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Programi i Konferences Kombetare Vjetore te SHSHI 2019
7 Dhjetor 2019, Hotel Tirana
Orari
08.15 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 11.00
09.00 – 09.20
09.20 – 09.40
09.40 – 10.00
10.00- 10.20
10.20- 10.40

10.40- 11.00

11.00- 11.10
11.10-11.30
11.30 – 13.30
11.30 – 11.42
11.42 – 11.54
11.54 – 12.06

12.06 - 12.18
12.18 – 12.30
12.30 – 12.42
12.42 – 12.54
12.54 – 13.06
13.06 – 13.18
13.18 – 13.30

Tema
Regjistrimi
Hapje/Mireseardhje: SHSHI, MSHMS, UMT, FM , ISHP
Seance plenare I: Arjan Harxhi, Najada Como
Shfaqjet infeksion-mimetike te aksidenteve vaskulare dhe semundjet infektive
si shkak i tyre.
Dh.Kraja
Te dhena epidemiologjike dhe klinike te Leishmaniazes viscerale dhe kutane ne
Shqiperi.
N. Como
Ngritja e kapaciteteve diagnostike dhe mjekuese te Leishmaniazes ne Shqiperi
P. Pipero
Biofilmi. Efekti mbi rezistencën ndaj antibiotikëve.
A.Pilaca
Testimi dhe diagnostikimi i hepatiteve virale: algoritimi i transaminazemise nga
check up-i deri tek protokollet e mjekimit.
A. Harxhi
Përditësim i udhërrefyesve dhe rekomandimeve mbi përdorimin klinik të
elastografisë së heparit - parimet bazë, teknologjia dhe aplikimi klinik i saj.
E.Kolovani - Ramosaco
Diskutime
Pushim/kafe
Seance plenare II: Pëllumb Pipero, Dhimitër Kraja
Infeksionet e SNQ dhe kollones, nje perspektive neurokirurgu.
Ch Chrsitopoulos
Roli i laboratorit te mikrobiologjise ne diagnozen e semundjeve infektive.
A. Koraqi
Vleresimi i shkalles se prishjes se barrieres hemato- encefalike permes
egzaminimit te LCS.
M.Kokiqi
Encefalitet autoimmune: prezantimi klinik dhe diferencimi me encefalitet
virale. Rasti i pare i encefalititit anti NMDAR i diagnostikuar dhe trajtuar ne
Shqiperi. E. Dushi
Rekomandimet e reja te testimit per HIV
Sh. Qyra
Analize e situates epidemiologjike te infeksionit HIV/AIDS ne Shqiperi 2019
M. Dervishi
Perdorimi pa kriter i antibiotikeve, nje problem real apo nje shqetesim i
panevojshem

E.Puca
Vlerësimi i sistemit të survejancës sentinel të gripit në Shqipëri
E. Kureta
Epidemite vjetore te gripit ne shqiperi, 2009-2018
A.Simaku
Toksoplazmoza dhe historiku i saj ne vendin tone.
E. Muco
Diskutim
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13.30 - 14.15
14.15 – 16.30
14.15 - 14.25
14.25 – 14.35
14.35 – 14.45
14.45 – 14.55
14.55 – 15.05
15.05 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25- 15.35
15.35-15.45

15.45-15.55
15.55-16.05
16.05-16.30

Dreka
Seance plenare III: Arben Pilaca, Silva Bino
Evolucioni i kalendarit kombetar te vaksinimit dhe mbulesa vaksinale ne
periudhen 2000-2018
E. Nelaj
Hetimi i nje rasti me Malarie te Importuar ne Elbasan dhe Gramsh, Nëntor 2019
E.Tomini (Erindi)
Aspekte epidemiologjike dhe etio-nozologjike te Sepsisit jo bakterial.
N. Gjermeni
Spondilodisciti, Diagnoza e FUO tek një Pacient me Varësi Alkoolike.
I. Marko (Ceko)
Neuroinfeksionet , 'nje misdiagnoze' e Emergjencave Neurologjike.
M.Qato
Manifestimet e TB ne HIV/AIDS.
E. Meta
Komplikacionet pulmonare ne varicele
E. Qyra
Endokarditet tek pacientet perdorues te drogave intravenoze
M. Dede
Sindrom febril i zgjatur me elemente erythematoze papuloze qe ne biopsi te
lekures rezultoi Erytheme fixe.
E.Duka
Rikecioza e prezantuar si gjendje febrile e zgjatur.
A.Dajlani
Menaxhimi i rasteve me Antraks kutan, Sarande
J.Mehmeti
Diskutim/Vleresim i aktivitetit

POSTER
Orari
08.00- 09.00
11.10- 11.30
13.15- 14.15

Poster, autori
Ecuria klinike e rasteve me tetanoz në optikën e një menaxhimi të ri klinik .
E. Kolovani Ramosaco
Sindromi Febril Akut i Ethes Tifoide - prezantim rasti
M.Qato
Semundja Castleman e lidhur me HHV-8 ne nje pacient me infeksion HIV.
A.Gjataj
Condiloma anale gjigande neoplazike e lidhur me HIV
E. Goxha
Analize e vdekshmerise tek pacientet me infeksion HIV/AIDS gjate 2019.
A. Bala
Leishmanioza viscerale ne subjekt me Infeksion HIV/AIDS.
G. Mulla
Survejanca epidemiologjike e rasteve me infeksione spitalore ne QSUT.
M. Sela
Dominimi Mikrobik ne Osteomielitin Kronik me Polirezistence Antibiotikesh
I.Rezhdo
Otitis media i komplikuar me absces cerebral dhe tromboze te sinusit sigmoid.
A.Volumi
Edema Malinje-Febrile e krahut te djathte.
N. Sulstarova
Actinomyces naeslundii si shkaktar i Parotitit kronik te riakutizuar
A. Domi

3

Shfaqjet infeksion-mimetike te aksidenteve vaskulare
dhe semundjet infektive si shkak i tyre.
Dh.Kraja, A.Harxhi, N.Como, A. Ndreu, E.Kolovani, E.Ramosaco, N.Sulstarova
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje. Kompozimi i semiotikes kliniko-biologjike gjate aksidenteve vaskulare mund te ngjasoje me
tabllone e nje semundje/sindromi infektiv,cka vonon njohjen dhe menaxhimin e hershem te tyre,qe
jane urgjenca te renda infektive shume kerceneuese per jeten.Por mund te ndodhe dhe e
kunderta.Ne praktiken shume vjecare te sherbimit tone jane vene re te dy keto dukuridhe eshte bere
nje pune e lavderueshme ne vite nga te tere mjeket.
Qellimi. Synohet njohja e ketyre ngjarjeve ne sherbimin tone me qellim permiresimin e
dignostikimit dhe menaxhimit, ne kohe reale dhe promovimin e tyre.
Materiali. Perfshin 102 raste te moshes 16- 80 vjec,te nderkohes 1978- 2019.Jane 32 mjeket
infektologe,qe i kane menaxhuar rastet. Te dhenat jane nxjerre nga kartelat e sherbimit te
depozituara ne statistiken e Spitalit Infektiv, Sherbimin e statistikes se QSUT, arkivin fotonozografik,rregistrat e urgjences,pavioneve,reanimacionit,kabineteve te sherbimit,dosjet e analizave
te vdekjeve si dhe punimet e botuara.Patologjia vaskulare eshte saktesuar nga ekzaminimi
nekroskopik ne Sherbimin e Anatomise Patologjike apo permes ekzamimeve imazherike te kryera
ne Sherbimin e Imazherise se QSUT.
Metodika. Analizuampatologjine vaskulare dhe semundjen/sindromin infektiv.Sistemuan rastet nga
pikpamja kronologjike,moshes,gjinise,aksidentit vaskular,tabllose klinike dhe perfundimit te tyre
duke evindetuar dhe mjeket ndjekes te tyre.Te semuret u ndane ne dy grupe: ate te aksidenteve
vaskulare infeksion-mimetike dhe ate te semundjeve infektive shkaktuese te tyre.Te dhenat u
permblodhen ne dy pasqyra,qe perfshinin nente tregues te vecante ( shih pasqyrat e te dhenave).
Rezultatet dhe diskutimi.
I-Aksidentet vaskulare,qe shkaktuan shfaqjeve infeksion-mimetike.
Dalluam 72 raste te tilla. Aspektet epidemiologjike,patologjike dhe klinike te tyre ishin si me
poshte:
 Shperndarja ne vite. Ne nderkohen 1978-1988:18 raste; 1989-1999: 2 raste; 20002010:13 raste; 2010-2019: 32 raste.
Fenomeni rezultoii qendrueshem ne kohe ( cka deshmohet edhe nga numri shume i
madh i mjekeve, 32,qe i kane hasur patologjite ne fjale). Ai ka prirje rritese ne vite; ne
dhjetevjecarin e fundit u identifikuan 44.44% e te tere rasteve.
 Shperndarja sipas grup-moshes. Ne nderkohen16-20 vjec: 2 raste; 21-30 vjec: 2 raste;
31-40 vjec: 7 raste; 41-50 vjec: 8 raste; 51-60 vjec:12 raste; 61-70 vjec: 31 raste; 71-80 vjec: 11
raste.
Shihet jane prekur te gjitha grumposhat e mundeshme dhe se me shpesh aksidentet u takuan
ne grup-moshen 61-70 vjec,43.05% e rasteve.
 Shperndarja sipas gjinise. Meshkuj ishin 31 dhe femra 41 raste.
Dallohet se me te prekura nga keto ngjarje patologjike rezultuan femrat,56.94%.
 Aksidentet vaskulare,qe imituan klinikisht patologji infektive ishin te lokalizuara ne
regionet e meposhteme te trupit: sistemin nervor 27 raste; abdomen 16 raste;zemer 11 raste;
gjymtyret e poshteme8 raste; pulmone 8 raste; pelvis minor 2 raste.
Patologjite e kesaj dukurie lokalizoheshin ne 6 regione te ndryshme te trupit,ku perfshihen
mjaft organe si truri,zemra,pulmonet,hepari,intestini,koloni,lieni,qe flasin per rendesine e madhe te
problemit.Mbizoteruan aksidentet vaskulare cerebrale,37.5%.
 Lokalizimi anatomik i aksidentit vaskular perfshinte a.mezenteriale superior,v.porta,
vv.hepatike,a.mezenteriale inferiore,v.lienale,aorten abdominale,vv.renale,v.ovariale dexter,vv.e
pelvis minor,vv.pulmonit dxter, vv.pulmonit sinister, v.safena externa sinister,v.femorale
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dexter,v.femorale sinister,v,tibiale sinister,v.poplitea dexter,venat femorale dexter dhe sinister
njekohesisht,vazat cerebrale, dhe arteriet koronare.
Shihet se vendndodhja e aksidentit vaskular ishte mjaft e shperndare anatomikisht duke
perfshire 18 vaza te organeve te ndryshme te trupit.Kjo shpjegon dhe shfaqjen e tabllove klinike
infeksion-mimetike mjaft te larmishme semiotikisht.
 Te semuret u drejtuan ne sherbimin infektiv per 12 semundje infektive ( dizenteri
bakteriale 3 raste; hepatit sever 3 raste; gastroenterit 3 raste; grip i rende 5 raste; erizipele 5 raste;
celulit i gjymtyreve te poshteme 2 raste; meningo- encefalit 8 raste; helmim ushqimor 7 raste;
encefalit 6 raste; meningit akut 11 raste; meningo-mielit 1 rast dhe kolecistit febril me hypotension
1 rast ) dhe 5 sindrome infektive ( diarre me gjak 1 rast; sepsis 3 raste; gjendje ethore me
hiperpireksi 2 raste,gjendje ethore 5 raste;te vjella me dhimbje ne epigaster dhe gjoks 1 rast ).
Larmia e tabllove klinke dhe numri i ndjeshem i semundjeve dhe sindromeve me te cilen u
shfaqen aksidentet vaskulare ne fjale, tregon se aftesia e tyre per mimetizuar nozologjite infektive
eshte mjaft i madh,cka duhet duhet te kihet gjithnje parasysh per nje sere arsyesh.
 Exitus letalis bene 15te semure:3 raste me infarkt mezenteriale; 3 raste me TEP; 3 me
hemorragji cerebrale; 2 me tromboza multiple ne pelvis minor dhe 2 me infarkt miokardi.
Shihet se letaliteti i pergjitheshem afat shkurter rezultoi 20.83%, shifer kjo,qe deshmon per
rrezikshmerine e larte,qe kane keto raste per te patur nje perfundim fatal.
II- Semundjet infektive shkaktues te aksidenteve vaskulare.
Konstatuam 30 raste te tilla,qe paraqisnin te dhenat e meposhteme epidemiologjike:
 Shperndarja ne vite. 1978-1988: 12 raste; 1989-1999: 4 raste; 2000-2010: 5 raste; 20112019: 9 raste. Dhe per to prirja eshte ne rritje.
Shihet se nderlikimet vaskulare te semundjeve infektive u hasen rregullisht ne te kater
intervalet kohore te percaktuar nga ne.
 Shperndarja sipas moshes. 16-20 vjec: 1 rast; 21- 30 vjec: 2 raste; 31- 40 vjec: 6 raste;
41-50 vjec: 9 raste; 51- 60 vjec: 6 raste; 61-70 vjec:6 raste; 71-80 vjec: 1 rast.
Dhe ketu shihet se jane prekur te gjitha grup-moshat e mundeshme,duke mbizoteruar moshat
31-70 vjec, 90 e rasteve.
 Shperndarja sipas gjinise. Meshkuj ishin 19,femra 11.
Dallohet se kontingjentin me te madh e perbenin meshkujt,63.33 e rasteve.
 Semundjet infektive,qe u nderlikuan me aksidente vaskulare ishin: stafilokoksia malinje e
fytyres 3 raste; HIV/AIDS 2 raste; panoftalmiti dexter septik 1 rast; tetanozi 1 rast; encefaliti
herpetic 1 rast;sepsisi1 rast dhe piomioziti i m.piriform dexter 1 rast.
Shihet se ishin 16 nozologjite,qe shkaktuan aksidente vaskulare tek bujtesit e tyre.Bije ne sy
se ne etiologjine e tyre perfshiheshin bakterie (16 raste); rikecie (6 raste);viruse ( 5 raste) dhe
protozoare ( 1 rast).
 Shperndarja sipas entitetit dhe lokalizimit anatomik te aksidentit vaskular : tromboze e
sinusit kavernoz,3 raste; TEP dexter 6 raste; TEP sinister 2 raste; insuficience celiako-mezenterike
funksionale (ICMF) 1 rast; tromboze e a.retinale central 2 raste; tromboze e a.kokleare 1 rast;
perforim i v.te cecumit 3 raste;mikrotromboza te arterieve te gishtave 1 rast; tromboflebit femoral
sinister 1 rast; tromboflebit i v.poplitea sinister 1 rast; trombemboli cerebrale multiple 2 raste;
tromboze e a.mezenterialesuperor 1rast; hemoragji cerbrale 1 rast dhe insult cerebral 1 rast.
Verehet se aksidentet vaskulare te shkaktuara gjate semundjeve infektive lokalizoheshin ne
segmente te ndryshme vazale te organizmit; ne konstatuam 12 lokalizime anatomike te tille.
 Vdekje bene 9 raste,30%. Ajo lidhej me TEP 4 raste; ICMF 1 rast; hemorragjine
cerebrale 1 rast,infarktin e miokardit 1 rast; trombemboline cerebrale multiple 1 rast;tromemboline
e perhapur ( lienale,renale dhe cerebrale) 1 rast.
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Perfundime
1.Aksidentet vaskulare shfaqen tabllo klinike infeksion-ngjasuese;hasem 72 raste te tilla,qe
imitonin 12 semundje infektive dhe 6 sindrome te tille.Letaliteti rezultoi 20.83%.
2.Pame qe 16 semundje infektive shkaktuan 14 lloj aksidentesh vaskulare te bujtesit me
letalitet 30%.
3.Infektologet kane nje pervoje mjaft cilesore ne njohjen dhe menaxhimin e shpejte te tyre;
tashme ata i zgjidhin rastet edhe ne njesite e urgjences infektive apo dhe ate polivalente.
Rekomandime
Lipset qe protokolli i menaxhimite te rasteve te tille te jete me dispnonibel,ne kohe reale, ne
cdo dite dhe cdo ore.
Pasqyrat permbledhese ( jashte tekstit) !
I-Aksidentet vaskulare,qe shfaqen tabllo infeksion-mimetike
Nr

Patologjia
vaskulare

Tablloja
klinike

M
o
sh
a

Gjinia

Perfun
dimi

Mjeku

Viti

Njesia e
spitalit/
sherbimit

71

mashkull

vdekur

Dh.Kraja
V.Mosko

1978

Pav 2

Abdomen
1

Tromboze
a.mezenteriale
superior

Diarre me
kolika dhe
lipotimi

2

Tromboze e
a.mezenteriale
superior

Dizenteri
toksike

69

mashkull

vdekur

Dh.Kraja
F.Dollaku

1978

Pav 2

3

Tromboze portohepatike

Hepatit
rende

58

femer

vdekur

K.Tavanxhi
B.Bermema

1988

Kati/
klinika3

4

Tromboze e
a.mezenteriale
inferior

mashkull

vdekur

R.Bojdani
A.Pilaca

2003

Kati /
klinika 2

5

Tromboze portale

Dizenteri
68
me kolika
dhe
hipotension
Hepatit
54
Febril

femer

gjalle

A.Nushi
A.Pilaca

2003

Kati/
klinika 2

6

Troboze e venes
porta dhe
hepatike

Hepatit ikterik febril

59

femer

gjalle

N.Como
A.Pilaca

2004

Kati/
klinika 2

7

Tromboze lienale

Gjendje
febrile me
splenomeg
ali

36

femer

gjalle

K.Shkurti

2008

Kati/
klinika 1

8

Tromboze e
aortes

Gjendje
febrile

67

mashkull

gjalle

E.Kolovani

2015

Kati/
Klinika 1

6

abdominale

9

Tromboze
renale dexter
multiple

Gjendje
febrile/
hiperpireksi

31

femer

gjalle

M.Muco
A.Harxhi

2016 Kati
/klinika 3

10

Tromboze
a.mezenteriale
superior

Gastroenterit i
rende

63

femer

vdekur

Sh.Kurti
Dh.Kraja

2017 Urgjenca P

Tromboze e
v.cava inf. dhe
venes
ovariale
dexter

Sepsis i pa
dominuar
pas lindjes

31

femer

gjalle

E.Kolovani
Dh.Kraja
N.Como

2017 Kati/
klinika 1

Gastroenterit 70
i rende

mashkull

vdekur

E.Qura

2017 Kati/
Klinka 2

11

12

Tromboze vv.
mezenteriale

Pelvis minor

13

Tromboze
multiple e
venave te pelvis
minor

Sepsis
rezistent
pas lindjes

23

femer

vdekur

K.Cani

1978 Pavioni 1

14

Tromboze e
venave te pelvis
minor
dhe v.cava inf.

