	  I	  
	  
Pedagogu:	   MSc	  Rezarta	  Lalo	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /2	  orë	  laboratore	  /	  2	  orë	  praktika	  mësimore	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	  modul	   studentëve	   u	   ofrohet	   mundësia	   për	   të	   rritur	   kapacitetet	   në	   fushën	   e	   kujdesit	   infermieror	   perinatal	   dhe	   në	  
ndjekjen	  e	  zhvillimit	  të	  fëmijës.	  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	  pediatër.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Njohja	  me	  qëllimin	  dhe	  objektivat	  e	  modulit.	  
2. Vlerësimi	  i	  mirëqenies	  fetale	  
3. Kujdesi	  infermieror	  gjatë	  vuajtjes	  fetale	  
4. Kujdesi	  prenatal	  për	  parandalimin	  e	  lindjeve	  IUGR.	  
5. Vlerësimi	  i	  shpejtë	  fillestar	  i	  të	  porsalindurit	  dhe	  parimet	  e	  kujdesit	  neonatal.	  Detyrat	  e	  infermieres	  në	  sallën	  e	  lindjes	  
6. Kujdesi	  infermieror	  gjatë	  ekzaminimit	  të	  plotë	  klinik	  të	  neonatit	  në	  term	  
7. Kujdesi	  infermieror	  gjatë	  ekzaminimit	  të	  plotë	  klinik	  të	  neonatit	  në	  term	  
8. Foshnja	  me	  peshë	  të	  vogël	  në	  lindje/kujdesi	  dhe	  ushqyerja	  e	  tij	  
9. Reanimacioni	  neonatal.	  Kujdesi	  infermieror	  
10. Kujdesi	  neonatal	  pas	  reanimimit	  
11. Identifikimi	  dhe	  kujdesi	  infermieror	  për	  neonatin	  me	  distres	  respirator	  
12. Kujdesi	  infermieror	  në	  vështirësitë	  e	  të	  porsalindurit	  gjatëfrymëmarrjes	  
13. Administrimi	  dhe	  monitorimi	  i	  oksigjenit	  për	  të	  porsalindurin	  e	  sëmurë	  dhe	  në	  risk	  
14. Ikteri	  tek	  i	  porsalinduri.	  Kujdesi	  infermieror	  
15. Ikteri	  i	  te	  porsalindurit.	  Kujdesi	  infermieror	  
16. Identifikimi	  dhe	  kujdesi	  i	  foshnjave	  me	  hypoglicemi	  
17. Infeksionet	  neonatale	  bakteriale.	  Kujdesi	  infermieror	  
18. Infeksionet	  neonatale	  bakteriale.	  Kujdesi	  infermieror	  
19. Konvulzionet	  dhe	  spazmat	  tek	  neonati.	  Kujdesi	  infermieror	  
20. Kujdesi	  infermieror	  tek	  foshnjat	  me	  dehidrim	  
21. Kujdesi	  infermieror	  tek	  foshnjat	  me	  hemorragji	  dhe/ose	  zbehje	  
22. Dhënia	  e	  terapisë	  intravenoze	  tek	  foshnjat	  e	  sëmura	  dhe	  në	  risk	  
23. Ushqyerja	  me	  gji.	  Kujdesi	  infermieror	  
24. Ushqyerja	  me	  gji.	  Kujdesi	  infermieror	  
25. Ushqyerja	  e	  përzier	  dhe	  me	  tajë.	  Kujdesi	  infermieror.	  
26. Ushqyerja	  artificiale	  e	  fëmijës.	  Kujdesi	  infermieror	  
27. Ushqyerja	  e	  fëmijëve	  të	  sëmurë	  dhe	  në	  risk	  
28. Ushqyerja	  e	  fëmijëve	  të	  sëmurë	  dhe	  në	  risk	  
29. Këshillimi	  mbi	  higjienën	  e	  fëmijës	  dhe	  të	  ambjentit	  ku	  do	  te	  jetojë	  ai/ajo	  
30. Detyrat	  e	  infermieres	  në	  ndjekjen	  ambulatore	  të	  fëmijës.	  Fillimi	  i	  një	  kartele	  të	  re.	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  trajtohen	  nëlaboratore:	  
1. Pjesë	  nga	  rregullorja	  e	  programeve	  mësimore	  në	  masterat	  profesionale.	  Karakteristikat	  e	  detyrave/projekteve	  të	  kursit	  
2. Fazat	  e	  aktivitetit	  të	  lindjes	  
3. Monitorimi	  elektronik	  i	  vazhduar	  i	  RZF.	  Teknikat	  e	  monitorimit	  elektronik	  të	  RZF	  
4. Përdorimi	  i	  kurbave	  të	  rritjes	  intrauterine.	  
5. Parandalimi	  i	  infeksionit	  tek	  foshnja	  e	  porsalindur	  
6. Zbatimi	  i	  hapave	  bazë	  të	  kujdesit	  ndaj	  të	  porsalindurit.	  Zbatimi	  i	  zinxhirit	  të	  ngrohtë.	  Veshja	  e	  të	  porsalindurit	  
7. Metodat	  për	  ngrohjen	  e	  foshnjës	  dhe	  mbajtjen	  e	  temperatures	  trupore.	  Inkubatori.	  Ngrohësja	  rrezatuese.	  
8. Metoda	   e	   Kujdesit	   Kangur	   tek	   foshnjat	   e	   vogla,	   metodat	   e	   parandalimit	   te	   hypotermisë	   dhe	  metodat	   e	   ushqyerjes	   së	  

