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PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT 

Përshkrimi i 

lëndës 

Dermatologjia është një lëndë në të cilën studentët marrin njohuri gjatë përgatitjes se tyre në fushën e 

dermatologjisë, si dhe të kenë një përfytyrim dhe të përvetësojnë njohuritë bazë të saj. Studentët e 

infermierisë do të gjejnë në të shumë te madhe trajtime të reja. Ata do të njihen me zhvillimet më të 

fundit në fushën e dermatologjisë. Leksionet e para kanë të bëjnë me strukturën, funksionimin dhe 
kujdesin e lëkurës normale, llojet e përgjithshme të lezioneve të lëkurës dhe parimet themelore të 

trajtimit. Teksti në të gjithë librin është përditësuar në përputhje me zhvillimet në shkencën dhe 

praktikën e dermatologjisë. 

Objektivat e 

lëndës 

Në përfundim të këtij kursi studentët do të kenë njohuri në drejtim të : 

 Përshkrimit me saktësi të lezioneve të lëkurës duke përfshirë morfologjinë, konfigurimin dhe 

shpërndarjen. 

 Njohjes së manifestimeve klinike të kushteve të zakonshme dermatologjike. 

 Demonstrimit së familjarëve  me procedurat e zakonshme diagnostike. 

 Identifikimit të linjave 1 dhe 2 të terapisë për kushtet ezakonshme dermatologjike. 

 Demonstrimit të të kuptuarit të epidemiologjisë bazë dhe faktorëve të rrezikut për melanoma malinje 

dhe kancerit të lëkurës jomelanoma. 

 Identifikimit të situatave klinike në të cilat duhet të konsultohet një dermatolog dhe situata të tjera 

klinike që mund të menaxhohen pa rekomandim. 

Rezultatet e 

pritshme 

Në përfundim të kursit studentët do të jenë në gjendje: 
 Ndërveprojnë me pacientët, familjet e tyre dhe profesionistët e tjerë të shëndetësisë në një  

mënyrë që është e ndjeshme kulturore dhe e përshtatshme për rolin si ofrues i kujdesit 

shëndetësor dhe student i dermatologjisë. 
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 Identifikojnë dhe shqyrtimin e çështjeve që duhet të adresohen në përballimin e pacientit  

në mënyrë efektive,duke përfshirë kontekstin dhe preferencat e pacientit. 

 Paraqesin një histori që është e rëndësishme, e qartë, koncize dhe e saktë. 

 Kryejnë një ekzaminim të fokusuar fizik që është relevant dhe i saktë. 

 Demonstrojnë zgjidhje efektive të problemeve infermierore dhe gjykim për të gjeneruar 

diagnoza diferenciale dhe planet e menaxhimit. 

 

KONCEPTET THEMELORE 
1. Fiziologjia dhe fizpatologjia. 

2. Principet e diagnostikimit të lëkurës.  

3. Sëmundjet që shkaktohen nga herpes simplex virus. 

4. Dermatofitozat. Faktorët shpërthyes. 

5. Dermatozat pruriginoze. 

6. Melanoma. 

7. Procedurat kirurgjikale dermatologjike. 

 

Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhënies 

I.  

Tema 1 - Anatomia dhe histologjia.  

Lëkura si mbulesë   e jashtme e krejt organizmit lidhet ngushtë   me sistemet e organet 

e ndryshme si dhe me mjedisin e jashtëm me anën e reflekseve, impulseve dhe 

proceseve metabolike.  

Tema 2 - Fiziologjia dhe fizpatologjiae lëkurës. 

Proceset fiziologjike dhe fizpatologjike të  lëkurës janë  të  shumë llojshme dhe të  

ndërlikuara. 

Tema 3 - Principet e diagnostikimit të lëkurës. Metodat diagnostike të fundit, 

elementët morfologjikë  primarë. 

Për të diagnostikuar një patologji kutane ka mjaft rëndësi njohja e shkaktarëve 

etiologjikë dhe patogjenetikë, kuadriklinik dhe në fund metodat ndihmëse si egzaminimet 
laboratorike, histopatologjike, imunologjike etj. 