Hiperpireksi
pas lindjes

21

femer

vdekur

K.Cani
M.Cani

1978 Pav 1

Pulmone
15

Tromboze
pulmonare
dexter

Grip toksik
me
hipotension

70

mashkull

vdekur

P.Shomo

1984 Pav 5

16

Tromboze
pulmonare
dexter

Gjendje
febrile me
encefalopati

63

mashkull

gjalle

A.Pilaca

2003 Reanimacion

17

Tromboze
masive e
pulmonit dexter

Grip i
rende me
pneumoni
dexter

61

femer

gjalle

N.Como
A.Ndreu

2010 Reanimacion

18

Tromboze
pulmonare

Grip i rende,
pneumoni

66

mashkull

gjalle

E.Puca
P.Pipero

2014 Kati/
Klinika 2

7

dexter

dexter

19

Tromboze
pulmonare
dexter

Grip me
hiperpireksi
dhe dispne

53

femer

vdekur

E.Kolovani
A.Ndreu

2015 Reanimacion

20

Tromboze
pulmonare
dexter

Sepsis, krize
gutoze ne
mjekim
(kolkicine)

65

mashkull

vdekur

N.Gjermeni
A.Ndreu
Dh.Kraja

2015 Reanimacion

21

Tromboze
pulmonare
dexter

Grip me
pneumoni
dhe
encefalopati

60

mashkull

gjalle

A.Ndreu
Dh.Kraja

2016 Reanimacion

22

Tromboze
pulmonale
sinister e
tromboze
femorale
sinsiter

Gjendje
febrile e
zgjatur me
hiperpireksi

40

femer

gjalle

K.Shkurti
A.Harxhi

2016 Kati/
klinika 3

23

TEP
dexter

Gjendje
febrile

70

mashkull

gjalle

E.Qura
P.Pipero

2017 Kati/
klinika 2

Gjymtyre
24

Fleboromboze e
v.safena
sinister

Erizipele

68

femer

gjalle

P.Pirdeni

1979 Pavioni 5

25

Tromboflebit
v.femorale
dexter

Erizipele

66

mashkull

gjalle

K. Pano

1981 Pavioni 4

26

Flebotromboze
femorale sinister

Erizipele

46

femer

gjalle

E.Beqo

1983 Pavioni 5

27

Tromboflebit i v.
safena ext. dex

Celulit i
rende

46

femer

gjalle

K.Pano

1985 Pavioni 5

28

Tromboflebit i
v.safena int.sin.

Celulit

64

femer

gjalle

N.Como

2004 Kati/
klinika2

29

Flebotromboze e
v.femorale dhe
tibiale sin.

Celulit

52

femer

gjalle

E.Meta

2013 Urgjenca I

30

Tromboze e v
poplitea dexter
Hiv +

Erizipele

32

mashkull

gjalle

E Meta
A.Harxhi

2015 Kati/
klinika 3

31

Tromboflebit i
v. femorale

Erizipele
e rende

66

femer

gjalle

E.Ramosaco
E.Kolovani

2016 Kati/
Klinika 1

8

sinister
32

Flebotromboze
fem. bilaterale

Erizipele,
kembe
diabetike

60

mashkull

gjalle

Dh.Kraja
N.Gjermeni

2016 Urgjence I

33

Tromboze e
v.femorale dex
pas protezimit

Gjendje
ethore

63

femer

gjalle

E.Ramosaco

2017 Kati/
Klinika 1

SNQ
34

Hemorragji
Subaraknoidale

Meningoencefalit

68

femer

gjalle

N.Bozheku

1978 Pavioni 1

35

Hemorragji
Helmim
cerebrale(rupture ushqimor
aneurizme)
me cefale

16

mashkull

vdekur

M.Cani

1978 Pavioni 1

36

Hematome
cerebrale pas
traumatike

Encefalit
me
konvulsione
dhe
temperature
te larte

56

femer

vdekur

N.Bozheku

1979 Pavioni 1

37

Hemorragji
subaraknoidale

Meningit
akut

49

femer

gjalle

Q.Cerga

1979 Pavioni 1

38

Hemorragji
subaraknoidale

Meningit
akut me
axhitim
psikomotor

60

femer

gjalle

V.Mosko

1980 Pavioni3

39

Hemorragji
subaraknoidale

Meningit
akut

68

femer

gjalle

A.Kerkeshi

1981 Pavioni 3

40

Hemorragji
cerebrale

Encefalit
febril me
axhitim
psikomotor

66

mashkull

gjalle

A.Pilaca
A,Nushi

2001 Pavioni 3
Reanimacion

41

Hemorragji
subaraknoidale

Helmim
ushqimor

31

femer

gjalle

N.Como

2004 Urgjenca I

42

Hemorragji
subaraknoidale

Meningit,
axhitim
psikomotor

71

mashkull

gjalle

A.Pilaca

2004 Reanimacion

9

43

Hemorragji
subaraknoidale

Encefalit

76

mashkull

gjalle

Sh.Kurti

2005 Urgjenca I

44

Hemorragji
subaraknoidale

Meningoencefalit

73

femer

gjalle

E.Kolovani
E.Ramosaco

2005 Urgjenc I

45

Hemorragji
subaraknoidale

Encefalit

69

mashkull

gjalle

G.Stroni

2006 Urgjenca I

46

Meningit
miristik

Meningomielit

34

mashkull

gjalle

A.Harxhi

2008 Kati/
klinika 3

47

Mikrohemoragji
multiple/vaskulit
cerebral

Hepatit i
rende

16

femer

vdekur

E.Kolovani
Dh.Kraja

2011 Reuma-tologji

48

Hemorragji
subaraknoidale

Encefalit

80

femer

Gjalle

E.Muco
A.Harxhi

2011 Urgjenca I

49

Hemorragji
subaraknoidale

Encefalit

58

femer

gjalle

E.Meta

2012 Urgjenca I

50

Hemorragji
subaraknoidale

Meningit

69

femer

gjalle

G.Stroni

2013 Urgjenca P

51

Hemorragji
subaraknoidale

Meningoencefalit

69

mashkull

gjalle

E.Puca

2013 Urgjenca I

52

Hemorragji
cerebrale

Meningoencefalit

73

mashkull

gjalle

K.Shkurti

2014 Urgjenca I

53

Hemoragji
cerebrale

69

femer

gjalle

E.Qura

2014 Urgjenca I

54

Hemorragji
subaraknoidale

Meningoencefalit
me
hemiplegji
dexter
Meningit

64

femer

gjalle

M.Qato

2014 Urgjence P

55

Hemorragji
subaraknoidale

Meningoencefalit

68

mashkull

gjalle

Sh.Kurti

2015 Urgjenca P

56

Hemorragji
Subaraknoidale

Meningit

72

femer

gjalle

E.Kolovani
E.Ramosaco

2015 Urgjenca I

57

Hemorragji
subaraknoidale

Meningoencefalit

62

mashkull

gjalle

N.Gjermeni

2016 Urgjenca I

58

Hemorragji
Subaraknoidale

Meningit

76

mashkull

gjalle

K.Shkurti
E.Duka

2016 Urgjenca I

59

Hemorragji
subaraknoidale

S.Encefalit

73

femer

gjalle

E.Ramosaco
E.Kolovani

2017 Urgjenca I

10

60

Hemorragji
subaraknoidale

Meningit

74

mashkull

Gjalle

M.Dede

2017 Urgjenca P

61

Hemorragji
subdurale

Meningoencefalit

45

mashkull

gjalle

M.Muco
A.Harxhi

2019 Urgjenca I

62

Hemorragji
subaraknoidale

Meningit

50

femer

gjalle

E.Qura

2019 Urgjenca I

Zemer
63

Infarkt miokardi
posterior

Helmim
ushqimor
me
hipotension

56

mashkull

vdekur

P.Shomo

1978 Urgjenca I

64

Infarkt miokardi
postero-inferior

Intoksikaci
on ushqimor
me lipotimi

68

mashkull

vdekur

K.Cani

1980 Pavioni 1

65

Infarkt miokardi
posterior

Intoksikacion
alimentar
forme e
rende

70

mashkull

gjalle

K.Pano

1982 Pavioni 4

66

Infakt miokardi
posterior

S kolecistit
me
hypotension

68

femer

gjalle

V.Mosko

1984 Pavioni 3

67

Infarkt miokardi
postero -inferior

Intoksioaci
on alimentar

70

mashkull

gjalle

N.Como

1989 Urgjenca I

68

Infarkt miokardi

Helmim
ushqimor

54

femer

gjalle

B.Bermemea

1993 Reanimacion

69

Infarkt miokardi

Te
vjella,dhimb
je ne
kraharor

38

mashkull

gjalle

E.Qura

2015 Urgjenca I

70

Infarkt miokardi

Te vjella me
hypotension

52

mashkull

gjalle

E.Qura

2016 Urgjenca I

71

Infarkt miokardi

Helmim
ushqimor
me
hipotension

50

mashkull

gjalle

G.Stroni
M.Qato

2017 Urgjenca I

72

Infarkt miokardi
posterior

Gastroenterit 45
me

mashkull

gjalle

M.Qato

2019 Urgjenca I

11

hypotension

II-Patologjite infektive si shkak i aksidenteve vaskulare
M
o
sh
a

Gjinia

Perfundimi Mjeku

V
i
t
i

Njesia e
spitalit/sherbimit

Patologjia
Nr infektive

Aksidenti
vaskular

1

Stafilokoksi
malinje e
fytyres

Tromboze e
sinusit
kavernoz

41 femer

gjalle

J.Pulo

1978 Pavioni 1

2

Leishmanioze
viscerale

Tromboze
pulmonare
dexter

49 mashkull

vdekur

Q.Cerga

1978 Pavioni 1

3

Helmim
ushqimor

Insuficience
celiakomezenterike

60 femer

vdekur

Dh.Kraja
K.Pano

1978 Pavioni 3

4

Endokardit
aortal

Tromboze e a.
retinale
centraledexter
(verbim ),
Infarkt miokardi

32 mashkull

vdekur

Dh.Kraja
M.Cani

1080 Pavioni 1

5

Endokardit
mitral dhe
aortal pas
abortit septik

Tromboze e
a.retinale
centrale
sin.(verbim )
tromboze e a.
kokleare
( shurdhim),
TEP dexter

28 femer

vdekur

Dh.Kraja

1982 Okulistike
ORL

6

Ethe tifoide

Perforim i vv.
te cekumit

52 mashkull

gjalle

E.Eltari

1982 Pavioni 2

7

Tifo
exantematike
endemike

TEP dexter

54 mashkull

gjalle

T.Kalo
F.Dollaku

1984 Pavioni 2

8

Tifo
exantematike
endemike

TEP

61 mashkull

gjalle

T.Kalo

1984 Reanimacion

9

Meningit
Nekroza
meningokoksik vaskulare te
gishterijve

41 mashkull

gjalle

T.Kalo

1985 Reanimacion

12

10

Ethe
mezdhetare
butonoze

TEP sinister

51 femer

gjalle

E.Beqo
T.Kalo

1988 Pavioni 5

11

Tifo
exantematike
endemike

Tromboflebit
femoral dexter
dhe
i v poplitea
sinister

41 mashkull

gjalle

Dh.Kraja

1988 Pavioni 2

12

Ethe
Tifoide

Perforim i vv.
Ileocekale

49 mashkull

gjalle

N.Como
1988 Reanimacion
B.Bermema

13

Ethe
mezdhetare
butonoze

TEP dexter

32 mashkull

vdekur

N.Como
Dh.Kraja

1991 Kati/
Klinika 1

14

Stafilokoksi
malinje e
fytyres

Tromboze e
sinusit kavernoz

31 femer

gjalle

N.Como

1992 Kati/
klinika 2

15

Ethe tifoide

Perforim i
vazave te
cekumit

49 mashkull

gjalle

N.Como
A.Pilaca

1994 Reanimacion

16

Pansinuzit
septik

Tifo abdominale
Tromemboli
cerebrale
multiple

40 mashkull

vdekur

A.Pilaca

1999 Reanimacion

17

Stafilokoksi
malinje e
fytyres

Sinus tromboze,
trombemboli
cerebrale

40 femer

gjalle

A.Pilaca

2002 Reanimacion

18

Endokardit
stafilokoksik i
v.se aortes

Infarkt
mezenterial
multipel

50 mashkull

vdekur

R.Bojdani
N.Como
Dh.Kraja

2006 Kati/klinika 2

19

Endokardit
brucelozik i
v.se aortes dhe
mitrale

TEP multiple
dexter

34 mashkull

vdekur

Dh.Kraja
N.Como

2006 Kati/klinika 2

20

Herpes zoster
cefalik

Hemorragji
cerebrale;
hemiplegji
dexter

60 femer

vdekur

Dh.Kraja
N.Como
E.Meta

2007 Kati/Klinika 2

13

21

Herpes zoster
cefalik

Insult cerebral

68 mashkull

gjalle

N.Como
Dh.Kraja
E.Meta

2008 Kati/Klinika 1

22

HIV/AIDS

TEP dexter

30 mashkull

gjalle

E.Meta
A.Harxhi

2016 Kati/klinika 3

23

Endokardit
i arteries
pulmonare
Panoftalmit
septik
dexter

TEP sinister

32 mashkull

gjalle

E.kolovani

2016 Kati/Klinika 1

Sinus tromboze;
trombemboli
cerebrale

68 femer

gjalle

N.Gjermeni

2016 Kati/Klinika 1

25

Tetanoz

69 mashkull

vdekur

A.Ndreu

2016 Reanimacion

26

Ethe
mezdhetare
butonoze

TEP dexter
masiv
Tromboze e
venes retinale
sinister

41 femer

gjalle

M.Muco
A.Harxhi

2017 Kati/Klinika 3

27

Encefalit
herpetik

Tromboze e
v.iliake
dexter

65 femer

gjalle

E.Meta
A.Harxhi

2018 Kati/klinika 3

28

Piomiozit i
m.piriform
dexter

Tromboze e
v.iliaca dextra

18 mashkull

gjalle

E.Kolovani

2019 Kati/Klinika 1

29

Sepsis

Trombemboli
cerebrale,renale,
lienale

53 mashkull

vdekur

E.Meta

2019 Kati/klinika 3

30

HIV/AIDS

TEP dexter

75 femer

gjalle

E.Meta
A.Harxhi

2019 Kati/klinika 3

24
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Te dhena epidemiologjike dhe klinike te leishmaniazes viscerale dhe kutane

femra
të nga
nëpërmjet
pickimit
ebotomet
N. Como, Dh.Kraja, E.Meta, M.Qato, T.Kalo
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza

