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Banda e temave të Ciklit të parë Bcs. Infermieri e Përgjithshme në Departamentin e  

Infermierisë sezoni Pranverë 2022 viti akademik 2021-2022 

 

 

Nr. Tema 

1 Gadishmëria për marrjen e vaksinës Covid-19 në personat e rritur-faktorët 

influencues dhe parashikues 

2 Kujdesi infermieror i pacientit të infektuar me virusin COVID-19 në Vlore, (Studim 

rasti) 

3 Depistimi i patologjive të syve në fëmijët e moshave parashkollore dhe shkollore (3-

9 vjeç) në rrethin e Vlores 

4 Vleresimi i simptomave te stresit, ankthit dhe depresionit te prinderit e femijeve me 

autizem dhe atyre klinikisht shendoshe 

5 Prevalenca e mbipeshes te moshat adule dhe ndikimi i faktoreve te brendshem te 

jashtem ne shtimin e saj 

6 Sa dhe si ndikon stresi ne pacientet me Covid -19 

7  Vleresimi I kujdesit te ofruar ne pacientet me semundje kronike, ne periudhen e 

Covid. 

8  Vleresimi I masave mbrojtese te infermiereve ne lidhje me parandalimin e 

perhapjes se infeksionit prej Covid-19. 

9  Roli vizionar I infermierit sipas Florence Nightingale dhe realiteti ne Shqiperi. 

10   Ndryshimi procedurave rutine te punes në RTI ne periudhe COVID-19. 

11 Aplikimi i kanjulës nazale me rrjedhë të lartë, në pacientët hipoksemikë me COVID-

19 

12 Ndikimet e COVID-19 ne shëndetin fizik dhe mendor te punonjësit e kujdesit 

shëndetësor. 

13 Cilat janë strategjitë më të mira për rritjen e produktivitetit të infermierëve? 

14 Menaxhimi i sëmundjeve kronike: Cilat janë sfidat? 

15 Sa efektive janë strategjitë për menaxhimin e dhimbjes në pacientët me kancer? 

16 Rëndësia e triazhimit në lidhje me kujdesin ne urgjence. 

17 Rrezatimi UV dhe kanceri i lëkurës: mënyrat e ndërgjegjësimit. 

18 Reduktimi i rreziqeve kardiovaskulare në pacientët adult. 

19 Vështirësitë me të cilat përballen infermieret ne praktiken e punes 

20 Dieta si një faktor rreziku për Demencen. 
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21 Vlerësimi i funksionit fizik te adultet: efektet e aktivitetit të rregullt fizik. 

22 Analizimi i shkaqeve thelbesore të osteoporozës tek gratë. 

23 Roli i dietës në zvogëlimin e rrezikut të osteoporozës. 

24 Zakonet e shëndetshme të të ushqyerit si një mjet për të parandaluar zhvillimin e 

kancerit të lidhur me dietën. 

25 Rëndësia e vaksinimit të fëmijëve dhe adoleshentëve. 

26 Rezistenca ndaj antibiotikëve tek fëmijët e vegjël,dhe vleresimi I njohurive 

infermierore mbi antibiotikorezistencen 

27 Sfidat e stafit infermierore gjatë vitit 2020 në ofrimin e kujdesit infermieror spitalor 

në qytetin e Vlorës 

28 Sfidat e stafit infermieror gjatë vitit 2020 në ofrimin e kujdesit infermieror në 

qëndrat shëndetsore në rrethin e Vlorës 

29 Evidentimi i efekteve post -Covid ne shëndetin mendor të moshave të treta 

30 Vleresimi dhe trajtimi konvulsionevene pacientet epileptik. 

31 Menaxhimi i pacienteve qe kane kaluar AVC ne fazen akute. 

32 Ndjeshmeria ndaj stresit tek pacientet gjate periudhes se shtrimit ne spital. 

33 Ndihma infermierore tek prindrit me femije me probleme te shendetit mendor. 

34 Ndikimi i semundjeve kronike ne shfaqjen e migrenes dhe roli i infermierit ne 

zbehjen e ketyre simptomave. 

35 Vlersimi dhe diagnozat infermierore ne crregullimet obbsesivo-compulsive. 

36 Qëndrimet, njohuritë dhe vullneti i studentëve të infermierisë për të marrë vaksinën 

e Covid-19: Nje studim cross-sectional. 

37 Perceptimi i studentëve për të mësuarit “on line” gjatë pandemisë COVID-19. 

38 Perceptimet dhe kërkesat e infermierëve në lidhje me ofrimin e kujdesit COVID-19 

në njësitë e kujdesit kritik dhe shërbimet e urgjencës spitalore. 

39 Çfarë mund të na ketë mësuar COVID-19 në lidhje me ofrimin e edukimit të 

infermierëve, në një botë pas COVID-19? 

40 Kujdesi infermieror tek pacientet me CA gjiri . 
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