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E merkure, 29 gusht 2012 
 
Hotel Aleksander Palace 
Bul. Oktomvriska Revolucija br.15 - Shkup 
 
 
08:00-10:00 - Regjistrimi për Takimin VII vjetor te IASH. 
10:00- 14:00 - Hapja e punimeve, pershendetjet zyrtare institucioanale dhe seanca Plenare e 
Takimit VII të IASH-së  
Prof. Zeqirja Neziri – Kryetar i Deges gjeografike te Maqedonise 
Prof. Niko Qafoku – Drejtor i pergjitshem i IASH 
z. Musa Xhaferri – Zv/Kryeminister i Maqedonise 
dhe perfaqesues te tjere institucionale. 
 
 
 
 15:30 – 19:30  - Punimet e Seksionit te Shkencave Mjekesore 
     Salla e komunes Çair – Shkup 
 
Seanca I  - Kirurgji 
Moderatore: Ramadan Jashari, Majlinda Naco, Ridvan Alimehmeti 
 
15:30 – 15:45 - Historia e kirurgjise spinale ne Shqiperi  - The history of spine surgery in 
Albania.  Fatos Olldashi  

 
15:45 – 16:00 - Sfidat ne trajtimin e frakturave te regjionit koksofemoral si pasoje e 
fraxhilitetit kockor  - The challenges in the treatment of the fragility hip fractures.  Arian 
Celaj   

 
16:00-16:15 - Komplikacionet ne kirurgjine e Pes Equinovarus Congenital  - Complications in 
idiopathic clubfoot surgey.  Edvin Selmani  

 
16:15 -16:30 - Osteotomia derotatore e humerusit proksimal ne trajtimin e sekelave te 
paralizes se lindur te pleksit brakial - Derotational osteotomy of the proximal humerus in the 
treatment of brachial plexus birth palsy sequels.  Arian Celaj    
 
16:30-16:45 - Ligatura endoskopike e varices se ezofagut në pacientët - The endoscopic 
ligation of oesophageal varices in patients.  Dhurata Mezini   

 
16:45-17:00- Incidenca e deliriumit postoperatore në të moshuarit në urologji.  The incidence 
of postoperative delirium (POD) in elderly patients in Urology.  Haxhire Gani   
 
17:00-17:15- Suporti nutricional në pacientët kirurgjikalë të njësisë së kujdesit intensiv: 
Praktika aktuale  Nutrition support in the surgical patients of intensive care unit: Current 
practice  Vjollca Shpata   
 
17:15-17:30 - Krahasimi i përdorimit të sufentanylit dhe fentanylit në anestezinë spinale me 
dozë të ulët bupivakaine në herniet inguinale.  Comparison of using intrathecal sufentanil and 
fentanyl in low-dose bupivacaine spinal anesthesia for inguinal hernia repair  Majlinda 
Naço  
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17:30 – 17:45 Pushim 
 

Obstetrike-Gjinekologji 
Moderatore: Minire Alilaj-Beqiraj, Mimoza Shoto, Ehadu Mersini  

 
17:45 -18:00 - Njohurite, qendrimet dhe praktikat e grave lidhur me Pap Testin - Knowledge, 
attitudes, and practices related of women to Pap test.  Mimoza Shoto  

 
18:00 - 18:15 Profili i vlerave të CEA-s në serum në pacientët me kancer gjiri  - A profile of 
serum carcinoembryonic antigen levels in patients with breast cancer.  Edlira Pajenga   
 
18:15-18:30 - Crregullimet hipertensive dhe komplikacionet gjatë shtatzanisë  - Hypertensive 
disorders and complications during pregnancy. Lindita Terolli  

 
18:30-18:45 - Vështrime klinike mbi pre-eklampsionin në Qendrën Klinike Universitare të 
Kosovës  Clinical survey on preeclampsia in University Clinical Center of Kosova.  Minire 
Alilaj-Beqiraj  
 
18:45 - 19:00 - Hemotransfuzioni, nje opsion per trajtimin e hemorragjise obstetrikale te 
rende. The haemotransfusion, a treatment option for severe obstetrical hemorrhage. Kastriot 
Dallaku 
 
19:00 -19:15 - Njohja e “Mjetit të vlerësimit të cilësisë së kujdesit spitalor për nënën dhe të 
porsalindurin” në Shqipëri  - Adoption of “WHO assessment Tool for the quality of hospital 
Care for mothers and newborns babies” in Albania.  Ehadu Mersini  
 
19:15 - 19:30 - Lindja nen peshë në Shqipëri, variacione sipas rajoneve dhe viteve  - Low 
birth Weight in Albania, geographical variations and trend over years.  Sonela Xinxo   
 
19:30- 19:45 - Perdorimi i glukozes orale tek i porsalinduri per lehtesimin e dhimbjes gjate 
procedurave invazive minore - Use of oral glucose at newborn relieve pain during minor 
invasive procedure  Gentiana Gora   
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 E Enjte, 30 gusht 2012 
 Salla e komunes Cair – Shkup 
 
08:00-09:00  Vazhdim i regjistrimit për Simpoziumin e perbashket Mjedis-Mjekesi 
"Ndikimi i ndotësve të mjedisit në shëndetin e njeriut"  dhe per Seksionin e Shkencave 
Mjekesore. 
 