 

Praktikë 1-Prezantimi me shërbimin e dermatologjisë. Njohja me dokumentacionin 

në  shërbimin e dermatologjisë. 

fq.7-14 

 

 

 

fq.14 -17 

 

 

 

fq.17-20 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 
 

 

Praktikë 2 orë 

II.  

Tema 4- Elementët morfologjikë sekondarë  

Elementët morfologjikë sekondarë zhvillohen nga elementet primare, të  cilët 

shndërrohen ose pësojnë  regres gjatë  dekursit të  sëmundjes. 

Tema 5-Shkaqet e sëmundjeve të  lëkurës dhe testet klinike. 

Shkaqet e sëmundjeve të  lëkurës i ndajmë  në  shkaktarë  të jashtëm, të  brendshëm 

dhe të  panjohur. 

Tema 6- Principet e mjekimit, alternativa të  tjera mjekimi. 

Mjekimi në dermatologji ndahet në mjekim të përgjithshëm dhe mjekim lokal. 
 

Praktikë 2- Teknikat e ekzaminimit të  plotë  të  pacientit. Metodat diagnostike të 

sëmundjeve të  lëkurës. 

fq.20-22 

 

 

fq.22-26 

 

 

fq.26-33 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 
 

Praktikë 2 orë 
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Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhënies 

III.  

Tema 7–Dermatozat bakteriale, infeksionet streptokoksike, ektima, erizipela. 

Lëkura normale është e kolonizuar nganjë florë bakteriale që përfshin shtresën 

epiteliale sipërfaqësore dhe adnekset e lëkurës. 

Tema 8 –Limfangiti akut,gangrena streptokoksike, stomatiti angular, pyodermitet. 

Limfangiti akut është pasojë direkt e invazionit limfatik nga streptokoku i grupit A. 

Tema 9–Infeksionet stafilokoksike, folikuliti, sycosis barbae, hydroadeniti. 

Infeksionet stafilokoksike të lëkurë janë të shpeshta, me një afinitet zgjedhës për 

folikulin e flokut. 

 
Praktikë 3-Ekzaminimet laboratorike dhe klinike ndihmëse të diagnostikimit 

tësëmundjeve të lëkurës. Realizimi i Testeve klinike në praktikë. 

fq.34-37 

 

 

fq.37-38 

 

 

fq.38-40 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 
 

Praktikë 2 orë 

IV.  

Tema 10–Abcesi, forunkuli, karbunkuli. 
Abcesi është një inflamacion i lokalizuar akut ose kronik, që shoqërohet me 

grumbullim indi të destruktuar dhe pusi. 

Tema 11 – Scabiesi dhe kujdesi infermieror. 

Scabiesi është një sëmundje kontagioze parazitare e shpeshtë që përhapet nga 

kontakti direkt lëkurë me lëkurë. 

Tema 12 –Dermatozat virale, herpes simplex virus. 

Viruset janë agjentë infeksioze obligat intraqelizore që klasifikohen sipas madhësisë 
së tyre, morfologjisë, natyrës unike të acideve nukleike ADN ose ARN. 

 

Praktikë 4-Lentet zmadhuese, Llampa e Wood, Diaskopia, Dermatoskopia. Patch 

test, prick test, zbardhja me acid acetik. 

fq.40-42 

 

 

fq.43-49 

 

 

fq.49-52 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 
 

Praktikë 2 orë 

V.  

Tema 13–Varicela herpes – zoster, format jo tipike  të herpes zoster, infeksionet nga 

papiloma virus – human. 

Virusi varicela zoster replikohet në bërthamën e keratinociteve dhe i përket grupit të 

herpes viruseve. 

Tema 14 –Veruke vulgaris, kondilomat. 

Shfaqen si tumore të vogla papilomatoze dhe keratozike me kufij të qartë. 

