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Të nderuar miq dhe kolegë,

E konceptuar si tribunë e mendimit akademik për tema e probleme të teorisë 
dhe të praktikës akademike, të mësimdhënies e të kërkimit shkencor, Libri i 
Abstrakteve publikon studimet e kërkimeve shkencore të mjekëve, stafit 
akademik dhe të bashkëpunëtorëve të jashtëm, hap rubrika për diskutime e 
debate shkencore për probleme dhe aspekte të ndryshme akademike, kërkimore 
e shkencore, por edhe të fushave të ndryshme. Duke ftuar për bashkëpunim me 
punonjës shkencorë të shoqatave mjekësore të ndryshme, brenda e jashtë vendit.

Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë është e hapur dhe mirëpret 
bashkëpunimin e studiuesve dhe kërkuesve shkencorë nga organizatat 
shëndetësore publike dhe private brenda e jashtë vendit.

ShMShMështë organ shkencor i mjekëve të të gjitha fushave të R. Maqeonisë, e 
konceptuar dhe realizuar si shoqatë e mendimit akademik për tema e probleme të 
teorisë dhe të praktikës së shëndetit, mësimdhënies, si hapësirë e domodoshme për 
publikimin punimeve studimore shkencore, drejtuar e realizuar nga organizmat 
akademike.

Bordi editorial i librit të Abstrakteve, përbëhet nga titullarë të fushave të 
ndryshme, profesorë, doktorë shkencash, kërkues shkencorë edhe nga bota 
akademike ndërkombëtare.

I përqendruar mbi baza pragmatike, ShMShM do të punojë që shkrimet dhe 
hulumtimet shkencore të mos mbesin vetëm shkrime në letër. Në këtë kohë 
bashkëkohore, ku bota është bërë një fshat global, ku automatizmi ka depërtuar 
në të gjitha poret e jetës sonë, hulumtimet shkencore duhet të jenë sa më konkrete 
dhe sa më të aplikueshme. Studiuesit e kësaj shoqate, janë më se të vetëdijshëm 
se, puna dhe suksesi i shkencëtarit sot duhet të matet me “prodhimin” që del nga 
puna e tij shkencore, nga mundësia e zbatimit dhe dobia e asaj fjale të shkruar 
në jetën tonë.

Kryetari: Nevzat Elezi
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PËRZGJEDHJA E MËNYRËS SË HISTEREKTOMISË 
PËR SËMUNDJET BENINJE

Arben Haxhihyseni, Daniela Haxhihyseni
Spitali Rajonal Durrës Shqipëri

Hyrje: Kolegji Amerikan i Obstetërve dhe Gjinekollogëve në qershor 2017 ka 
botuar një Opinion ku rivlerëson rëndësinë e histerektomisë vaginale si teknikë 
operatore e parapëlqyer ndaj teknikave të tjera histerektomike. Duke u përputhur 
me bindjen tonë të para 11 vjetëve po shqyrtojmë 1100 histerektomi vaginale të 
realizuara në Maternitetin e Durrësit nga ekipi ynë. 
Materiali dhe metodat: Nga viti 2005 deri në 2016 kemi realizuar 1100 
histerektomi vaginale. 
Histerektomia vaginale u realizua vetëm me suturim, duke përdorur teknika 
të vecanta si, Copëzimi i uterusit dhe masave tumorale beninje 395 raste, 
Adneksektomi unilaterale ose bilaterale 264 raste, zgjerim kirurgjikal i vaginës 
25 raste, 
Indikacionet kryesore kanë qenë:
1. Tumoret beninje uterine 657 raste, 59.7%
2. Menometroragjia rebele 21,4% 236 raste
3. Prolaps i uterusit 149 13.5%
4. Të ndryshme 5.4%
Duhet theksuar se 951 raste janë histerektomi pa prolaps uteri ose pa descensus 
të organeve genitale dhe kjo, në konceptin tonë është shumë domethënëse.
Kompikacionet kryesore:
• Hematoma e cungut të vaginës 193 raste 17.5% nga të cilat 18 ishin mbi 5 

cm diametër, nga të cilat u drenuan 14 raste.
• Gjendje febrile mbi 38, jo nga hematoma e cungut, e cila u klasifikua, deri 24 

orë, 1 deri 3 ditë dhe mbi 4 ditë.
• Hemoragjia intraoperatore me hemotransfuzion intraoperator nga 1 deri 3 

flakon, 16 raste
• Hemoragji intra-abdominale postoperatore e hershme 7 raste me 

hemotransfuzion 11 flakon, të diagnostikuara nga 4 deri 9 orë postoperator. 3 
raste u rioperuan transvaginal dhe 3 raste me laparotomy.

• Dehishencë e cungut të vaginës 1 rast
• Hemoragji postoperatore transvaginale e vonë, 3 raste pa hemotransfuzion.
• Infiltrim të cungut 28 raste, të trajtuara me medikamente. 
• Dëmtim i vezikës me suturim të saj intraoperator pa komplikacione 

postoperatore 6 raste.
Ditëqëndrimi mesatar 2.7 ditë. Riaftësimi i plotë mesatar 2javë e 3 ditë. 
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Antibioterapia, 36 orë, Për qetësimin e dhimbjes postoperatore janë përdorur si 
rutinë 3 ampula artrosilen. Në 88 % të rasteve është aplikuar anestezia spinale.
Rezultatet Histerektomia vaginale mund të aplikohet deri në 90% të rasteve nga 
një staf I kualifikuar dhe I motivuar. Përparësitë e saj janë ditëqëndrimi spitalor 
I pakët, riaftësimi I shpejtë, dëmtimi minimal I organeve anatomike kufitare pa 
komplikacione definitive dhe pa invalidizim. (dhe diskutimi);
Përfundimi Histerektomia vaginale është teknika operatore e parapëlqyer në 
rastet kur indikohet histerektomi për arsye beninje. Deri tani aplikohet shumë 
pak në trevat shqipfolëse. Duhet të bëjmë një punë më të madhe kualifikuese dhe 
botkuptimore për të rritur përqindjen e histerektomive vaginale me qëllim që të 
shfrytëzojmë përparësitë që ka kjo teknikë.
Literatura: Choosing the route of hysterectomy for benign disease. Committee 
Opinion No. 701. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet 
Gynecol. 2017:129:e155–9.
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PATOLOGJITË KARDIOVASKULARE DHE BRUKSIZMI

Lorena Haxhihyseni, Daniela Vercuni, Arben Haxhihyseni
Mjeke ASHR Tirane, Spitali Rajonal Durres

Hyrje
Infarkti i miokardit përbën sot një ndër arsyet kryesore të vdekjes. Shpesh është pasojë 
e një sëmundje kardiovaskulare ekzistuese me etiologji komplekse. Stresi është një 
ndër to dhe është njëkohësisht dhe shkak i parafunksioneve orale si bruksizmi.
Disa autorë kanë evidentuar rritje të ritmit kardiak në pacientë me bruksizëm gjatë 
një episodi kërcitje, të tjerë kanë evidentuar ndryshim të fluksit sanguin periferik dhe 
të rrahjes kardiake gjatë bruksizmit.
Karakteristikë per pacientët bruksist është konsumimi i margove incizale dhe 
është pikërisht indeksi i abrazionit „ Tooth Ëear Index“ që përdoret per vlerësimin 
e bruksizmit. Nga ana tjetër nuk është e rallë të evidentosh abrazion dhëmbor në 
pacientet kardiovaskular.
Nisur nga këto fakte , ky studim synon të evidentoj lidhjen e mundshme midis 
bruksizmit dhe patologjive kardiovaskulare.

Materiali dhe metodat
Ky studim pilot krahasues është zhvilluar në Spitalin e Durrësit në periudhën 
Mars 2015 - Maj 2017.
Grupi i studimit përfshin 128 pacientë ( 89 meshkuj dhe 39 femra , mosha 
mesatare 52,6 vjec) në moshën 30 - 70 vjec.
Grupi i testit përfshin 64 pacientë  nga reparti i kardiologjisë ndërsa grupi i 
kontrollit përfshin 64 pacientë nga Klinika Stomatologjike Durrës.
Protokolli i studimit per të dy grupet ishte:
• Plotësimi i karteles
• Vizitë objektive intra - orale
• Dokumentim fotografik
• Screening me Tooth Wear Index ( TWI ) 
Konsiderohen bruksist pacientët me TËI > 2 në 50 % të dhëmbëve prezent në 
kavitetin oral të pacientit.
Në qëllim të studimit  është përdorur odds ratio , që përcakton me sa duhet 
shumëzuar probabiliteti i të qënit bruksist të një jokardiopati  për të përftuar 
probabilitetin e të qënit bruksist të një kardiopati .
Rezultatet
Rezultatet e studimit tonë konfirmojnë   publikimet e mëparshme në literaturë. 
Të dhënat evidentuan se 57 nga 64 pacientë kardiopat shfaqin bruksizëm , me 
TWI > 2 , me prevalencë 89 % , ndërsa në grupin e kontrollit vetëm 19 pacientë 
në 64 shfaqin bruksizëm më prevalencë 30 %.
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Nga analiza statistike , pacientët kardiopat rezulton të kenë probabilitet 3 % ( 
57/19 ) më të lartë per të qënë bruksist se jokardiopatët .
Konkluzione
Ky studim pilot krahasues evidenton një lidhje të ngushtë midis bruksizmit dhe 
patologjive kardiovaskulare.
Pacientët kardiopat kanë 3 her më shut mundësi të shfaqin bruksizëm në krahasim 
me pacientët jokardiopat.
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OZONOTERAPIA NË MJEKIMIN E INFEKSIONEVE 
GJINEKOLLOGJIKE

Daniela Haxhihyseni, Arben Haxhihyseni
Spitali Rajonal Durrës

Hyrje: Ozonoterapia është terapia që përdor ozonin për të arritur efektin 
teraputik. Ozoni ka formulën kimike O3, atomi i tretë është i paqëndrueshëm 
prandaj O3 shpërbëhet shpejt në O2 dhe një atom O, të cilit i atribuohet efekti 
terapeutik. Ozoni ka efekt baktericid, virocid dhe mykocid. Këtu mbështetet 
dhe ozonoterapia gjinekollogjike. Përveç efekteve të mësipërme ka dhe efekt të 
përgjithëshëm si rritje të rrezistencës së organizmit, përmirësimin e perceptimit 
të gjendjes së përgjithëshme etj. 
Teknika dhe metodat: Ozonoterapia gjinekollogjike u aplikua në 47 pacientje 
me infeksione gjinekollogjike kronike të trajtuara më parë me mbi 4 cikle mjekimi 
me antibiotikë dhe shoqërues të ndryshëm, pa efektin e dëshiruar. Ozonoterapia 
u realizua nëpërmjet insuflimit me oksigjen/ozon të një sasie prej 400 cc të 
shoqëruar dhe me insuflim rektal të 200 cc Oksigjen/ozon rektal. Rrezultatet 
e arritura u krahasuan me një grup prej 43 pacientesh të trajtuara me mjekimin 
klasik me 1 antibiotik dhe 1 antimykotik. Në 21 paciente u përdor njëkohësisht 
dhe flagyli vaginal. Simptomat që u studiuan ishin: sasia e sekrecioneve 
vaginale, kruarje dhe djegje vulvare në kohën e akutizimit, dhimbje barkut, 
dhimbja gjatë kontaktit, dhimbja e mesit, çrregullimet menstruale shoqëruese. 
Vlerësim i infeksionit gjinekollogjik u bë me këto elemente: anamneza e 
kujdesëshme, simptomatollogjia kryesisht ajo e sipërpërmendura, ndihmesa 
laboratorike nëpërmjet analizës së thjeshtë të sekrecioneve vaginale dhe kulturës 
së sekrecioneve vaginale, terapia klasike me mbi katër cikle mjekimi klasik pa 
rrezultat. U konsiderua mungesë rrezultati përsëritja e simptomave më shpejt se 
1 muaj pas mbarimit të mjekimit. U konsiderua rrezultat i mirë mospërsëritja e 
simptomatollogjisë për një kohë deri 1 vit, që përputhet dhe me kohëzgjatjen e 
studimit tonë. 
Rrezultatet: u konstatua se nga 47 paciente në të cilat u aplikua ozonoterapia 
në skemën e përmendur 41 kishin një efekt të shkëlqyer, pra një qetësim të 
simptomatollogjisë për mbi një vit. Gjithashtu në këto raste pati një përmirësim 
të ndjeshëm të gjendjes së përgjithëshme. Rrezultatet paraqiten dhe në tabelat e 
mëposhtme.
Diskutimi: Ozonoterapia, pak ose pothuaj aspak e njohur në Shqipëri, ka një 
efekt të mirë në trajtimin e infeksioneve gjinekollogjike kronike të trajtuara më 
parë me disa cikle të terapisë klasike kryesisht me antibiotikë dhe pa rrezultat. 
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LIPOPROTEIN(A) AS A STRONG RISK FACTOR FOR 
CORONARY ARTERY DISEASE

Lutfi Zulbeari, Nasir, Behxheti, Dorentina Bexheti, Sihana Ameti-Lika,  Sadi 
Bexheti
Faculty of Medical Sciences , University of Tetovo- Tetovo, Republic of 
Macedonia

Lipoprotein(a) [Lp(a)] a cholesterol rich particle in human plasma, is a risk factor 
for coronary artery disease (CAD).Lipoprotein(a) [Lp(a)] was first discovered by 
Berg in human plasma in 1963. It is structurally similar to low density lipoprotein 
(LDL), with an additional disulfied linked glycoprotein termed apolipoprotein(a) 
[apo(a)] (2). Apo(a) shares extensive structural homology with plasminogen but 
varies in size, which is due to the variation in the number of Kringle 4-like 
domain of plasminogen. Due to the size heterogeneity apo(a) exhibits a genetic 
size polymorphism with apparent molecular weights of isoforms ranging from 
300 to 800 KDa.However, almost all retrospective case-control studies have 
found a strong association between elevated Lp(a) levels and CAD. Lp(a) is 
formed by joining a lipoprotein that is structurally similar to LDL in protein and 
lipid composition to a carbohydrate-rich, hydrophilic protein called apo(a). Lp(a) 
particles contain apo(a) and apo-B in a 1:1 molar ratio. Apo(a) contains a kringle 
domain and a carboxyl-terminal domain with 85% amino acid identity with the 
plasminogen protease domain.CAD are the most common cause of disability, 
morbidity and mortality in modern time. besides the known factors (such as 
genetic predispositioni, age, gender, arterial hypertension, diabet, psichostres, 
physical inactivity, tobacco consumption, adipozity, dislipidemy, profession, 
contraceptive preparations, fibrinogen, C-Reactive Protein, ways of life, social 
conditions etc. etiology of CAD  in recent years as new independent factors of 
risk from the count aterosklerosis of Lp(a).Numerous studies have found higher 
values of Lp (a) of the patients with coronary disease (the ones referente-30mg/
dl) compared with healthy group. Lipoproteines interest to Lp(a) start to grow 
after the discovery, to assess and numerous studies documented that the values of 
Lp(a) (a) above 30mg / l in plasma are independent factors of risk of new coronary 
arteries aterosklerosis, diseases peripheral-vascular and cerebrovasculary. For 
early connectivity between the first Lp(a) (a) and coronary diseases in 1974 were 
outline by Dahlen. the highe koncetration the Lp (a) in patients with  CAD, 
combined with other risk factors (high koncentracion of LDL-ch, lower values of 
HDL-ch-(defender), hyperhomocisteimia,CRP,apo-B100 significantly increases 
the danger of CAD.
Key words:Lipoprotein (a), Coronary Artery Disease(CAD).
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INFLAMACION DHE KORRELACIONI NDËRMJET 
RREZIKUT  KARDIOVASKULAR TE PACIENTËT ME  