Leishmaniaza perfaqson , një grup te infeksioneve parazitare, e cilla renditet e treta sa i perket
peshes globale te semundjeve te transmentuara nga artropodet.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, forma të ndryshme të leishmaniazes janë raportuar nga 89
vende dhe mbi 350 milion njerëz konsiderohen te riskuar
Numri aktual i njerëzve që vuajnë nga leishmaniasza vlerësohet të jetë 12-15 milion. Cdo vit,
evidentohen 2 milion raste të reja të leishmaniazes, nga të cilat afërsisht 0,5 milion janë ata të
infektuar me leishmaniasis visceral dhe 1.5 milion me kutane. Sipas raporteve të OBSH-së, më
shumë se dy të tretat e rasteve të reja të leishmaniaze kutane në 2015 kanë ndodhur në gjashtë
vende përfshirë Brazilin, Kolumbinë, Afganistanin dhe Iranin. Ato janë më të përhapura në rajonet
tropikale dhe subtropikale. Format viscerale të sëmundjes shihen kryesisht në 14 vende të Rajonit
Mesdhe Lindor. Flebotomet janë vektorët kryesorë të leishmaniasis dhe ekziston një lidhje pozitive
e qëndrueshme midis shpërndarjes gjeografike të flebotomeve dhe sëmundjes.Shqiperia
konsiderohet nje nga zonat endemike te rendesishme te rajonit europian te OBSH .
Qellimi : Te sjellim ne vemendje te vecante “dinamiken” epidemiologjike dhe klinike te
Leishmaniazes viscerale dhe kutane ne vendin tone
Metoda dhe Materiali :Rishikuam literaturen dhe “arkivin” e pasur te Infektologeve shqipetare
nder vite deri ne aktualitet. Evidentuam shperndarjen epidemiologjike sipa kohorteve si dhe debutin
klinik ne pacientet tane.
Rezultate :Epidemiologjike LV :Te dhenat epidemiologjike te leishmaniazes viscerale ne vendin
tone jane te dokumentuara sipas harqeve kohore 1947-1962 133 raste; 1960-1884 1264 raste ;
1984-1996 1136 raste ; 1997- 2001 867 raste dhe 2001-2018 287 raste. Vektori me dominant ne
transmetim eshte P.neglectus , i ndjekur nga P.Perfiliewi, P.Papattasi, P.Tobbi ,P.Simici ,S.Minuta
dhe S.Dentata. Klinike LV : Manifestimet klinike asociohen me nje periudhe inkubacioni qe ne
rastet tona ka variuar nga 10-34 dite nga momenti i ekspozimit .Simptomatika eshte evidentuar me :
Ethe 100% te rasteve, Hepatosplenomegali 93% ,Asteni 100% ,Anoreksi 80% , Renie ne peshe
80% ,Zbehtesi 100% ,Fenomene hemorragjike 45-50% .Sipas gravitetit klinik: raste te lehta
12.7% , mesatare33.5% , te renda 46.3% dhe sepsis ngjasues 7.3%
Epidemiologjike LK :Leishmaniaza kutane ne vendin tone paraqet te dhena epidemioogjike po aq
te rendesishme; gjate 10 viteve te fundit jane diagnostikuar 28 raste ;prej tyre 20 paraqiten solitare
dhe 8 multiple.Klinike Klinika karakterizohet nga nje periudhe inkubacioni ,e cila varion nga 2-8
jave Evdentohet ne te gjitha rastet tona evoluimi i manifestimeve klinike nga faza papulare ne ate
nodulare ose nodulo-ulcerative ; ne kete te fundit konstatohen edhe lezione satelitore ne disa raste.
Sa i perket lokalizimit: fytyre 13 ,krahe 10, kembe 2 ,trunk 2 dhe bark 1 rast
Konkluzione:Leishmaniaza vazhdon te perfaqesoje nje problematike madhore ne praktiken tone
mjekesore per shkak te :
1.Epidemiologjise rajonale komplekse e cila perfshin semundje te ndryshme qe shkaktohen nga
lloje Leishmania te pershtatura ne bujtes te ndryshem dhe te transmetuara nga lloje te ndryshem te
flebotomeve
2.Variablit te madh te formave klinike (dy format klinike te leishmaniazes ne vendin tone ,viscerale
dhe kutane,jane endemike dhe gjeografikisht te perhapura) ne rajonin Europian te OBSH
3.Impaktit te rendesishem aktual epidemiologjiko-klinik te bashkeinfeksionit HIV- Leishmaniaze
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Ngritja e kapaciteteve diagnostike dhe mjekuese te Leishmaniazes ne Shqiperi
Pellumb Pipero, Esmeralda Meta, Migena Qato, Edmond Puca, Arjan Harxhi, Najada Como
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Leishmaniaza eshte sot nje problem shendetesor thuajse gjithe boteror, me me shume se nje million
raste te reja cdo vit dhe me qindra miliona te tjere ne rrezik. Semundja eshte endemike ne shume
vende te botes, perfshire dhe Europen Jugore ne pergjithesi dhe pellgun e mesdheut ne vecanti.
Ajo demton njekohesisht shendetin dhe cilesine e jetes. Barra e shkaktuar nga Leishmaniaza eshte e
rende.Semundja karakterizohet nga nje dieversitet sfidues klinik dhe epidemiologjik, sistem i dobet
survejance, mungese e te dhenave te besueshme mbi rastet, kohezgjatjen dhe problematiken duke e
bere Leishmaniazen nje semundje te neglizhuar edhe pse shume serioze dhe jete kercenuese. Ajo
sillet here si primo infeksion dhe here si oportunisem si ne rastin e koinfeksionit HIVLesihmaniaze.
Qellimi eshte evidentimi metodave diagnostike te aplikuara ne sherbimin tone si dhe regjimeve
terapeutike bashkekohore te Leishmaniazes bazuar ne perparesine dhe efikasitetin e metodave
bashkekohore diagnostike dhe mjekimit bazuar ne linjat e para te rekomanduara nga OBSH.
Metodat diagnostike jane te larmishme kombinimi i te cilave rrit sensitivitetin dhe shkallen
identifikimit te saj. Metoda mikrobiologjike , mikroskopia dhe kultura e parazitit nga materiali i
marre permes punksionit te palces, lienit, limfonodujve, heparit kane ndjeshmeri diagnostikimi nga
50-70%, e pasuar nga metoda serologjike IFA dhe ELISA dhe molekulare PCR –ADN parazitit
kane rritur identifikimin e saj ne 90-95% ne vitet e fundit .
Diagnoza e LV realizohet duke kombinuar informacionin anamnestik me manifestimet klinike dhe
diagnozën laboratorike. Kriteret laboratorike per diagnozen e LV përfshijnë një parazitologji
pozitive me demonstrim të parazitit ose ADN-së së tij dhe titra të larte të qarkullimit të antitrupave
specifik anti Leishmania.
Paralelisht me zhvillimin e procedurave diagnostike arritje ka dhe ne drejtim te trajtimit te
saj.Barnat tradicionale për trajtimin e LV kanë qenë, Antimonialët pentavalentë (Sb5 +) ,
Pentamidine si një preparat i linjës së dytë për shkak të toksicitetit, Amfotericina B konvencionale
deoxycholate (ABD), e ndjekur nga formulimet lipidike të amfotericin B me efikasitet të lartë dhe
toksicitet të ulët , Miltefosine si një opsion i praparateve orale per trajtimin e VL , Paromomicina
(aminozidine) një preparat parenteral i lirë dhe efektiv i cili mund të administrohet lehtësisht
intramuskular (IM).
Rekomandimet e OBSH për trajtimin e VL në pellgun e Mesdheut jane :
Zgjedhja e I-rë Amfotericina B Liposomale : 3-5 mg / kg dozë ditore (IV) per 3-6 ditëve deri në
një dozë totale prej 18-21 mg / kg; e pasuar nga alternative e dyte - Antimonialët pentavalentë 20
mg Sb5 + / kg në ditë IM ose IV për 28 ditë; ose zgjedhja e III-të - amfotericina B deoxylate 0.751.0 mg / kg në ditë IV, ditë ose në ditë ose dite alternative për 20-30 doza, ne nje dozë totale prej
2-3g.
Ne vendin tone ku kemi prezente si format primare dhe oportuniste te keasj patologjie madhore ,
aktualisht operohet me metodat mikrobiologjike dhe serologjike ne diagnostikimin e saj , nderkohe
sfide mbetet futja e diagnoses molekulare permes PCR , nderkohe trajtimi i saj ne vitet e fundit
eshte mundusuar permes molekulave te reja si ABL.

16

Biofilmi: Efekti mbi rezistencën ndaj antibiotikëve.
Prof. Arben Pilaca
Departamenti i Sëmundjeve Interne. International Hospital of Tirana, Hygeia.
Qëllimi: Shkëmbim informacioni mbi efektet negative të Biofilmit në antibioterapi.
Materiali: Biofilmi është një shtresë e trashë e organizmave prokariotik të cilët grubullohen për të
formuar koloni. Kolonitë ngjiten mbi një siperfaqe me anë të një shtrese të hollë e cila i ndihmon
mikroorganismat të mbrohen. Ka një sërë arsyesh që shpjegojnë formimin e një biofilmi të cilat
ndihmojnë në rritjen dhe mbijetesën e mikroorganismave.Ato, mund të krijohen në cdo ambjent, me
efekt negative. Kolonitë e biofilmit të aderuara në një sipërfaqe janë gjithashtu të mbuluara me një
shtresë polisacharide. Është një shtresë poroze me kanale e cila i lejon qelizave në qendër që të
ushqehen si dhe të eleminojnë mbeturinat.
Biofilmi siguron një ambjent të favorshëm për mikroorganismat, duke i ndihmuar ato në zhvillimin
e tyre, mbrojtur nga sistemi imunitar si dhe me anë tërritjes së transferimit horizontal të geneve nga
një qelizë në tjetrën, sidomos ato që kanë mutacione, dhe si pasojë rritjen e rezistencës ndaj
antibiotikëve.
Konkluzion: Në mjekësinë e sotme një nga sfidat që duhet të perballohet në lidhje me rezistencën
ngaj antibiotikëve është minimizimi i kushteve per nje biofilm dhe përmirësimi i trajtimit të
infeksioneve në kushtet e egzistencës së tij.
Fjalë kyce; biofilm, mikroorganizma, rezistencë, antibiotikë.
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Testimi dhe diagnostikimi i hepatiteve virale: Algoritimi i transaminazemise nga
check up-i deri tek protokollet e mjekimit.
A.Harxhi, N.Como, P.Pipero
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Rritja e nivelit te enzimave hepatike (transaminazave) mund te sinjalizoje per nje demtim hepatik
apo alterim te rrjedhjes se biles.Rritja e enzimave hepatike mund te jete pjese e tabllose biokimike
tek nje pacient me simptoma apo shenja sugjeruese te nje semundje hepatike apo te jene nje gjetje
rastesore e papritur ne nje pacient qe ka kryer nje game te gjere testesh laboratorike per nje
semundje jo hepatike ose per aresye te ankesave te pakta dhe jo specifike. Kjo situate e fundit
eshte nje skenar klinik i shpeshte sot meqenese testet hepatike jane te inkorporuara ne panelin e
analizave biokimike te automatizuara qe kryen gjate check-up –it apo ndonje kontrolli tjeter.
Ndryshimet e izoluara te markuesve biokimike te demtimit hepatik ne nje pacient qe duket i
shendetshem shpesh paraqet nje sfide edhe per nje klinicist me pervoje dhe zakonisht pasohet nga
kryerja e nje seti te tere testesh te tjera dhe konsultash qe disa here jane te nevojshme dhe disa here
jo. Ky prezantim i ofron mjekut klinicist infeksionist apo te familjes nje guide se si te interpretoje
ndryshimet e enzimave hepatike.
Diagnoza diferenciale e hepatitit akut (ALT > 5 fish): Acute Hepatitis A,B,C,D,E ose G; EpsteinBarr Virus (EBV); Cytomegalovirus (CMV); Hepatit Alcoholics • Demtim hepatik nga barant;
Helmim nga kerpudhat; Hepatiti akut ne shtatzani; demtim hepatik ne shock
Diagnoza diferenciale e hepatiteve kronike (ALT< 5 fish):
Hepatit kronik B ose C; Steatohepatitis jo alkolik (NASH); Hepatit Kronik Alcoholic; Demtime
heaptike nga barnat; Hepatiti AutoImun (AIH); Cirroza primare biliare (PBC); Kolangiti Primar
Sklerozues (PSC); Hemochromatoza e lindur (HH); Wilson’s Disease; Alpha-1-antitrypsin
deficiency; Celiac Disease; Kanceri primar i melcise ( Carcinoma hepatoqelizore); Kanceri
metastatik
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Përditësim i udhërrëfyesve dhe rekomandimeve mbi përdorimin klinik të
elastografisë së heparit-parimet bazë, teknologjia dhe aplikimi klinik i saj
E. Kolovani, N. Çomo, A. Harxhi, P. Pipero, T. Kalo, E. Ramosaço, R. Osmënaj, Dh. Kraja
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje: Elastografia është një ekzaminim që bën pjesë në aktivitetin ditor të punës në Shërbimin
Infektiv, QSUT, për ndjekjen e pacientëve me hepatite kronike B dhe C, koinfeksione nga HIV me
këto hepatite, si dhe vlerësimin ecurisë së trajtimit në ta, që prej vitit 2012.
Objektivi i një udhërrëfyesi për elastografinë është të përshkruajë karakteristikat e secilës teknikë në
cdo pajisje elastografie, bazuar në të dhënat më të fundit, në mënyrë që cdo përdorues i elastografisë
ultrasonografike të arrijë të bëjë një diagnozë korrekte të elasticitetit të organeve të ndryshme.
Udhërrefyesi duhet të na pajisë me njohuritë më të fundit për kuptueshmërinë e elastografisë,
sidomos me teknikat e përdorura më gjerësisht për diagnozën e fibrozës hepatike, e cila është edhe
fusha jonë e interesit. Në këtë fushë, e cila është mjaft e re dhe dinamike, të dhënat përditësohen
mjaft shpejt.
Sot e kësaj dite teknikat e elastografisë kanë ulur ndjeshëm kryerjen e biopsive hepatike për
stadifikimin e fibrozës hepatike në pacientë me hepatit kronik. Disponueshmëria e metodave të
sakta joinvazive për vlerësimin e fibrozës hepatike përbën një zbulim të rëndësishëm dhe ka
detyruar si federatat ultrasonografike, ashtu edhe shoqata të ndryshme qoftë klinike, qoftë
radiologjike, të nxjerrin udhërrëfyes ndërkombëtarë për aplikimin në klinikë të teknikave të
elatografisë.
Udhërrëfyesit e deritanishëm të publikuar për elastografinë hepatike janë:
- Udhërrëfyesi i EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in
Medicine and Biology
- Udhërrëfyesi Japonez
- Udhërrëfyesi Rumun
- Udhërrëfyesi i RSNA (Radiological Society of North America)
- Udhërrëfyesi i EASL (The European Association for the Study of the Liver)
- Udhërrëfyesi i WFUMB (The World Federation for Ultrasound in Medicine and
Biology)
- Udhërrëfyesi i AGA (American Gastroenterological Association)
- Udhërrëfyesi i ri i EFSUMB 2017
- Udhërrëfyesi i WFUMB 2018 (pranuar)
Në kongresin e WFUMB në Vienë, gusht 2011 u vendos të ndërmerrej iniciativa për të krijuar
udhërrëfyes dhe takimi i parë i konsensusit u mbajt në Washington DC në mars 2013 dhe u pasua
nga sponsorizimi i një sesioni konsensusi të elastografisë në Kongresin e WFUMB në San Paolo
maj 2013. Kjo ishte hera e parë që ekspertët e elastografisë nga e gjithë bota u bënë bashkë për të
krijuar një udhërrëfyes të unifikuar për përdorimin klinik të kësaj teknike.
Si konkluzion, mund të thuhet që, të gjitha evidencat dhe udhërrëfyesit që marrin për bazë
elastografinë si mjet i rëndësishëm vlerësues i fibrozës hepatike, mbështesin dhe janë mëse të
mjaftueshme për ta përdorur këtë ekzaminim në praktikën e përditshme klinike. Për këtë arsye, këto
rekomandime duhen përditësuar dhe vënë në zbatim edhe gjatë punës sonë me këta pacientë, për
ndjekje dhe trajtim sa më bashkëkohor të tyre.
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Infeksionet e SNQ dhe kollones, nje perspektive neurokirurgu.
Christos G. Christopoulos, Neurosurgeon
Hygeia Hospital, Tirana
Aim: To review and discuss the neurosurgical issues related to diagnosis and treatment of common
Central Nervous System and Spine infections.
Abstract: CNS and Spine infections have been traditionally associated with significant morbidity
and mortality. The better understanding of pathophysiology, the progress in pharmacology with the
development of effective drugs against bacteria, viruses, parasites and fungi and the development of
sophisticated lab and imaging diagnostic procedures have expanded the spectrum of treatable CNS
and Spine infections.
In parallel with all other diagnostic and treating modalities, neurosurgical intervention is often
required. Aspiration, drainage or removal of an intracranial collection through a cranioanatresis or
craniotomy substantially help to confirm diagnosis, to obtain material for further examination and to
reduce increased intracranial pressure. Drainage of cerebrospinal fluid solves problems related to
concomitant hydrocephalus. Spinal biopsy helps to establish the diagnosis of a spinal infection.
Decompressive spinal procedures can evacuate an infectious collection and relieve the pressure
exerted on spinal cord. Reconstructive and stabilizing spinal procedures can restore the lost
functionality of the spine.
Conclusion:Neurosurgery plays an important role in the treatment of Central Nervous System and
Spine infections.Close collaboration among microbiologists, infectionists, neurologists,
neuroradiologists and neurosurgeons is the key for successful management.
Key words:CNS, spinal, infection, abscess, empyema, spondylodiscitis, aspiration, drainage, CSF,
hydrocephalus
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Vlerësimi i prishjes së barrierës hematoencefalike përmes ekzaminimit
citologjik dhe biokimik të lëngut cerebrospinal në nozologjitë infektive madhore
të SNQ-së nga shkaktarë të ndryshëm mikrobiologjikë.
Majlinda Kokiçi1, Ndok Marku1, Elsa Kone, Dhimitër Kraja2,
Shërbimi i Laboratorit biokimik-klinik QSUT “Nënë Tereza”
Shërbimi i Sëmundjeve Infektive QSUT “Nënë Tereza”
Ekzaminimi i lëngut cerebrospinal (LCS) është etapa e parë e diagnozës së shpejtë dhe diagnozës
diferenciale të neuroinfeksioneve. Ndryshimet cito-biokimike të LCS në neuroinfeksione janë
pasojë e prishjes së barrierës hematoencefalike.
Qëllimi i punimit
Studimi dhe vlerësimi i panelit të parametrave laboratorikë të LCS-së në nozologjitë infektive
madhore të SNQ-së nga shkaktarë të ndryshëm mikrobiologjikë.
Materiali dhe metoda
U morën në studim 165 pacientë mbi 18 vjeç, të paraqitur pranë Urgjencës së Spitalit Infektiv
QSUT me shenjat klinike të një encefalopatie akute. Për çdo pacient u zbatua një protokoll për
marrjen, transportin dhe ekzaminimin e LCS-së dhe gjakut. Në LCS u përcaktuan: leukocitet dhe
lloji i tyre, proteina totale, glukoza, LDH, albumina, laktatet, CRP dhe elektrolitet Na, K, Cl. Të
gjithë parametrat biokimikë të LCS-së dhe serumit u matën në analizatorin Olympus. U grupuan
pacientët sipas diagnozës përfundimtare në meningit bakterial MB, meningit viral MV, meningit
tuberkular MT, meningoencefalit ME, encefalit E dhe grup kontrolli GK. Për analizën e të dhënave
u përdor paketa statistikore SPSS 17.0.
Rezultatet
92% e pacientëve me MB kanë pleocitozë neutrofilikembi 1000 leukocite/mm3. 97% e pacientëve
me MV dhe 84,5% e pacientëve me MT kanë pleocitozë 9-500 leukocite/mm3, ndërsa 75% e
pacientëve me E kanë pleocitozë 9-200 leukocite/mm3.Në pacientët me MB, përqëndrimi i
albuminës, laktateve dhe CRP-së në LCS, si dhe raporti i glukozës dhe Q e albuminës ndryshojnë
në mënyrë statistikisht të rëndësishme me MV, ME, E dhe GK (p < 0,5). Sensitiviteti dhe
specificiteti për MB i albuminës është 84% dhe 82%, i laktateve 98% dhe 87%, i CRP 88% dhe
98%, i raportit të glukozës 90% dhe 82%. Laktatet në pacientët me MT ndryshojnë sinjifikativisht
nga MV, ME, E, dhe GK (p < 0,5).
Rekomandime
Në pacientët e dyshuar klinikisht për infeksione të SNQ, rekomandohet të përfshihen në protokollin
standard të ekzaminimit të LCS edhe albumina, Q e albuminës, laktatet dhe CRP, ndërsa glukoza të
vlerësohet kundrejt glukozës në gjak.
Fjalë kyçe: neuroinfeksione, lëngu cerebrospinal, pleocitozë.
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Encefalitet autoimmune: prezantimi klinik dhe diferencimi me encefalitet virale
Rasti i pare i encefalititit anti NMDAR i diagnostikuar dhe trajtuar ne Shqiperi
Dr. Erion Dushi, Prof. Arben Pilaca
Departamenti i Sëmundjeve Interne. International Hosptal of Tirana, Hygeia.