Tema15 - Dermatofitozat. Karakteristikat e përgjithshme të dermatofiteve, faktorët 

shpërthyes. 

Dermatofitozat, janë infeksione mykotike sipërfaqësore të flokut, lëkurës dhe thonjve 
të shkaktuara nga dermatofitet.  

 

Praktikë 5- Menaxhimi dhe kujdesi infermieror i sëmundjes së varicela herpes 

zoster. Demostrimi i procedurës për heqjen e verukeve me anë të kyretave duke 

përdorur anestezi lokale. 

fq.52-54 

 
 

 

fq.55-58 
 

fq.59-63 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 
 

 

Praktikë 2 orë 

VI.  

Tema16– Tinea Pedis, Cruris, Manum. Kujdesi infermieror. 

Tinea pedis është një infekson mykotik i këmbës që mund të përfshijë  dhe hapësirat 

midis gishtave. 

Tema17–Tinea Corporis. Tinea Barbae. Tinea Capitis. Tinea Ungium dhe kujdesi 

infermieror. 

Është infeksion mykotik sipërfaqësor i shkaktuar nga dermatofitet në lëkurën pa flokë 

në trung dhe ekstremitete. 
Tema18–Kandidoza dhe kujdesi infermieror. 

Është një sëmundje mykotike sipërfaqësore e lëkurës, mukozave dhe thonjve. 

 

Praktikë 6-Trajtimi i pacientëve në klinikë me infeksione mykotike me terapinë 

fq.63-65 

 

 

fq.65-70 

 

 

 
fq.70-74 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 
Leksion 1 orë 

 

 

Praktikë 2 orë 
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Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhënies 

përkatëse. Përdorimi i dezifektantëve, antimykotikëve dhe terapisë lokale. 

VII.  

Tema19–Kandidoza genitale, peryonixis kandidoza mukokutane kronike. 

Janë shkaku kryesor i vulvovaginiteve, balanopostiteve. 

Tema 20 – Dermatozat pruriginoze. 

Sëmundjet e këtij grupi kanë si element morfologjik primar një papul urtikariale të 

qëndrueshme tipike që zhvillohet në enët e dermës dhe në epidermë. 

Tema 21 – Ekzema/Dermatiti. 

Ajo paraqet një reaksion inflamator polimorf, që përfshin epidermën dhe dermën. 
 

Praktikë 7- Kujdesi infermieror për pacientët me dermatoza pruriginoze. Kujdesi 

infermieror për pacientët me dermatite të llojeve të ndryshme. 

fq.75-77 

 

fq.78-82 

 

 

fq.82-85 

Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 
 

Praktikë  2orë 

VIII.  

Tema 22- Dermatiti irritativ kronik i kontaktit, alergjik i kontaktit. Kujdesi 

infermieror. 

Zhvillohet si rezultat i veprimit të përsëritur të lëndëve irrituese të dobëta, nga 

shumimi i veprimit të tyre. 

Tema 23- Ekzema dishidrotike, numulare, autoekzematizimi. 

Ekzema dishidrotike është një dermatozë akute, kronike, ose rekurrente e 

gishtave,palmave dhe shputave, që karakterizohet nga shfaqja e menjëhershme e 

vezikulave pruriginoze të shumta.  

Tema 24- Dermatiti seboroik i latantëve dhe adultëve.Kujdesi infermieror. 
Preken kryesisht zonat e kokës me flokë: skalp,vetulla, qerpikë, mjekër. 
 

Praktikë 8-Kujdesi infermieror për fëmijët dhe adultët me dermatite të ndryshme. 

Kujdesi infermieror në menaxhimin e ekzemës. 

fq.85-90 

 

 

 

fq.90-92 

 

 

 

fq.93-95 
 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Leksion 1 orë 
 

 

Praktikë  2 orë 

 

IX.  

Tema 25- Dermatiti atopik. 
Është një sëmundje rekurente e lëkurës akute, subakute apo kronike që zakonisht 

fillon në fëmijëri. 

Tema 26- Dermatiti i duarve. 