09:00- 17:00 Simpoziumi  "Ndikimi i ndotësve të mjedisit në shëndetin e njeriut” 
 
Organizatore dhe Moderatorë: Dr. Edlira F. Mulla, Dr. Altin Stafa, Dr. Fatos Ol ldashi 
 
Pershendetje dhe prezantime institucionale: 
 
09:00-09:10 – Prezantimi dhe paraqitja e simpoziumit 
Dr. Edlira F. Mulla (Seksioni i Shkencave te Mjedisit) dhe Dr. Altin Stafa (Seksioni i 
Mjekesise).  
09:10-09:25 - Dr. Shaban Memeti – Drejtor i Institutit te Shendetit Publik, Maqedoni -? 
09:25-09:40 - Prof. Enver Roshi – Drejtor i Institutit te Shendetit Publik, Shqiperi: “Cilesia e 
ajrit ne Shqiperi” 
09:40-09:50 – Pershendetje Prof. Petrit Vasili, ish-minister i Shendetesise, Shqiperi  
09:50-10:00 – Pershendetje Prof. Salvator Bushati, Sekretar Shkencor, Akademia e 
Shkencave, Shqiperi. 
10:00-10:30 - Prof. Patrizia Farruggia, Drejtoreshe e Departamentit te Higjenes, Agjensia 
Spitalore Bologna, Itali – “Perpunimi i mbetjeve sanitare te infektuara” 
10:30-11:00 – Prof. Annamaria Colacci, Drejtoreshe e Laboratorit te Karcinogjenezes, 
Universiteti Bologna dhe Agjensia e Mbrojtjes se Ambjentit, Regjoni Emilia-Romagna, Itali: 
“Roli i grimcave fine dhe ultrafine ne procesin e karcinogjenezes” 
 
 
11:00 – 11:30 - Pushim 
 
Punimet Shkencore te Simpoziumit: 
Moderatore: Edlira Mulla, Ramadan Jashari, Aziz Pollozhani, Fatos Olldashi 
 
11:30 – 11:45 - Shëndeti urban në Republikën e Maqedonisë. Atilla Rexhepi 
 
11:45 – 12:00 - Ndikimi i ndotësve të sektorit të energjisë në shëndetin e njeriut në Kosovë  - Polluters 
impact energy sector in human health in Kosovo. Ruzhdi Sefa  
 
12:00 – 12:15 - Roli i medias në edukimin e publikut mbi ndikimin në shëndet të ndotësve të mjedisit. 
Rast studimor: Media elektronike shqiptare. The role of media on public education about health 
impacts of environmental pollutants. Case study: The Albanian electronic media. Edlira F. Mulla   
 
12:15- 12:30 - Rritja e kapacitetit adaptues për ndryshimet klimatike në praktikat e shëndetit publik në 
Republikën e Maqedonisë  - Increase Adaptive Capacity of Climate Change Adaptation into Public 
Health Practice in the Republic of Macedonia   - Aziz Pollozhani  

 
12:30 – 12:45 - Ndikimi i ndotësve të mjedisit në shëndetin e njeriut - një perspektivë nga psikologjia 
e shëndetit dhe e mjedisit  - Impact of environmental polluters on human health: a perspective from 
psychology of health/environmental.  Naim Fanaj  
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12:45 – 13:00 Vlerësimi i kontaminantëve biologjikë dhe jo-biologjikë në ushqimet me origjinë 
shtazore në Shqipëri  - An overview of biological and non-biological contaminants in foods from 
animals in Albania. Elvira Beli   
 
 
13:00 – 15:00 – Pushim 
 
Vazhdim i punimeve 
Moderatore:  Oltiana Petri, Bukurije Zhubi, Naim Fanaj 
 
15:00 – 15:15 - Problemet mjedisore dhe shëndetësore nga metalurgjia e zeze ne Elbasan. Albert 
Kurti  

  
15:15 – 15:30 - A është ndotja mjedisit dhe sëmundshmëria ndër më të lartat në Elbasan?  Is 
environmental pollution and morbidity the highest in Elbasan area?  Arben Kamami   

 
15:30-15:45 - Vlerësimi i ndotjes mikrobiologjike i ujit mineral të amballazhuar qe tregëtohet ne 
Tiranë. Microbiological assessment of the contamination of bottled mineral water sold in the markets 
of Tirana. Oltiana Petri   
 