Qellimi:Encefalitet autoimmune jane patologji relativisht te rralla dhe perbejne rreth 30% te
encefaliteve me etiologji te panjohur. Nder keto, encefaliti anti NMDAR eshte me I shpeshti.
Diferencimi me encefalitet virale eshte esencial por te dhenat klinike ne vetvete mund te jene te
pamjaftueshme. Ethet, sindromi flu-like, dhimbja e kokes, konfuzioni dhe krizat epileptikejane
elemente klinike jo specifike, te zakonshme dhe te perbashketa. Ne rastet kur encefalitet
autoimmune prezantohen me tipare klinike karakteristike te cilat jane jo tipike per encefalitet virale
mund te vendoset nje diagnoze probabel.
Prezantim I rastit: Prezantojme rastin e pare ne njohjen tone te nje encefaliti autoimun
antiNMDAR te diagnostikuar dhe trajtuar ne Shqiperi. Rasti, nje vajze 24 vjec, u shtrua me nje
prodrom me temperature, pagjumesi, konfuzion, fenomene paranoje, dhe me pas me axhitim,
delirium dhe kriza epileptike fokale mioklonike. Shenjat e para u shfaqen rreth nje jave para
shtrimit. Gjendja klinike e saj u rendua progresivisht pavaresisht fillimit te terapise antivirale dhe
dexamethasone, duke e bere te detyrueshme trajtimin ne terapi intensive, mRS vleresuar 5.
Diagnoza e nje encefaliti viral u be me pak e mundeshme.Fenomenet autonome si dhe pamja e EEG
sugjeruan diagnozen e encefalitit autoimun. Pacientja u trajtua me imunosupresore te linjes se pare
dhe te dyte dhe qendroi ne ICU per rreth dy muaj. Aktualisht ajo eshte permiresuar ndjeshem me
mRS 0 edhe pse persistojne cregullime te memories afatshkurter.
Konkluzion: Diferencimi I encefaliteve autoimmune eshte I rendesishem pasi trajtimi I tyre eshte I
ndryshem nga ato virale dhe prognoza shpesh here e favorshme.
Fjale kyc: Encefalit viral, Encefalit Autoimun, Encefalit anti NMDAR
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Rekomandimet e reja të testimit për HIV
Shpëtim Qyra1, Mimoza Basho1, Roland Bani1, Marjeta Dervishi1, Vjollca Durro2,
Andi Koraqi2, Arjan Harxhi2
1
Instituti i Shëndetit Publik,Tiranë 2 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë
Në strategjinë e testimit për HIV duhet të merren në konsideratë disa faktorë si: prevalenca e
infeksionit në popullatë, kapacitetet diagnostike sipas niveleve të diagnozës apo vendeve të testimit
si dhe testet e diagnozës që përdoren duke filluar që nga testet e shpejta deri në diagnozën
përfundimtare të infeksionit nga HIV.
Testet e para të diagnozës duhet të kenë ndjeshmëri të lartë dhe në rast pozitiviteti vazhdohet me
teste të tjera të cilat duhet të kenë specifitet të lartë.
Në vendet e testimit për HIV rekomandohet të përdoren kombinime të testeve të shpejta (teste të
ndryshme) si dhe kombinimi i testeve të shpejta me ato ELISA, ndërsa në laboratorët e diagnozës
kërkohen teste shtesë konfirmuese dhe diferencuese të infeksionit për HIV-1 dhe HIV-2. Në
algoritmin e testimit kombinimi i testeve të përdorura kërkohet të jetë i njëjtë duke filluar nga niveli
rajonal deri në atë të diagnozës përfundimtare në Laboratorët e Referencës.
Testimi fillestar mund të fillojë me teste të shpejta që bëjnë të mundur përcaktimin e antitrupave
(Ab) ndaj HIV-1/HIV-2 ose dhe ato që përcaktojnë dhe antigjenin p24 njëkohësisht (Ag/Ab).
Në rastin e një rezultati negativ në testet që identifikojnë antitrupat duhet të merret në konsideratë
periudha dritare, ndërsa në ato që përcaktojnë dhe antigjenin duhet marrë në konsideratë dhe faza e
eklipsit të virusit gjatë stadit të infeksionit.
Algoritmi i Testimit Laboratorik të HIV me mostër serum ose plazëm kërkon teste të tipit ELISA
me specifitet të lartë si dhe teste diferencuese e konfirmuese për të dy tipet e virusit.
Është e rëndësishme që kitet që përdoren për diagnozën e infeksionit nga HIV të përzgjidhen bazuar
në kitet e vlerësuara/rekomanduara nga WHO apo organizma të tjera ndërkombëtare të kontrollit të
cilësisë.
Mostrat e dyshimta dhe ato pozitive pavarsisht nga testet që përdoren dhe niveli i testimit duhet të
referohen në Laboratorët Kombëtarë të Diagnozës për diagnozën përfundimtare të infeksionit nga
HIV.
Fjalë kyçe: HIV, algoritëm testimi, testet e shpejta, ELISA
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Analiza e situatës epidemiologjike të infeksioni HIV/AIDS në Shqipëri, 2019.
M.Dervishi1, R.Bani1, Sh.Qyra1, F. Balla1, R. Dudushi1, E.Meta2,
N. Como2, S. Xinxo3, A.Harxhi2, S.Bino1.
1

Instituti I Shendetit Publik
Sherbimi Infektiv prane QSUT
3
Njesia e Menaxhimit te Fondit Global (PMU)
2

Hyrje: Shqipëria ështe një vend me prevalencë të ulët të infeksionit HIV, Prevalenca e infeksionit
HIV në vendin tonë është rreth 0.046 % (2019). Duke parë ecurinë nga viti në vit, duket qartë
tendenca në rritje të këtij infeksioni. Studimet e survejancës së sjelljes dhe biologjike të realizuara
në vitin 2005 dhe 2008 dhe 2011, te popullat kyce IDU, MSM dhe FSW nuk kanë konstatuar
ndonjë të dhënë për qarkullim të dendur të infeksionit HIV në vend. Gjate vitit 2019 eshte kryer
edhe raundi i katert i studimit të Bio-BSS te grupet e mësipërm, dhe se shpejti priten rezultatet e tij.
Metodologjia dhe qëllimi:
Ky është një studim deskriptiv, qëllimi i këtij studimi është të përshkruajë situatën epidemiologjike
dhe trendin e infeksionit HIV në Shqipëri, 1993-2019. Për të realizuar këtë studim, u shfrytëzuan të
dhënat e survejancës së HIV në Shqipëri për periudhën 1993-2019, sipas triadës person –vendkohë.
Rezultatet:
Deri në Nëntor të vitit 2019, janë raportuar 1298 raste të diagnostikuara me HIV. Përsa i përket
shpërndarjes së rasteve HIV pozitive sipas gjinisë, 72% ( 934 raste) e tyre janë meshkuj dhe 28 %
(364 raste) janë femra. Rruga seksuale e transmetimit të virusit HIV vazhdon të predominojë në
vendin tonë, e cila konstatohet në afërsisht 95 % të rasteve; (nën rruga heteroseksuale dhe
homoseksuale përbën përkatësisht 84 % dhe 11.4 %, Transmetimi vertikal ose nga nëna e infektuar
te fëmija përbën 2.8 % të totalit. Shpërndarja sipas grupmoshave tregon se në vendin tonë
predominon i grupmosha 35-44 vjec (29.8 %), e ndjekur nga grupmosha 25-34 vjec (27.3%) që
është një grupmoshë seksualisht aktive. HIV/AIDS mbetet një fenomen akoma urban në vendin
tonë (72.6 %) , numri më i madh i rasteve, 46 % e tyre janë raportuar në Tiranë. Numri aktual i
personave të trajtuar me ARV është 646 ( 631 të rritur dhe 15 fëmijë).
Konkluzione:
Trendi rritës i rasteve të diagnostikuara me HIV/AIDS në vitet e fundit sugjeron nevojën për
prioritizimin e aktiviteteve për kontrollin dhe parandalimin e HIV. Rritja e testimeve për HIV
përmes strategjive të ndryshme (PMTCT, PITC, testimi I popullatave kyce), do të ndikojë për
diagnozën e hershme të HIV duke shmangur diagnozën e vonë dhe shumë të vonë që është
karakteristike e epidemisë se HIV në vendin tonë në vitet e fundit.
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Perdorimi pa kriter i antibiotikeve, nje problem real apo nje shqetesim i
panevojshem
Edmond Puca1, Pellumb Pipero1, Elda Qyra1, Gentjan Stroni1, Monika Dede1, Migena Qato1,
Esi Duka1, Najada Como1
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Antibiotiket jane nje grup preparatesh mjeksore, te cilet gjejne nje perdorim mjaft te gjere ne
semundshmerine e perditshme. Qe nga koha e zbulimit te tyre, si pasoje e zhvillimit te teknikave
modern shume klasa te reja antibiotikesh jane zbuluar. Aktualisht jane te disponueshme barnat
antibakterore, antivirale, antimikotike, antiprotozoare dhe antihelmintike qe sigurisht kane
percaktuar nje renie drastike te mortalitetit dhe semundshmerise infektive. Mirpo ky benifit i
perdorimit te antibiotikeve ne ditet e sotme po kthehet ne nje “armik te domosdoshem”. Ne dekadat
e fundit perdorimi pa kriter i antibiotikeve, po nxjerr ne pah shkaktare mikrobike me reziztence te
theksuar ndaj anibiotikeve. Madje perdorimi i ketyre te fundit ne vendet e pazhvilluara apo ne
zhvillim e siper eshte nje problem tejet shqetesues. Patogjenet multidrug reziztente jane nje gjetje
rutine tashme ne praktiken klinike per cdo klinicist. Nderkohe ne anen tjeter zbulimi i preparateve te
reja antibakteriale nuk po ecen me ritmin e antibiotokorezistences. Madje ky eshte nje problem aq
serioz saqe Organizata Boterore e Shendetesise (OBSH) po merr masa imedjate dhe afatgjata ne
perdorimin sa me adekuat te antibiotikeve. Me 2017 OBSH nisi palanin kombetar te veprimit per
te luftuar antibiotikorezistencen. Udhezimet sugjeruese perfshijne: ndergjegjesimin per te kuptuar
dhe permiresuar antibiotikorezistencen; trajnimet mjeksore per te permiresuar njohurite mbi
antibiotikoterapine; krijimin e inovacionit global per te rritur mbikqyrjen einfeksioneve; investime
ne preparate, diagnostike, vaksina dhe nderhyrje te tjera; vendosjen e laboratoreve te references per
rezistencen antimikrobike etj.
Ne aspektin kliniko-terapeutik mjeket kliniciste duhet t ejene te kujdesshem ne: perdorimin e
antibiotikeve; aplikimin a dozave adekuate; kohezgjatjen e antibiotikeve; kombinimin e tyre; dhe
mbi te gjitha edhe subjekti, me qellim qe te kufizojme sa me shume shtimin e patogjeneve rezistente
ndaj antibiotikoterapise.
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Vlerësimi i sistemit të survejancës sentinel të gripit në Shqipëri
Elona Kureta1, Artan Simaku1, Iris Hatibi 1, Albana Fico1, Silvia Bino1,2
1

2

Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë, Shqipëri
Qendra e Evropës Juglindore për Survejancën dhe Kontrollin e Sëmundjeve Infektive
(SECID), Tiranë, Shqipëri

Qëllimi: Sistemi i survejancës sentinel të gripit për infeksionet respiratore të rënda akute (SARI) u
krijua gjatë vitit 2009 në Shqipëri. Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i performancës së
atributeve të sistemit të survejancës sentinel SARI dhe identifikimin e pikave të forta dhe të dobëta
te tij.
Metodat & Materialet: Udhëzuesit e OBSH / CDC / ECDC u përdorën për të vlerësuar atributet e
survejancës SARI. Një pyetësor u përgatit dhe u përshtat në bazë të këtyre udhëzuesve. Stafi
përgjegjës i survejancës u intervistua bazuar në këta pyetësorë. Gjithashtu, grupet e fokusit u
organizuan me mjekë specialistë pjesëmarrës në sistem. Të dhënat nga tre sezonet e survejancës
SARI (2014-2017) u rishikuan.
Rezultatet: Katër sindroma përfshihen nën survejancën sentinel SARI. Mostrat klinike mblidhen
nga pacientët që plotësojnë përkufizimin e rastit, së bashku me formularin individual të raportimit të
rasteve, i cili përmban të dhëna socio-demografike të pacientit, epidemiologjike, shenja dhe
simptoma klinike, statusin i vaksinimit, sëmundjet shoqëruese dhe faktorët e rrezikut, përdorimi i
terapisë antivirale dhe rezultati i pacientit. Të dhënat ruhen në një databazë të dhënash ne programin
excel. Dobishmëria dhe fleksibiliteti i sistemit rezultuan të mira; stabiliteti, përfaqësimi dhe cilësia e
të dhënave ishin mesatare. Thjeshtësia, pranueshmëria dhe kohëduhushmeria rezultuan mesatare.
Vlera parashikuese pozitive (PPV) dhe sensitiviteti ishin përkatësisht 43% dhe 88%. Sistemi është i
thjeshtë, i pranueshëm dhe i qëndrueshëm, me raportim të rasteve në kohë. Në lidhje me transportin
e mostrave në 45% të qendrave sentinel SARI kishte vonesa. Përqindja e mostrave që janë analizuar
dhe kanë rezultate përfundimtare brenda 24h është 46%. Intervali nga data e fillimit të simptomave
deri në datën e testimit ishte 7.5 (2.2 ±) ditë.
Përfundime: Sistemi i survejancës sentinel SARI është i dobishëm dhe përmbush objektivat e tij.
Ai është i thjeshtë, sensitiv, por me PPV dhe kohë të moderuar. Cilësia e të dhënave gjithashtu ka
nevojë për përmirësim duke iu përmbajtur përkufizimit të rastit SARI dhe duke rritur proporcionin e
mostrave që janë analizuar dhe kanë rezultate përfundimtare brenda një kornize kohore të caktuar.
Gjithashtu sistemi i menaxhimit të të dhënave duhet të përmirësohet. Sistemi ka aftësinë të vlerësojë
barrën e sëmundjes së gripit si dhe faktorët e rrezikut.
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Epidemite vjetore te gripit ne Shqiperi, 2009-2018
A. Simaku1, S. Olsen2, I. Hatibi1, E Kureta1, S. Bino1,3
1

Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë,
OBSH Zyra Rajonale për Evropën
3
Qendra e Evropës Jug -Lindore për Survejancen dhe Kontrollin e Sëmundjeve Infektive,
Tiranë
2

Hyrje dhe objektivat
Në përgjigje të pandemisë së vitit 2009, Shqipëria vendosi survejancen sentinel te gripit në qendrat
shendetesore dhe spitalet për të konstatuar më mirë sezonalitetin dhe viruset që qarkullojnë dhe për
të peftuar të dhëna për ngarkesen e semundjes për hartimin e politikave të vaksinimit.
Metodat
U testua për viruse të influencës një mostër konveniente e personave me sëmundje të ngjashme me
gripin (ILI) që paraqiten në tre klinika ambulantë në Tiranë gjate javëve 40 dhe 20 si dhe të gjithë
pacientët e shtruar në spital me infeksione të rënda respiratore akute (SARI) në tetë spitale rajonale
te cilet u testuan gjatë gjithë vitit. Janë përdorur përkufizimet e rastit të OBSH-së. Mostrat u testuan
për viruset e gripit me anë të reaksionit të zinxhirit polimerazë në qendrën kombëtare të gripit. U
krye nje vleresim vjetor i regjistrimit te rasteve SARI qe nga sezoni 2013/14.
Rezultate
Survejanca e ILI ishte e kufizuar, por spitalet sentinel SARI mbulojne afro 70% të popullsisë. Gjate
periudhes 2009 deri ne 2018, ishin regjistruar 179 paciente ILI dhe 1.751 pacientë SARI. Mosha
mesatare e pacientëve me ILI ishte 14 vjeç dhe 25% rezultuan pozitivë për grip; mosha mesatare e
pacientëve me SARI ishte 31 vjeç dhe 23% rezultuan pozitivë. Njëmbëdhjetë përqind e pacientëve
SARI kishin >1 sëmundje shoqeruese dhe 1.3% ishin gra shtatzanë; 18% u trajtuan në njësite të
kujdesit intensiv dhe 1.5% perfunduan ne exitus. Çdo vit jane testuar për viruset e gripit mesatarisht
87 (rangu, 7-127) mostra nga pacientë me ILI dhe 549 (rangu, 297-2,337) mostra nga paciente
SARI. Në të dhënat e kombinuara, prevalenca e gripit arriti në 31% në shkurt ndersa ishte >20% në
muajt nëntor deri në mars. Viruset e tipit A mbizotëruan në të gjitha stinët përveç 2012/13 dhe
2017/18. Vlerësimi i survejancess SARI sugjeron që 85% (rangu, 33% -100%) e pacientëve
plotësuan përkufizimin e rastit dhe u testuan.
Përfundime
Epidemitë vjetore të gripit në Shqipëri ndjekin modelin tipik të klimes se hemisferës Veriore. Të
dhënat e survejances SARI janë konsistente dhe mund të përdoren për të vlerësuar ngarkesen e
sëmundjes.