DËSHTIM KRONIK RENAL

Lutfi Zylbeari1, Sadi Bexheti, Sihana Ameti-Lika, Nasir Бehxheti, Dorentina 
Bexheti
Universiteti i Tetovës,Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Sëmundjet kardiovaskulare ( SKV ) janë shkaku kryesor i morbiditetit dhe mortalitetit 
te pacientët me dështim kronik të veshkave ( DKV ) . Shënuesit e  inflamacionit 
manifestohen me vlera të rrituar te  pacientët me DKV por edhe me SKV.Nivelet 
e larta të proteinës C-Reaktive (PCR) janë një faktor i fortë paralajmërues për 
sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë nga SKV  si te pacientët jo uremik poashtu edhe te 
pacientët uremik. Rritja e PCR parashikon vdekshmërinë kardiovaskulare te pacientët 
me dështime kronike terminale të veshkave të trajtuar me hemodializë (HD.Qëllimi 
i studimit tonë ishte për të vlerësuar marrëdhëniet në mes të mbizotërimit të PCR 
dhe përhapjen e sëmundjeve kardiovaskulare te pacientët paradialitik dhe pacientët e 
trajtuar me HD.Metodat : 55 pacientë me DKV ishin të regjistruar në këtë studim . 
30 pacient ishin në DKV në fazën paradialitike që  nuk kërkonin mjekim me  HD dhe 
u shtruan në Departamentin e Mjekësisë Intrene në Spitalin Klinik te Tetovës, gjatë 
periudhës shtator 2013 deri në maj të vitit 2014, ndërsa 25 pacient ishin ,me dështime 
kronike terminale renale (DKTV) të trajruar me HD. Pacientët u ndanë në dy grupe 
bazuar në nivelet e CRP. Grupi i parë përbëhet nga  pacientët që paraqiten me nivele 
të  PCR <6 mg/l dhe grupi i dytë i përbërë nga pacient;t me p;rq;ndrime më të larta 
se 6mg CRP/l . Për të dy grupet ne vlerësuar faktorët e rrezikut kardiovaskular të 
tilla si: presionin sistolik dhe  diastolik të gjakut,nivelin e albuminës,kolesterolin 
total,aneminë dhe dozën e trajtimit me human eritropoetin (rHuEpo). Rezultatet: 50 
% të pacientëve paradialitik  dhe 52 % e pts me DKTV të trajtuar me HD u paraqitën 
me përqendrime të rritura të PCR > 10mg/l.Në grupin e parë ose paradialitik, te 6 
pacientë (7%), paraqitet ishemia kardiake, 43 kishin një histori të infarktit të miokardi 
dhe 3 pacientë (10%) kishin dështim kongjestiv të zemrës. Në grupin e pacientëve të 
trajtuar me HD dy pacientë ( 8 %) paraqiten me  semundje ishemike e zemrës dhe 5 
pacientë ( 20 %) me dështim kongjestiv të zemrës.Të gjithë pacientët me sëmundje 
kardiovaskulare paraqitet me përqendrime të larta te PCR mbi 17 mg/l. Duke marrë 
parasysh te të gjithë pacientët e regjistruar,u manifestua  një rritje e  dukshme me një 
dallim statistikor prej p< 0.005).të gjitha studimet e fundit mbi CRP kan verifikuar 
se në mes të niveleve të larta të CRP dhe rritjes së përqindjes së morbiditetit kardiak 
ekziston një një korrelacion i lartë sinjifikant te të gjithë pacientët me DKV por edhe 
te pacientët e uremik të trajtuar me Hemodializë. Konkluzioni: Pa marrë parasysh 
fazën, pacientët me DKV (para-dialitik dhe pacientët uremik të trajtuar me HD) kan 
përqëndrime të rritura të CRP i cili shërben si një paralajmërues dhe si një shënues i 
vetëm i sëmundjeve kardiovaskulare. 
Fjalët kyçe: inflamacion, Proteina C-reaktive, rrezikut kardiovaskular.
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PËRLLOGARITJA E PËRQINDJES SË HUMBJES SË 
DËGJIMIT

E. Alija
„ORL Bio-Medika” - Kumanovë, R. e Maqedonisë

Hyrje - Audiometria tonale liminare është metodë subjektive e cila përdoret 
më së shumti për të testuar statusin e dëgjimit dhe për të përcaktuar pragun e 
dëgjimit.
Qëllimi - Pasi të bëhet audiometria, përcaktojmë shkallën e humbjes së dëgjimit 
në dB, pothuajse rregullisht, ndërsa përllogaritjen e përqindjes së humbjes së 
dëgjimit e bëjmë, por jo gjithmonë, vetëm në ato raste kur nevoitet dhe e kemi 
patjetër, kur pacientët e kërkojnë atë nga ne, apo kur i nënshtrohen ndonjë 
komision i cili ua kërkon atë. Unë mendoj se duhet ta bëjmë në mënyrë rutinore. 
Por pse ne nuk e bëjmë?! Për shkak se ajo merr pak më shumë kohë e cila edhe 
ashtu na mungon, pastaj duhet pak matematikë, çka nuk është ndonjë justifikim, 
por ja që kështu është në praktikë, të paktën tek unë! Për të lehtësuar këtë, unë 
kam krijuar një formular-egzemplar në excel, duke i dhënë disa formula dhe 
të gjithë këto i kam lidhur me tabelën Fowler-Sabine dhe kështu përllogaritja 
kryhet automatikisht, me qëllim për ta shkurtuar kohën dhe lehtësuar punën për 
të fituar përqindjen e humbjes së dëgjimit sa më shpejt dhe sa më saktë. 
Përfundimi dhe diskutimi - Duke regjistruar përqindjen e dëgjimit në 
audiogramë, pacientit ia lehtësojmë që ta shoh dhe ta din edhe vet përqindjen e 
humbjes së dëgjimit, si në njërin poashtu edhe në tjetrin vesh, veç e veç, gjithashtu 
edhe përqindjen e përgjithshme, kështu që ai e din gjendjen e saktë të dëgjimit 
të cilën edhe mundë ta përcjellë, nëse ajo përkeqësohet, përmirësohet ose mbetet 
e pandryshuar. Gjithashtu rëndësi të madhe ka edhe për komisionet (të cilave iu 
nënshtrohen  pacientët e tillë), të cilët shumë më lehtë dhe shumë më saktë, do 
të vlerësonin se çfarë u takon atyre dhe çfarë jo. Prandaj, imponohet pyetja, se 
nëse audigrama standarde, e cila nuk përmban përqindjen dëgjimit, është më e 
kompletuar dhe më e saktë, ose ajo në të cilin figuron përqindja e humbjes së 
dëgjimit dhe nëse duhet apo jo që përqindja e humbjes së dëgjimit të përfshihen 
në softwerin audiometrik?! Le ta mendojnë këtë programerët dhe fabrikat që 
prodhojnë aparate audiometrike ?! Unë mendoj se është e dobishme, ndërsa 
Ju kolegë të nderuar, gjykoni vetë?!
Fjalët kyçe - Përllogaritja e përqindjes së humbjes së dëgjimit, audiometria, 
tabela Fowler-Sabine
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PRANIMI DHE TRAJTIMI I PAVULLNETSHËM I 
PACIENTËVE ÇRREGULLIME MENDORE

N. Hulaj, E. Kraja, F. Kutllovci
Urgjenca dhe Kujdesi Intenziv Psikiatrik, Klinika e Psikiatrisë, Q.K.U.K, 
Prishtinë - Kosovë

Hyrje – Pranimi dhe trajtimi i pacientëve me çrregullime mendore në mënyrë të 
pavullnetshme, është një procedurë ligjore e përdorur për të detyruar një individ 
për të marrë trajtim spitalor për një çrregullim të shëndetit mendor kundër 
vullnetit të tij / saj.
Qëllimi - i këtij hulumtimi është njohja e specifikave për pranimin dhe 
trajtimin në mënyrë të pavullnetshme të pacientëve me çrregullime mendore, 
ardhja në UKIP, kriteret e pranimit, porcedurat e trajtimit dhe menaxhimit të 
pacientëve të agjituar, pacientëve që manifestojnë agresivitet ndaj vetes dhe të 
tjerëve.
Metodologjia – ky është një hulumtim që i përket metodës së hulumtimit 
sasior eksperimental. Është bërë analizimi i  protokoleve të pacientëve 
të pranuar në UKIP, në periudhën kohore  01.01.2012 deri  31.12.2014.  
Diagnostikimi është bërë në bazë të kritereve të ICD -10.
Rezultatet - Grumbullimi i të dhënave është bërë për 3 vite, gjatë periudhës 
2012 – 2014, ku janë paraqitur gjithsejt 2570 hospitalizime, prej tyre 1.815 
(70.6%) hospitalizime të vullnetshme dhe 755 (29.4%) hospitalizime të 
pavullnetshme. Gjetjet tregojnë se në vitin 2012 kishte 832 hospitalizime, 
prej tyre 623 (34.32%) hospitalizime të vullnetshme dhe 209 (27.7 %) 
hospitalizme të pavullnetshme; në vitin 2013 kishte 860 hospitalizime, prej 
tyre 585 (32.23%) hospitalizime të vullnetshme dhe 275 (36.4%) hospitalizme 
të pavullnetshme dhe në vitin 2014 kishte 878 hospitalizime, prej tyre 607 
(33.44%) hospitalizime të vullnetshme dhe 271 (35.9%) hospitalizme të 
pavullnetshme.
Konkludim  - pranimi dhe trajtimi në mënyrë të pavullnetshme është mënyrë 
e pashmangshme për menaxhimin e pacientëve agresiv dhe me sjellje të 
çrregulluar.
Fjalet kyqe: pranim i pavullnetshëm, trajtim  pavullnetshëm, menaxhim, 
agresiv, UKIP .
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INVOLUNTARY  ADMISSION AND TREATMENT OF 
PATIENTS  WITH MENTAL DISORDER

N.Hulaj, E. Kraja, F. Kutllovci
Intensive Care and  Urgent Psychiatry, Department of Psychiatry, U.C.C.K, 
Pristina – Kosovo

Aim – Admission and treatment of patients with mental disorder in involuntary 
way, is legal procedure, which used to force the patient to receive treatment for 
un mental disorder within the hospital all this against his will.
Purpose – of this research is knowledge about specifics of involuntary 
admissions and treatment of patients with mental disorder, in which way 
they are coming in ICUP, admissions criteria, procedures of treatment and 
management of agitated cases, and cases that manifest aggressiveness towards 
themselves and the others.
Methodology – this is a research belongs the quantitative experimental 
research. We have analyzed patients registered books for the patients admitted 
in ICUP from 01 January 2012 until 31 December 2014. Diagnose is made on 
behalf of ICD- 10 criteria.
Results – the data are assembled during three years, period of time from 2012-
2014 and 2570 hospitalization are presented, out of these 1.815 ( 70.6% ) are 
voluntary hospitalization and 755 ( 29.4 % ) are involuntary hospitalization. 
Outcomes show that on 2012 were 832 hospitalization, 623( 34.32 % ) are 
voluntary and 209 ( 27.7%) involuntary. During 2013, 585(32.23%) out of 860 
hospitalization are voluntary and 275(36.4%) involuntary hospitalization. And 
on 2014, 607(33.44%) out of 878 total hospitalizations are voluntary while 
271(35.9%) were involuntary.
Conclusion – Involuntary admission and treatment is necessary to manage 
patients with aggressive and disturbed behavior.
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DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS 
WHO USE EMERGENCY DEPARTMENT  AT THE 

REGIONAL HOSPITAL IN ELBASAN

Brunilda Elezi¹, Sonela Xinxo², XH Çeka ³, Alda Xibraku4, Tatjana Elezi5

1“Aleksander Xhuvani” University, Faculty of Technical Medical Sciences, 
Elbasan
2Public Health Institute, Tirane
3University of Medicine, Tirane. QSU
4Health State Inspectorate (ISHSH) Elbasan
5Medical Center Elbasan

Introduction.
Emergency medicine particular specialty, defined as such by the needs of practice 
and that stands out from other ambulatory practice of medicine as practiced 
in any environment and at any time. Emergency departments  are playing an 
increasingly important role in the care of older adults.
Aim. Evaluation of the characteristics of patients presenting in the Elbasan 
Emergency Department during spring-summer season.
Methodology. The study is retrospective transversal where the first records of 
patients admitted to the emergency department between March and August 2016. 
They are included older patients or 14 years. Data on age, gender, education, 
place of residence, time of arrival in the emergency department, type of health 
problem that have been reported and the medicines that have been used or 
collected. Categorical variables are presented in frequency and chi square test 
was used to analyze any difference in the distribution of variables in the study. 
The data were analyzed in SPSS 16.
Results. The study involved 1065 patients who were admitted to the emergency 
service at the regional hospital of Elbasan during the period March to August 2016 
where in most cases the patients belong to the age group over 60 years and less aged 
14-20 with only 7.2 % Of cases. By gender in 55.6% belong to the female gender 
more expressive than the male and in the chi square statistically significant (p = 
0.001). Most of the patients are presented in May by 18.8% of cases and less in 
March to 13.6%, this difference is significant. With the largest occurrence of changes 
in the form of a health problem, male patients over 60 years of age with significant 
neurological problems, angina / chest pain, compared to female patients, but less 
allergic problems, high blood pressure or rhythm disorders. The age group 21-40 
years often presents with gastrointestinal problems and  age group 14-20 years with 
accidents with foreign bodies (p <0.05).
Conclusions. Age over 60 and women are more frequent users of emergency 
departmant. The most frequent disorders are gastrointestinal, neurological and 
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cardiovascular, the delivery times are most common in the afternoon and at night. 
The profile of patients and model of presentation should be taken into account 
in the organization of emergency department. Characterization of their use will 
facilitate planning for providing the most appropriate care for the complex health 
needs of this population.
Keywords: characteristics, patient, emergency, season, Elbasan.
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ADVANTAGES OF FENTANYL+BUPIVACAINE SPINAL 
ANESTHESIA OVER BUPIVACAINE IN TOTAL HIP 

ARTHROPLASTY

Donev L., Mojsova M., Peltekovski A., Klishevska I., Srceva M.
Clinic for Anesthesia Reanimation and Intensive Care Unit, Skopje, Macedonia

Background and objective: The goal of this comparative study is to show the 
advantage of the use of combined fentanyl/bupivacaine spinal anesthesia over 
the use of only bupivacaine in patients undergoing total hip arthroplasty. 

Material and method: For the purpose of the study, forty-six (46) patients 
aged 45 to 65 years, (ASA 1-2) , undergoing elective hip arthroplasty in spinal 
anesthesia were divided in two groups . First group (n=22 patients) received   
spinal anesthesia with combination of 4ml 0.5% bupivacaine+0.02mg fentanyl 
while the second group (n=24 patients) received 4ml 0,5% bupivacaine). In both 
groups of patients, we analyzed the level of the block  (sensory – pin prick test 
and motor – Bromage scale), pain during surgery (VAS 0-1000mm), the need for 
vasopressors  and symptoms like postoperative nausea, vomiting and pruritus 
and sedation during surgery were also analyzed.

Results: While the patients from the 1st group experienced faster sensory 
block, the motor block, as well as the muscle relaxation were the same in 
both groups (complete motor block). Compared to group 2, group 1 showed 
smaller blood pressure variability and the patients are hemodynamically more 
stable. Bradycardia was detected in both groups, but without any significant 
specificity.35% of the patients from the 2nd group, experienced postoperative 
nausea and vomiting, while for the patients from the 1st group these symptoms 
did not occur. The total recovery from the motor block, as well as the post-
operative analgesia, lasted longer for the patients from the 1st group.

Conclusion: Conclusion from this study is that the patients who receive spinal 
anesthesia with bupivacaine/fentanyl combination show grater hemodynamically 
stability, better postoperative analgesia and less side effects (hypotension, faster 
block recovery, headache, nausea, vomiting) compared to patients who receive 
only bupivacaine intrathecal.