15:45-16:00 - Impakti i zhurmave të trafikut rrugor, mbi popullatën e zonave bregdetare.  Impact of 
road traffic noise on the population of coastal areas.  Arta Ago  
 
16:00-16:15 - Mbetjet e antibiotikëve në qumështin e fermerëve familjarë në rajonin e Prishtinës dhe 
Mitrovicës  - Antibiotics residues in milk from family farmer in the region of Mitrovica And Prishtina.  
Bukurije Zhubi   
 
16:15 – 16:30 Përdorimi i duhanit dhe alkoolit tek të rinjtë e shkollave të mesme 2009  - Use of 
tobacco, alcohol among high school students. Rudina Çumashi  
 
16:30 – 16:45 Karakteristikat e cilësisë së ujit të lagunave të Lezhes, Shqipëri. Water Quality 
Characteristics of Lezha Lagoons, Albania.  Anilda Kokali    

 
16:45 – 17:00 Cilësia e ujit të pishinave të mbyllura, ndikimi i tij në përdoruesit e tyre dhe ambjentin 
rrethues. Dritan Mema 
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31 gusht e Premte 
Salla Komuna Çair 
 
Vazhdimi i punimeve te Seksionit te Mjekesise 
Seanca III (kardio-vaskular), III (infektivologji), IV (Shendet publik), V (Patologji te 
ndryshme) 
 
Seanca III – Patologji Kardio-Vaskulare 
Moderatorë/Moderators : Ramadan Jashari, Iris Allajbeu, Mimoza Kuci 
 
 
09:00 – 09:30 - Prevalenca e faktoreve te riskut per semundje koronare te zemres  - 
Prevalence of risk factors related to coronary heart disease.  Blerta Berberi 
 
09:30 – 09:45 - Angioskaneri i zemres ne diagnostikimin e SAK subklinik dhe korrelimi me 
faktoret tradicionale te riskut koronar ne shqiptare – vazhdim - The role of CT angiography in 
diagnosis of subclinical CAD in correlation with traditional risk factors- part 2 – Iris 
Allajbeu   
 
09:45 – 10:00 - Dallimet gjinore ne prevalencen e sindromes metabolike ne mesin e 
pacientëve hipertensiv te rrethit te Tetoves  - Gender differences in prevalence of metabolic 
syndrome among hypertensive patients in the district of Tetovo  Atilla Rexhepi  
 
10:00 – 10:15 - Prevalenca e niveleve të larta të triglicerideve dhe lidhja e tyre me sëmundjet 
kardiovaskulare në një kampion popullate të rrethit të Elbasanit.  The prevalence of high 
triglyceride levels and their relation to cardiovascular diseases in a population sample of 
Elbasan district  - Mimoza Kuci    
 
10:15 – 10:30 - Prevalenca e larte e diabetit te padignostikuar dhe prediabetit ne Elbasan –
qyteti i dyte me i madh i Shqiperise - High prevalence of undiagnosed diabetes and 
prediabetes in Elbasan – the second largest city in Albania.  Shefqet Deliallisi   
 
10:30 – 10:45 - Vlerësimi i raportit uremi-kreatininemi në pacientët me dëmtim renal akut  - 
Evaluation of serum urea-to-creatinine ratio in acute kidney injury patients  Albana Gjyzari  
 
10:45 – 11:00 – PUSHIM 
 
Seanza IV – Infektivologjia 
 
Moderatorë: Edmont Laho,  Salih Ahmeti, Besnik Cullhaj 
 
11:00 – 11:15 - A vazhdon te jete Penicilina medikamenti me efektiv per infeksionet 
streptokoksike. Is Penicillin still the most effective medicine for the Streptococcal Infection?  
Edmont Laho   
 
11:15 – 11:30 Efikasiteti i Saccharomyces Boulardii gjate antibiotikoterapise dhe ne 
semundjen e Clostridium Difficile. - Saccharomyces Boulardiis efficassy during 
antibioticotherapy and in Clostridium Difficile disease. Hamid Ismailati   
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11:30-11:45 - Epidemia e Etheve Hemorragjike Kongo-Krime në Republikën e Kosovës gjatë 
vitit 2010. Outbreak of the Congo-Crimean Hemorrhagic Fever (CCHF) in the Republic of 
Kosova during the year 2010. Salih Ahmeti 
 
11:45-12:00 - Përhapja e etheve hemorragjike Krime-Kongo në regjionet endemike në 
Kosovë  - The Occurrence of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Endemic Areas in 
Kosovo  Kurtesh Sherifi  
 
12:15 – 12:30 - Infeksionet streptokoksike, shperndarja dhe vecorite klinike te tyre. Spread 
and clinical characteristics of Streptococcal infections. Nadire Jani   
 