Fjalët kyçe: epidemia e gripit, SARI, survejancë, stinë
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Toksoplazmosa dhe historiku në vendin tonë
Muco E1 Harxhi A1 Como N1 Pipero P1 Kalo T1 Pilaca A1 Shkurti K1 Kolovani E1 Kraja Dh1
Sherbimi i Semundjeve Infektive, QSU Nene Tereza
Toksoplazmoza është sëmundje infective mbarëbotërore nga Alaska në Australi e prezantuar në 1/3
e popullatës humane. Shkaktar është paraziti I detyruar intraqelizor Toksoplazmoza gondii, e
shfaqur në rreth 200 specie të mamalëve dhe zogjve. Ajo u përshkrua 100 vite më parë. T.gondii
është nga parazitët protozoarike më të suksesshëm për shkak të gamës shumë të madhe të bujtësve,
infekton të gjitha kafshët me gjak të ngrohtë, shtëpiake, bujqësore, zogjtë përfshirë këtu edhe
njerëzit që shërbejnë si bujtës të ndërmjetëm dhe plotësues të ciklit jetësor të parazitit. Kjo
parazitozë tek personat e shëndetshëm mund tëo s japë asnjë simptomë ose formë të lehtë si ajo
limfoglandulare por tek personat imunodepres mund të japë prekje të SNQ apo organeve të tjera
jetësore.
Në vendin tone, për herë të parë për këtë parazitozë kanë shkruar doktorët anatomopatologë si dhe
ata oftamologe. Më pas mjekë pediatër observuan formën kongenitale. Deri në vitet ’80 ajo ishte
diagnozë thjesht e suspektuar. Rasti I parë I konfirmuar në 1982, ishte forma limfoglandulare tek
një vajzë 28-vjecare, diagnozë e vënë pas një sërë kërkimesh dhe ekzaminimesh të ndermarra nga
ekipi I profesorëve : Kraja Dh, Pano K, Gusmari V, Hoxha A, Kadare Sh. Që atëherë numri I
rasteve të diagnostikuara me këtë parazitozë ka ardhur duke u rritur, ashtu si dhe publikimet apo
shpalosjet e këtyre rasteve në konferenca dhe kongrese të rëndësishme. Megjithatë ende mbetet
sfidë njohja e thellë e kësaj parazitoze.
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Evolucioni i kalendarit kombetar te vaksinimit dhe mbulesa vaksinale ne
periudhen 2000-2018
E. Nelaj, I Preza, A. Fico, S. Bino
Permbledhje: Programi Kombetar i Imunizimit filloi ne Shqiperi ne vitin 1993 kur u adoptuan
zyrtarisht objektivat e OBSh-se, persa i perket vdekshmerise dhe semundjeve lokale. Perpara kesaj
te fundit vendi kishte nje program kombetar mbi "prodhimin dhe administrimin e vaksinave", i cili i
kishte dhene prioritet vaksinimit te femijeve 0-15 vjec ne te gjithe vendin, studimeve mbi rolin e
vaksinave ne imunizimin e popullsise dhe kontrollit epidemiologjik te semundjeve qe dominohen
nga vaksinat.
Shqiperia filloi prodhimin e vaksinave kunder shumices se semundjeve te femijerise qe dominohen
me vaksina nga fundi i viteve '50,'60,'70-te si vaksinat Td e DT per te rritur e per femije, Pertusis
dhe trivaksina DTP, vaksina BCG e me vone ajo e Fruthit si dhe filloi importimin e vaksines orale
te Polios qe nga 1961. Deri ne kohen e ndryshimeve socialo-ekonomike, ne fillim te viteve '90-te,
vendi ishte i pavarur - ne kuptimin qe prodhonte vete vaksine, por ky prodhim u nderpre ne vitin
1992 dhe ne ate kohe ishte UNICEF-i qe mbuloi nevojat per vaksine. Duke filluar nga viti 1999
Qeveria Shqiptare filloi te siguroje fondet per 10% te vaksinave dhe te dyfishoje kete perqindje vit
pas viti. Ne vitet 2000-2005 vaksina e Hepatitit B u sigurua nga GAVI – Aleanca Globale e
Vaksinave dhe Imunizimit dhe qe nga viti 2006 e ne vazhdim blerja e vaksinave u sigurua nga
fondet e Qeverise Shqiptare me perjashtim te vaksines pentavalente DTP-HepB-Hib e cila u
mbeshtet serish nga GAVI per vitet 2009-2013.
Strategjite e imunizimit zhvillohen ne Institutin e Shendetit Publik (IShP) dhe mbeshteten
nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale. Vaksinimet qe perfshihen ne kalendarin
kombetar te imunizimit jane te detyrueshme dhe falas per gjithe popullsine.
Ne vitet ne vijim ne kalendarin e vaksinimit jane shtuar vaksina te tjera te vecanta apo te
kombinuara me vaksinat aktuale. Ne vitin 2000 vaksines se Fruthit iu shtua komponenti i Rubeoles
(vaksina FR), dhe kesaj te fundit ne vitin 2005 iu shtua dhe komponenti i Parotitit (tashme vaksina
FRP). Ne vitin 2009 vaksinave ne ate kohe te vecanta DTP dhe HepB iu shtua komponenti i Hib
(Haemophilus influenzae type b) duke reduktuar nje shpim per femijet e duke marre njekohesisht
pese antigene ne vaksinen e kombinuar DTP-HepB-Hib. Ne vitin 2011 kalendarit te vaksinimit i
shtohet dhe vaksina e pneumokokut si nje vaksine e rendesishme ne parandalimin e infeksioneve te
shkaktuara nga Streptococcus pneumoniae. Ne vitin 2014 behet i mundur aplikimi i dy dozave te
para ndaj poliomielitit me vaksinen inaktive te saj, IPV dhe ne vitin 2016 me eleminimin ne rang
boteror te virusit te polios te tipit 2 rivaksinimet u kaluan me vaksine bivalente OPV. Se fundmi ne
vitin 2019 u be e mundur futja ne kalendarin kombetar te vaksinimit e vaksines ndaj infeksioneve
nga Rotavirus.
Mbulesa vaksinale paraqitet e larte per te gjithe antigenet vaksinale dhe futja e vaksinave te
reja ka patur nje pritshmeri te mire duke ruajtur nivelet e larta te mbuleses.
Metodologjia: Analize deskriptive e dokumentave, artikujve, botimeve te realizuara nga ISHP si
dhe te dhena nga Programi Kombetar i Imunizimit.
Fjale kyce: vaksina, kalendari, antigene, mbulese vaksinale
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Hetimi epidemiologjik i nje rasti me malarie ne kuader te bashkepunimit
nderistitucional, ne nivel nderkufitar, Nëntor 2019
E. Tomini1 E. Kureta1 E. Dikolli1T. Myrseli1 P. Kadria1 Gj. Sina1 A. Fico1 S. Bino1
Instituti Shendetit Publik
Hyrje: Prej disa dekadash ne Shqiperi nuk jane evidentuar raste te malaries autoktone por ne kuder
te bashkepunimit nderinstitucional ne nivel nderkufitar, me daten 7 Nentor nga Qendra Helenike e
Kontrollit te semundjeve infektive u njoftuam per nje rast me Malarie nga Plasmodium vivax ne nje
patient i cili jeton prej vitit 1992 ne Greqi. Pacienti eshte shqiptar dhe ka jetuar ne fshatin Kycyk te
komunes Tregan, Elbasan.
Materiali dhe Metoda: U krye investigimi i rastit ne komunen Tregan dhe Koderqare per vlersimin
e situates gjate periudhes Shtator 2019 kur pacienti ka qene ne Shqiperi si dhe paralelisht
investigimi entomologjik per vektorin ne vendet e levizjes se pacientit gjate kesaj periudhe ne zonen
e banimit, Kycyk, Elbasan dhe Koderqare Gramsh dhe zonen perreth.
Rezultati: Pas nje anamneze te hollesishme epidemiologjike ne lidhje me historikun e semundjes
gjate muajit Shtator te vitit 2019 rezultoi se personi X, mashkull, 43 vjec, lindur ne Elbasan dhe me
vendbanim ne Eginio Greqi, raporton fillimin e semundjes me temperature, te dridhura, mialgi, dhe
dobesi me episode intermitente temperature qysh prej 16-18 Shtatorit te vitit 2019 deri ne 1 Nentor
kur edhe u paraqit ne spital ne Greqi dhe ku me pas me 4 Nentor u konfirmura me Plasmodium
vivax. Gjithashtu nga hetimi ne rrethin e Elbasanit rezulton te gjithe familjaret ne Tregan dhe
Koderqare nuk referojne probleme shendetesore gjate kesaj periudhe. Mostrat e marra ne vater
rezultuan negative. Vleresimi entomologjik tregoi prezdence te Anopheles ne kete zone
Perfundim: Duke qene se ne fshatit Tregan u identifikua prani e mushkonjave Anopheles si dhe ka
lëvizje të vazhdueshme gjatë periudhës së verës “nga” dhe “për” në zona në Greqi ku ka pasur
qarkullim të parazitit të plazmodiumit, rekomandojmë që zona të mbahet në monitorim të
vazhdueshëm pasi përbën vatër potenciale për malarien.
Fjale kyç: survejancë, malaria e importuar, plasmodium vivax
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Aspekte epidemiologjike dhe etionozologjike te Sepsisit jo bakterial
N.Gjermeni, N.Como, E.Kolovani, E.Ramosaco, T.Kalo, N.Sulstarova, A.Volumi, A.Domi,
R.Argjirofski, A.Harxhi, Dh.Kraja
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza

Hyrja: Sepsisi mund te shkaktohet nga nje spekter i gjere agjentesh mikrobik, gjithesesi bakteriet
jane shkaktaret kryesor te tij. Rreth 42 % te kulturave te pacienteve me sepsis rezultojne
negative,gje qe shpesh here sugjeron shkaktar jo bakterial. Sepsis jo bakterial eshte pak i studiuar ne
vendin tone ashtu sikurse edhe ne literature flitet pak per te.
Qellimi : Te kontribuojme mbi njohjen e aspekteve epidemio-etio-nozologjike te Sepsisit
jobakterial.
Materiali: Perfshin 310 paciente me diagnoze dalje“Sepsis”, 23 prej te cileve kane rezultuar me
Sepsis jo bakterial gjate periudhes kohore shkurt 2014 - tetor 2019, te hospitalizuar ne pavionin e
pare, Sherbimi Infektiv.
Metoda: Prej 310 pacienteve me diagnoze dalje "Sepsis”, kemi mundur te diferencojme 23 prej
tyre, qe plotesojne kriteret per diagnozen “Sepsis jo bakterial”. Kemi konsideruar sepsis jobakterial
rastet ku eshte evidentuar shkaktari jo bakterial (viral, fungal, parazitar) i tyre dhe ku jane
perjashtuar koinfeksionet mikrobike (bakter/agjent te tjere mikrobik)me ane te testeve laboratorike
por dhe atyre terapeutike. Pacientet kane plotesuar te pakten dy prej kater kritereve te sepsisit (sipas
konsensusit internacional mbi definicionin e sepsisit ne 2015,” sepsis 3”). Kemi grupuar, klasifikuar
dhe analizuar raset sipas te dhenave epidemiologjike, etiologjike, klinike dhe prognostike te tyre.
Rezultatet:
Epidemiologjike: Meshkuj 17 meshkuj, 6 femra: sipas grupmoshave: 25-35vjec 6; 36-46, 10; 47-58,
5 raste; 59-70, 2 raste; sipas statusit imun: imunokompetent 13, imunodepres 10 (LLC 1, nen
kortikoterapi per shume vite 1, Ewing sarcoma 1, Ca mame 1, Diabet mellitus 1, Alkoolizem kronik
1, shtatezani 1; mbi 60 vjec 2 raste; post intervent kirurgjikal 1 rast.
Etiologjike: Viruse 18 raste (Fruth 4, Hantan virus 2,West Nile Virus 2, Rhinovirus 1, Varicella
Zoster Virus 3, EBV 2, CMV 1, Hepatit B virus 1, Grip AH3N2 1, Grip AH1N1 1); Parazite 4
(Malaria falciparum 2, Leishmenia donovani 2); Funge 1 rast (Aspergilus spp.1),
Nozologjike: Meningit akut (West Nile Virus 1 rast, Herpes Varicela Zoster Virus 1 rast)
Rombencefalit 1 rast (Rhinovirus), Encefalopati 1 rast (Grip AH1N1), Hepatit akut (Fruth 2, VHB
1, Malarie 2, EBV 2,Varicella 1), Pancitopeni me Hepatosplenomegali (Leishmania spp 2,CMV 1)
Pankreatit akut ( Hantan virus 1), Insuficience renale 2 (Hantan virus2), Rakidit cervikal
1(aspergilus spp.); Pneumoni 5(Fruthi 2, Varicella virus 1, CMV 1, Hantan virus 1) ARDS 1 (Grip
1).
Prognostike: sherim 21, vdekje 2 (1 Hantan virus, 1 malarie),
Perfundimet:
 Sepsisi jo bakterial eshte i veshtire te diagnostikohet, sidomos prej veshtiresise se
perjashtimit te nje koinfeksioni bakterial. Ne studimin toni ai perbente 7.48 % te rasteve.
 Me te prekur ishin meshkujt me 73.91% ; grupmosha 36-46 vjec me 43.47% dhe
imunodepreset me 43.47 %te rasteve.
 Hasem 12 shkaktar mikrobik,jo bakterial te sepsisit,mbizoteruan viruset me 78.26 % te
rasteve.
 Letaliteti rezultoi 8.69 % te rasteve.
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Spondilodisciti, Diagnoza e FUO tek një Pacient me Varësi Alkoolike
Dr. Irena (Çeko) Marko, Dr. Shk. Ermira Muco, Dr. Meri Papajani, Prof. Dr. Florian Toti,
Prof. Dr. Adriana Babameto, Dr. Bledar Kraja, Prof. Dr. Durim Çela, Prof. Dr. Zihni Sulaj,
Dr. Alert Drishti, Dr. Andrin Tahiri, Dr. Amarda Gashi, Dr. Esmeralda Thoma, Sonil Marko
Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike,
Shërbimi Infektiv, Shërbimi i Neurologjisë,
Shërbimi i Endokrinologjisë,
Shërbimi i Gastrohepatologjisë,
Shërbimi i Imazherisë, QSU “Nënë Tereza”
Hyrje:Varësia nga alkooli është një sëmundje kronike e trurit në të cilën një person konsumon pije
që përmbajnë alkool, nuk është në gjendje të kontrollojë konsumin e saj, duhet të pijë sasi më të
mëdha për të marrë të njëjtin efekt (toleranca), dhe me ndalimine përdorimit shfaqensimptomattë
krizës së abstinencës alkoolike. Alkoolizmi ndikon në shëndetin fizik dhe mendor të
individit,shkakton probleme me familjen, miqtë dhe punën.Forma e alkoolit që konsumohet
vullnetarisht nga njerëzit është alkool etilik ose etanol (C2H5-OH). Konsumi i rregullt i alkoolit
shkakton sëmundje që prekin trurin, nervat, indet e muskujve, zemrën, stomakun, mëlçinë,
pankreasin dhe organet e tjera. Konsumimi i substancës është një faktor rreziku për disa kancere
dhe shoqërohet me çrregullime psikologjike.Spondilodisiti është një sëmundje infektive e rrallë por
serioze e cila është një kombinim i një procesi inflamator, duke prekur dhe ngjitur një ose më
shumë vertebra (spondiliti), përfshirja e diskut intervertebral (discit) dhe strukturat nervore ngjitur.
Sëmundja ka një dekurs kronik, dhe mungesa e specifikave simptomat shpesh zgjasin kohën midis
shfaqjes së saj deri te diagnostikimi.