15

Takim profesional mjekësor XXII

ANEMIA SIDEROPENIKE GJATË 
SHTAZËNISË-TRAJTIMI

Zamira Bexheti1, Lutfi Zylbeari, Ermira Hamzai, Ibadete Denjalli, Mimoza 
Baftjari
Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë, UT, Tetovë, Maqedoni

Anemia është një gjendje mjekësore   gjatë të cilës  qelizat e kuqe (Eritrocitet-
Er) të shëndetshme  nuk kanë aftësi të  mjaftueshme për të kryer oksigjenimin e  
indeve trupore. Kur indet nuk marrin dhe nuk pajisen me  sasi të mjaftueshme të 
oksigjenit, atëherë janë të prekura edhe  shumë organe dhe funksione tjera trupore. 
Anemia për shkak të mungesës së hekurit (Fe ++) ose anemia sideropenike (nga 
gjuha greke: mungesa e hekurit) është lloji i anemisë gjatë së cilës mungesa e 
hekurit nuk mund të formojë hemoglobinë të mjaftueshme (Hb).Anemia gjatë 
shtatzënisë është veçanërisht një shqetësim për shkak se ajo është e lidhur me 
peshë të ulët të lindjes së fëmijës, lindje të parakohshme dhe vdekshmërisë 
së nënave.Gratë që janë shtatzëna janë në një rrezik të lartë për zhvillimin e 
anemisë për shkak të shumës së tepërt të gjakut trupi prodhon për të ndihmuar të 
siguruar ushqyesve për fëmijën.Pacientet kryesisht ankohen për dobësi, lodhje, 
shtrëngime të karahërorit, mungesa e përqëndrimit,palpitacione,mukozë dhe 
lëkurë të zbehtë,frymëzëne të lehtë edhe gjatë një aktiviteti të vogël fizik.Gjatë 
shtatzënisë më së shpeshti ,manifestohet anemia si pasojë e mungesës së hekurit.
Në Shtetet e Bashkuara ky është shkaku kryesor i anemisë gjatë shtatzënisë. 
Përafërsisht 15-25% e të gjitha shtatzënive përjetojnë mungesë të Fe++.Nga 
mungesa e hekurit manifestohet edhe një rënie e nivelit të Hb gjatë shtatzënisë  e 
cila shkaktohet edhe nga një zgjërim më i madhë i vëllimit të plazmës në krahasim 
me rritjen e vëllimit të qelizave të kuqe. Materiali dhe metodat:në studim u 
përfshinë 200 gra shtatzëne me moshë mestare 26.00±8.00 vjeçare.Si parametra 
na ekzaminuam u morrën:përqënderimet e Eritrociteve(Er), Hemoglobinës (Hb), 
Hematokritit(Htc), Hekuri(Fe) dhe Kalciumit,  çdo muaj në tre mujor-shin e parë. 
Rezultetet:nga rezultatet e fituara për parametrat e ekzaminuar Er,Hb,Htc,Ca 
te 85 % e grave shtatzëne u verifikuan përqëndrime të ulta(të Hb,Er,Htc dhe 
Ca) krahasuar me grupin kontrollues të grave të shëndosha,(No=180) me një 
dallim  sinjifikant për p<0.0001,. Konkluzioni:Parandalimi i anemisë  gjatë 
shtatzënisë duhet korigjuar që në fillim të paraqitjes me preparate të hekurit 
dhe kalciumit por edhe edhe me anë të rrtjes së konsumimit të produkteve 
ushqimore-bimor me përbërje të hekurit.Sipas studimeve më të fundit mbi 
anemone sideropenike,preferohet që një grua shtatzënë është e nevojshme që të 
konsumoje nga  30 mg hekur çdo ditë,acid folik, vit. B12 dhe kalciumit.   
Fjalë kyçe: Anemia, shtazënia, hekuri.
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ANTICOAGULANT THROMBOPROPHYLAXIS 
IN TRAUMA AND ORTHOPEDIC SURGERY IN 

CHILDHOOD

Donev Lj., Naumovski F., Kartalov A., Lleshi A.
PHI – University Clinic of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care – Skopje

Because of the rising incidence of thrombotic complications in paediatric patients, 
understanding of the pharmacologic behaviour of anticoagulant drugs and their usage 
in thromboprophylaxis in children has gained importance.Thromboprophylaxis is 
infrequently used in trauma and orthopedic surgeries in children (1). Even for children 
with a massive trauma and high risk of thrombosis where consensus guidelines 
recommend pharmacologic thromboprophylaxis there is lack of routine usage of 
anticoagulant therapy. The aim of this study was to review evidence-based literature 
and guidelines for thromboprophylaxis in childhood.

Acording to the data the incidence of VTE after trauma and orthopedic surgery is lower 
in children than in adults (2). In contrast to adults who usually have unprovoked VTE, 
most episodes of VTE in children are associated with risk factors, most commonly central 
venous catheter (CVC) use. hypercoagulable states, immobility and life-sustaining 
interventions also predispose critically ill children to DVT (7). Trombophylia and the 
presence of CVC tent to be the strongest risk factors. Cardiac anasthomosis, obesity, 
spinal cord injury, low extremity fractures, need of mechanical ventilation, sedation and 
neuromuscular blockage and musculoskeletal infection prior to orthopedic surgery are 
also a potential risk factors for thrombotic complications.  

Unfractionated heparin is frequently used in tertiary pediatric centers for the prophylaxis 
and treatment of thromboembolic disease. Recent evidence suggests that the clinical 
outcomes of unfractionated heparin therapy in children are poor, as determined by 
target-range achievement and adverse-event rates. LMWH was the most commonly 
prescribed anticoagulant, which is consistent with adult and pediatric guidelines for 
prevention and treatment of thrombotic events prior to trauma and orthopedic surgery. 
Higher bodyweight-based dosing for LMWH in the youngest patients, compared with 
adults, in order to achieve comparable pharmacodynamic effects are reqired.

The incidence of clinical VTE and total VTE decreased after implementation of clinical 
guidelines for thromboprophylaxis in critically ill children after trauma

Randomized, prospective trials analyzing outcomes of VTE prophylaxis in pediatric 
trauma and orthopedic surgery are needed.

1. References:
2. Edward Vincent S. Faustino, MD,1 Sheila Hanson, MD, MS,2 Philip C. Spinella, 

MD,3 Marisa Tucci, MD,4Sarah H. O’Brien, MD, MSc,5 Antonio Rodriguez 
Nunez, MD, PhD,6 Michael Yung, MD,7 Edward Truemper, MD, MS,8 Li Qin, 
PhD,9 Simon Li, MD, MPH,10 Kimberly Marohn, MD,1 and Adrienne G. Randolph, 



17

Takim profesional mjekësor XXII

MD, MSc11, on behalf of the PROphylaxis against ThRombosis prACTice 
(PROTRACT) Study Investigators of the PALISI BloodNet - A Multinational Study 
of Thromboprophylaxis Practice in Critically Ill Children* Crit Care Med. 2014 
May; 42(5): 1232–1240.

3. Raffini L, Trimarchi T, Beliveau J, Davis D. Thromboprophylaxis in a pediatric hospital: 
A patient-safety and quality-improvement initiative. Pediatrics. 2011;127(5):e1326–
1332.

4. Mitchell LG, Male C. Outcome measures in interventional trials for prevention 
or treatment of venous thrombosis in the pediatric population. Semin Thromb 
Hemost. 2011;37(7):840–847.

5. Thompson AJ1, McSwain SD, Webb SA, Stroud MA, Streck CJ. Venous 
thromboembolism prophylaxis in the pediatric trauma population. J Pediatr 
Surg. 2013 Jun;48(6):1413-21. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2013.02.059.

6. Hanson SJ1, Punzalan RC, Greenup RA, Liu H, Sato TT, Havens PL. Incidence and 
risk factors for venous thromboembolism in critically ill children after trauma. J 
Trauma. 2010 Jan;68(1):52-6. doi: 10.1097/TA.0b013e3181a74652.

7. Hanson SJ, Punzalan RC, Arca MJ, Simpson P, Christensen MA, Hanson SK, et 
al. Effectiveness of clinical guidelines for deep vein thrombosis prophylaxis in 
reducing the incidence of venous thromboembolism in critically ill children after 
trauma. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(5):1292–1297

8. Edward Vincent S. Faustino, MD, Sonya Patel, PharmD, Ravi R. Thiagarajan, 
MD, MPH, Deborah J. Cook, MD, MSc, Veronika Northrup, MPH, 
and Adrienne G. Randolph, MD, MSc - SURVEY OF PHARMACOLOGIC 
THROMBOPROPHYLAXIS IN CRITICALLY ILL CHILDREN Crit Care Med. 
2011 Jul; 39(7): 1773–1778.



18

Takim profesional mjekësor XXII

ASSESSMENT ON THE PROBLEMS OF DRUG USERS BY 
DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION 

IN SOME ALBANIAN CITIES DURING THE YEARS 
2014-2016

Alda Elezi¹, Brunilda Elezi², Alban Ylli³, Tatjana Elezi4

1State Health Inspectorate (SHI) Elbasan
2„Alexander Xhuvani” University, Technical Faculty of Medical Sciences, 
Elbasan
3Institute of Public Health, Tirana
4Health Center Elbasan

INTRODUCTION

Albania is one of the countries of the Western Balkans located in  south-eastern 
Europe, with a resident population of 2.9 million people . Tirana is the capital 
city of Albania with a population of  over 800,000 inhabitants. The main cities 
are Durrës, Shkodra, Vlora, Elbasan, Berat, Korça. Details of treatment and 
epidemiological data fragmented from surveys conducted in secondary schools, 
allow estimates of a sharp increase in trends of drug used through the decade of 
the 90’s, which seems to be slowing gradually since 2003.
Purpose: The purpose of this study is to assess the prevalence of drug user 
problem (PDU- acronym in English) in 6 major cities of Albania according to 
demographic and socioeconomic characteristics.
Methodology. Inclusion criteria in the study was restricted only to regular 
drug users -those who have used drugs for 30 days - in the last 12 months. The 
method adopted for assessing the prevalence of PDU-that was enabled by the 
data obtained from the sample of the survey, selected on the basis of different 
characteristic of the six main cities of Albania: Tirana, Durres, Vlora, Shkodra, 
Korca and Elbasan a National sizes Of 300 drug users. The MMT existing centers 
in these cities are used as study sites. 
Results. Out of 300 samples were collected 296 questionnaires and 288 of them 
are considered valid. The geographical distribution of participants in the survey 
shows the highest percentage of participants from the region of Tirana. There 
is a predominance of males with only 9% of women. The age of participants 
ranges from 17 to 60, with an average of 30 years and fashionable of 31. About 
20% of PDUs in the sample have reached the end of compulsory education 8-9 
years (since 2005 compulsory education in Albania 9 years) and 5% illiterate. 
27% have completed secondary education and another 10% reported that they 
have completed university education. One in three PDUs is married and one in 
ten among them is divorced.
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Conclusion. Recognition and evaluation of demographic characteristics 
will serve to the policy makers in the sectors of health and law enforcement 
in Albania, planning and monitoring the best interventions presented in drug 
control strategy. This will also help service providers who work in this field.

Keywords: user, drugs, demographic, socioeconomic, Albania.
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SMOKING AS A RISK FACTOR IN PATIENTS WITH 
ISCHEMIC STROKE

Donka Pavlova Sokolovska
Klinicka Bolnica Tetovo

Background: Smoking is a well-known risk factor for ischemic stroke (CVI) 
and smokers are more prone to severe forms of the disease.
Aim: To evaluate the association of smoking with disability in patients with 
CVI.
Material and Methods: This is an observational study involving 194 patients 
with CVI in the region on Tetovo in the period 2015-2017.
Results: There were 194 patients with CVI identified over the years 2015-2017 
in the region of Tetovo. Of the 194 patients 154 patients (79.4%) men and 40 
patients (20.6%) were women. Chronic smoking was found in 17% of patients 
(28 men or 70% of men and 5 women or 3.2% of women). Disability after 
surviving stroke was found in 54.6% of smokers and 31.5% of non-smokers, 
Indicating that there is a 2.6 times higher risk of disability in CVIs in smokers 
than non-smokers.
Conclusion: Smoking in patients with CVI is associated with more severe forms 
and an increased risk of disability.
Key words: ischemic stroke, epidemiology, smoking, disability.
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SURGICAL TREATMENT OF RECTAL PROLAPSE 
CASE REPORT

Gazmend Elezi, Merita Elezi-Rustemi, Arben Karpuzi, Lindita Sejfullahu-
Elezi, Jusuf Vejseli

INTRODUCTION: Many factors have been identified as a possible cause of 
rectal prolaps. Despite the fact that it is not a life- threating condition, its clinical 
presentation varies, and sometimes it can present as an emergency. We presented 
a patient with prolapse of an unusually large segment of the rectosigmoid colon 
caused by chronic constipation, as an incarcerated segment repaired surgically.
CASE REPORT: A 72-year-old female patient was referred to the Emergency 
Department in bad condition with severe pain in the perianal region. On 
examination a complete rectal prolaps as well as a part of sigmoid colon were 
found. Macroscopically, the prolapsed segment appeared edematous, livid, with 
ulcerations. An attempt to manually reduce prolapse failed, therefore resection of 
50 cm of sigmoid colon with rectopexy had to be performed. No complications 
occurred and the patient was without symptoms six months later. Colonoscopy 
did not reveal any abnormality.
CONCLUSION: Although the preoperative management and preparation of the 
patient was limited, emergency surgical intervention for such a case was the 
strategy of choice due to magnitude of the prolapsing segment. It provided a 
successful and permanant solution. 
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NDIKIMI I DIETËS PA GLUTEN DHE PA KAZEINË TEK 
FËMIJËT AUTIK

Agnesa Besimi
Universiteti i tetovës ,fakulteti filozofik, edukim special dhe rehabilitim

Qëndrimet e prindërve të fëmijëve autik ndaj ushqimit të tyre, kryesisht ndikimit 
të dietës pa gluten dhe pa kazeinë ne metabilizmin, sjelljen dhe kognicionin e 
tyre. Qëllimi i këtij studimi ishte të zbulohen sa prindërit janë të njoftuar me 
ndikimin e glutenit dhe kazeinës në shfaqjen e simptomave të fëmijëve të tyre 
ASD. Materiale dhe Metoda: u përzgjodhën për këtë hulumtim 20 prindër të  
fëmijëve që kanë të shfaqur simptoma të spektrit të autizmit duke marrë parasysh 
edhe Asperger’s sindromën deri te autizmi klasik, të të dy gjinive, të republikës 
së Maqedonisë të zgjedhur në mënyrë të rëndomtë. Si teknikë për mbledhjen e të 
dhënave është përdorur pyetësori. Rezulatet: prindërve iu dha pyetsor i përbërë 
nga 18 pyetje që kishin të bëjnë me informacione të përgjithshme për fëmijët e 
tyre ASD, pikëpamjet e tyre për dietën PGPK, mbajtja e një rregjimi dietik të 
tillë për fëmijët e tyre ASD, përfitimet metabolike, bihejvioriste, dhe kognitive 
që fëmijët e tyre i kanë nga mbatja e dietës PGPK. 
Diskutimi: parametrat që u analizuan ishin përmbajtja e një diete të tillë nga 
fëmijët me ASD, reaksionet e vërejtura në sjellje, metabolizëm dhe kognicion 
tek fëmijët me ASD, ndikimi i glutenit dhe kazeinës tek femijët me ASD, 
përmirësimet e vërejtura gjatë mbajtjes së dietës. Përfundimi: vërehet se prindërit 
janë të ndërgjegjshëm për ndryshimet në nutricionizmin e fëmijëve të tyre dhe 
sa më e dëmshme do të ishtë për mirëqenien e fëmijëve të tyre që të përdorin 
përbërës jo natyral apo jo të shëndetshëm. Prindërit mbanin rregjim dietik nga 
ndryshimet që shihnin te fëmijët e tyre por kishim edhe prindër të tillë që nuk 
kishin dëgjuar fare për një dietë të tillë
Fjalë kyçe: autizëm, ASD, dieta PGPK, gluten, kazeinë
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ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА БУБРЕГ ВО ДЕТСКА 
ВОЗРАСТ-8 ГОДИШНО ИСКУСТВО НА КЛИНИКА ЗА 

ДЕТСКА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ

Симеонов Р., Петровски М., Симеонова А., Ристески Т., Јовчески Л., 
Наунова В., Зибери Ј., Љумани Њ., Цоклеска Н.
¹Clinic of Rheumatology, University Clinical Center of Kosova, Prishtina
²Clinic of Endocrinology, University Clinical Center of Kosova, Prishtina
³Department of Pharmacology,Medical Faculty,University of Prishtina

Вовед/цел
Првата трансплантација на бубрег кај дете во Р.Македонија е извршена 
во 2009 год. Оваа студија е ретроспективен приказ на искуствата со 
трансплантација на Клиника за детска хирургија. Во студијата ќе бидат 
обработени податоци во врска со возраста на пациентите, телесна тежина, 
должина на хоспиталниот престој, етиологија на бубрежна слабост, вид 
на дијализно лекување (хемојализа/перитонеална дијализа), оперативен 
протокол, имуносупресивен протокол.