foshnjes	  SGA,	  prematur	  
9. Teknikat	  e	  reanimimit	  neonatal.	  Ventilimi	  me	  qese	  dhe	  maskë.	  Komprimimi	  i	  kraharorit.	  



10. Intubimi	  endotrakeal.	  Studim	  rasti	  për	  parimet	  bazë	  të	  menaxhimit	  të	  të	  porsalindurit	  të	  reanimuar	  
11. Transiluminimi	  dhe	  rrezet	  X	  të	  kraharorit.	  Aspirimi	  me	  gjilpërë	  i	  PNX	  
12. Inserimi	  i	  tubit	  të	  kraharorit	  
13. Matja	  e	  përqendrimit	  të	  O2.	  Ngrohja	  dhe	  lagështimi	  i	  përzierjes	  O2/ajër.	  Përdorimi	  i	  pulsoximetrit.	  
14. Matja	  e	  gazeve	  në	  gjakun	  arterial	  periferik	  
15. Teknika	  e	  fototerapisë	  
16. Testi	  i	  matjes	  së	  glukozës	  në	  gjak	  
17. Inserimi	  dhe	  menaxhimi	  i	  kateterit	  umbilikal	  
18. Kryerja	  e	  punkturës	  lumbare.	  Antibiotikët	  që	  përdoren	  për	  mjekimin	  e	  infeksioneve	  bakteriale,	  mënyra	  e	  administrimit	  nga	  

infermierja	  
19. Ndihma	   infermierore	   në	   parandalimin	   e	   dëmtimeve	   tek	   fëmija	   me	   konvulzione,	   menaxhimi	   infermieror	   i	   fëmijes	   gjatë	  

konvulzioneve	  
20. Teknika	  e	  kryerjes	  së	  	  injeksioneve	  IM,	  SC,	  intradermale,	  infuzioni	  intraoseal,	  transfuzioni	  i	  gjakut	  
21. Teknika	  e	  transfuzionit	  te	  gjakut	  
22. Inserimi	  dhe	  menaxhimi	  i	  infuzioneve	  intravenoze	  periferike	  
23. Teknika	  e	  ushqyerjes	  me	  gji	  tek	  të	  porsalindurit	  
24. Teknika	  e	  ushqyerjes	  me	  gji	  tek	  të	  porsalindurit	  
25. Përgatitja	  e	  ushqimit	  sipas	  muajve	  për	  fëmijët	  që	  ushqehen	  artificialisht	  dhe	  me	  ushqyerje	  të	  përzier	  
26. Përgatitja	  e	  ushqimit	  sipas	  muajve	  për	  fëmijët	  që	  ushqehen	  artificialisht	  dhe	  me	  ushqyerje	  të	  përzier	  
27. Teknika	  e	  ushqyerjes	  me	  tub	  nazogastrik	  
28. Teknika	  e	  ushqyerjes	  me	  tub	  nazogastrik	  
29. Fillimi	  dhe	  plotësimi	  i	  një	  kartele.	  
30. Ndjekja	  e	  kalendarit	  të	  vaksinimit	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Kujdesi	  për	  Nënën	  dhe	  Fëmijën”	  MSc	  R.Lalo	  MSc	  R.Çerçizaj	  Prill	  2012	  
o Child	  Health	  Nursing’	  M.Hogan,	  J.White	  2008	  
o ‘Neonatal	  care	  –	  Book	  II’	  Perinatal	  Continuing	  Educational	  	  	  	  Program	  2010	  
o ‘Maternal	  and	  fetal	  care	  –	  Book	  I’	  Perinatal	  Continuing	  	  Educational	  Program	  2010	  
o ‘Maternity	  and	  Pediatric	  Nursing’	  Thompson,	  2005	  
o ‘By	  the	  ages	  –	  behavior	  and	  development’	  K.Eileen	  Allen	  2008	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   45	  %	  	  