Materiale dhe Metoda:Presantimi ikomplikacioneve të shkaktuara nga përdorimi kronik i alkoolit
nëpërmjet presantimit të njërasti klinik.
Rezultate:Pacienti E.L, mashkull 53 vjeç paraqitet në urgjencë me delirium tremens, i disoreintuar
në kohë dhe hapësirë, me tremor, halluçinacione auditive, pagjumësi prej tre ditësh, dobësi të
përgjithshme. Në anamnezëfamiljarët referojnë se pacienti është përdorues i rregullt i alkoolit prej
25 vitesh. Muajin e fundit konsumonte deri në 13 pije standarte në ditë, kequshqehej dhe rutina e
ditës lidhej vetëm me konsumin e alkoolit.
Rezultati i ekzaminimeve: WBC 3.0x103/mm3, RBC 2.77x106/mm3, HGB 9.6g/dl, HCT 30.0%,
PLT 87x103/mm3, GLU 282mg/dl, UREA 24mg/dl, CREATININE 0.8mg/dl, AST 0.8U/L, ALT
175 U/L, LDH 481 U/L, CK 392 U/L, BIL TOT 1.6mg/dl, Amylase 45U/l, GGT 255U/L, Niveli i
protrombinës 44.5%, Albumina 2.8 g/dl, Cholesterol 102 mg/dl, HDL-cholesterol 102 mg/dl, LDHcholesterol 71 mg/dl, Triglicerid 94 mg/dl, HbA1c 6.7%, ECHO-abdominale (hepari me
ekostrukture te rritur DL 18 cm, me likid të lirë në ansa, ascid), Radiografi pulmoni (theksim hiliar,
sinuset frenico-costale të lira). Ditën e katër pacienti paraqitet febril me 38.00C-39.50C me dhimbje
të forta lumbare të shfaqura gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit dhe i kufizonin lëvizjen. PCR
20.8 mg/l, Fibrinogjeni 446 mg/dl. Pacienti vazhdon febril për katër ditë temperatura nuk u
dominua dhe pas fillimit te ceftriaxonit, lumbalgia persiton, shtohet në terapi levofloxacin dhe
insulinë. Echo-kardiake në normë. RM kolone lumbare (humbje e lordozës fiziologjike lumbare,
spondilolisteze anteriore dhe prolabim diskal L5-S1, koleksion inflamator paravertebral sinister në
nivelin L5-S1. Kanali spinal me dimesione ne normë). Me vendosjen në terapi Vancomicinës,
Cefepime dhe Levofloxacinë pacienti qetësohet nga dhimbja lumbare dhe fiton lëvizshmërinë
normale. Pacienti vazhdon i hospitalizuar dhe me mjekim.
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Konkluzione:Pacienti gjatë qëndrimit në spital përveç diagnozës primare pacienti diagnostikohet
dhe trajtohet, për CirrhozëEtilike tëDekompesuar, Anemi, Diabet Melitus tipi II për herë të parë,
Spondilodiscit. Vendosja e diagnozave dhe trajtimi i pacientit është kryer nga një staf
multidisplinar, ka qënë i shpejtë dhe pacienti ka marrë trajtimin ë kualifikuar. Kriza e abstinencës
alkoolike është traumatike për pacientin dhe komplikacionet e saj mund të jenë me pasoja fatale.
Menaxhimi i tyre duhet të kryet nga staf i kualifikuar dhe në ambient spitalor.
Fjalë kyçe: varësi alkoolike, spondilodiscit, Diabet Mellitus tipi II, cihrrozë alkoolike e
dekompesuar,
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Neuroinfeksionet, nje “Misdiagnoze” e Emergjencave Neurologjike
M.Qato, N.Como ,E.Puca , E.Qyra, M.Dede, G.Stroni, E.Duka,
I.Rezhdo, R.Kamberi, P.Pipero , A.Harxhi
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Përafërsisht 5% e pacientëve që paraqiten dhe kerkojne asistence mjekesore pranë njesive të
urgjencës kanë simptoma te karakterit neurologjik. Simptomat me frekuentepërfshijnë : Cefale ,
vertigo, fotofobi , kriza konvulsive ,alterime te koshiences dhe ne disa raste eshte prezente edhe
temperatura . Diagnozat e para te perqasura nga mjeket e urgjences ,duke mare shkas nga nje
simptome specifike e vetme ose kombinim i disave ,shpesh here rezultojne te gabuara nderkohe qe
angazhojne ne jo pak raste konsulta multidisiplinore te panevojshme; ne pjesen me te madhe te
rasteve me mjekun Infektolog.E nderkohe qe perparojme ndjeshem ne drejtim te diagnozes se
shpejte dhe terapise sa me te targetuar dhe efikase, “nenvleresimi diagnostik ” ashtu sikurse edhe
abuzimi ne drejtim te testeve biologjike dhe atyre imazherike ,ben qe kjo problematike te shihet nen
nje optike edhe me kritike.
Qëllimi i ketij punimi konsiston ne rishikimin e literatures dhe ofrimin e pervojes tone si kliniciste
ne menyre qe te reduktohen gabimet diagnostike dhe perte kuptuar me mire shkakun e
“misdiagnozave”
Metoda: Rishikuam literaturen ne lidhje me misdiagnozat e emergjencave neurologjike dhe per
secilen simptome ne vecanti. Analizuam arsyet e diagnozave te gabuara dhe konkluduam me
rekomandime te cilat mund t’ u ofrohen klinicisteve ne menyre qe te permiresohet performanca
diagnostike
dhe
terapeutike.
Rezultate: A.Literatura :1.Cefalea dhe Sindromi vertiginoz perfaqesojne gati 15 % te urgjencave
neurologjike ,nderkohe qe vetem 2% kanë shkaqe serioze dytësore2. krizat konvulsive paraqesin
rreth 8% te urgjencave dhe konsiderohen nje ngjarje qe mjeku nuk e ka asistuar ne momentin e
pare. Prandaj, është e rëndësishme të mblidhen te gjitha te dhenat qe kane paraprire shfaqjen e saj
3.alterimi i koshiences (me ose pa shtangesi te qafes) ne perqindjen me te madhe te rasteve
asociohet me nje patologji neurologjike edhe pse nuk mungojne rastet kur asociohet me pranin e e
crregullimeve metabolike ose infeksionit B.Praktika Klinike evidenton se rreth 5.3% e urgjencave
neurologjike perfundojne te hospitalizuar ne kliniken e Neurologjise dhe rreth 10% e tyre paraqesin
konsulte infeksionisti ne kartelen klinike per shkak te prezences se nje simptome specifike ose
sindromave qe imitojne neuroinfeksionet.
Konkluzion : Si konkluzion, duhet pranuar që një shkallë e caktuar e diagnozave te supozuara ne
pranim apo gabimeve diagnostike është e pashmangshme .Në një studim të rasteve të
keqdiagnostikuar prej neurologëve, evidentoi se diagnozat e supozuara nga mjeket e urgjences
ishin konfonduese në 44% të rasteve . Këto të dhëna vërtetojnë përfundimin e qartë se thjesht
këshillimi
i
një
neurologu
nuk
eliminon
gabimet
e
mundshme.
Nese i referohemi cka eshte cituar me siper , perqindja e misdiagnozave do te ulet ne menyre te
rendesishme dhe te qendrueshme ,fale bashkekoordinimit ne orientimin diagnostik misdis mjekeve
te urgjences,radiologeve dhe konsulenteve te specialiteteve perkates.
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Manifestimet e TB ne HIV
E Meta, A Harxhi, P Pipero, L Sulaj, D Bardhi, M Dervishi, E Gaxha, E Marku,
G Mulla, N Sulstarova, Dh Kraja, N Como
Sherbimi Semundjeve Infektive QSU’Nene Tereza”
ISHP, Laboratori Mikrobiologji SUSM
Hyrje: HIV-TB jane bashkepatologji me potencial te larte mortaliteti dhe morbiditeti. Secila prej
tyre akseleron tjetren HIV nxit progrsionin e TB latent ne TB aktiv dhe anasjelltas TB nxit
evolucionin e HIV.
Nese tek imunokompetentet Tb ben ecuri te ngadalte ne vite nga forma latent ne ate active , ne
infeksionin HIV kjo ndodh brenda disa javesh apo muajsh. Risku i Tb eshte 12-20 here me I madh
ne popullaten HIV+
HIV+ me Tbc pulmonare mund te manifestoje simptoma klasike si Tb, sikurse ne 1/5 rasteve
mund te kene simptomatike te varfer, Ro-pulmoni normal. Disa situate klinike njihen si TB sub
klinike e cila mund te coje ne nje diagnoze dhe trajtim te vonshem te tyre.
Diagnostikimi tb ne infeksionin HIV eshte me i veshtire per arsye se testet mund te resultojne false
negative si sputum apo tuberkulina.
Trajtimi i dy bashke-infeksioneve eshte nje sfide per arsye te kompleksitetit qe kane dy infeksionet
e lidhur me toksicitetin e barnave, nderveprimeve,numri madh i tabletave dhe IRIS te mundshem.
Ne sherbimin tone rezultojne 67 raste HIV-Tb nga 1993 – 2019, predominojne forma pulmonare, e
ndjekur nga meningit tbc, limfadenopatia tbc, mycobacterium avium ne IRIS, forma gastrointestinal
e tb. Testet diagnostike te perdorura kane qene mikes micrskopise , testit tuberkulines IGRA dhe se
fundi GXpert , kultura mbetet gold standart, Tek ne nuk kemi te konfirmuar forma rezistente,
Rekomandime: bazuar ne udherrefyesit WHO dhe EASC cdo person HIV+ duhet testuar per Tb
dhe anasjelltas cdo rast TB duhet testuar per HIV.
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Komplikacionet pulmonare ne infeksionin e shkaktuar nga varicella.
Elda Qyra, Monika Dede, Migena Qato, Edmond Puca, Genti Stroni, Rozeta Kamberi. Ina
Rezhda. Prof. Pellumb Pipero, Prof. Arjan Harxhi, Prof. Najada Como.
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje: Varicella (chickenpox) shkaktohet nga virusi i varicella-zoster dhe eshte ne pergjithesi
semundje e moshes feminore, Ajo eshte nje semundje beninje ne femijet dhe adultet e shendetshem.
Me kalimin e moshes mund te shfaqen edhe komplikacionet (encefaliti, infeksionet bakteriale), por
me i shpeshti mbetet ai pulmonar, rreth 5-15% e tyre mund te zhhvillojne probleme pulmonare.
Faktoret e rriskut te pneumonise perfshijne imunodepresionin, semundje pulmonare kronike,
moshen, apo shtatezanine.
Zakonisht shenjat klinike te prekjes pulmonare fillojne rreth dites 5-6 te shfaqjes se elementeve
vezikulare, me persistimin e temperatures, kolle dhe veshtiresi ne frymemarrje.
Prezantim i rastit: Pacienti, mashkull, 25 vjec paraqitet ne spital me temperature te larte dhe
elemente vezikulare ne lekure (fytyre, trup, koke). Dy dite pas shtrimit pacienti referon per kolle
dhe veshtiresi ne frymemarrje, dhimbje gjoksi nderkohe qe temperatura persistonte ne shifra te
larta.
Ne ekzaminimet laboratorike u vu re leukopeni (me pas leukocitoze), anemi e lehte dhe trombopeni
ne vlera te moderuara. Gjithashtu edhe rritje e transaminazave. Ne astrupograme kishte ulje te SO2
deri ne vlera 85-87 %.
Radiologjikisht u pane opacitete nodulare bilaterale,
Pacienti u mjekua me aciklovir (iv), ceftriakson, kortikoterapi, O2 terapi dhe mjekim suportiv (per
10 dite). Fatmiresisht gjendja e tij u permisua dhe nuk ishte i nevojshem qendrimi i tij ne repartin e
terapise intensive (pavaresisht se konsultat me mjeket reanimatore ishin te vazhdushme).
Konkluzione: Pneumonia mund te jete nje nga komplikacionet kryesore te infeksionit nga VZV,
ndonjehere edhe fatale nese pacienti ka faktore rrisku te larte dhe nuk mjekohet ne kohe.
Acikloviri eshte mjaft efektiv ne mjekimin e saj, pa harruar edhe antiviralet e tjere si valaciklovir,
famciklovir.
Nuk duhet te heqim nga vemendja grupe te vecanta si grate shtatezena apo paciente te
imunokompromentuar (kortikoterapi, kimioterapi, apo demtime te fituara te imunitetit), te cilet jane
mjaft vulnerabel ne drejtim te shfaqjes se komplikacioneve.
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Endokarditi infektiv tek perdoruesit e drogave intravenoze.
Paraqitje e 8 rasteve.
M.Dede, E.Muco, E.Qyra, E.Puca, G.Stroni, M.Qato, prof.P.Pipero, prof.A.Harxhi,
prof.N.Como
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Objektivi:
Pershkrimi i te dhenave klinike, laboratorike, mikrobiologjike dhe ekografike ne 8 raste te
perdoruesve te drogave intravenoze te shtruar dhe te ndjekur ne Sherbimin e Semundjeve Infektive
QSUT me endokardit infektiv akut .
Metoda:
Eshte bere nje analize retrospektive e te dhenave per 8 raste meshkuj me moshe 24-34 vjec
perdorues te drogave intravenoze, te ndjekur ne spitalin tone gjate periudhes 2015-2019.
Rezultatet:
8 paciente perdorues te drogave intravenoze te shtruar ne spitalin tone te diagnostikuar me
endokardit Infektiv, 4 prej te cileve me hemokultura positive per Staphylococcus aureus dhe 4
hemokultura negativ, me prani vegjetacioni ne valvulen native trikuspidale ne eko kardiake ne te 8
rastet dhe me temperature te larte mbi 38oC.Te 8 rastet ishin meshkuj dhe me moshe mesatare 29
vjec ( 24-34 vjec). 6 nga 8 rastet jane paraqitur me prekje pulmonare me pneumoni stafilokoksike, 1
me insuficience multiorganore dhe 2 prej tyre me tromboze te venes femorale dhe popliteale. 3 nga
rastet kishin insuficience akute renale dhe hepatike dhe vetem 2 prej tyre kishin vasculitis kutan
akut. Eko Transezofageale (TEE) eshte realizuar ne 5 prej tyre per te konfirmuar diagnozen.Ne te
gjithe keta paciente trajtimi mjekesor ka konsistuar vetem ne trajtimin me antibiotikoterapi. Ne 7
prej tyre trajtimi ka qene i suksesshem me perjashtim te 1 rasti me insuficience multiorganore.qe ka
bere exitus.
Konkluzionet:
Endokarditi infektiv duhet te meret ne konsiderate si diagnoze diferenciale tek pacientet perdorues
te drogave intravenoze qe paraqiten me shenja klinike te ndryshme. Eko kardiake ngelet nje
ekzaminim I rendesishem ne diagnostikimin e hershem te endokarditeve infektve. Nje trajtim I
suksesshem ne rastet e komplikuara kerkon nje bashkepunim te ngushte midis infektologut,
kardiologut, toksikologut dhe kardiokirurgut.