Материјал и методи
Предоперативно сите 10 пациенти се третирани со перитонеална дијализа, 
поставени на стандарден преоперативен педијатриски и анестезиолошки 
протокол за подготовка.
Оперативниот протокол опфаќа креирање на неколку типови на васкуларни 
анастомози: 
T-L anastomosis a.renalis cum a.iliaca communis et T-L anastomosis v.renalis 
cum v.iliaca communis-5 случаи, T-L anastomosis a.renalis cum a.iliaca 
externa et T-L anastomosis v.renalis cum v.iliaca communis-2 случаи, T-L 
anastomosis a.renalis cum a.iliaca communis et T-L anastomosis v.renalis cum 
v.cava inferior-1 случај,  T-L anastomosis a.renalis cum a.iliaca externa et T-L 
anastomosis v.renalis cum v.iliaca externa-1 случај, T-L anastomosis a.renalis 
cum aorta abdominalis et T-L anastomosis v.renalis cum v.cava inferior-1 случај.
Постоперативно се продолжува со стандардниот протокол за трансплантација 
кој опфаќа цитостатска терапија (Cyclosporin),имуносупресивна, 
кортикостероидна, антибиотска, антивирусна и фунгостатска терапија.

Резултати
Вкупно се извршени 10 трансплантации, сите од жив донор. Возраста 
на пациентитие во момент на извед ување на трансплантцијата е 10-24 
год. (средна возраст: 16,5 год.), телесната тежина е во границите од 20-
87kg (средна вредност 46,4 kg). Причина која довела до терминална фаза 
на бубрежна инсуфициенција кај 5 пациенти е опструктивна уропатија, 
2-хронична гломерулопатија, 2-спицифични синдроми и 1-идиопатска 
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нефропатија. Должина на хоспиталниот престој е 12-27 денови (средна 
вредност 16,2 денови). 
Акутна GVHD беше регистрирана кај 1 пациент. Кај истиот е повторен 
обидот за трансплантација. За време на постоперативниот период додадени е 
дополнителна терапија, имуноглобулини и дополнителна имуносупресивна 
терапија, која не даде позитивен резултат. 
Касна GVHD беше регистрирана кај еден случај. И во двата случаи се 
продолжува со режим на хемодијализно лекување.
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МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ХИРИРШКИ ТРЕТМАН 
НА ФРАКТУРИ НА ГЛАВА И ВРАТ НА РАДИУС СО 

ЕСИН МЕТОДА ВО ДЕТСКА  ВОЗРАСТ

Тодоровиќ Л., Камилоски М., Чадиковски В., Шуперлиска С., Рацај А., 
Алексовски З., Љумани Њ.
Универзитетска клиника за детска хирургија Медицински факултет- 
Скопје

Фрактурите на вратот и главата на радиус се застапени со 1-2% од сите 
фрактури во детска возраст. Прв пат овој тип на фрактури е опишан 1803 
година. Оваа ретроспективна студија ги анализира и прикажува резултатите 
од третманот кај пациенти со вакви фрактури во период од 2010 до 2015 
година. Типовите на фрактури се класифицирани по Judget класификација. 
Целта на нашата студија е евалуација на предноста од користењето на 
минимално инвазивниот хируршки третман кај фрактурите на главата и 
радиусот тип III и IV. Користени се две оперативни техники: 42 пациенти 
се третирани со отворена крвава репозиција и транскондиларна фиксација, 
додека 32 пациенти се третирани со  ESIN метода. Изборот на оперативната 
техника е рандомизиран. Во оваа студија се запазени инклузионите и 
ексклузионите критериуми. За евалуација на добиените резултати и нивно 
скорирање користевме “Broberg and Morrey score system”. Добиените 
резултати кај двете испитувани групи се во окривот на очекувано добри 
резултати. Пратејќи ги позитивните трендови во детска трауматологиа која 
преферира минимално инвазивни методи и во нашата студија преовладуваат 
подобри резултати кај оваа група.
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ПРВИЧНИ ИСКУСТВА СО ЛАПАРОСКОПСКА 
ХЕРНИОПЛАСТИКА ЗА ТРЕТМАН НА ИНГВИНАЛНА 

ХЕРНИЈА КАЈ ДЕЦА

Тони Ристески, Ристо Симеонов, Њомза Љумани, Наталија Цоклеска
ЈЗУ Универзитетска  Клиника  за Детска хирургија, Скопје

Вовед: Ингвиналната хернија претставува најчеста причина за консултација 
со детски хирург, и е една од најчесто изведуваните операции во детската 
хирургија. Индиректна ингвинална хернија се јавува со инциденца од од 
0.8-4.4%. Лекувањето на ингвиналната хернија е оперативно.Постојат 
хируршки техники на конвенционална и лапароскопски техника. 
Цел: Целта на оваа студија е да се прикажат првичните случаи на примена на 
лапароскопски асистирана техника на перкутано затворање на внатрешниот 
ингвинален прстен за лекување кај женски деца со дијагностицирана 
вродена индиректна ингвинална хернија. 
Матерјал и методи: Истражувањето претставува дескриптивна студија 
во која е користен клинички материјал од Универзитетската Клиника за 
детска хирургија во Скопје. Опфатени се вкупно десет женски деца на 
возраст од 0-14 години кај кои со клинички преглед е дијагностицирана 
индиректна ингвинална хернија. Испитаниците во примерокот се третирани 
со лапароскопски херниопластика .

Резултати: Според страната на локација на ингвиналната хернија, кај 7 
(70%) од пациентите таа е деснострана, кај 2 (20%) е левострана и кај 1 (10%) 
е билатерална. Просечната возраст  изнесува 79,2±36,3 месеци со минимум 
36 и максимум 168 месеци. Во тек самата интервенција  се експлорирани 
и контралатералните ингвинални прстени и  како случаен наод се најдени 
две конкомитантни ингвинални херниии и истите се сутурирани со истата 
техника во еден акт. Кај 50% од децата интервенцијата траела 26 (23 - 31) 
минути. Должината на престојот во болница изнесува 10,8±3,1 часови. 
Најкраткиот престој изнесува 8 часа а најдолгиот 18 часа. Просечното 
време до вертикализација во кревет изнесува 4,1±0,9 часови со минимум 
од 3 и максимум од 6 часови. Педесет посто од децата заземале нормална 
положба во кревет за помалку од 4 часа. Аналгезија, поради болка е дадена 
само кај 2 (20%) од децата. Кај 50% од децата должината на белегот е 
помала од 2мм. Кај сите случаи (100%) белегот е тешко приметлив, а само 
кај 1 (10%) постои неопределен став во однос на тоа дали тој нарушува 
естетика.За време на 6 месечниот постоперативен период на следење, нема 
рекурентни хернии на пациентите. 

Заклучок: Лапароскопски асистирана техника на перкутано затворање на 
внатрешниот ингвинален прстен во лекувањето на ингвиналната хернија кај 



27

Takim profesional mjekësor XXII

женските деца е минимално инвазивна техника. Иако ни е потребно повеќе 
искуство лапароскопската техника дава повеќе предности како безбедна и 
ефективна техника, со намалена  постоперативната болка, намален престој 
во болница, побрзо враќање на нормалните активности, како и одличен 
козметички ефект. 

Клучни зборови:ингвинална хернија, деца, лапароскопска херниопластика.
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ТРЕТМАН НА СКРШЕНИЦИ НА ДИСТАЛЕН РАДИУС 
СО КАПАНЏИ ТЕХНИКА ВО ДЕТСКА ВОЗРАСТ

Тодоровиќ Л., Петровски М., Камилоски М., Симеонов Р., Мемети Ш., 
Јовчески Л., Рацај А.
Универзитетска клиника за детска хирургија Медицински факултет-
Скопје

Скршениците на дистален радиус се едни од најчести случаи во дестка 
возраст. Примарен начин на лекување е мануелна репозиција и поставување 
на гипс. Кај пациенти кај који не може да се постигне репозиција и ретенција 
на фрактура се препорачува оперативен хируршки третман.
Трендовите во детска хирургија одат во правец на минимални инвазивни 
хируршки техники како е Кампанџи техника.
Во овој труд се опфатени пациенти од 5-14 годишна возраст кај кои имало 
неуспешен обид за некрвава репозиција.
Во овој труд е опфатен период од 2013-2016 година и се обработени 84 
случаи.
Постигнатите резултати се евалуирани со физикален третман во рачниот 
зглоб,  Кампанџи техника, РТГ слики.
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AESTHETIC SURGERY OF THE NOSE

J. Netkovski, B.Shirgoska
University Clinic of Otorhinolaryngology, Medical Faculty – Skopje, 
Macedonia

Rhinoplasty continues to be one of the most commonly performed aesthetic 
surgical procedures. The principles for successful rhinoplasty include 
comprehensive clinical analysis and definition of goals, preoperative preparation, 
precise operative execution, postoperative management, and critical analysis of 
one’s results. 
The preoperative consultation serves as an opportunity to evaluate the patient, 
discuss the patient’s concerns, and educate the patient on what may be possible 
to achieve. For the surgeon, it is an opportunity for screening the patient for his 
or her suitability for rhinoplasty surgery. Patients with unrealistic expectations 
or underlying psychiatric problems should not be operated on. 
Comprehensive preoperative clinical analysis including evaluation of nasofacial 
proportions and systematic nasal analysis will help establish goals for rhinoplasty 
surgery. Evaluation of the patient should include not only static views but also 
dynamic views. Smiling may reveal descent of the nasal tip, shortening of the 
upper lip, or a transverse crease in the midphiltral area.
Nasal airway obstruction is a common symptom among patients presenting for 
rhinoplasty. Evaluation of the nasal airway should be performed in all patients 
presenting for rhinoplasty. The key structures that affect nasal airflow include the 
external and internal nasal valves, the inferior turbinates, and the nasal septum. 
A prominent dorsal hump is a frequent complaint of patients seeking rhinoplasty. 
Much of the emphasis is placed on the nasal profile when dorsal hump reduction 
is required. However, of equal importance is creating a frontal view with smooth 
and straight dorsal aesthetic lines after dorsal hump reduction. A graduated 
approach to nasal tip surgery requires a combination of techniques  including 
narrowing of the alar rim strip, the use of a columellar strut graft, nasal tip 
suturing, and nasal tip grafting. Application of these techniques will help to 
correct tip deformities, improve tip shape, and minimize deformities secondary 
to loss of support.
Postoperative management of rhinoplasty patients is an important component 
of rhinoplasty and  patients should be informed of activity restrictions, because 
these restrictions will often influence when they can return to their normal 
daily activities and to work. Care and reassurance combined with an ability to 
recognize and manage complications leads to successful outcomes following 
rhinoplasty.
Key words: rhinoplasty, surgical procedures, postoperative care.
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SPOK-U DHE REHABILITIMI PULMONAR I 
PACIENTËVE NË NJË MJEDIS TË MIRË PËR 

OPTIMIZIMIN E TERAPISË

Ruzhdi Rexhepi, Merita Rexhepi, Shkurta Memishi, Rivajete Kadriji, Nexhibe 
Nuhiu

Prevalenca e sëmundjes kronike obstruktive pulmonare (SPOK) është vazhdimisht 
në rritje, ndërsa incidenca e saj po rritet në moshë të vjetër
Për një kohë të gjatë, SPOK-u  është konsideruar të jetë një sëmundje respiratore, 
kryesisht e shkaktuar nga pirja e duhanit dhe që çon në dispnea progresive. 
Megjithatë, përveç kësaj, SPOK prodhon pasivitet, i cili promovon humbjen e 
mëtejshme të kapacitetit të stërvitjes (dekondicionimin) përmes humbjes së masës 
së muskujve, duke krijuar një rreth të “vicioz”. Në të vërtetë, SPOK ka manifestime 
të konsiderueshme përtej mushkërive - të ashtuquajturat efekte sistemike, të tilla si 
humbja e peshës pa qëllim dhe mosfunksionimi i muskujve skeletor. Inflamacioni 
kronik sistemik që lidhet me SPOK mund të iniciojë ose të përkeqësojë sëmundje 
të tilla si sëmundjet kardiovaskulare, osteoporoza, anemia, diabeti i tipit 2, kanceri i 
mushkërive dhe depresioni dhe është një nga mekanizmat kyç që i nënshtrojnë këto 
efekte extrapolmonare , tek të cilat mund të shtohet hipoksemia, nënçmimi, stresi 
oksidativ dhe sistemik terapia kortikosteroide.
Rehabilitimi i mushkërive është një ndërhyrje gjithëpërfshirëse e bazuar në një 
vlerësim të plotë të pacientit të ndjekur nga terapitë e përshtatura nga pacientët, 
Në ditët e sotme, rehabilitimi pulmonar (PR) luan një rol esencial në menaxhimin e 
pacientëve simptomatikë me SPOK, duke thyer rrethin vicioz të dyspnea-zvogëluar 
aktivitetin-deconditioning-izolim. Në të vërtetë, përfitimet kryesore të programeve 
gjithëpërfshirëse të PR për pacientët me SPOK përfshijnë uljen e simptomave 
(disponimin dhe lodhjen), përmirësimin e tolerancës stërvitore dhe reduktim të 
rëndësishëm të aktivitetit fizik ditor dhe problemeve psikologjike që kontribuojnë në 
paaftësinë e pacientit dhe në cilësinë e dobët të shëndetit, zvogëlimin e shfrytëzimit 
të kujdesit shëndetësor (sidomos shtrat-dite), si dhe rritjen e aktivitetit fizik . Disa 
studime të rastësishme te konsultuara dhe meta-analiza përcaktojnë në masë të 
madhe përfitimet e PR. Ky rishikim kishte për qëllim të theksonte ndikimin e PR 
në pacientët me SPOK, duke u fokusuar në dobinë klinike të PR, e cila u ofron 
pacientëve një mbështetje të mirë për ndryshimin.
Fjalë kyçe: SPOK, stërvitja, aktiviteti fizik, RP.
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COPD AND PULMONARY REHABILITATION OF 
PATIENTS IN A BETTER THERAPY OPTIMIZATION 

ENVIRONMENT

Ruzhdi Rexhepi, Merita Rexhepi, Shkurta Memishi, Rivajete Kadriji, Nexhibe 
Nuhiu

The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
is constantly increasing, while its incidence is growing at an old age 
for a long time, the COPD has been considered to be a respiratory disease, mainly 
caused by smoking and leading to progressive dyspnea. However, in addition, 
COPD produces inactivity, which promotes further loss of training capacity by 
losing muscle mass, creating a “vicious” circle. Indeed, COPD has significant 
manifestations beyond the lungs-so-called systemic effects, such as unintended 
weight loss and skeletal muscle dysfunction. Chronic systemic inflammation 
associated with COPD may initiate or aggravate diseases such as cardiovascular 
disease, osteoporosis, anemia, type 2 diabetes, lung cancer and depression, and is one 
of the key mechanisms that exert these extrapolmonary effects to which hypoxemia, 
depletion, oxidative stress and systemic corticosteroid therapy may be added 
Lung Rehabilitation is a comprehensive intervention based on a 
complete patient assessment followed by patient-tailored therapies  
nowadays, pulmonary rehabilitation (PR) plays an essential role in managing 
symptomatic patients with COPD, breaking the vicious circle of dyspnea-
decreasing-deconditioning-isolation activity. Indeed, the main benefits of 
comprehensive PR programs for patients with COPD include reducing symptoms 
(mood and fatigue), improving training tolerance, and significant reduction 
in daily physical activity and psychological problems that contribute to the 
patient’s inability and quality poor health, reduced use of health care (especially 
bed-days), and increased physical activity. Some occasional consulted studies 
and meta-analysis largely determine the benefits of PR. This review aimed to 
emphasize the impact of PR in patients with COPD, focusing on the clinical 
benefit of PR, which provides patients with a good support for change. 