	  
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	  	   INF	  474	  -‐	  Infermieri	  Pediatrike	  e	  Avancuar	  II	  
	  
Pedagogu:	   MSc	  Rezarta	  Lalo	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /2	  orë	  laboratore	  /	  2	  orë	  praktika	  mësimore	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	   modul	   studentëve	   u	   ofrohet	   mundësia	   për	   të	   rritur	   kapacitetet	   në	   fushën	   e	   kujdesit	   infermieror	   në	   patologjitë	  
pediatrike.Në	  përfundim	   të	  kësaj	   lënde	   studentët	  do	   të	   jenë	  në	  gjendje:Të	  hartojnë	  dhe	   zbatojnë	  planet	  e	  personalizuara	   të	  
asistencës	  infermierore	  në	  patologjitë	  kryesore	  pediatrike.	  Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  infermieror	  
të	  pacientëve	  adultë-‐fëmijë	  me	  patologji	  pediatrike.Të	  njohin	  dhe	  aplikojnë	  teknikat	  infermierore	  më	  të	  avancuara	  të	  kohës.Të	  
aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  infermieror	  në	  fushën	  e	  patologjive	  pediatrike.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	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
31. Proçesi	  infermieror,anamneza	  infermierore	  në	  pediatri.	  
32. Kontrolli	  fizik	  dhe	  testet	  laboratorike	  në	  pediatri	  
33. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  e	  syrit,	  veshit	  
34. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  e	  hundës	  dhe	  fytit	  
35. Kujdesi	  infermieror	  nësistemin	  respirator	  tek	  fëmijet:dysplazia	  bronkopulmonare,laringotrakeobronkiti	  akut,	  
36. Konsiderata	  speciale	  në	  shëndetin	  e	  fëmijës:epiglotiti,aspirimi	  i	  trupave	  të	  huaj.	  
37. Kujdesi	  infermieror	  nësistemin	  respirator	  tek	  fëmijët:bronkioliti,pneumonia	  
38. Kujdesi	  infermieror	  nësistemin	  respirator	  tek	  fëmijët:astma	  bronkiale,fibroza	  cistike.	  
39. Problemet	  në	  sistemin	  kardiak	  tek	  fëmijët.	  Difektet	  acianotike	  të	  zemrës	  
40. Problemet	  në	  sistemin	  kardiak	  tek	  fëmijët.	  Difektet	  cianotike	  të	  zemrës	  
41. Problemet	  e	  sistemit	  nervor	  tek	  fëmija.	  Kujdesi	  infermieror	  tek	  fëmijët	  me	  konvulzione.	  
42. Problemet	  e	  sistemit	  hematologjik	  të	  fëmijëve.	  Kujdesi	  infermieror	  tek	  fëmijët	  me	  trauma,	  fraktura,kontuzione,	  komocione	  
43. Problemet	  e	  sistemit	  nervor	  tek	  fëmija.	  Kujdesi	  infermieror	  tek	  fëmijët	  me	  meningit	  
44. Problemet	  e	  sistemit	  renal	  tek	  fëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  IRA,	  IRK,	  infeksion	  urinar	  