12:00 – 12:15 - Infeksionet urogenitale: Ureaplasma Urealiticum dhe Mycoplasma Hominis. 
Urogenital infections: Ureaplasma Urealiticum and Mycoplasma Hominis. Besnik Cullhaj 
 
12:30 – 12:45 - Sepsisi me shkaktar Streptokokun beta hemolitik te grupit A, ne nje rast me 
erisipela cruris dex  - Sepsis caused by a streptococcal infection in a patient with erysipelas  
Nadire Jani  
 
12:45 – 13:00-Vleresimi mikrobik i sallave operatore per periudhen janar–dhjetor 2011  - The 
microbial evaluation of the surgical environments in the January - December 2011  Zahide 
Sulejmani  
 
13:00 – 15:00 - Pushim  
 
 
Seanca V - Shendet Publik 
Moderatorë/Moderators : Lorenc Ekonomi, Oltiana Petri, Rezart Xhani 
 
15:00 - 15:15 -Rruget e transmetimit te virusit te hepatitit C, faktoret e rriskut, si dhe 
grupmoshat me te prekura, ne rrethin e Elbasanit  Ways of transmission of Hepatitis C, risk 
factors and age groups mostly affected in Elbasan area.  Gentian Shabanaj  
 
15:15 – 15:30 - Survejanca virologjike e virusit të gripit në Shqipëri  - Virological 
surveillance of influenza virus in Albania.  Iris Hatibi Hasibra   
 
15:30 – 15:45 Intervalet e besimit bootstrap për vlerësimin e raportit kosto-efektivitet në 
provat klinike. Bootsrap confidence intervals for estimating the incremental cost-effectiveness 
ratio in clinical trials  Lorenc Ekonomi  
 
15:45 – 16:00 - Ndikimi i papunësisë në shëndetin e të papunësuarve: problemi i shëndetit 
publik në Republikën e Maqedonisë  - The impact of unemployment on the health of 
unemployed – a public health problem in Republic of Macedonia.  Teuta Agai Demjaha   
 
16:00 – 16:15 - Recetat tip, një element i rëndësishëm për të parandaluar abuzimin me barnat  
- Tip prescribe, an important element to prevent the abuse with drugs  Gentiana Qendro   
 
16:15 – 16:30 - Njohurite, sjelljet, qendrimet e studenteve e gjimnazisteve ndaj kujdesit oral - 
Oral health attitudes, knowledge, and behavior among high school children and students.  
Loreta Teneqexhi  
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16:30 -16:45 - Obeziteti dhe faktorët e rriskut në adoleshentët.  Obesity and risk factors in 
adolescence  Albana Gjyzari    
 
17:00 – 17:15  - Ndotja mykotike e frutave të thata dhe produkteve me baze drithërash në 
tregjet e Tiranës. Oltiana Petri  
 
17:15 – 17:30 Flora e myqeve dhe e majave ne frutat e fresketa  - Mould and yeast flora in 
fresh fruits  Anjeza Coku  
 
17:30 – 17:45 - Rekomandimet e përbërësve dhe sasive të vitaminave dhe mikroelementëve 
që do të përdoren në fortifikimin e miellit në Shqipëri  - Recommendations of ingredients and 
quantities of vitamins and micronutrients to be used for wheat flour fortification in Albania  
Jolanda Hyska   
 
 
Patologji te ndryshme  
Moderatorë: Ekrem Çitaku,  Brizida Refatllari 
 
17:45 – 18:00 - Krahasimi i simptomave te ankthit dhe depresionit ne pacientet me akne 
vulgaris dhe individet e shendetshem  - Comparison of anxiety and depression symptoms in 
patients with acne vulgaris and healthy individuals.  Brizida Refatllari   
 
18:00 – 18:15  - Alopecia areata, telogen effluvium dhe crregullimet e gjendres tiroide. 
Alopecia areata, telogen effluvium and thyroid gland disorders. Albana Lufi   
 
18:15 – 18:30 - Trajtimi interdisciplinar i malokluzioneve te të rriturit - Interdisciplinary 
treatment of malocclusions in adults  Ekrem Çitaku   
 
18:30 – 18:45  - Prevalenca e antigenit Dweak ne popullaten shqiptare te dhuruesve te gjakut - 
Weak D prevalence among Albanian blood donors.  Merita Xhetani     
 
18:45 – 19:00 - Anti-inflamatorët bimorë në trajtimin e dhimbjes  - Herbal anti-inflammatory 
drugs in the treatment of pain. Enkelejda Goci  
 
19:00 – 19:15 - Përgatitja e pomadës antimylotike nga përzierja e kater vajrave bimore - 
Preparation of antimycotic ointment with the mixture of four herbal oils.  Lefteri Nikolla     
 
 
 
Mbyllja e punimeve të Konferencës 
 
 
 