Key words: COPD, exercise, physical activity, PR.
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ТРЕТМАН НА СПОНТАНА ПЕРФОРАЦИЈА НА 
РОЖНИЦАТА СО ТЕРАПЕВТСКА КОНТАКТНА ЛЕЌА. 

ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

Дума Х.1, Речи В.2,3, Мехмети Г.1, Исмаили И.1

1Универзитетска Клиника за Очни Болести, Скопје
2Факултет за Медицински Науки, Тетово
3Општа Болница, Струга

Вовед: Перфорација на рожницата е итна офталмолошка состојба која може 
да биде предизвикана од траума, инфекција, губење на инервацијата на 
рожницата, од прогресивното истенчување на рожницата и од автоимуните 
болести. Лагофталмос како последица од офталмоплегија го зголемува 
ризикот за суво око кој води до кератитис, кератомалација и перфорација 
на рожницата.
Приказ на случај: пациентка од 36 годишна возраст, примена во нашата 
Клиника поради прогресивна загуба на видот на левото око и неспособност 
да го затвори горниот капак на окото. Пациентката била оперирана од 
neurinoma n.VIII sin., hidrocephalus obstructivus. Постоперативно се 
појавувал периферната пареза на n.facialis и вертигоатаскичен синдром. 
На прием, видна острина била движење на раката пред око, хипотонија, 
лагофталмос(4mm), загубен сенсибилитет на слаба дразба на осет и на 
ладно/топло на темпоро-фронталниот и зигоматичниот регион, чуван во 
мандибуларнот регион. Очниот мотилитет ограничен. Биомикроскоп: 
мешана коњунктивална хиперемија, рожницата со централен бел дефект 
и спонтана перфорација, аталамија, пролабиран ирис низ корнеалниот 
дефект, сраснување на дел од ирисот со задната страна на корнеата, 
ектазија на пупила и неможност за визуелизација на останатите структруи. 
Пациентот бил третиран со локална и системска антибиотска терапија со 
широк спектар, вештачки солзи со лубрикант и терапевтска контактна леќа.
Заклучок: Пациентите со офталмоплегија бараат целосна офталмолошка и 
невролошка евалуација. Лагофталмос со отсуство на очниот мотилитет бара 
превентивни мерки за да се избегне изложбен кератит и да се превенира 
кератомалација и перфорација на корнеата. Тврда склерална контактна 
терапевтска леќа овозможуваа долготрајна заштита на рожницата од 
изложеност и го намалува ризикот од инфекција и очни компликации.
Клучни зборови: спонтана корнеална перфорација, лагофталмос, 
терапевтска леќа
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TRAJTIMI I PERFORIMIT SPONTAN TË KORNESË ME 
LENTE TERAPEUTIKE TË KONTAKTIT. PREZENTIM 

RASTI

Duma H.1, Reçi V.2,3, Mehmeti G.1, Ismaili I.1

1Klinika për Sëmundjet e Syve, Shkup
2Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Tetovë
3Spitali i përgjithshëm, Strugë

Hyrje: Perforimi i kornesë është gjendje emergjente oftalmologjike që mund të 
shkaktohet nga traumat, infeksionet, humbja e inervimit të kornesë, nga hollimi 
progresiv i kornesë dhe nga sëmundjet autoimune. Lagoftalmosi si pasojë e 
oftalmoplegjisë rrit rrezikun për tharjen e syrit që sjell deri te keratiti ekspozues, 
keratomalacioni dhe perforimi i kornesë.
Prezentim i rastit: Pacientja femër, 36 vjeçare, e pranuar në Klinikën tonë 
për shkak të dobësimit progresiv të shikimit dhe pamundësi për të mbyllur 
kapakun e sipërm të syrit. Pacientja ka qenë e operuar nga neurinoma n.VIII 
sin., Hydrocephalus obstructivus. Pas operacionit paraqitet pareza periferike 
e n.facialis dhe sindroma vertigoatacticum. Në pranim vizusi i syrit të majtë 
ka qenë lëvizje e dorës para syrit, hypotoni, lagophthalmus (4mm), i humbur 
sensibiliteti ndaj ngacmimit të dobët në prekje, në te ftohtë/ngrohtë në regjionin 
temporo-frontal dhe zigomatik, i ruajtur në regjionin mandibular. Motiliteti i 
bulbusit i kufizuar. Biomikroskopimi: hiperemi konjunktivale, kornea me 
defekt qëndror  me perforim spontan, athalamia, prolabim i irisit nëpër defektin 
e kornesë, aderence e një pjese të irisit me faqen e pasme të kornesë, ectasio 
pupillae dhe pamundësi vizuelizimi i strukturave tjera. Pacientja u trajtua  me 
antibiotik të spektrit të gjërë lokal dhe sistemik, lot artificial me lubrifikant dhe 
lente terapeutike e kontaktit. 
Përfundimi: Pacientët me oftalmoplegji  kërkojnë evaluim të plotë oftalmologjik 
dhe neurologjik. Lagophthalmos në prani të mungesës së motilitetit të bulbusit 
kërkon masa preventive për të evituar keratitin ekspozues dhe për të prevenuar 
keratomalacionin dhe perforimin e kornesë. Lentet e forta sklerale terapeutike 
të kontaktit mundësojnë mbrojtje të gjatë të kornesë nga ekspozimi duke ulur 
rrezikun e infeksionit dhe të komplikimeve okulare.
Fjalë kyçe: perforimi spontan i kornesë, lagophthalmos, lente terapeutike
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NDIKIM I TRANSFUZIONEVE TË GJAKUT NË 
TRAJTIMIN E ANEMISË TE PACIENTËT E TRAJTUAR 
ME HEMODIALIZË  REZISTENTË NË ERITROPOETIN

Ekrem Ismani1, 2, Nasir Behxhet2,3, Lutfi Zylbeariari2,3, Agim Ramadani2,5, 
Bekim Ismaili
1Instituti për Transfuziologji, Qendra rajonale prane Spitalit Klinik Tetovë ,R.M
2Fakulteti i Mjekësisë, USHT,Tetovë, R.e Maqedonisë. 
3Spitali Special i Nefrologjisë dhe Hemodializës ,, Vita Medical Group-Tetovë

Hyrje: Pamjaftueshmëria kronike renale terminale paraqet gjendje klinike të 
shoqëruar me dëmtime progresive dhe ireverzibile të indit të veshkave dhe 
nefroneve. Një ndër  manifestimet  më të  shpeshta të pamjaftueshmërisë kronike 
renale  që paraqitet që në  fazat fillestare të  sëmu-ndjes  është edhe pagjakësia  
që në literature nefrologjike  është e njohur si anemia renale. Anemia te pacientët 
me pamjaftueshmëri renaëe kronike fillon të paraqitet   kur funkcioni i vesh-këve 
fillonë të dobësohet prej- 30-55 % . Për trajtim optimal të anemisë renale më së 
shpe-shti përdoren udhëzimet e  dy asociacioneve :për në Europë-European-Best-
Practice-Gued-lines (EBPG) dhe National-Kidney-Fondation(NFK) K-DOQI 
Guidelines (1). Asociacioni-EBPG propozon që mjekimi me epoetin duhet filluar 
kur Hb>11 g/dl  ndërsa asociacioni-NFK/DOQI propozon që vlerat e targjet Hb 
të sillen prej 11-12g/dl. IRK paraqet dëmtim gradual ireverzibil të funkcioneve 
ekskretore, sekretore endokrine, metabolike dhe homeostatike të veshkëve si 
pasojë e sëmundjeve të ndryshme të lindura apo të fituara të veshkëve. Trajtimi 
i anemisë renale duhet të jetë në mënyrë individuale sipas shkallës së anemisë. 
Terapia me Epo dhe preparate të hekurit si dhe acidt folik janë tregua si standarde 
të arta për trajtimin e anemisë renale.Mirëpo në praktikën klinike ekzistojnë 
raste kur terapia me Epo nuk është efikase për arsye të rezistencesë së pacientit 
ndaj eritropoetinës.Rastet e rezistencës ndaj eritropoetinës janë shumë të rralla  
pran-daj  atëherë korrigjimi i anemisë mundësohet me anë të transfuzioneve të 
gjakut të pastër ose eritrociteve të pastërta duke i respektuar të gjitha rregullat e 
transfuzionit të elementeve të gjakut dhe efektet enësore të tyre.  
Qëllimi i punimit: qëllimi i punimit tonë ishte që të tergohen efektet e 
transfuzioneve të elementeve të gjakut  në kroigjimin e anemisë renale te rastete 
rezistente ndaj  eritropoetinës si dhe efektet e terapisë me eritropoetinë te 
pacientët jorrezistentë ndaj epo terapisë. 
Fjalё kyҁ:  Anemia renale, Insuficienca Renale kronike Terminale(IRKT), 
transfuzioni i gjakut.
Materiali dhe Metodat: Si material pune u shfrytëzua dokumentacioni i 80 
pacientëve  me IRKT të trajtuar me HD me regjim dialitik prej   3 herë në jave 
nga 4 orë me vlera te Hb prej 70-110g/L g/L  të stimuluar edhe me Epo terapi 
minimum nga 75 UI/Kg/peshë trupore në javët. Nga studimi i larguam pacienët 
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me ,astmë bronhiale,me lupus,  me infeksione virusale dhe virusale. Te 35 
pacienta pas seancës së HD-ës  u aplikuan preparate te hekurit( amp. venofer a 
100 mg  në mënyrë I.V.  2 herë në javë, ndërsa  te grupa e dytë që shërbyen si 
grupë kontrollues  u aplikuan nga 100 mg venofer (standarde) nga  100 mg  në 
Çdo 15 ditë.
Rezultatet: Efekti jo adekuat i terapise me Eritropoetin u tregua te një numër 
i vogël i pacientëve 3% si pasojë e rezistencës ndaj teerapisë me Epo. Te kjo 
grupë pacientësh mjekimi dhe korigjimi i anemisë u bë me anë të transfuzioneve 
të gjakut të plotë dhe eriptrociteve të pastrërta duke konfort  grupës së gjakut 
dhe Rh faktorit në çdo seancë të HD nga një qese gjak brenda 4 seanceve. Te 
pacientët tjereë dallimi nga dita e parë deri te dita e 24-të,36 dhe 57 ishte tejet 
evdente në favor të grupës e cila ishte e trajtuar me Epo dhe Venofer nga 100mg 
pas HD dy herë në javë krahasuar me grupun e dytë me një dallim statsitikor 
sinjifikan për p=0.0001.  Vetëm pas 2 javëve  te pacientët  e trajtuar 2 herë në 
javë me preparate të hekurit  u fituan vlera të përmirësuara të Hb për 11g/L dhe 
Htc për 3.4% .
Konkluzioni: Target vlerat e Hb  te pacientët me IRKT të trajtura me HD të jenë 
prej  110 -120 g/l  dhe  JO > од  130 g/l me qëllim që të evitohen komlpikimet 
trombogjene , insulti cerebral, sëmundjet kardiovaskulare etj. Trajtimi i anemisë 
renale duhet të jetë në mënyrë individuale sipas shkallës së anemisë. Terapia me 
Epo   janë tregua si standarde të arta për trajtimin e anemisë renale, mirëpo në 
raste të rezistencës ndaj Epo-së edhe transfuzionet e elementeve të gjakut janë 
treguar tejet efektive dhe pa fekte anësore. Që efektet e  eritopoetinës të jenë  sa 
më të fuqishëme  gjatë përdorimit të Epo-së detyrimisht  duhet të jepen preparate 
të hekurit. Si përfundim mund të konstatojmë se mjekimi i anemisë renale në 
raste të rralla përpos terapisë me eritropoetinë kërkon edhe mjekim me anë të 
transfuzionit të elementeve të gjakut dhe  kjo si terapi te pacientët rezistentë ndaj 
Epo-së është treguar si tejet efikase.
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EKSPERIENCA E JONË ME MENXHIMIN KIRURGJIK 
TË SKROTUMIT AKUT  TË SHKAKTUAR NGA TORZIONI 

I TESTISIT TË MESHKUJT E MOSHËS  MBI 14 
VJECARE DHE EVALUIMI 1 VJECAR I TYRE

Burim Saliu1, Oliver Stankov1, Saso Dohcev1, Sotir Stavridis1, Ognen 
Ivanovski
1Klinika Univerzitare e Urologjis ,Univerziteti “Shen Kirili dhe Metodi”Shkup
2Spitali i përgjithshem  “Ferit Murat” Gostivar 

Qëllimi i punimit –qëllimi i këtij punimi  është prezentimi i një patologjije të 
rrallë që kërkon trajtim urgjent kirurgjik.
Materiali dhe metodat- Në studim janë përfshirë  38 raste  të skrotumit akut  të 
shkaktuar nga torsioni i testiseve të trajtuar në mënyrë  kirurgjike  në Klinikën 
Univerzitare të Urologjis - Shkup  në periudhën kohore prej 1 janar  2009 deri 
në  31 korikë 2017  . Diagnostifikimi është  bërë  në bazë   të  pasqyrësë klinike 
, ekzaminimit fizik si  dhe  ultrasonografis Doppler .Parametra të studijuara 
paraoperative dhe operative  janë : kohëzgjatja dhe shkalla e rotullimit .Gjithashtu   
është evaluar edhe volumi i testisit të operuar pas një  viti .Volumi më i vogël se 
20 % nga ana e shëndoshë  është i evidentuar si ndryshim signifikant.  
Rezultatet – Mosha mesatare e pacienteve është  21 vjet (14-35 vjet). Te 27  
pacient diagnostifikimi  dhe trajtimi është kryer brenda 12 orëve kurse te 11 
pacient pas 12 orëve . 24 raste kanë qënë me rotullim deri  në 360 ° dhe 14 raste me 
rrotullim prej 360-720 °. Te 33 raste është kryer detorkfimi  dhe orchidopeksioni 
,te  5 pacientë  është kryer orchidectomia . Te 13 raste prej 33 orhidopeksive të 
testiseve është evidentuar zvoglimi signifikant  i testisit.
Analizat statistikore  treguan se revaskularizimi si dhe madhësia postoperative 
e testisit është në korelim me kohëzgjatjen dhe shkallën e rrotullimit (p <0.05).
Prfundimi - Trajtimi kirurgjik  i torzionit të  testisit brenda 6 orëve është  efektiv 
në rruajtjen e funksionit të testisit të torkvuar.

Fjalet kyce :  testis, torkvim,skrotum akut.
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GANGRENA FOURNIER, PREZENTIM RASTI

Ermira Hamzai1, Margarita Peneva2, Afrim Saliu2, Skender Saidi3

1Klinika për kirurgji plastike dhe rekonstruktive, Shkup
2Spitali i përgjithshëm,Reparti kirurgjik, Gostivar.
3Klinika Univerzitare e urologjisë, Shkup.