Acarohet nga larja me detergjentë, sapunë të fortë, disinfektantë con në dermatit 

irritativ të kontaktit në pacientë atopikë. 

Tema 27- Psoriasis vulgaris. 
Psoriasis vulgaris, është një sëmundje kronike inflamatore me proliferim epidermal 
 

Praktikë 9-Kujdesi infermieror në menaxhimin e dermatitit atopik. Standartet e 

kujdesit infermieror në pacientët me psoriasis. 

fq.95-100 

 

 

fq.95-100 

 

 

fq.100-104 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 
 

 

Praktikë  2 orë 

X.  

Tema 28 –Erythrodermia Psoriathica. 

Cilësohet si një formë e rëndë e psoriasis vulgaris. 

Tema 29 –Erytema nodoze. 

Eritema nodoze, është një reaksion i rëndësishëm inflamator/ imunologjik akut i indit 

subkutan, që karakterizohet nga shfaqja e noduseve të dhimbshëm në këmbë (nën 

nivelin e gjurit) dhe shkaktohet nga faktorë etiologjikë të shumtë dhe të ndryshëm.  

Tema 30 – Erytema polimorfe. 

Është një sindrom mukokutan akut, recidivues, që manifestohet me lezione kutane në 

fq.105-108 

 

fq.108-110 

 

 

 

 

fq.110-115 

Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 

 

Leksion 1 orë 
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Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhënies 

formë irisi. 

 

Praktikë 10-Kujdesi  infermieror në pacientët me eriteme nodoze. 

Kujdesi infermieror në pacientët me eritemë polimorfe për të trajtuar ethet dhe 

errupsionet. 

 

 

 

Praktikë  2 orë 

XI.  

Tema 31- Sindromi Stevens – Johnson. 

Është reaksion mukokutan i induktuar nga barnat ose idiopatike, që karakterizohet 

nga sensibiliteti i lëkurës, eritemë e lëkurës dhe mukozave. 

Tema 32-Tumoret e lëkurës. Kujdesi infermieror. 

Termi tumor përdoret për të përkufizuar një rritje anormale mbi nivelin e lëkurës e 
cila mund të jetë me natyrë beninje ose malinje. 

Tema 33- Karcinoma Bazoqelizore. Karcinoma Spinoqelizore. Kujdesi infermieror. 
Karcinoma Bazoqelizore e merr origjinën nga qelizat bazale të epidermës dhe nga 

adnekset pilosebace. 

 

Praktikë11-Tumoret e lëkurës. Kujdesi për pacientët meKarcinoma bazoqelizore 

dhe Spinoqelizore. 

fq.115-118 

 

 

fq.119-120 

 
 

fq.120-123 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 

 
 

Leksion 1 orë 

 

 

 

 

Praktikë   2 orë 

XII.  

Tema 34- Melanoma dhe kujdesi infermieror. 

Melanoma kutane, megjithëse është një nga tumoret me shkallën më të lartë të 

malinjitetit, hyn në atë grup neoplazish kutane, të cilat janë të diagnostikuara që në 

fazën e parë të evolucionit të tyre. 

Tema 35- Sëmundjet seksualisht të transmetueshme, sifilizi primar, sekondar, terciar 

dhe kujdesi infermieror. 
Sifilizi është një sëmundje infektive sistemike, që karakterizohet nga prania e një 

ulcere të padhimbshme, ose shankri në vendin e inokulimit, e shoqëruar me 

limfadenopati. 

Tema 36- Sifilizi kongenital dhe kujdesi infermieror.  

Mund të transmetohet me rrugëtransplacentare nga femra shtatzane e infektuar te 

fetusi. 

 

Praktikë12-Kujdesi infermieror për pacientët me melanoma. Kujdesi infermieror për 

menaxhimin e pacientëve me sifiliz. 

fq.123-136 

 

 

 

fq.136-140 

 
 

 

 

fq.140-143 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Leksion 1 orë 

 
 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Praktikë  2orë 

XIII.  