37

Sindrom febril i zgjatur me elemente erythematoze papuloze qe ne biopsi te
lekures rezultoi Erytheme fixe.
Esi Duka, N. Çomo, P. Pipero, A. Harxhi, M. Qato, E. Puca, E. Qyra, G. Stroni, I. Rezhdo, R.
Kamberi.
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje.Erythema (erythros) eshte skuqje elekures ose e membranes mukoze qe shkaktohet nga
hyperemia ne kapilaret siperfaqesor.Shkaktohet nga demtimet e lekures, infeksionet, reaksionet
medikamentoze, djegjet nga dielli, radioterapia etj.
Qellimi.Pershkrimi i nje rasti me sindrom febril te zgjatur me elemente erythematoze papuloze qe
ne biopsi te lekures rezultoi erytheme fixe.
Prezantimi i rastit.Pacientja,63 vjeçe paraqitet ne kliniken e Semundjeve Infektive me temperature
te larte deri ne 40 º C, ethe, daljen e elementeve eritematoze papuloze ne parakrahe, ne shpatullen e
djathte, ne te dyja kembet nga gjuri e poshte dhe ne regjionin femoral te dhimbshem ne prekje,
dobesi trupore, artromialgji, kolle te thate. Ajo referonte se keto ankesa i kishin filluar perpara 6-7
ditesh fillimisht me temperature subfebrile deri ne 38º C dhe me pas me ethe, temperature te larte
dhe kolle. Dy dite para se te paraqitej ne spital referonte per daljen e elementeve eritematoze
fillimisht te padhimbshem por me pas te dhimbshem.Ne momentin e shtrimit ne spital ne
ekzaminim objektiv u evidentua prania e elementeve eritematoze ne ekstremitetet e siperme dhe te
poshtme dhe nje respiracion i ashper ne te dy fushat pumonare me i theksuar ne bazat e pulmoneve.
Ne gjakun periferik ne formulen leukocitare nuk u kostatua devijacion, me eritrosediment 26
mm/h.Protein C-reaction (PCR) rezultoi 73.6 mg/dL.Hemokulture-sterile. Ne testet imunologjike u
konstatua ANA pozitiv, anti SMA pozitiv ndersa faktoret e komplementit dhe FR rezultuan
negative.Gama Interferon 0.35 UI/ml.Mantoux negative.ACE 11.2U/L.Radiografia e pulmonit
rezultoi theksim hillier billateral.CT thoraxi rezultoi normal pa limfadenopati.Nga konsulta me
Reumatologun rezultoi pa probleme akute te sferes reumatologjike. U realizua konsulta me
Dermatologun ku u realizua edhe biopsia e lekures e cila rezultoi Erytheme fixe. Pacientja u trajtua
me antibiotikoterapi (Ceftriaxon 1.0 g, ivx2,), vitaminoterapi, kortikoterapi dhe antipiretik.
Konkluzionet.Ne pacientet qe manifestojne elemente eritematoze ne lekure ne te cilet nuk eshte
percaktuar etiologjia e shfaqjes se tyre nje rol mjaft te rendesishem krahas te dhenave klinike,
laboratorike dhe imazherike luan edhe biopsia e lekures qe perben edhe çelesin e diagnoses.
Fjale kyçe:sindrom febril, erythema, erythro, erythema fixe.
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Rikecioza e prezantuar si gjendje febrile e zgjatur
Dr. Anjeza Dajlani
Hyrje Rikeciozat janë sëmundje infektive bakteriale endemike qe kane nevoje per vektor
transmetues. Karakterizohen nga ethe, mialgj, artragji, temperaturë të lartë , cefale dhe ekzantemë
.Diagnostikimi dhe trajtimi i hershëm me doxyciclini është mjaft i rëndësishëm.
Qëllimi Të evidentoheshin rastet e diagnostikuara me rikeciozë në shërbimin infektiv të Spitalit
Rajonal Elbasan në kuadër të rasteve të paraqitura me gjendje febrile të zgjatur pranë këtij shërbimi.
Materiale dhe metoda U rishikuan rregjistrat e shërbimit infektiv të Spitalit Rajonal Elbasan duke
filluar nga periudha janar 2014 deri në tetor 2019. U përfshinë në studim të gjithë rastet me
diagnozën e hyrjes : Gjendje febrile. Diagnoza e rasteve me Rikeciozë ka qënë bazuar kryesisht në
shenja dhe simptoma klinike, njohuritë epidemiologjike të zonave endemike si edhe në rezultatet
laboratorike si testi i aglutinimit në lamë dhe në tub Weil Felix (Suspension Proteus OX19),ose
SAT(MAT). Titrat e antitrupave >1:160 u konsideruan pozitive.
Rezulatet U identifikuan360raste të paraqitur me gjendje febrile ( raporti meshkuj : femra 1.2:1)
ndër të cilët 38 rezultuan me diagnozën Rikeciozë (m:f 1.9:1). Grupmosha më e prekur nga
rikecioza rezultoi 15-25 vjeç dhe 46-55 vjeç me përkatësisht 9 dhe 8 raste. Numri më i lartë i
rasteve u vu re gjatë sezonit të vjeshtës dhe zonat më të prekura ishin Labinot, Gracen,Funar. 93% e
rasteve rezultuan me përmirësim të gjendjes nga trajtimi me doksiciklinë dhe pa komplikacione.
Ditëqëndrimi mesatar në spital ishte 7.39 ditë dhe koha mesatare nga fillimi i supozuar i sëmundjes
në hospitalizim dhe diagnostikim ishte 7.24 ditë.
Konkluzione Rikecioza eshte nje semundje karakteristike e zonave malore te qarkut te Elbasanit.
Diagnostikimi i hershem eshte I lidhur ngushte me prognozen e semundjes. Trajtimi me doxyciclini
ka qene i suksesshem ne trajtimin e rasteve te hospitalizuara.
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Menaxhimi i rasteve me Antraks kutan, Sarande
Mehmeti Jonida, Nikolla Elida Nika Lefter, Kuri Niko, Drazho Lida.
Spitali “Petro Nako”, Sherbimi I Semundjeve Infektive, Sarande
Hyrje: Antraksi kutan eshte forma me e zakonshme me rreth 98% te rasteve, qe karakterizohet me
formimin e nje ulceracioni nekrotik-hemorragjik, pustule malinje, e shkaktuar nga bacilli I
Antraksit, ne pergjithesi nje zoonoze, semundje profesionale ku rrethi I Sarandes/Delvines
konsiderohen zona me incidence te larte.
Qellimi: Paraqitja e menaxhimit te 61 rasteve me Antrax cutan te trajtuar nga mjeku infektolog
prane Spitalit “Petro Nako “, Sarande, ne periudhen kohore qershor 2015, qershor 2019.
Matreriali dhe metoda: Te dhenat klinike,epidemiologjike, laboratorike , terapeutike te 61
rasteve me Antraks kutan ne rrethin e Sarandes.
Rezultati : Pacientet te paraqitur ne Spital prane mjekut infektolog, respektivisht ne vitin 2015 -16
raste, 2016 -23 raste, ne 2017 -16 raste, ne 2018 -2 raste dhe ne vitin 2019 -4 raste. Mosha mesatare
ishte 42.9 vjec (11 vj-75 vj), sipas gjinise ndaheshin ne meshkuj 59 %, femra 41%. Nga zonat rurale
u paraqiten 70 % e pacienteve( duke perfshire fshatrat e Sarandes dhe Delvines).Si shkaktare
epidemiologjike vetem 20% i rasteve vinin nga kontakti me bagetite dhe 23 % nga punimi I tokes,
apo plehut. Rreth 87% e rasteve me pustula ne anesite superiore dhe 23 % ne anesite inferiore,
14.7% e rasteve kishin me shume se nje pustul. Temperature shfaqen 13% te rasteve. Koha
mesatare para paraqitjes tek mjeku 4.25 dite. Jane hospitalizuar 55.7% te rasteve me kohe qendrimi
mesatare 5.95 dite. Diagnoza ne te gjitha rastet u vendos nga shfaqjet klinike dhe mikroskopia
direkte. Leukocitoze shfaqen 13 % te rasteve, nivel te rritur PCR 29.5%. Mjekimi me
antibiotikoterapi (Ampicillini/Cefazolini , doxycicllini),perparim kirurgjikal u realizua ne 6% te
rasteve. Asnje rast nuk pati komplikacione te metejshme.
Fjale kyce: Antraks kutan, menaxhim, Sarande.
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Ecuria klinike e rasteve me tetanoz në optikën e një menaxhimi të ri klinik
Entela Kolovani, Ergys Ramosaço, Arben Ndreu, Najada Como, Arjan Harxhi, Artan
Simaku, Shkelqim Kurti, Dhimiter Kraja
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje: Në Dhjetor të vitit 2009, Reparti i Kujdesit Intensivi Shërbimit Infektiv QSUT, u pajis me
aparatura të ventilimit mekanik, duke i ofruar pacientëve të tij një kujdes mjekësor më cilësor. Kjo
gjë ndihmoi dhe pacientët me tetanoz, duke mundësuar një hospitalizim dhe menaxhim më të mirë,
për të aplikuar protokolle trajtimi dhe regjime monitorimi më komplekse, krahasuar me ato të
aplikuara më parë. Pavarësisht përmirësimit të politikave të vaksinimit gjatë dekadës së fundit në
Shqipëri, akoma ka raportime të pacientëve të prekur nga tetanozi, shfaqje e cila mendojmë se është
e lidhur me dy faktorë kryesore: ulja e titrit të antitrupave të klasës IgG me rritjen e moshës
(vaksinimi i detyryeshëm në vendin tonë përfundon në moshën 18 vjeç), si dhe trajtimi jo i duhur i
plagëve pontecialisht tetanogjene.
Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë dekursin klinik dhe prognostik të rasteve me tetanoz në 10
vitet e fundit tek ne.
Materiali/Metoda: ky është një studim retrospektiv. Ne mblodhëm të dhënat mjekësore për 16
pacientë të diagnostikuar me tetanoz dhe të hospitalizuar në Repartin e Kujdesit Intesiv të Shërbimit
Infektiv QSUT, për periudhën Janar 2010-Shtator 2019.
Rezultatet: Mosha mesatare e pacientëve me tetanoz ishte 53.5 (12.3) vjeç, që varionte 37-79 vjeç.
9 pacientë apo 56.2% e tyre ishin femra dhe 7 (43.7%) ishin meshkuj. Plagët nga cpimet ishin në
pjesën më të madhe portë hyrëse (94%) dhe në një rast (6%) kafshimi nga qeni. Lokalizimi mëi
shpeshtë ishin ekstremitetet e poshtme 81.3%. Periudha mesatare e inkubacionit ishte 9.8 (3.8) ditë
(varionte 3-14 ditë). Vetëm një pacient shfaqi tetanoz të lokalizuar (6%), ndërsa gjithë të tjerët
paraqitën tetanoz të gjeneralizuar dhe të gjithë këta iu nënshtruan intubimit endotrakeal (94%).
Periudha mesatare e hospitalizmit ishte 25.2 (22.5) ditë (varionte 1-75 ditë). Shtatë pacientë bënë
exitus letalis, me një raport “case-fatality”43.7% (95%CI 21.54-68.05).
Konkluzion: Tetanozi mbetet akoma një sëmundje problematike në vendin tonë, si pasojë e
mungesës së realizimit të vaksinimit të kujtesës te moshat mbi 18 vjeç, sidomos në personat që
jetojnë në zonat rurale, ku dhe mundësia e ekspozimit është më e madhe. Prognoza mbetet jo e mirë
në rastet me tetanoz të gjeneralizuar, pavarësisht trajtimit adeguat dhe përmirësismit të aparaturave
mjekësore të ofruara.
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Sindromi Febril Akut i Ethes Tifoide - Prezantim rasti
M.Qato, N.Como, P.Pipero, I.Rezhdo, A.Harxhi
Sherbimi i Semundjeve Infektive, QSU Nene Tereza
Ethja Tifoide mbetet ende një problem i madh shëndetësor në të gjithë botën. Prezantimi klinik
është i larmishëm; shpesh here paraqitet tipik, klasik me ethe, kolika abdominale dhe manifestime
gastrointestinale, te shoqeruara me shfaqjen e rozeoles dhe ne raste te tjera me pak specifik me
shenjat e toksikozes sistemike, djersitje, dhimbje koke, anoreksi, kollë, dobësi, miartralgji e ne disa
raste deri ne manifestime neuropsikiatrike. Evidenca te rendesishme nga ekzaminimi objektiv
perfshijne bradikardine, splenomegaline dhe hepatomegaline si dhe komplikacione te rendesishme
si koagulimi intravaskular i diseminuar, pneumoni, artriti / artralgjia dhe hepatiti.E megjithate,
perpos ketij konstelacioni klinik te pasur qe na ofron shpesh literatura dhe praktika klinike,
shpeshhere Sindromi Febril ngelet I vetmi markues klinik I Ethes Tifoide.
Me poshte po paraqesim rastin e nje subjekti mashkull,48 vjec te hospitalizuar ne Spitalin Infektiv
ne muajin Tetor 2019. Fillimisht pacienti paraqitet ne Urgjencen e Sherbimit Infektiv me nje histori
gati 8 ditore me temperature, ethe, miartralgji, asteni dhe diskomfort te lehte abdominal. Ne kushtet
e temperatures se larte, continua, pacienti hospitalizohet. Plotesohet me ekzaminimet e para ku e
vetmja edhene e rendesishme laboratorike rezulton PCR 83. Gjate tre diteve te hospitalizimit
trajtohet me Cefriaxone.Pas 48 oresh terapi sfebrohet dhe diten e trete dehospitalizohet. Tre dite pas
dehospitalizmit,pacienti paraqitet serish prane urgjences infektive duke referuar gati 48 ore
temperature te larte te vazhdueshme. Temperatura shoqërohej me cefale,miartralgji dhe diskomfort
te moderuar abdominal. Ekzaminimi fizik evidentoi: pacienti febril, i zbehtë, me dehidrim të
moderuar, lëkurë pa lezione ose limfadenopati, hepari dhe lieni ne parametra normale dhe shenja
Blumberg mungon. Pjesa tjetër e ekzaminimit nuk evidentoi te dhena te rendesishme. Testet
laboratorike treguan: CRP 98 mg / l, hematokrit 25.6%, hemoglobinë 11,9 g / dL, Leukocite 16.000
qeliza / mm3 e shoqeruar me granulocitoze. Funksioni renal dhe hepatik ishin normale.
Hemokultura ,Urokultura rezultuan negative. Testet imunologjike rezultuan negative. Ne pritje te
rezultateve per antigenet febrile si dhe koprokultures ,u realizua CT abdomeni I cili evidentoi vetem
nje lame likidi ne qesen skrotale.Nderkohe pacienti u vendos ne terapi me Ceftriaxone dhe
Ciprofloxacine ,regjim i cili u pasua me nje afebrilitet te qendrueshem rreth 48 ore pas fillimit te
ketij kombinimi terapeutik. Dy ekzaminimet e fundit te marra evidentuan binomin qe do te vendoste
edhe diagnozen e ketij Sindromi Febril ( Widal TO 1:80 dhe TH 1:640 , nderkohe qe ne
koprokulture u izolua Salmonella spp)Pacienti vazhdoi me te njejtin regjim terapeutik per 10 dite
qendrimi spitalor dhe me terapine mbajtese ambulatore. Konkluzion: Ky rast na kujton rëndësinë e
fokusimit tek Ethet tifoide si pjese e rendesishme e diagnozës diferenciale të sindromave
febrile.Megjithë përpjekjet në të gjithë botën për të ruajtur survejancen e duhur dhe për të
përmirësuar metodat diagnostikuese, Ethja Tifoide ende konsiderohet nje diagnoze e vështirë për tu
njohur për shkak të ndjeshmërisë së ulët të ekzaminimeve klinike dhe laboratorike. Per kete arsye
,marrja në konsideratë e kesaj diagnoze e lejon klinicistin që të përdorë metoda alternative të
diagnostikimit, midis tyre edhe proves terapeutike.
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“Semundja Castleman” multicentrike e lidhur me HHV-8 ne terren te
infeksionit HIV
Arsilda Gjataj, Esmeralda Meta, Arjan Harxhi, Dhimiter Kraja, Najada Como
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje:Semundja Castleman e konsideruar si hiperplazi angiofolikulare apo limfonodulare, perben
nje crregullim agresiv limfoproliferativ te rralle te qelizave limfocitare tip B. Etiologjia mund te jete
kryesisht e panjohur ose e lidhur me Virusin Herpetik Human-8 (HHV-8) dhe ne kete rast mund
edhe te bashkeshoqerohet me Sarkoma Kaposi. Manifestimet klinike jane sistemike dhe objektivisht
shoqerohet me limfadenopati unicentrike ose multicentrike. Ky crregullim prek kryesisht meshkujt
qe bashkejetojne me infeksion HIV dhe ka zakonisht perfundim fatal.
Metoda:Pershkrimi i nje rasti klinik te diagnostikuar dhe trajtuar per semundjen castleman ne nje
pacient me infeksion HIV, ne Sherbimin e Semundjeve Infektive, QSUT, ne vitin 2017.
Rezultate:Pacient mashkull 26 vjec, i njohur si perdorues drogash dhe i diagnostikuar me infeksion
HIV stad AIDS dhe bashkinfeksion hepatit C prej 4 vitesh. Qe prej kohes se njohjes se statusit HIV
pozitiv pacienti filloi terapine antiretrovirale, linja e pare me Zidovudine/Emtricitabine dhe
Efavirenz. Per shkak te stilit te jetes problematike pacienti nuk ishte aderent me terapine
antiretrovirale. Ne shkurt 2017 pacienti diagnostikohet me pleuropneumoni dhe ne ekzaminime
kontrolli rezulton me renie te limfocitit T CD4+ 2,1%-19 qeliza/mm3. TAR kaloi ne linje te dyte me
Truvada, Efavirenz dhe Raltegravir. Nje muaj me pas pacienti paraqitet serisht ne kliniken
ambulatore te HIV me ankesat: temperature e larte, dhimbje fyti, dobesi e theksuar trupore.
Objektivisht: kandidoze orale, renie ne peshe, limfadenopati aksilare dhe cervikale bilaterale,
hipertrofi tonsilare. Te dhenat laboratorike: pancitopeni, hipoalbuminemi, hipergamaglobulinemi.
Ekzaminimi skanerik rezultoi me limfadenopati difuze, cervikale, aksilare dhe abdominale. Ne keto
kushte pacienti i nenshtrohet ekscizionit kirurgjikal te limfonodulit cervikal per biopsi. Te dhenat
histopatologjike konkluduan per semundjen Castleman te lidhur me HHV-8. Trajtimi u realizua me
kimioterapi te kombinuar CHOP ( Ciklofosfamid, Doksorubicin, VinkristindhePrednizolon) dhe
terapi mbeshtetese. Pas nje jave nga fillimi i mjekimit pacienti nuk ishte febril dhe diametri i
limfonodulave u zvogelua. Pas 3 javesh qe perkon me ciklin e dyte te kimioterapise pacienti
komplikohet me SDRA. 2 jave me vone pacienti ben ekzitus letalis per shkak te nje prekjeje
multiorganore, pavaresisht terapise intensive te aplikuar.
Konkluzione:Menaxhimi i semundjes Castleman mbetet nje sfide dhe perqasja e nje standarti te arte
eshte ende ne proces studimi. Megjithate, trajtimet e diteve te sotme sipas rishikimit te literatures
mbeshtesin kimioterapine e kombinuar me baze Rituksimabin ( antitrup monoklonal kundrejt
CD20+ te limfocitit B).
Fjalet kyce: Semundja Castleman, HIV, limfadenopati, Rituksimab.
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Kondiloma anale gjigande neoplazike HIV lidhur
Ermira Goxha, Arjan Harxhi, Esmeralda Meta, Najada Como
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Neoplazite anale te formes condilomave janë të lidhura me prezencen e human papilloma virus
(HPV), një infeksion mjaft shpeshte gjate marredhenieve seksuale. HPV nuk eshte virus i vetem njihen rreth 150 lloje, që kanë evolucione të ndryshme. Disa lloje të HPV nuk duket se dëmtojnë,
llojet e tjera shkaktojnë sythat anale dhe gjenitale, ndërsa të tjerët mund të shkaktojnë kancer anal
dhe qafës së mitrës. HPV 16 dhe HPV 18 janë llojet që kanë më shumë gjasa të shkaktojnë kancer.
Personat HIV+ jane me te rrezikuar për të bere kancer ano-rektal (anal intraepitelia neoplasia
AIN) të shkallës te avancuar krahasuar me te tjerët. HIV duke interferuar ne sistemin imunitar
zvogëlon aftësinë e organizmit për të mbajtur nën kontroll infeksionin HPV.
Case Report: NL, mashkull 49 vjec i diagnostikuar HIV + ne korrik 2015 stadi B3, me infeksione
oportuniste HZ cefalik, leukoplaki, kandidoze orale, hepatit viral B, wasting syndrome me limf
CD4+ 6% - 45 qel/mm3 per te cilen u trajtua paralelisht per oportunizmat dhe ART
TDF/FTC/EFV. Ne dinamike 2 vite pas verehet renie e nivelit CD4+ dhe rritje e HIV RNA, shfaqje
te sekrecioneve sanguinolente anale. Ne ekzaminimet e bere evidentohet proktit eroziv dhe fistule
anale per te cilen intervenohet si dhe kalon ne linjene dyte te ARV TDF/FTC+ ATZ/Ritonavir.
Ecuria klinike e pacientit vazhdon jo e mire ne 2017 me shfaqje te condilome anale dhe anemi per
te cilat ju nenshtrua konsulatave me kirurge dhe ekzaminimeve biologjike dhe histo-patologjike. Ne
2019 madhesia e kondilomes anale arrin ne permasa 15x15cm dhe infiltrime ne mm gluteale,
scrotal dhe radix penisit;Kuadri histo-patologjik karcinome skuamoze e mirediferencuar. U
realizuan konsulta te perbashketa me onkologe kirurge, kimiterapeute radioterapeute nga te cilet u
vendos indikacionet per intervent. Rasti transferohet ne sherbimin e onkologjise per nderhyrje te
metejshme te tipit kolestomes dhe me pas mundesine e radioterapise . Imunologjikisht dhe
virologjikisht beri permiresim te dukshem me rritje te nivelit limfociteve CD4+ dhe renie te HIV
RNA , por patem deshtim klinik. Dy muaj pas rasti ben exitus .
Konkluzioni: Condilomat anale jane patologji beninje pergjithesisht , por ne kuadrin e
imunodeficences mund te trasformohen ne neoplazi jete kercenuese, Sreening per HPV anale duhet
te jete pjese protokollit diagnostikues ne rasti e pacienteve HIV+.
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Letaliteti ne pacientet HIV+, veshtrim i pergjithshem ne 2019
Aurela Balla, Arjan Harxhi, Esmeralda Meta,
Nensi Sulstarova, Ermira Gaxha, Najada Como