Qëllimi i punimit: Përshkrimi i një patologjie që karakterizohet me shkallë të 
lartë të mortalitetit dhe kërkon trajtim emergjent kirurgjik. Karakterizohet me 
fascit nekrotik rapid dhe progresiv, te regjioni gjenital, perineal dhe perirektal. 
Materiali dhe metodat: Pacienti i moshës 57 vjec, me ankesa të përgjithshme 
si molisje, dhimbje muskujsh si dhe dhimbje lokale në regjionin perineal. I 
trajtuar me kinolone. Dymbëdhjetë orë para pranimit në Klinikën Univerzitare 
të urologjisë në Shkup fillon skuqja, edema e regjionit perineoskrotal, që 4-5 orët 
e fundit shoqërohet me paraqitjen e njollave të zeza dhe të murme në regjionin 
scrotal që kundermojnë me erë të rëndë. Nga çasti në çast edema me shpejtësi 
përhapet në regjionin pubik, ingvinal si dhe në regjionin perirektal. Pacienti 
pranohet në klinike në gjendje të rëndë me hipotenzion arterial (80/40 mmHg), 
tahipne, somnolent. Invesigimet emergjente treguan leukocitoze 12.9 x 109/L; 
CRP 142.3, ultrazëri i organeve dhe hapësirës abdominale ishte pa ndryshime 
signifikante. Regjioni skrotal karakterizohet me dimenzione të rritura të indit 
subkutan me formacione të vogla anehogjene. 
Rezultatet: Katër orë prej pranimit, pas pregaditjes adekuate paraoperative 
anesteziologjike pacienti u trajtua me nderhyrje kirurgjike. U bë ekscizioni i 
zgjëruar i masave nekrotike në regjionin e skrotumit, perineumit dhe regjionit 
perirektal. Gjithashtu u bënë incizione në regjionin ingvinal të shoqëruar me 
tubulimin e indit nënlekuror deri në skrotum. Ditën e 3-të, për shkak të përkeqsimit 
të gjendjes me përhapjen e skuqjes dhe edemës në regjionin lumbal të majtë, 
sërisht u trajtua me intervenim kirurgjik (incizione lumbale). Ditët në vijim 
pacienti ishte në permirësim progresiv të gjendjes së përgjithshme lokale dhe të 
përgjitshme. Ditën e 8-të pacienti u lëshua për shërim shtëpiak me rekomandim 
për banjo të zakonshme të regullta të gjithe trupit dhe të varave të përcjellurme 
pas  me toalete  të varave me Sol. Bethadine 10%. 
Rezultati mikrobilogjik nga strishoja e varës  rezultoi ne izolimin e bakterieve 
Proteus Mirabilis, Enterococcus, Bacteroides Species. Rezultati histopatologjik 
ishte në favor të nekrozës së indit.  
Konkludimi: Trajtimi i hershëm kirurgjik është  metode e artë e mjekimit të 
kësaj patologjie me shkallë të lartë të mortalitetit. 
Fjalët kyce: Gangrena, Fournier, infekcion, skrotum.
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MENAXHIMI I LËNDIMEVE PERFORUESE TË 
SYRIT ME RUPTURË TË KORNESË DHE KATARAKTË 

TRAUMATIKE. PREZENTIM RASTI

G. Mehmeti1, V. Celeva1, V. Reçi2, H. Duma1, I. Ismaili1

1Klinika Universitare për Sëmundjet e Syve - Shkup
2Spitali i Përgjithshëm – Strugë

Hyrje: Lëndimet perforuese të bulbusit të syrit paraqesin gjendje urgjente në 
oftalmologji. Lëndimet perforuese ndodhin gjatë lëndimit me mjet të mprehtë 
ose nga mjet me shpejtësi të madhe të lëvizjes. Këto lloje të lëndimeve mund të 
sjellin deri te dëmtimi i shikimit, si edhe deri te ftiza e bulbusit ose humbja e tij.
Qëllimi: Prezentimi i lëndimit perforues me rupturë të kornesë dhe kataraktë 
traumatike.
Prezentim i rastit: Pacient mashkull i moshës 79 vjeçare, i cili është rrëzuar 
në tokë dhe ka lënduar syrin nga degët e bimës. Në pranim kemi konstatuar 
mprehtësinë e të parit deri në lëvizje të dorës para syrit, shtypja intraokulare 
normale në palpim digjital. Biomikroskopimi: kapaku i sipërm lehtë i lëshuar dhe 
edematoz, aparati lakrimal pa ndryshime patologjike, konjunktiva hiperemike, 
kornea me rupturë qendrore, me flap (9-3h), edematoze. Dhoma e përparme e 
cekët, me humbje të lëngut ujor. Lensi: kataraktë traumatike. Inqizimi radiologjik 
pa shenja patologjike. Pacientit i është aplikuar mbrojtja antitetanike dhe është 
trajtuar në dy akte. Fillimisht është bërë toaleta e bulbusit me suturë të kornesë, 
ndërsa pas 3 muajve është operuar katarakta traumatike dhe është implantuar 
lens intraokular. Pas ndërhyrjes shikimi është përmirësuar deri në 0,5 cum IOL, 
kornea me mjegullim të lehtë paracentral (3h), dhoma e përparme, e formuar, pa 
përmbajtje patologjike. Lensi intraokular mirë i pozicionuar.
Përfundimi: Përpunimi primar në kohë i lëndimeve perforative dhe trajtimi 
sekondar i kataraktës traumatike sjell deri te evitimi i komplikimeve të cilat 
mund të sjellin deri në humbje të shikimit si edhe të bulbusit të syrit.
Fjalë kyçe: lëndime perforative, ruptura e kornesë, katarakta traumatike
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OSTEOPOROZA DHE TIREOTOKSIKOZA

Genti Kavaja1, Silvana Kavaja2, Xheladin Çeka3, Sonela Xinxo4

1Spitali Rajonal Durres
2Spitali Rajonal Durres
3Universiteti I Mjekesise Tirane
4Instituti I Shendetit Publik, Tirane

Osteoporoza eshte nje patologji ne te cilen kockat behen shume te brishta, 
duke cuar ne nje risk te larte per demtime dhe fraktura. Osteoporoza eshte me 
e zakonshme ne njerezit me patologji te tiroides, krahasuar me popullaten e 
zakonshme. Tireotoksikoza (hipertireoza) eshte nje nga patologjite qe shkakton 
nje reduktim te densitetit kockor
Qellimi: Te vleresohet ndikimi I tireotoksikozes ne densitetin kockor dhe ecuria 
e osteoporozes ne terapi.
Metodat: Ne studimin kohort u perfshine 46 paciente femra te diagnostikuara 
me tireotoksikosis dhe osteoporoze (grupi I studimit) dhe 44 femra me aktivitet 
normal te tiroides (eutiroidiene) dhe osteoporoze primare (grupi I kontrollit). 
Kriteret perjashtuese ishin paciente me faktore te tjere per demtime kockore 
(artrite inflamatore, ne trajtim me korikosteroide dhe te diagnostikuar me 
diabet), pervec moshes dhe periudhes se menopauzes. Vleresimi I pacienteve 
u be per densitetin kockor me ultrasound bone densitometry (T-score  -2.5 per 
osteoporozen) dhe funksionin e tiroides permes matjes se hormoneve FT3, FT4 
dhe TSH. Studimi zgjati per nje periudhe 12 mujore, gjate se ciles pacientet u 
trajtuan me preparatin risendronate.
Rezultate: vlerat mesatare te Tscore ishin te njejta ne fillim te studimit (-2.6 SD 
ne grupin e kontrollit dhe -2.65 SD ne grupin e studimit me tireotoksikosis). Pas 
periudhes 12 mujore te studimit nen terapi u vu re rritje e densitetit kockor. Rritja 
e densitetit kockor ishte me sinjifikante ne grupin e femrave me tireotoksikosis 
(p=0.01). Ne pacientet me tireotoksikosis, ritmi I rritjes se densitetit kockor 
shkonte paralel me rritjen e vlerave te TSH.
Perfundime: Ritmi I rritjes se densitetit kockor ishte me I larte ne femrat me 
osteoporze nga tireotoksikosis, krahasuar me ritmin e rritjes se densitetit kockor 
ne femrat me osteoporoze primare. Keto te dhena mbeshtesin etiologjine e 
osteoporozes ne femrat me tireotoksikosis.
Fjalekyce: osteoporoza, tireotoksikoza, densiteti kockor
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 ATROFIA SPINALE MUSKULARE – PROBLEMATIKE 
MULTIDICIPLINARE

Abdurrahim Gërguri, Naim Zeka, Armend Vuçitërna, Ramush Bejiqi, Arlinda 
Maloku, Ragip Retkoceri    
Klinika e Pediatrise, Qendra Klinike Universitare e Kosoves, Prishtinë, Kosovë

Atrofia spinale muskulare është një çrregullim i rrallë neuromuskular që 
karakterizohet me degjenerim të neuroneve motorrike të palcës kurrizore dhe 
të bërthamave motorrike të trurit. Paraqitet rreth 1:10.000 fëmijë të lindur, prek 
njejt të dy gjinit.                                       
Çrregullimi shkaktohet nga një defekt gjenetik në kromosomin e 
5. Trashegohet në mënyrë autosomo-recesive. Gjeni SMN1 kodon 
proteinën SMN e nevojshme për mbijetesën e neuroneve motorike.                                                                                                                                       
Tek të gjithë të sëmurit me Atrofi spinale muskulare kemi zvoglimin e proteinës 
SMN.                 
Klasifikimi bëhet varësisht se në cilën moshë fillon manifestimi i sëmundjes:                          
ASM 1 (Infantile) - Werdnig–Hoffmann disease, me fillim 0 - 6 muaj,                                     
ASM 2 (Intermediate) - Dubowitz disease, me fillim 6 – 18 muaj,                                             
ASM 3 (Juvenile) - Kugelberg–Welander disease, me fillim pas moshës 12 
mujore,               
ASM 4 me fillim tek mosha e rritur.                                                                            
Simptomatologjia ndryshon varësisht nga lloji i atrofisë spinale muskulare, 
kryesore është dobësia muskulare, arefleksia, pozicioni bretkocë. Në sferën 
intelektuale nuk ka ngecje.  Diagnoza - Simptomat klinike janë shumë me rendësi 
por fjalën përfundimtare e jep gjenetika.       Trajtimi – kruciale është terapia 
fizikale, mandej mbështetja nutritive, ortopedike varësisht prej komplikimeve. 
Nusinersen (Spinraza) është i vetmi medikament i miratuar për të trajtimin e 
atrofisë  spinale muskulare.                                                                                                     
Prognoza - varet nga lloji i Atrofisë spinale muskulare.                                                             

Fjalet kyqe: Atrofia spinale muskulare, prevalenca, lloji, trajtimi.
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PRO-GRIP PROTEZA – 
TEKNIKË OPERATIVE  SI MËNYRË  E ZGJEDHJES SË 

HERNIAVE INGUINALE RECIDIVANTE

Ilber Besimi1,2, Ferit Muharemi1,2, Fatmir Saliu1,2, Ilaz Miftari1,2, Rufadije 
Vejseli1,2, Ilir Hasani3,4

1IPSH Spitali Klinik Tetovë – Departamenti i Kirurgjisë dhe Traumatologjisë
2UT- Fakulteti i Shkencave mjeksore - Tetovë
3Klinika Universitare TORKIQU – Shkup
4Fakulteti i Mjeksisë - Shkup

Hernia inguinale recidivante dhe zgjedhja e saj operative është një sfidë e 
veçantë në Kirurgjinë bashkëkohore. Qëllimi i këtijë punimi ishte që të paraqes 
mënyrën e bashkëkohore të trajtimit kirugjik të hernisë recidivante krahasuar 
me metodat tjera. Materiale dhe Metada: Në studim retrospektiv trevjeçar janë 
përfshirë gjithsej 27 pacientë, që janë trajtuar kirugjikisht në Spitalin Klinik 
Tetovë, në Departamenti i Kirurgjisë dhe Traumatologjisë, meshkuj ishin të 
gjitha rastet të moshave 38 -  55 vjeç. Rezulatet: U formuan dy grupe, grupi I-rë 
kishte 27 ose 74%, që u trajtuan me hernioplastikë  me implantimin e protezës 
resorbtive (PRO-GRIP) sipas  tetknikës operative tension free, kurse grupi i II-
të   7 ose 26%  pacientë,  që  u  operuan  me  metodën me protezë polypropilen 
sec Lischtenstain. Ditë qëndrimi mesatar në spital në grupi I-rë ishte 1.5 ditë, 
kurse në grupin II-të 1.8 ditë. Diskutimi: Parametërat që u analizua për të dy 
grupet ishin: mosha, gjinia, kohëzgjatja e hospitalizimit, recidivimi i hernisë, 
dhimbja postoperative, komplikimet tjera postoperative dhe riaftësimi për punë. 
Përfundimi: Përfunduam  se metoda bashkëkohore në zgjedhjen operative të 
hernisë inguinale recidivante me protezë resorptive Pro-Grip në krahasim me 
metodën me protezë joresorptive (polypropylene) kanë epërsi evidente në të 
gjitha parametrat të analizuar në këtë studim dhe në veçanti në prevenimin e 
recidivimit të hernisë si dhe në komoditetin operativ që i jepet kirurgut dhe mundë 
të themi se janë më të preferuara në hernioplastikat në zgjedhjen e herniave 
recidivante si teknikë operative.

Fjalë kyçe: hernia inguinale recidivante, hernioplastikë. Protezë resorbtive 
(PRO-GRIP)
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MENAXHIMI I KERATOCONUSIT DHE DHIMBJES 
POSTOPERATIVE NËPËRMJET METODËS 

CROSSLINKING

I. Ismaili1, V. Reçi2, H. Duma1, G. Mehmeti1, Sh. Emini3

1Klinika Universitare për Sëmundjet e Syve, Shkup
2Spitali i përgjithshëm, Strugë
3Spitali i Përgjithshëm, Kumanovë

Hyrje. Crosllinkingu korneal (CXL) është metodë e cila përdoret për krijimin e 
lidhjeve të forta të kolagjenit të kornesë me anë të reaksionit fotokimik të fijeve 
të kolagjenit nën veprimin e riboflavinës dhe rrezeve UVA. Përdoret si metodë 
për të penguar progresionin e ektazisë së kornesë te keratokonusi me qëllim 
prevenimin e humbjes progresive të shikimit dhe evitimin e transplantimit të 
kornesë. Crosslinkingu mundëson përmirësime të vlerave vizuele, keratometrike 
dhe topografike. Ekzistojnë dy teknika bazë: transepiteliale dhe teknika me largim 
të epitelit. Protokolli i Dresdenit rekomandon teknikën me largim të epitelit dhe 
rrezatim UVA prej 30 min. Ana negative e kësaj teknike është dhimbja e cila 
zgjat më së paku 72 orë.
Qëllimi: ka qenë evaluimi i efikasitetit të crosslinkingut, trajtimi i dhimbjes dhe 
raportimi i vlerave keratometrike postoperative te keratoconusi.
Materiali dhe metodat: janë përfshirë 38 pacient me keratoconus që i janë 
nënshtruar crosslinkingut sipas protokollit të Dresdenit. Kemi krijuar flap 
epitelial me diametër 8 mm me anë të aplikimit të alkoolit për 12 sekonda. Kemi 
aplikuar 30 minuta riboflavin 5-fosfat 0,1% dhe dekstrant-T500 20% në interval 
kohor prej 2 minutash, pastaj rrezatim UVA 370nm me iridim 3mWcm2. Pas 
repozicionimit të flapit epitelial kemi vendosur lente terapeutike të kontaktit.
Rezultatet: Mprehtësia e të parit dhe vlerat keratometrike janë përmirësuar 
pas intervenimit. Nga 55,25 D, pas një viti topografia ka treguar ulje të vlerave 
keratometrike në 46,52 D. Te asnjë pacient nuk ka qenë e pranishme dhimbja 
postoperative.
Përfundimi: Crosslinkingun me flap epitelial jep rezultate më të mira për 
menaxhim e dhimbjes postoperative si dhe ulje të vlerave keratometrike dhe 
përmirësim të shikimit.
Fjalë kyçe: crosslinking, keratoconus, flap epitelial
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ТРЕТМАН НА АЛЕРГИСКИ КОНЈУНКТИВИТИС КАЈ 
ДЕЦА

Илјаз Исмаили1, Емилија Ѓошевска Даштевска1, Газменд Мехмети1, 
Наташа Трпевска Шекеринов1, Ивана Петковска2

1Универзитетска клиника за очни болести, Скопје, Р.Македонија
2ГОБ “8-ми Септември”, Скопје, Р.Македонија

Вовед: Алергиски конјунктивитис е честа хронично заболување  кај децата, 
чија преваленцата се зголемува и кое заболување имаат големо влијание 
врз  квалитетот  на животот на инволвираните пациенти.
Цел: Целта на третманот на алергискиот  конјунктивитис кај децата е да 
се обезбеди превенција или што е можно поефикасно редуцирање или 
отстранување окуларни симптоми.
Материјал и метод: 32 деца со алергиски конјунктивитис на возраст од 
3-14 години беа третирани со окуларна апликации на антихистаминик и 
стабилизатор на  мастоцитите – олопатадин.
Резултати: Примената на оваа терапија се покажа како многу ефикасна и 
допринесе во подобрување на целокупното секојдневно функционирање. 
Оваа терапија  доведе до отстранување (кај 24 деца) и до редуцирање (кај 8 
деца)  на  очите симптоми. 
Заклучок: Квалитетот на животот на децата со оваа заболување е многу 
подобрен со употребата  на оваа терапија.
Клучни зборови: алергиски конјунктивитис, деца