45. Problemet	  e	  sistemit	  renal	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  glomerulonefrit	  akut,sindrom	  nefrotik	  
46. Problemet	  e	  sistemit	  endokrin	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  hypotiroidizëm,	  hypertiroidizëm	  
47. Problemet	  e	  sistemit	  endokrin	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  diabet	  mellitus	  
48. Problemet	  e	  sistemit	  muskuloskeletik	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  distrofinë	  muskulare	  
49. Sëmundjet	  e	  lëkurës	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  ekzema	  
50. Problemet	  e	  sistemit	  imunitar	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  ne	  TORCH,	  në	  sëmundjet	  infektive	  të	  fëmijërisë	  
51. Problemet	  e	  sistemit	  imunitar	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  sindromin	  e	  SIDA	  tek	  fëmijët	  
52. Problemet	  në	  sistemin	  qelizor	  të	  fëmijëve.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  leukoza	  
53. Problemet	  në	  sistemin	  gastrointestinal	  tekfëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  frenimin	  e	  rritjes	  
54. Problemet	  në	  sistemin	  gastrointestinal	  tek	  fëmijët.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  hepatit	  
55. Problemet	  e	  sistemit	  hematologjik	  të	  fëmijëve.	  Kujdesi	  infermieror	  nëtalasemi,	  aneminë	  ferriprive	  
56. Problemet	  e	  sistemit	  hematologjik	  të	  fëmijëve.	  Kujdesi	  infermieror	  në	  hemofili	  
57. Konsiderata	  speciale	  në	  shëndetin	  efëmijës.Çrregullime	  të	  hiperaktivitetit	  të	  vëmendjes,	  autizmi,vonesa	  mendore.	  
58. Konsiderata	  speciale	  në	  shëndetin	  e	  fëmijës.Helmimi	  aksidental,abuzimi	  me	  fëmijët	  	  
59. Konsiderata	  speciale	  në	  shëndetin	  e	  fëmijës.	  Sindroma	  e	  vdekjes	  së	  papritur,	  abuzimi	  me	  substancat.	  
60. Konsiderata	  speciale	  në	  shëndetin	  e	  fëmijës.	  Anoreksia	  mentale,bulimia.	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  laboratore:	  
1. Administrimi	  i	  proçesit	  infermieror	  
2. Aplikimi	  i	  testit	  Denver	  
3. Aplikimi	  i	  testeve	  diagnostikuese	  tek	  fëmijët	  me	  strabizëm	  
4. Zbatimi	  i	  proçesit	  dhe	  kujdesit	  infermieror	  tek	  fëmijët	  me	  patologji	  të	  veshit,	  hundës,	  fytit.	  Studim	  rastesh	  
5. Aplikimi	  i	  teknikës	  së	  fizioterapisë	  së	  kraharorit	  tek	  fëmijët	  
6. Aplikimi	  i	  kujdesit	  infermieror	  tek	  një	  fëmi	  me	  trakeostomi	  
7. Teknika	  e	  aerosolterapisë	  tek	  fëmijët	  
8. Intubimi	  endotrakeal.	  Mbajtja	  e	  rrugëve	  ajrore	  të	  hapura	  
9. Metodat	  e	  nxjerrjes	  së	  trupit	  të	  huaj	  nga	  rrugët	  e	  frymëmarrjes	  