Sherbimi Semundjeve Infektive QSU “Nene Tereza”
Hyrje: Ne aktualitein e terapise antiretrovirale eshte ulur ndjeshem morbiditeti dhe mortaliteti nga
HIV. Ne vendin tone nga 1993 kur eshte dg rasti i pare HIV+ , numri I personave te infektuar me
HIV eshte ne rritje , por me fillimin e ARV pas 2004 eshte vene re renie e semundhmerise si dhe e
vdekshmerise , mgjth ende mbetet problem mortaliteti i konsiderueshem ne grupin e ketyre
pacienteve.
Qellimi evidentimi shkaktareve, faktoreve te riskut te mortalietetit ne rastet HIV+ te rezultuar me
exitus letalis ne 2019.
Materiale dhe Metoda: Analizuam 22 raste me exitus letalis ne subjekte HIV pozitiv pergjate vitit
2019, duke identifikuar shkaktaret HIV lidhur dhe jo HIV lidhur, faktoret e riskut, jetgjatesine,
fazen e identifikimit te imunodeficiences.
Rezultatet: 16 ishin meshkuj dhe 6 ishin femra. Bazuar ne shkaktaret HIV-lidhur 1 rast Sarkome
Kaposi pulmonare , 1 Aplazi medulare , 1 limfome cerebrale, 1 TBC pulmonare, 1 neoplazi anorektale –condilome gjigande , 1 meningit criptokoksik, 7 insuficience respiratore probable PCP, 1
wasting syndrome, 1 diarre me wasting syndrome, ne shkaktaret jo HIV – lidhur 1 rast me
insuficience renale acute, 1 SPOK, 1 suicide, 2 vdekje ne shtepi ,1 aplazi medulare medikamentoze.
Bazuar ne stdin e imunodeficiences : 5 raste late-presantation me Limf CD4+ < 100 qel/mm3 ne
base line, 3 raste ecuri jot e mire nen ARV , 8 raste deshtim imunologjik dhe virologjik .
Jetegjatesia varionte 1 muaj – 13 vjet.
Perfundime: 1) 68% e vdekjeve ishin shkaktare HIV-lidhur,
2) 22.7% prezantuar ne stad te avancuar C3, 3) 36.36% deshtim virologjik dhe imunologjik
27,2% ishin jot e lidhur me HIV-in
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Leishmaniaza viscerale ne subjekt me Infeksion HIV/AIDS
G.Mulla, A.Harxhi, N.Como, P.Pipero, E.Meta, E.Muco, E.Marku, R.Argjirofski
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje: Leishmaniaza eshte nje semundje e shkaktuar nga parazite protozare me lokalizim
intracelular te gjinise se Leishmanias, e cila transmetohet permes pickimit nga miza phlebotomine.
Leishmaniaza viscerale, eshte forma me severe e Leishmaniezes, e cila ne rast se nuk
diagnostiokohet dhe trajtohet sakte, ka nje shkalle teper te larte te fatalitetit. Paraziti migron drejt
organeve te brendshme te trupit si heapri, lieni dhe palca e kockave. Nje shqetesim te vecante sipas
OBSH, perben rritja e rasteve te bashke infeksionit midis VL – HIV, pasi po vihen re gjithmone e
me shume raste te infeksionve oportuniste te VL tek pacientet me HIV.
Bashkeinfeksioni VL-HIV, ka nje impakt te madh ne diagnozen dhe ecurise klinike te infeksionit
pasi prania e ketyre dy semundjeve ka ndikim te ndersjellte tek njera-tjetra : Pacientet e infektuar
nga HIV jane me vulnerabel ndaj VL, dhe nga ana tjeter, VL pershpejton replikimin e virusit te HIV
cka shkon drejt progredimit ne stadin AIDS.
Rrisku i deshtimit te terapise i VL eshte teper i larte ne rastet e bashkeinfeksionit me HIV,
pavaresisht perdorimit te ARV, rastet e relapsit qe hasen jane teper te larta.
Prezantim rasti klinik :
Pacient Mashkull, 51 vjec pesha 89kg, diagnostikuar me HIV ne vitin 2007 Stad AIDS me skeme
mjekimi ARV: Atripla (tenofovir/emtricitabine/efavirenz).Ne date 02.12.2015 hospitalizohet prane
SHI per shkak te ankesave : lodhje, dobesi e theksuar, djersitje. Ne E.O : Facies i zbehte, ngjyre
dheu. Me hepar dhe lien te prekshem nen harkun brinjor. Ne hemograme rezulton me pancitopeni
WBC 2.6x10^3, RBC 2.29 x10^6, HGB 5.7 g/dL. Ne Elektroforezen e Proteinave vihet re rritje e
Gamma Globulinave. Ne MRI rezulton hepato spleno megali dhe limfadenopati retroperitoneale.
Realizohet Mielograma nga ku rezulton Leishmania + (pozitiv).
Rasti konsiderohet si Leishmania pozitiv ne nje subjekt me infekesion HIV stadi AIDS me
serologji dhe Mielograme pozitive per Leishmania.
*04.12.2019 Fillohet skema e mjekimit me Amphotericine B Liposomale 50 mg-4flk per 7 dite
resht ( duke u bazuar tek doza 3-5 mg/kg dhe pesha 89 kg e pacientit). Dhe doza perseritet nje here
ne jave per dy javet ne vazhdim.
*Pas 4 muajsh (19.04.2016) pacienti rihospitalizohet, perserit skemen me Amphotericine B
Liposomale 50 mg-4flk.
*Rihospitalizim 06.05.2019 skemen e radhes me Amphotericine B Liposomale 50 mg-4flk
*Rihospitalizim 12.07.2019, relizohet mielograma ku rezulton Leishmania pozitiv.
Skema e mjekimit me Amphotericine B Liposomale 50 mg-4flk (relizon 12 cikle – cdo dite) +4
cikle cdo 7 dite ( gjithesej 16 cikle ).
*Rihospitalizim 29.08.2019 fillon skemen e trajtimit me Amphotericine B Liposomale 50 mg4flk cdo 4 jave per 6 muaj ne vazhdim.
Konkluzioni : Pavaresisht aderences se mire ndaj terapise me ARV, jane hasur episodet e relapsit
tek pacienti me bashkeinfeksion VL-HIV.
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Survejanca epidemiologjike e rasteve me infeksione spitalore ne QSUT.
Arjan Harxhi1, Mereme Sela2, Albana Fico1, Erjona Shehu2, Besim Boci1,Jera Kruja2,
Narvina Sinani3
1. Universiteti i Mjekesise Tirane, UMT, Departamenti i Semundjeve Infektive.
2. Sektori i Kontrollit te Infeksioneve Spitalore “ Nene Tereza” SKIS
3. Pharmacy Division “Mother Teresa”
4. Sherbimi Neurologjise QSUT.
Hyrje: Sektori i Kontrollit te infeksioneve spitalore ne QSUT ka si objektiv te punes se tij edhe
kryerjen e survejances se infeksioneve spitalore te raportuara nga Sherbimet klinike.
Qellimi i punimit:
Ky punim ka si qellim paraqitjen dhe analizimin e te dhenave te raportuara nga survejanca
epidemiologjike e infeksioneve qe lidhen me kujdesin shendetesor( infeksionet spitalore) te
raportuara nga sherbimet e QSU Nene Tereza, Tirane gjate vitit 2018.
Rezultatet:
Gjate vitit 2018 jane raportuar ne total 9 (100%) raste te dyshuara si infeksion qe lidhen me
kujdesin shendetesor ( Infeksione ) spitalor. Shperndarja e raste eshte evidentuar ne 4 klinika e
perkatesisht:
5( 55.5 %) raste nga Sherbimi i pare i Kurirgjise se Pergjithshme.
2 (22.3 %) raste nga Sherbimi i kardiokirurgjise.
1( 11.1%) rast nga Sherbimi i trete i Kirurgjise se Pergjithshme.
1 ( 11.1%) rast nga Reanimacioni qendror.
Nga totali i rasteve te raportuara per infeksion spitalor jane marre 6 mostra per ekzaminim
bakteriologjik ne plaget operator, nga te cilat vetem 2 mostra rezultuan pozitive nga laboratori i
Mikrobiologjise te QSUT me staphilococcus aureus dhe 1 spp; 1 moster rezultoi Acinetobacter
dhe 1 proteus mirabilis. Ndersa ne nje nga rastet e raportuara eshte marre material nga kateteri nga
ku rezultoi co- infeksion E coli acinetobakter e staphilococcus spp.
Perfundim:
Mbeshtetur ne te dhenat e mesiperme mendojme qe ka nje nen-raportim te rasteve me infeksione
spitalore ne QSUT. Rastet e raportuara lidhen kryesisht me sherbimet e Kirurgjise dhe
reanimacionit.
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Dominimi Mikrobik ne Osteomielitin Kronik me Polirezistence Antibiotikesh I.Rezhdo, N.Como, M.Qato, P.Pipero, A.Harxhi
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Osteomieliti kronik është një patologji sfiduese për t’u trajtuar. Trajtimi i zgjatur përfshin kosto të
larta dhe rezulton shpesh në humbje të efikasitetit terapeutik.
Osteomieliti është evidentuar me shpesh në frakturat e hapura me kontaminim te indeve të buta si
dhe pas riparimit kirurgjikal të brendshëm të frakturave. Rreziku i osteomielitit të shkaktuar nga
traumat në fraktura e kockave të gjata, varion midis 3% dhe 50% në varësi të ashpërsisë së tij, me
ritme të recidivave nga 20% deri në 30%.
Menaxhimi i osteomielitit kronik të femurit distal është i vështirë dhe shpesh rezulton në humbje të
gjymtyrëve. Antibiotikët luajne rolin kryesor ne trajtimin e tij; megjithatë, terapia me antibiotike
shpesh rezulton e pasuksesshme kur përdoret pa pastrimin adekuat kirurgjikal të kockave të
infektuara. Shpesh, këta pacientë kanë një histori frakture, dhe infeksioni i hershëm përparon me
pas në osteomielit kronik. Organizmi më i zakonshëm infektues është Staphylococcus aureus.
Kirurgjia mbetet linja kryesore terapeutike duke perfshire heqjen e indit te demtuar deri ne
rezeksion të gjerë kirurgjikal ose amputim.Me poshte paraqesim rastin e nje mashkulli 64 vjecar, te
hospitalizuar ne Spitalin Infektiv gjate muajit Shtator 2019. Pacienti ,nje subjekt pa sëmundshmëri
të veçantë bashkëekzistuese te meparshme përveç Hipertensionit arterial. Përafërsisht një vit para
prezantimit, ai pësoi një frakturë të femurit të djathtë si pasoje e nje aksidenti, e cila u trajtua ne
menyre kirurgjikale me proteze te pjeses distale te femurit. Rreth tre muaj pas interventit pacienti
zhvilloi një infeksion nga Staphylococcus Aureus. Kjo situate u shoqerua dhe me fillimin e trajtimit
me antibiotike. Pasi përfundoi një terapi me antibiotikë, pacienti iu nënshtrua tre procedurave të
tjera të heqjes se indit te demtuar dhe antibiotikoterapise me Vancomycine IV ne periudhe afatgjatë.
Në ekzaminim objektiv, evidentuam një sinus purulent afër gjurit, i cili vendosej në një thellësi prej
5 cm. Ekstremiteti inferior i majtë ishte 4 cm më i shkurtër se I djathti .Ne gjakun periferik
evidentuam leukocitoze dhe devijim te formules leukozitare , ERS 16 mm / H dhe CRP 0.58 mg / l.
Rasti u plotesua me dy kultura te plages, të marra në kohe të ndryshme dhe në të dy kulturat kemi
evidentuar një gamë të gjerë të rezistencës antibiotike. Ne përputhem të dhënat nga të dyja kulturat,
në të cilat u izoluan Staphylococcus Aureus dhe Pseudomonas aeruginosa. Pas kësaj, ndërtuam
terapine me antibiotikë e cila i pershtatej me mire rezultatit te te dy antibiogramave. Pacienti u
trajtua për 2 jave me Moxifloxacine dhe Imipenem IV dhe rezultatet e para u konstatuan qe ne diten
e trete te terapise. Tek pacienti u evidentua nje reduktim I rrjedhjes purulente si dhe I dhimbjes .Ne
diten e dhjete te terapise pacienti u konsultua edhe nga ortopedi i cili pasi analizoi kohen nen terapi
jo efektive me antibiotikoterapi dhe situaten aktuale vendosi heqjen definitive te protezave.
Diskutim : Faktori më i rëndësishëm për trajtimin e suksesshëm të osteomielitit kronik është
pastrimi kirurgjikal adekuat i indit te demtuar, përveç terapisë antibiotike të menduar mirë. Edhe
duke marrë parasysh pastrimin adekuat, shkalla e përsëritjes afatgjatë është afërsisht 20% dhe
shumë pacientë përfundojnë me amputime në njëfarë momenti te itineranit terapeutik.
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Otitis media i komplikuar me abces cerebral dhe tromboze te sinusit sigmoid
A.Volumi, N.Como, N.Gjermeni, T.Kalo, E.Kolovani, E.Ramosaco, N.Sulstarova, A.Harxhi
Sherbimi i Semundjeve Infektive, QSU Nene Tereza
Hyrje. Abcesi cerebral eshte nje komplikim jetekercenues i infeksioneve te veshit qe paraqitet me
dhimbje koke,temperature te larte,nausea,humbje te degjimit,te vjella.Shumica e pacienteve 88 %,
kane nje histori me otitis media kronik.Shkaktari me i zakonshem ne kulturat bakteriale eshte
Proteus mirabilis.55 % e abceseve lokalizohen ne lobin temporal dhe 28 % ne cerebellum.
Prezantim rasti:Pacienti me iniciale E.R i ditelindjes 1/2/2001 me nje histori semundjeje prej nje
muaji me dhimbje dhe rrjedhje te veshit te djathte,2-3 ditet e fundit febril me temperature 40 grade
celcius dhe renie te degjimit hospitalizohet fillimisht ne sherbimin e ORL si otitis media kronik.Ne
ekzaminimin objektiv me otoskop shihen sekrecione purulente ne veshin e djathte,membrane
timpanike me humbje te transparences dhe pikave te orientimit dhe hiperemi.Vihet re leukocitoze
ne hemograme dhe rritje e sedimentit dhe PCR.Ne CT e realizuar ne urgjence evidentohet tromboze
e sinusit sigmoid,koleksion ne lobin temporal dexter dhe edeme cerebelare.Pacienti intervenohet
duke kryer mastoidectomi totale dexter.Ne konsulte me mjekun infektolog pacientit i eshte filluar
terapia me cefepime,metronidazol dhe vancomicine.Pacienti ka vazhduar ne gjendje jo te mire,febril
dhe pas dy javesh ne terapi debuton me konvulsione,humbje te koshiences,atake epileptike,axhitim
psikomotor.Pacienti transferohet ne reanimacionin qendror ku realizohet MRI dhe shihen formacion
cerebellar i djathte 16 x15 mm me edeme ne favor abcesi dhe formacion temporal i djathte20 x17
mm ne favor abcesi.Intervenohet ne neurokirurgji ku drenohet abcesi cerebellar,merret moster per
kulture mikrobiologjike ku izolohet staphylococcus cohnii.
Pacienti transferohet ne sherbimin infektiv ku nis terapine me meropenem dhe cefepime.Ne CT
verehet abces temporoparietal dexter me edeme te gjere perifocale.
Pas 8 javesh antibiotikoterapi dhe mjekim kirurgjikal pacienti paraqitet ne gjendje te mire
klinike,afebril,me humbje te moderuar te degjimit dhe pa ankesa te tjera te vecanta. Ne MRI-ne e
kontrolli shihet zone malacike cerebelare post op.Ndryshime post mastoidectomie.Zone malacike
temporo-bazale dexter me mbeturina te abcesit.Pas 10 javesh mjekim kompleks multidisiplinor
pacienti konsiderohet i sheruar klinikisht dhe imazherikisht,dehospitalizohet ne gjendje te mire, me
mjekim dhe ndjekje ambulatore.
Konkluzion:
1.Otitis media kronik mund te komplikohet me patologji infektive jetekercenuese si abceset
intrakraniale apo tromboza te sinusit sigmoid.
2. Mjekimi i rasteve te tilla kerkon nje bashkepunim te ngushte multispecialistik midis
infektologeve, otorinolaringologeve,neurologeve dhe mikrobiologeve.
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Edema Malinje-Febrile e krahut te djathte
N.Sulstarova, N.Como, Dh.Kraja, E.Kolovani, E.Ramosaco, T.Kalo, N.Gjermeni, AVolumi,
A.Harxhi
Sherbimi i Semundjeve Infektive,QSU Nene Tereza
Hyrje:Edema malinje febrile eshte nje entitet patologjik I vecante.Diagnoza diferenciale e saj
perfshin nje grup semundjesh si leishmanioza kutane,murtaja,tularemia apo shkaqe te tjera si
pickimi I merimangave apo nekroza e induktuar nga heparina apo antikoagulantet.
Qellimi:Paraqitja e nje rasti ku edema malinje febrile e parakrahut shkaktohet nga Bacillus
Anthraxis.
Case Report:
Mashkull,53 vjec me iniciale P.R me vendbanim ne Vlore dergohet nga Spitali I Vlores ne
Sherbimin Infektiv ne QSU si Celulit I parakrahut. Ne momentin e paraqitjes tek ne pacienti
paraqiste temperatures te larte deri ne 40 grade celcius me frisone,toksikoze e shprehur, djersitje
profuse dhe shfaqje te nje edeme massive, progressive fulminante,hiperemi,hipertermi dhe dhimbje.
Edema agravohet brenda disa oreve shoqeruar me zona hemorragjike dhe ulcero-nekrotike dhe me
pas rrjedhje likidi seroz ne gjithe gjatesine e krahut por me e shprehur ne zonen e parakrahut.Ne
anamnezen epidemiologjike referon qe punon si kasap dhe ka patur kontakt e ka therur bageti te
semura kohet e fundit. Ne ekzaminimet laboratorike vihet re hemocitograme me te dhena ne
parametra normale,funksion hepatik dhe renal I ruajtur,elektroforeze proteinash me parametra
normale.Ne echo te indeve te buta pershkruhet edema difuze e krahut te djathte. Echo abdomeni dhe
Ro grafi pulmoni pa te dhena patologjike,po ashtu ne CT all-body.Serologjite per Leishmania dhe
HIV rezultuan negative.Ne kulturen e materialit te marre nga plaga rezultuan lloje te ngjashme me
ato te bacillus anthraxis.
Ne baze te te dhenave klinike,laboratorike,imazherike dhe epidemiologjike rasti u konceptua si
Anthrax me prekje kutane dhe u vendos trajtimi me doxycikline,ciprofloxacine,rifadine dhe
kortizonike(prednisolon).Pas 5 ditesh nga fillimi I ciprofloxacines vihet re nje permiresim I
dukshem I statusit lokal,pacienti sfebrohet,gjendja e pergjithshme paraqitet me e mire.Pas 2 javesh
qendrimi rasti konsultohet me kirurgun plastik dhe transferohet ne sherbimin e plastikes per
pastrimin lokal te zonave nekrotike te mbetura.Pas 4 javesh terapi komplekse me antibioterapi dhe
mjekim suportiv dhe local kirurgjikal pacienti konsiderohet i sheruar.
Perfundime:Rasti yne tregon se diagnoza etio-nozologjike e prekjeve te tilla kutane, qe
progredojne ne edema malinje eshte teper e veshtire. Sinteza e te dhenave
epidemiologjike,laboratorike,imazherike si dhe ecuria terapeutike determinojne etiologjine e saj.
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Actinomyces naeslundii si shkaktar i Parotitit kronik te riakutizuar
A.Domi, N.Como, N.Gjermeni, E.Kolovani, E.Ramosaco, T.Kalo, A.Volumi , N.Sulstarova.
Sherbimi i Semundjeve Infektive, QSU Nene Tereza
Hyrje:Actinomyces naeslundii eshte nje bakter gram pozitiv I gjetur ne kavitetin oral. Septicemia
nga ky organizem eshte jo e zakonte. Ekzisiston nje risk per inflamacion granulomatoz subakut dhe
kronik i cili mund te preke te gjithe organet nepermjet perhapjes hematogjene.
Prezantim rasti: Pacienti me iniciale N.T. 70 vjec paraqitet ne Sherbimin Infektiv me date
23.09.2019 dhe hospitalizohet me diagnose parotit kronik. Ne historine e semundjes pacienti
referon per fillim te saj para rreth tete javesh me shfaqjen e nje tumefaksioni te dhimbshem ne
regjionin cervical, nenmandibular dexter dhe veshtiresi ne gelltitje, kohe gjate se ciles pacienti
gjendjej ne SHBA. Dy jave pas shfaqjes se ketyre simptomave pacienti ben nje episod sinkope, gje
qe e detyroi te paraqitet ne urgjencen e Spitalit te Bostonit ku evidentohet nje parotid unilateral ne
CT-ne e te cilit evidentohet nodul parotid 4.1 cm. Kultura mikrobike nga punksion-aspirimi izoloi
Actinomyces naeslundii per te cilin pacienti u vendos nen terapi me Ampiciline- sublactam e me
pas me Amoxiklav. Nen kte terapi per kater jave pati nje permiresim te ndjeshem klinik dhe
imazherik. Pacienti rikthehet ne Tirane ku rishfaqet tumefaksioni i dhimbshem. Ai paraqitet ne
Spitalin Infektiv, QSUT dhe hospitalizohet. Ne anamnezen epidemiologjike pacienti referon per
kryerjen e manipulimeve dentare rreth pese jave para shfaqjes se ankesave te mesiperme. Nga
ekzaminimet e kryera ne sherbimin tone ne CT-ne e qafes evidentohet nje formacion ne glandulen
parotis dexter 17mm. Nuk evidentohen patologji malinje apo obstruksione mekanike si shkaktare te
ketij parotiti kronik te riakutizuar. Hemokulturat rezultuan sterile. Duke u nisur nga te dhenat e
kultures se marre nga agopunksioni i meparshem pacientit iu rifillua terapia me Ampiciline, pese
dite pas se ciles vihet re fillimi i nje permiresimi te ndjeshem klinik. Pas dy javesh terapi me
Ampiciline u evidentua nje permiresim i qendrueshem klinik dhe imazherik. Pacienti u konsiderua i
sheruar pas 6 javesh terapi dhe u dehospitalizua me mjekim ambulator Augmentin per os per kater
javet ne vazhdim. Ne kontrollin e radhes pacienti eshte i qete. Nga ana imazherike glandula parotis
ne CT-ne e kontrollit rezultoi pa elemente patologjike.
Konkluzioni: 1. Rasti ne fjale tregon se parotiti kronik mund te shkaktohet nga agjente mikrobike
bakteriale te rralle si Actinomyces naeslundii
2. Parotitet bakteriale nga Actinomyces naeslundii kerkojne mjekim te gjate
spitalor dhe
ambulator per te parandaluar kronicizimet
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