ALLERGIC RHINOCONJUNCTIVITIS IN CHILDREN

Iljaz Ismaili1, Emilija Goshevska Dashtevska1, Strahil Gazepov2, Nadi 
Rustemi3

1University Eye Clinic, Skopje, R.Macedonia
2Clinical Hospital, Shtip, R.Macedonia
3Clinical Hospital, Tetovo, R.Macedonia

Introduction: Allergic rhinoconjunctivitis is a common chronic disorder 
in children, whose prevalence is increasing. The symptoms of allergic 
rhinoconjunctivitis can have a great impact on quality of life of involved patients. 
Aim: The goal of treatment of allergic rhinoconjunctivitis in children is to 
provide prevention or efficiently as possible reduction or elimination of nasal 
and ocular symptoms.
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Material and Method:  22 children with allergic rhinoconjunctivitis on age 
3-14 years old were treated with intranasal second-generation corticosteroids 
and ocular aplications of an antihistamine and mast cell stabilizer – olopatadine.
Results: Application of combination therapy in this allergic comorbidity has 
proved very effective and improved overall daily functioning. This therapy has 
led to removal (in 10 children) and to a reduction (in 12 children) of nasal and 
ocular symptoms.
Conclution: The quality of life of children with this disease was much improved 
with application of this therapy.
Key words: allergic rhinoconjunctivitis, children
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IMPROVEMENT OF SOCIAL FUNCTIONING AMONG 
PATIENT WITH SCHIZOPHRENIC DISORDERS 

TREATED WITH ARIPRIPRAZOLE

Arsova Slavica, Kadri Hadzihamza, Manusheva Nensi, Bajraktarov Stojan
Clinic of Psychiatry, University St. Cyril and Methodius, Skopje, Republic of 
Macedonia

Aim: to follow up the therapeutic efficacy of aripiprazol as novel generation of 
antipsychotic in improvement of positive and negative schizophrenic symptoms 
in patient with schizophrenia. Material and Method: 20 adult patients diagnosed 
with F20 by ICD 10,  were treated with aripriprazole 10-15 mg for more than 6 
months.  The following diagnostic instruments were used: PANSS (+ and -) and 
CGI, et the beginning of treatment, after 3 months treatment  and  after 6 months. 
The patient were treated before with antipsychotic drugs of second generation 
but they were switched on aripiprazol because side effects like –metabolic 
syndrome or lack of improvement.Results:. Patients treated with Aripiprazol have 
reported for significantly less side effects , significantly global imporovment  and 
reducing the symptomatlogy measured on PANSS + and PANSS negarive scale.
The results are( aver. PANSS start 33,5,stdev 9,7,after 3 m. PANSS 25,4 std 6,7, 
after 6 months PANSS 17,15 std 4,3. PANSS - beginning av. 33,1 std 6, PANSS 
– 3 months 25,9 std 4,8 and 6 months letter PANSS – 17,9 std 2,8.Conclusion: 
Aripriprazle is effective treatment for patients with schizophrenia , improving 
the global functioning of the patients , causing significantly less side effects.
Key words: schizophrenia, aripiprazol



46

Takim profesional mjekësor XXII

NOMOFOBIA: FRIGA NGA CELULARI APO FRIGA PËR TE?

K.Haxhihamza, L.Shehu, S.Arsova, N.Durmishi, S.Bajraktarov
Klinika e psikiatrise, Shkup

Telefonët celularë, një nga çpikjet më të mëdha të shekullit 20, tani janë bërë 
varshmëri botërore. Që nga shpikja e “telefonit të mençur” (smart phone) numri 
i individëve të varur nga lojrta që ai ofron, ritet. Edhe pse “telefonit të mençur” 
është i rëndësishëm për shumë profesione, përdorimi i tij si mjet për argetim e 
tejkalon masën e tij si mjet pune.
Nënkuptohet se “telefonit të mençur” është i rëndësishëm për profesionet si 
polic ose mjek për shkak të efikasitetit në profesionet e tyre por a është vërtetë e 
nevojshme për nxënësit që të mbajnë me vehte celularët e tyre ditë e natë?
Mendohet e celulari ka më tepër përparsi se dobësi dhe nuk duhet të ndalojmë 
përdorimin e tij si mjet komunikimi. Por, ashtu si varshmëria nga celulari do të 
ritet, do të bëhet e qartë se sa seroye është kjo dukuri.
Duket e varshmëria nga celulari bëhet një fenomen botëror, gjë që duhet të 
meret seriozisht nga të gjithe ne. Njerëzit në shekullin XXI shpenzojnë më 
tepër kohë duke luajtur se që bëjnë thirje telefonike: shumica nga to është në 
moshë tinejxhere, nuk munden të kontrollohen dhe shkojnë më thellë në lojra 
që i dëmtojnë, njëlloj sikurse droga ose bixhozi, duke humbur përfundimisht 
aftësinë që të shkëputen nga varshmëria. Disa njerëz e quajnë celularin “cigarja 
e re” duke e krehasuar me mjetin i cili miret gjatë pushimit nga puna.
A është varshmëria nga celulari më e rezikshme se që kemi menduar? Përgjegjen 
e kërkuam duke aplikuar pyetsor te nxënësit e shkollave të mesme: analiza e 
rezultateve do të na tregon se sa janë të varur nxënësit nga interneti dhe lojrat e 
tij.

NOMOFOBIA: FEAR OF OUR CELULAR PHONE OR FEAR 
FOR IT?

K.Haxhihamza, L.Shehu, S.Arsova, N.Durmishi, S.Bajraktarov
Psychiatry Clinic, Skopje

Cellular phones, one of the greatest inventions in the late 20th century, now 
have become the newest addiction in the world. Since the smart phone is 
invented, more and more people are addicted to its entertaining system. Even 
through cell phone is quite important for many different field of professions, 
entertainment of mobile phone is now overstep its basic needed in daily life as 
a working tool. 
Of course cell phone is important to some of people because of their job, polices 



47

Takim profesional mjekësor XXII

or doctors might have a great loss if they miss a phone call, cell phone rise 
their working efficiency obviously, however, is it really important for students 
that hold a cell phone all day long? 
It is believe that cell phone has greater advantages than its disadvantages, and 
we shouldn’t stop to use cell phone as a popular communication tool. But when 
cell phone addiction grows stronger and stronger, people would eventually 
realize how serious it is. It seems like cell phone addiction is becoming the 
newest addiction and even a global issue that everyone should pay attention 
to. People in 21st century are using more time to play games instead of doing 
regular calling, most of them are teenagers, they could no longer be controlled, 
going to deep to the mobile games would definitely harm them, the same as 
gambling and drug, they might lost the ability to pull themselves out. Some 
people even called cell phone “the newest cigarette”, for seeing how people 
playing with it at once while them have a break.
Is cell phone addiction more dangerous than we thought? Answer to this 
question was sought through questionnaire that was presented in several 
secondary schools: the analysis of results will show us how much are our 
teenagers “addicted” to internet and its gadgets. 
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GJENDJA SHËNDETËSORE E NXËNËSVE GJATË 
KONTROLLIMIT SISTEMATIK NË SHKOLLAT FILLORE 

2015/2016 
(Komuna e Çairit dhe Butelit)

K. Rushiti-Mehmeti1, L. Bajrami2, Sh. Sela1, K. Eftimova1, R. Stojanovska1

1IPSH Shtëpia e shëndetit – Shkup, Poliklinika Çair
2Qëndra për shëndet publik – Shku

Hyrje: Kontrollimet sistematike mjekësore të nxënësve kanë për qëllim zbulimin 
e hershëm të anomalive, deformiteteve dhe sëmundjeve specifike për moshën. 
Kontrolla të tilla monitorojnë rritjen, zhvillimin dhe gjendjen e tyre shëndetësore 
në vazhdimësi.
Qëllimi: Zbulimi i anomalive, deformiteteve dhe sëmundjeve specifike te fëmijët 
e shkollave fillore në komunën e Çairit dhe të Butelit.
Materiali dhe metodat: Analizë retrospektive e kontrollimeve sistematike 
shëndetësore të nxënësve të shkollave fillore në komunën e Çairit dhe Butelit 
gjatë vitit shkollor 2015/2016. 
Rezultatet: Gjithsej janë kontrolluar 3138 nxënës, 1628 janë meshkuj dhe 
1510 femra. Deformitetet, qëndrimi dhe mbajtja jo e drejt e trupit dhe ushqyerja 
jo adekuate janë gjendjet patologjike më të përfaqësuara gjatë kontrollimeve 
sistematike. Qëndrimi dhe mbajtja jo e drejtë e trupit u konstatua te 673 (21,5%) 
nxënës, deformitetet e shputës gjenden te 507 (16,2%), deformitetet e shtyllës 
kurrizore te 156 (4,9%), deformitetet e kraharorit te 472 (15%), mandej vijojn 
509 (16,2%) nxënës me ushqyerje jo adekuate. Deformitetet e shtyllës kurrizore 
dhe kraharorit janë më të përhapur te klasa e V dhe VII poashto edhe ato të 
shputës. Pengesa në të pamurin dhe motilitetin kishte te 276 (8,8%) nxënës, 
ndërsa anomali kongenitale të zemrës kishte te 61 (1,9%). Analizat laboratorike 
të gjakut për hemoglobinën nën 10gr.% te 45 (1,4%) nxënës. Gjendja higjienike 
e nxënësve te 37 (1,2%) nuk është e volitshme.
Përfundimi: Trajtimi dhe korigjimi i hershëm i anomalive, deformiteteve dhe 
sëmundjeve specifike te nxënesit mundëson që të intervenohet në kohë, që 
femija të rritet i shëndetshëm dhe pa pasoja. Rritja e vetëdijes te këto nxënës, 
për përmirësimin e stilit të shëndetshëm të jetesës, arrihet me bashkëpunimin e 
mjekut, prindërit dhe arsimtarit.
Fjalë kyçe: kontrolla sistematike, nxënës, deformitete
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INCIDENCA E RASTEVE ME MELANOME NË POLOG 
NË PERIUDHEN  2015-2016

Fatmir Saliu1, Ilber Besimi1, Ferit Muharemi1, Ilir Hasani2, Albert Lleshi2

1Spitali Klinik Tetovë, Departamenti i Kirurgjisë dhe Traumatologjisë
2Klinika Universitare e TORKIQE - Shkup

Qëllimi: Identifikimi dhe njohja e faktorëve riskant dhe stadeve të melanomës 
me qellim që të parandalojmë prognozën negative të kësaj patologjie. 
Metodat:Materiali për përcaktimin numerik të  rasteve të pacientëve me 
melanomë në vendin tonë është bazuar në evidencat që janë paraqitur në 
Ambulancën Kirurgjikale në Tetovë. 
Rezultatet: Gjatë këtij punimi është parë qartazi se egziston një lidhje midis 
faktorëve riskant për melanomë; dhe shpeshtësisë së ekspozimit individual 
karshi këtyre faktorëve.Bazuar në të dhënat spitalore vërehet se numri vjetor 
i pacientëve me këtë patologji ka ndryshuar vazhdimisht. Konkretisht në vitin 
2015 janë regjistruar 15 raste me melanomë. Në vitin 2016 janë regjistruar 20 
raste me melanomë.                                                                                       
Konkluzionet: Bazuar në materialet e përpunuara arrihet në konkluzionin se: 
Melanoma është një patologji komplekse veçanërisht përsa i përket trajtimit të 
saj. Rëndësia e suksesit në menaxhimin e melanomës mbetet në diagnostikimin 
sa më të hershëm të kësaj patologjie; në mënyrë që tarjtimi kirurgjikal të kufizohet 
vetëm në rezeksionin e tumorit primar.Shumica e pacientëve me melanomë 
janë mbi 45 vjeç. Numri maksimal i pacientëve të prekur me melanomë arrihet 
kryesisht gjate stinës së verës.
Fjalët kyçe:Melanomë, prognoza, rezeksion. 
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TRAJTIMI  ME METYLPHENIDAT HYDROCHLORID 
DHE DEFEKTOLOGJIK-LOGOPEDIK I FËMIJËS ME 

ADHD (PREZENTIM RASTI)

Naser Durmishi1, Buniamin Memedi2, Blerta Qamili2,Nexhibe Emurllai2

1Klinika Universitare e psikijatrisë, Departamenti për fëmij dhe adoleshentë, 
Shkup
2Universiteti i Tetovës, Fakulteti Filozofik, Departamenti për Edukim Special 
dhe Rehabilitim

Punimi prezenton rastin e fëmijës 7 vjeçar, të diagnostikuar me ADHD në moshën 
e tij 5 vjeçare dhe të trajtuar në mënyrë interdisiplinare nga ekipi i përbërë nga 
Psikijatër dhe Psikolog i fëmijëve si dhe Edukatorë special dhe rehabilitatorë 
(Defektolog) dhe Logoped.
Patologjia e çregullimeve neurozhvillimore të moshës se femijërisë, sidomos 
asaj të hershme (edhe ADHD), paraqet problematikë frekuente në mbarë botën.
Qëndrim aktual ndërkombëtar eshtë se çregullimet neurozhvillimore paraqiten 
në rreth 20% (1:5) të fëmijëve nga popullata e përgjithshme, nga të cilët ADHD 
manifestojnë rreth 1-7% (rreth 1:10) të rasteve.
Diku rreth gjysma (50%) spontanisht rekuperohen, mirëpo, gjysma tjetër, 
respektivisht 50% e tyre si adultë vazhdojnë jetë asociale ose/dhe antisociale, 
kështu që këta individë paraqesin rastet më të shpeshta të individëve në konflikt 
me ligjin dhe rregullat shoqërore.
Rasti i prezentuar paraqet model të identifikimit, diagnostikimit dhe trajtimit 
adekuat, që rezulton me rehabilitim të mirë dhe në kohë të duhur, e që mundëson 
fëmiut zhvillim të mëtutjeshëm adekuat/normal si dhe shpëtim nga të gjithë 
reperkusionet e mundshme në jetën e mëtutjeshme.
Inicimi i problemit është bërë nga prindi, përderisa diagnostikimi dhe trajtimi/
rehabilitimi është  psikijatrik-psikologjik-defektologjik-logopedik. 