10. Zbatimi	  i	  proçesit	  dhe	  kujdesit	  infermieror	  tek	  fëmijët	  me	  probleme	  kardiake.	  Studim	  rastesh	  
11. Kateterizimi	  kardiak	  
12. Monitorimi	  i	  parametrave	  vitalë	  të	  fëmijëve	  
13. Praktikimi	  për	  vlerësimin	  e	  shenjave	  meningeale	  tek	  fëmijët	  
14. Teknika	  e	  EEG	  tek	  fëmijët	  
15. Punktura	  lumbare	  tek	  fëmijët	  
16. Hemodializa	  dhe	  dializa	  peritoneale	  
17. Administrimi	  i	  injeksioneve	  të	  insulines	  tek	  fëmijët	  me	  diabet	  mellitus	  
18. Matja	  e	  kurbës	  së	  glicemisë.	  Përdorimi	  i	  glukometrit	  
19. Zbatimi	  i	  proçesit	  dhe	  kujdesit	  infermieror	  tek	  fëmijët	  me	  patologji	  të	  lëkurës.	  Studim	  rastesh	  
20. Monitorimi	  i	  Hb	  dhe	  Hct.	  
21. Marrje	  analize:	  Strisho	  gjaku	  dhe	  Punksion	  kockor	  
22. Vlerësimi	  i	  shkallës	  së	  dehidrimit	  dhe	  frenimit	  të	  rritjes	  tek	  fëmijët.	  
23. Administrimi	  i	  antibiotikëve	  në	  pediatri.	  
24. Administrimi	  i	  antibiotikëve	  në	  pediatri	  
25. Administrim	  i	  transfuzionit	  të	  gjakut	  tek	  fëmijët	  me	  talasemi	  
26. Marrja	  e	  analizave:	  Hemokultura.Urina	  komplet	  +	  urokulturë	  
27. Marrja	  e	  analizave:	  Feçe-‐parazit.Koprokultura.	  
28. Administrimi	  i	  testeve	  të	  inteligjencës	  IQ.	  
29. Menaxhimi	  i	  helmimeve	  në	  popullatën	  pediatrike	  
30. Këshillimi	  i	  prindërve	  mbi	  Sindromën	  e	  Vdekjes	  së	  Papritur	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Kujdesi	  për	  Nënën	  dhe	  Fëmijën”	  MSc	  R.Lalo	  MSc	  R.Çerçizaj	  Prill	  2012	  
o Child	  Health	  Nursing’	  M.Hogan,	  J.White	  2008	  
o ‘Maternity	  and	  Pediatric	  Nursing’	  Thompson,	  2005	  
o ‘By	  the	  ages	  –	  behavior	  and	  development’	  K.Eileen	  Allen	  2008	  	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   15	  %	  
Kontrolli	  final	  	   45	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.Studenti,qërezulton	  
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	  	   INF	  475	  -‐	  Psikologjia	  infantile	  
	  
Pedagogu:	   Ledja	  Abazaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Psikologjia	  infantile	  eshte	  dege	  e	  psikologjise	  se	  pergjitheshme	  dhe	  kryesisht	  e	  asaj	  te	  zhvillimit.	  Ajo	  trajton	  problemet	  kryesore	  
te	  zhvillimit	  te	  femijeve,	  duke	  bashkuar	  kendveshtrime	  te	  ndryshme	  si	  ato	  biologjike,	  sociale,	  psikologjike,	  pedagogjike,	  te	  para	  
nen	   nje	   kendveshtrim	   shkencor.	   Lenda	   trajton	   nje	   tematike	   te	   pasur	   mbi	   zhvillimin	   e	   femijes	   duke	   filluar	   qe	   nga	   zhvillimi	  
prenatal,	  perinatal	  dhe	  ai	  i	  femijerise	  se	  hershme	  dhe	  te	  vone.	  Zhvillimi	  eshte	  pare	  nen	  aspektin	  biologjik,	  integrimin	  sensorial,	  
zhvillimin	  e	  njohjes,	  zhvillimin	  social	  e	  moral,	  zhvillimin	  e	  gjuhes	  dhe	  ate	  te	  integritetit	  gjinor.	  Lenda	  balancon	  modelet	  teorike	  
dhe	  ato	  praktike	  duke	  gershetuar	  keshtu	  anen	  historike	  dhe	  kontekstuale	  te	  trajtimit	  te	  zhvillimit	  te	  femijeve.	  	  
Qellimi	   i	   lendes	   eshte	   te	   pasuroje	   dijet	   e	   studenteve	   me	   njohuri	   te	   vecanta	   dhe	   te	   thelluara	   mbi	   zhvillimin	   psikologjik	   te	  
femijeve,	  duke	  gershetuar	  teorite	  klasike	  dhe	  bashkekohore	  me	  rrethanat	  dhe	  kontekstin	  e	  jetes	  se	  perditeshme.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  pajise	  studentet	  me	  bazen	  teorike	  te	  nevojeshme	  per	  trajtimin	  e	  psikologjise	  se	  femijeve	  
F Te	  rrise	  aftesite	  e	  studenteve	  ne	  percaktimin	  dhe	  trajtimin	  praktik	  te	  problematikave	  qe	  lidhen	  me	  zhvillimin	  e	  femijes	  
F Te	  rrise	  aftesite	  e	  studenteve	  ne	  drejtim	  te	  analizes	  kritike	  ne	  lidhje	  me	  psikologjine	  feminore	  
F Te	  zhvilloje	  tek	  studentet	  sensin	  e	  te	  menduarit	  mbi	  femijen,	  nga	  nje	  pikepamje	  e	  integruar	  (biologjike,	  sociale,	  