Tema 37 – Infeksioni gonokoksik dhe kujdesi infermieror. 

Është sëmundje bakteriale e shkaktuar nga neisseria gonorrhoeae. 

Tema 38 – Infeksioni urogenital në femra dhe meshkuj. 
70-90% e femrave me cervicit gonorrhoic paraqesin edhe infeksion uretral. 

Tema 39 – Infeksioni nga chlamidia trachomatis. 

Është një shkak i rëndësishëm i sëmundjeve seksualisht  

të transmetueshme. 

 

Praktikë 13-Kujdesi infermieror në infeksonet uretrale te meshkujt. Kujdesi 

infermieror dhe trajtimi i përgjithshëm në infeksione urogenitale te femrat. 

fq.143-146 

 

fq.146-151 
 

fq.151-156 

Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 
 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Praktikë  2 orë 

XIV.  

Tema 40 –Manifestimet kutane të Hiv/Aids. Kujdesi infermieror. 

Kur zhvillohet imunodefiçenca gjatë dekursit të infeksionit HIV, shfaqen një sërë 

manifestimesh mukokutane.  

Tema 41-Infeksionet sipërfaqësore fungale. 

Kandidoza rekurente dhe persistente mukokutane është e zakonshme në pacientët me 

HIV. 

fq.157-159 

 

 

fq.159-164 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Leksion 1 orë 
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Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhënies 

Tema 42-Procedurat kirurgjikale dermatologjike. 

Janë teknika themelore që trajtojnë sëmundjet e lëkurës. 

 

Praktikë14- Qëllimi i kirurgjisë dermatologjike është riparimi dhe / ose përmirësimi 

i funksionit dhe paraqitjes kozmetike të indeve të lëkurës. 

fq.165-171 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Praktikë  2 orë 

XV.  

Tema 43 –Elektrodesikimi dhe Kyretimi bazal  i qelizave kancerogene. e Moh`s,   

Dermabrazioni. Kujdesi Infermieror. 

Teknika për elektrodesikim dhe kyretimi i nodujve të qelizave bazale tumorale 

realizohet me anestezi lokale. 

Tema 44 –Teknika Blunt dhe  Teknika Cryosurgery. 
Punch, biopsi, biopsi e rruajtur, elektrodesikimi dhe kyratimi, autopsia Blunt, 

prerje e thjeshtë dhe mbyllje e qepjeve janë teknikat themelore që mjekët trajtojnë në 

sëmundjet e lëkurës.  

Tema 45–Dermabrazioni, implantet e lëkurës.Kujdesi Infermieror. 

Është një teknikë e përdorur kryesisht për heqjen e plagëve të vëna përballë fytyrës. 

 

Praktikë15-Teknika e kyretimit bazal në qelizat kancerogjene. 

Testet e lëkurës dhe reagimet negative në implantet e lëkurës. 

fq.171-173 

 

 

 

fq.173-16 
 

 

 

fq.176-180 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Leksion 1 orë 
 

 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Praktikë2orë 

 

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE 

FREKUENTIMI: 

Kërkohet një pjesëmarrje aktive në klasë. Orët e leksionit janë të detyrueshme në masën 

75%. Orët e praktikës janë të detyrueshme 75%, në rast të mungesave të justifikuara ora do të 
zëvendësohet në marrëveshje me pedagogun. Të gjithë studentët duhet të paraqiten në orët e 

praktikës në orarin e përcaktuar dhe të pajisur me përparëse të bardhë dhe flokë të mbledhur 

(duke respektuar kodin etik të veshjes së infermierit). 

Lejohen të shlyhen mungesat deri në masën 25% të orëve, nëse ato janë të justifikuara. 

Në të kundërt studenti humbet të drejtën e futjes në provim. Mungesat janë përgjegjësi 

personale e studentit, ashtu sikurse edhe detyrat apo testimet e humbura. 

Mënyra e 

vlerësimit 

Forma e 

vlerësimit 

Koha e 

vlerësimit 

Temat mësimore 

që do vlerësohen 

Pikët 

maksimale 

Forma e testimit 

të njohurive 

Përmbajtja e 

testimit 

Provimi I Java 7/8 1-15 tema 30 pikë 
Provim me 

shkrim 

pyetje me 

shtjellim, pyetje 

quiz, situata për 

menaxhim 

Provimi 

përfundimtar 

Fundi i 

semestrit 
16-45 leksionet 60 pikë 

Provim me 

shkrim 

pyetje me 

shtjellim, pyetje 

quiz, situata për 
menaxhim 

Vlerësim i 
vazhduar*   

Java 14/15 Raste klinike 10 pikë Prezantim oral Raportim rasti 

*Vlerësim i vazhduar – Do të realizohet prej pedagogut të praktikës për gjatë gjithë praktikës. Studentët do të 
demostrojnë në mënyrë periodike kujdesjet infermierore pranë pacientëve.        

Konvertimi i pikëve në notën përfundimtare do të jetë si më poshtë: 

40- 49 pikë 50-59  pikë 60-69  pikë 70-79 pikë 80-89 pikë 90-100 pikë 
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VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS 

Dispozita:  

Nga studentët pritet që të zhvillojnë vlera dhe një etike që tregon interesat dhe sjelljen e tyre 

në këndvështrimin profesional. Këto pritshmëri lidhen me paraqitjen në ambientet e 

Universitetit, përgjegjshmërinë gjate procesit të mësimdhënies, por jo vetëm, në ndershmërinë 
e tyre dhe në çështje të drejtësisë sociale. Studentët duhet të respektojnë diferencat 

individuale, të jenë bashkëpunues, të vlerësojnë aftësitë dhe cilësitë e vetes e të të tjerëve, të 

vlerësojnë format e ndryshme të shprehjes së mendimit dhe zgjedhjeve të secilit. Në përputhje 

me rregullat etike, studentët duhet të respektojnë diferencat etnike dhe të ndihmojnë me 

qëndrime integruese e mbështetëse personat me aftësi të kufizuar. 

Vonesat 
Vonesat në leksione dhe seminare nuk do të tolerohen. Pas hyrjes së pedagogut në 

auditor nuk lejohet të hyjë asnjë student.  

Sjellja profesionale e studentit  

Studentët konsiderohen tashmë të rritur dhe kjo kërkon prej tyre një përgjegjësi dhe vet-

ndërgjegjësim në një nivel më të lartë në lidhje me sjelljen e tyre, qëllimet e interesat për 

të cilat ata kanë zgjedhur të frekuentojnë universitetin. Duke patur parasysh që kudo 

infrastruktura universitare dhe ekologjia e mjedisit ku jepen dijet nuk është e përsosur, 

duhet të vendosim disa rregulla të detyrueshme për të gjithë. Kjo d.m.th., vëmendje gjatë 

procesit mëimor, celularë të fikur, jo SMS, jo përdorim të mjeteve të tjera digitale me 

destinacion argëtimin (MP3.etj), jo lojra, jo kuti tualeti nëpër tavolinat e mësimit, veshje 

të përshtatshme për të respektuar orën e mësimit, fjalor (vulgariteti ndalohet rreptësisht) 

dhe komunikim të pranueshëm brenda dhe jashtë klasës. Për çdo devijancë nga këto 

rregulla, do të ketë penalitete, që përcaktohen në Rregulloren e Universitetit. 
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Integriteti akademik dhe e drejta e 

autorit  

Çdo test apo punë me shkrim duhet të jetë tërësisht individuale dhe origjinale. 

Kjo nënkupton që studentët të krijojnë vetë mbi bazën e koncepteve të argumentuara në 

leksion abstraksione apo analiza origjinale, dhe në pamundësi të referojnë gjithnjë 

burimin e informacionit të marrë. Nuk do të lejohen plagjiaturat (përzierjet mikse), apo 

vjedhjet e informacioneve në rrugë të ndryshme. 

 