psikologjike)	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Kendveshtrim	  historik	  mbi	  femijerine.	  Pionieret	  e	  psikologjise	  se	  femijes	  
2. Probleme	  te	  psikologjise	  se	  zhvillimit	  
3. Teorite	  e	  zhvillimit	  te	  femijes	  
4. Modelet	  njohese	  te	  zhvillimit.	  Trajtimet	  mjedisore	  dhe	  te	  te	  nxenit	  
5. Metodat	  e	  kerkimit.	  Ceshtje	  etike.	  
6. Studimi	  i	  zhvillimit	  
7. Gjenetika:	  Konteksti	  biologjik	  i	  zhvillimit.	  Crregullimet	  gjenetike	  
8. Gjenet	  dhe	  sjellja.	  Nderveprimet	  e	  geneve	  kohore	  dhe	  mjedisore	  
9. Zhvillimi	  prenatal	  
10. Teratologjia	  
11. Lindja,	  rritja	  fizike	  dhe	  zhvillimi	  i	  aftesive	  
12. I	  sapolinduri	  i	  organizuar	  
13. Zhvillimi	  sensor	  dhe	  perceptual	  
14. Perceptimi	  intermodal	  
15. Zhvillimi	  i	  vemendjes.	  Zhvillimi	  i	  njohjes	  
16. Trajtimi	  i	  Piazhese	  
17. Trajtimi	  i	  perpunimit	  te	  informacionit	  
18. Te	  nxenit	  dhe	  kujtesa	  ne	  foshnjeri.	  Kujtesa	  ne	  femijet	  me	  te	  rritur	  
19. Trajtimi	  psikometrik.	  Natyra	  e	  testeve	  IQ	  
20. Probleme	  ne	  studimin	  e	  inteligjences	  
21. Zhvillimi	  i	  gjuhes.	  Periudha	  paraverbale	  
22. Semantika.	  Pragmatika	  
23. Zhvillimi	  i	  hershem	  social	  dhe	  emocional	  
24. Rregullimi	  i	  ndersjelle	  mes	  foshnjes	  dhe	  kujdestarit	  
25. Zhvillimi	  moral	  
26. Sjellja	  prosociale.	  Agresiviteti	  
27. Zhvillimi	  i	  uni-‐t.	  
28. Vetnjohja.	  Vetvleresimi.	  Vetrregullimi	  
29. Roli	  i	  gjinise	  ne	  zhvillim	  dhe	  dallimet	  seksuale.	  Tipizimi	  i	  seksit	  
30. Ndikimi	  i	  familjes.	  Ndikimet	  biologjike	  ne	  zhvillimin	  e	  rolit	  te	  gjinise.	  
	  
	  
	  



Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o Ross	  Vasta,	  Marshall	  M.	  Haith,	  Scott	  A.	  Miller,	  Psikologjia	  e	  femijes	  –	  Shkenca	  moderne,	  perkthim,	  per	  botimin	  shqip:	  

shtepia	  botuese	  UEGEN.	  Titulli	  original	  CHILD	  PSYCHOLOGY	  –	  The	  modern	  science,	  1992.	  ISBN	  978-‐99943-‐39-‐83-‐9.	  
o ‘By	  the	  ages’	  behavior	  &	  ddevelopment	  –	  K.Eileen	  Allen	  et	  al.	  2011	  
o Child	  Health	  Psychology.	  Lawrence	  Erlbaum	  Associates,	  1988	  
o Handbook	  of	  Clinical	  Child	  Psychology	  3d	  Edition.	  John	  Wiley	  &	  Sons,	  2001,	  	  
o Handbook	  of	  Pediatric	  Psychology	  Michael	  C.	  Roberts	  	  Guilford	  Press,	  2005	  
	  
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.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