Fjalë kyçe: Çregullime neurozhvillimore, ADHD, Metylphenidat-hydrochlorid.
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NDIKIMI I PCO Sy NË AUTIZMIN

Sani Bajrami1*, Anita Sinani1,Destan Haliti1,Florin Besimi1,Nagip Rufati1

1IPSH  “ PEDIATRIKA” Tetovë,R.e  Maqedonisë
1Spitali Klinik Tetovë, R.e  Maqedonisë 
1Instituti për Transfuziologji Tetovë 
1SSPA “Nënë Tereza”Cair,Shkup
1Fakulteti i Mjeksisë Tetovë,R e Maqedonisë

HYRJE.Sindromi ovarian policistik (PCOSy) është një grup i simptomave i 
shkaktuar nga rritja e androgjeneve (hormonet mashkullore) tek gratë.[2][5][7] 
Shenjat dhe simptomat e PCO Sy  përfshijnë periudha  menstruale jo te rregullta,të 
rënda, aknet, dhimbja e legenit, vështirësia për të ngel shtatzënë.Kushtet e 
asociuara përfshijnë diabetin e tipit 2,obezitetin,apnea e gjumit obstruktiv, 
sëmundjet e zemrës, çrregullimet e humorit dhe kancerin e endometrit.[1][3][4]
[5][6] Autizmi është çrregullim neurobiologjik që karakterizohet me vështirësi 
në komunikim,ndërveprimi shoqëror dhe sjellje të përsëritura me  rreze të 
kufizuara interesash mjedisore [8].Fëmijët e lindur nga nënat me sindromin 
ovarian policistik,PCOSy kanë rrezik në rritje të zhvillimit të çrregullimeve 
të spektrit të autizmit,sipas një studimi epidemiologjik10 vjecar  nga Suedia 
(K.Kosidou2015)në të cilin janë studiuar 23,748 raste me ASD(autism spectrum 
disorders) dhe 208,796 raste si grup kontrolli[7].
QËLLIMI: Të tregojë ndikimin e PCO sindromës tek autizmi.
МATERIALI DHE METODA: Studimi është prospektiv Janë analizuar 6 
pacientë  të diagnostikuar me autizëm nga gjithësejt 689 fëmijë të regjistruar,në 
periudhë kohore 01.09.16-01.09.17 në  IPSH ”PEDIATRIKA”dhe repartin për 
Gjinekologji-Akusheri pranë SK-Tetovë. Diagnostikimi është realizuar nga 
qendra referente Klinika për Sëmundje  të Fëmijeve Shkup dhe Zagreb,dhe nga 
kartelat e nënave nga baza e të dhënave në repartin përkatës.                                          
REZULTATI: Nga gjithësejt 689 fëmijë 6 ose(0,87 %)fëmijë kanë 
rezultuar me autizëm nga të cilët 1ose(16,66 %) fëmijë  kanë qenë nga 
nëna me PCOSy dhe 5 ose (83,34 %)nuk kanë qenë nga nëna me PCOSy.                                                                                                                              
DISKUTIMI: Studimet mbështesin nocionin se ekspozimi ndaj hormoneve 
seksuale në fillim të jetës mund  të jetë i rëndësishëm për zhvillimin e autizmit 
në të dy gjinitë. 
PËRFUNDIMI: Megjithatë korrelacioni  në mes PCOSy dhe autizmit ngelet për 
tu diskutuar,pasi të jepen referenca të tjera relevante edhe nga fusha e mjekësisë 
paraklinike.
Fjalë kyce: Autizmi,sindroma polikistike ovariale.
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IMPACT OF PCOSy IN AUTISM

Sani Bajrami1*,Anita Sinani1,Destan Haliti1,Florin Besimi1,Nagip Rufati1

1IPHI „PEDIATRIKA” Tetovo,R.of  Macedonia
1Clinical Hospital Tetovo,R.of  Macedonia
1Institute of  Transfusiology Tetovo,R of  Macedonia
1SHGO”Mother Tereza” Cair ,Skopje
1Faculty of  Medicine Tetovo,R of  Macedonia

INTRODUCTION:The polycystic ovarian syndrome (PCOSy)is a group of 
symptoms caused by the growth of androgens (male hormones) in women.Autism 
is a neurobiological disorder that is distinguished by difficulties in communication 
, social interaction and recurrent behavior with limited environmental interests 
.Children born to mothers with polycystic ovarian syndrome, PCOSy, are at a 
growing risk of developing autism spectrum disorders, according to a recent 10-
year epidemiological study from Sweden (K.Kosidou2015),which 23,748 cases 
of ASD(autism spectrum disorders) were studied ASD and 208,796 cases as a 
control group.
PURPOSE: To show impact of  PCO Syndrome in Autism.
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MATERIAL AND METHOD: This study is prospective .There are 6 patients 
diagnosed with autism from 689 registered children, during the period 01.09.16-
01.09.17 at the PHI “PEDIATRIKA” and the Department of Gynecology and 
Obstetrics –Tetovo. Diagnostics has been completed by Children’s Clinic of 
Skopje ,Children’s Clinic of  Zagreb, and from maternity cards from the database 
of the  respective department. 
RESULTS: From 689 children 6 or (0.87%) of  them have been diagnosed with 
autism, out of which 1 (16.66%) children was from  mother  with PCOSy and 5 
or 83.34% were not from mothers with PCOSy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Studies support the notion that exposure 
to early hormonal sex hormones may be important for the development of autism 
in both sexes.
However, correlation between PCOSy and autism remains to be discussed after 
other relevant references from the field of pre-clinical medicine are also provided.                                                                            
Key words: Autism, polycystic ovarian  syndrome.
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OSTEODISTROPHY - POSTTRAUMATIC

Ilaz Miftari1, Ilber Besimi1, Fatmir Saliu1, Ferit Muharemi1, Ilir Hasani2

1Spitali Klinik Tetovë, Departamenti i Kirurgjisë dhe Traumatologjisë
2Klinika Universitare e TORKIQE - Shkup 

Introduction: After the conzervative treatment of injuries on complex joints, 
because of the length of the immobilization, localized osteodistrophy often 
appears. Aim: The aim of study is to investigate the localised osteodistrophy 
which appears after treating joint injuries which consist of complex bones 
(nee, ancle, wrist joints). Material and methods:  Material from orthopaedic 
ambulance Tetovo, RTG kabinet Tetovo, from period on 2015 and 2016 year 
are used. The diagnosis is  made on the basis of the way of treating the previos 
traume, x- ray findings, before and after the treating and with ultrasound 
denzitometry Apart from the usual  medicament and  phyziatrist treatment 
ibendronate are used in a period of three to six months. Results: In the period 
from 2015 and 2016 year 21 paients are analized with localised osteodistrophy 
after traume on complex joints. The majority simptom in clinical findings is 
pain, swolen and reding on skay. The majority sign on RTG findings is punctatte 
osteodistrophy. Decreasing of the bone density can be detected with ultrasound 
densitometry. The patients are treated medicamentally and physatrically. After 
taking ibendronates the condition on 80% of the patients improves considerably. 
Conclusion: The condition of the patients with local osteodistrophy, diagnosed 
by clinical, rengenological and densitometrial findings after traume on complex 
joints improves considerably after  teratment with ibendronates.
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PELOIDI 
(BALTA SHËRUESE MINERALE)

Gani Karamanaga, Ganimete Hoxha, Rexhep Kraja, Selim Ismaili

Ulqini  apo emri i vjetër i tij Olcinium, e që i përkthyer e ka domethëniene »maja 
e kodrës dhe e maleve«  gjendet në pjesën më juglindore të bregdetit adriatik. 
Klima  e Ulqinit është detare-subtropike..E karakterizojnë faktorët e shumtë 
natyrorë shëndetësorë.
Në këte tekst do bëhet fjalë për peloidin.
Peloidi ( balta minerale shëruese) gjindet në lokalitetin e Zogajve, Shtojit, është 
shumë e yndyrshme dhe me ngjyrë të zezë, me një strukturë koloide të lehtë. Ph 
8,4-8,5 me shije të njelmët, me aromë të oksigjensulfurit. Dëndësia është 1,40 
g/ml. Sipërfaqja ku gjindet peloidi është prej 9 km2 dhe e mbuluar me rërë e me 
dhe. Rezervat e tija vlerësohen në rreth 350000m3.
Peloidi i Ulqinit është hulumtuar në dy raste, herën e fundit me 1985 nga ekipi 
i përbashkët nga Sarajeva, Zagrebi dhe Beogradi, kur u realizuan projektet për 
shfrytëzimin e faktorëve natyrorë të Ulqinit si dhe për ndërtimin e Qendres për 
turizëm shëndetësor në Ulqin dhe në Plazhin e Madhë. Ky i fundit duhet të jetë 
vendi ku do të aplikohet peloidoterapia.
Kushtet për formimin dhe regjenerimin e peloidit janë ideale: afërsia e detit, 
vegjetacioni i përafërt i bujshëm, prezenca e plangtomeve, guacave, kërminjëve. 
Balta shëruese paraqet një sistem heterogjen i cili përmbahet nga: Na, K, 
SiO2, AlO3, FeO3, CaO, MgO, CO2, pastaj bitumeni, materialet nga rëra, 
thartina humusi, 3,30% materieve organike. Gjithashtu gjinden edhe elementet 
radioaktive (uranium radiumi).
Shfrytëzimi i peloidëve në qëllime terapeutike quhet peloidoterapi dhe paraqet 
një metodë me rëndësi të mjeksisë fizikale. Ka një aplikim të gjërë për bajtjen e 
shëndetit dhe të kondicionit fizik.
Peloidi shfaqë ndikim ngrohtësie, andaj ndikon në proceset e inflamacionëve 
lokale, në proceset regjenerative, trofikë, ndërsa në simptomin e dhimbjes 
ndikonë në mënyrë analgjike dhe spazmolitike.
Indikacionet: artittiset, artroza, periarteriti, spondilozat, diskopatia. Te 
kontrakturat posttraumatike ndihmon si analgjetik dhe faktor formimit të kallusit 
të ri. 
Duke  ndikuar në extro dhe duke ngacmuar në introreceptore, shkakatojnë 
një varg reaksinonesh neurohumorale dhe neuroendokrine, veçenërisht është i 
rëndsishëm veprimi në koren e gjandrës mbiveshkëzore ( glandula suprarenale), 
e cila me një produksion  të sforcuar të glikokortikoidëve, ndikon përshtatshëm 
në proceset inflamatore.
Gjithashtu përdorimi mundet të bëhet edhe te sëmundjet gjinekologjike, te 
sëmundjet e dobësisë së qarkullimit të gjakut te ekstremitetet e poshtme, te 



56

Takim profesional mjekësor XXII

sindromi varikozë (joulceroz). Përdorimi edhe në dermatologji, për efekte 
kozmetike etj.
Në vendë të përfundimit:
Faktorët  natyrorë dhe mjekues të Ulqinit duhet shfrytëzuar maksimalisht dhe 
vënë në përdorim në qëllime mjekësore,gjatë reahbilitimit të sëmurëve, si dhe 
turizmin preventiv shëndetësor.
Të gjitha kushtet-sasia dhe kualiteti i baltës minerale shëruese,krahas  klimës  së 
butë dhe diellit, krijojnë cilësitë e përgjithme mjekuese  të Ulqinit.
Ne propzojmë ndfërtimin e një qendre për  shfrytzimin e kushteve natyrore 
në Pllazhin e Madhë për mjekimin me rërë(psamoterapia), dhe me peloid 
(peloidoterapia).
Fjalët  kyçe peloidi, faktorët natyror..kyçe:Ulqini

PELOID
(HEALING CLAY MINERALS)

Gani Karamanaga, Ganimete Hoxha, Rexhep Kraja, Selim Ismaili

Ulcinj or its old name Olcinium, which has translated domethëniene »top of the 
hill and the mountains” located on the southeast coast of the Adriatic.Ulcinj is 
climate-subtropical marine. The numerous factors characterizing natural health.
In this text will peloidin talking about.
Peloidi (healing mineral clay) found in the locality of Zogajve, Shtoj is very oily 
and black in color, with an easy colloids. PH 8.4 to 8.5 with the taste of salty, 
spicy oksigjensulfurit. Density is 1.40 g / ml. Peloidi area where is located 9 
km 2 and covered with sand and. Its reserves are estimated at about 350000m 3.

Peloidi of Ulcinj is investigated on two occasions, the last time in 1985 by a joint 
team from Sarajevo, Zagreb and Belgrade, where he conducted projects for the 
utilization of natural factors and Ulcinj building for health tourism center and 
the beach in Ulcinj Great. This one should be a place where peloidoterapia will 
apply.
Conditions for the formation and regeneration of peloidit are ideal: the proximity 
of the sea, Breaking rough vegetation, presence of plangtomeve, oysters, 
snails. Healing clay presents a heterogeneous system which adheres by: Na, K, 
Sio 2, 3 Alo, Feo 3, CaO, MgO, CO 2, then bitumen materials from sand, humus acid, 
3.30% organic materials. Also found radioactive elements (uraniumradiumi).
Use of peloida in the peloidoterap called therapeutic purposes and represents an
Key words: peloid, natural factors, Ulcinj., 
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POLITRAUMA ME TRAUMË TORAKALE STRATEGJI E 
ZGJEDHJES

Ferit Muharemi1, Fatmir Saliu1,Ilber Besimi1, Ilir Hasani2, Albert Lleshi2

1Spitali Klinik Tetovë, Departamenti i Kirurgjisë dhe Traumatologjisë
2Klinika Universitare e TORKIQE - Shkupe

Trauma torakale te i politraumatizuari ka influencë sinjifikante në strategjinë 
e trajtimit emergjent, intensiv apo kirurgjik. Metodologjia: Analizohen 
prospektivisht  66 pacientë me politraumë e me traumë sinjifikante toraksi në 
periudhën 2012-2016. Rezultatet: 51 meshkuj e 15 femra. Mosha mesatare: 
46.1 vjet- më frekuente  grupmoshat prej 20-29 dhe 30-39 vjeç. Sipas rëndërisë 
së lëndimit- me Abreviated Injury Score (AIS) thorax > 3;   50% lëndime të 
ekstremiteteve dhe /ose pelvikut kockor, 47. % lëndime të kokës dhe/ose qafës, 
45.5% lëndime të jashtme (lëkura përfshirë djegien) dhe 27.3% lëndime të 
abdomenit ose përmbajtjes pelvike dhe /ose kurrizit lumbal. 
Koha prehospitalore ose “ora e artë”:  40.3 min;  Koha prehospitalore te të 
hulumtuarit sipas Revised teruma Score (RTS), pacientët me RTS 5- 6  qenë 
sjellur për 70 min, pacientët me RTS 7-8 : për 30 min. Koha prej lëndimit deri te 
kujdesi tretësor (N=36) ishte: 125 minuta.  Vlera mesatare e RTS :10.6 , ndërkaq 
e ISS : 31.17. Traumë të topitur të toraksit: 59 pacientë (89.4%). Aksident 
komunikacioni: 42 pacientë (63.3 %), rënie nga lartësia: 11 (16.7%); lëndime në 
punë: 6 (9.1%). Traumë penetrante: 7 pacientë (10.6%). CT e hershme ,  indikon 
 një  Th - tomi  urgjente, 15 - drenime torakale, në 2 raste kundërindikon 
drenimin torakal ; Në 2 raste - laparatomi urgjente e në 4 raste - imobilizime 
ortopedike; 
Trajtimi: të gjithë me analgjetikë; 31 ose 47% të pacientëve me oksigjen; 
intubim- 37 pacientë ose 56.1 %; më shumë se gjysma e tyre (N-39) u trajtuan 
në njësinë intensive, gjë që dëshmon seriozitetin e  politraumës me lëndim të 
rëndë torakal; të intubuar me presion alveolar u trajtuan 19 ose 28.8 % .  Drenimi 
torakal: 43 pacientë (65.1 %),  torakotomi urgjente - 5 pacientë (7.6 %), pra 
tërësisht me kirurgji toraksi : 48 (72.7 %). Intervenim në abdomen në 13.6 %.  
Exitus letalis: 9 pacientë. Injury Severity Score (ISS) mesatare e 9 pacientëve 
që përfunduan me exitus qe 48.44 gjë që e vërteton se ISS është prediktor i 
saktë i mortalitetit. Trauma Injury Severity Score(TRISS) e kalkuluar  e pritur  
për lëndimet e topitura qe 77.08 %, ndërsa për lëndimet penetrante qe 85.6 %. 
Rezultatet e regjistruara të mbijetesës  janë më të mira për 9.32 % apo 6 pacientë 
mbijetuan plus nga parashikimi i kalkuluar.
Konkluzion: Arritja me kohë e të lënduarit dhe terapia agresive reanimatore e 
kirurgjikale kompetente zvogëlon përqindjen e morbiditetit dhe të mortalitetit 
dhe shton mbijetesën.
Fjalët kyç:  Trauma torakale e rëndë, Politrauma,  drenimi torakal, torakotomia 
urgjente
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HELMIMET  AKSIDENTALE  ME  SUBSTANCA  
TOKSIKE   TE FEMIJET E MOSHES PEDIATRIKE NE 
SPITALIN E GOSTIVARIT GJATE VITIT 2015- KORRIK 

2017

Vjollca Beshiri ¹, Katerina Ristoska ², Drita Xhabiri ¹, Sherafedin Beba ¹, Zeqir 
Iseini ¹
¹Spitali i Përgjithshëm “ Ferid Murad “- Reparti Pediatrik - Gostivar , 
Maqedoni  . 
²PZU Sistina nefroplus –Kavadarci, Podruznica br.5 - Gostivar, Maqedoni.

Hyrja: Helmimet te ne ashtu sikurse edhe në vendet e zhvilluara zënë vend të 
rëndësishëm në morbiditet dhe mortalitet te fëmijët .  Sipas mënyrës së marrjes 
së helmit në organizëm , helmimet mund të jenë : perorale, inhalatore, perkutane, 
parenterale etj. Sipas përdorimit primar , helmet mund të jenë preparate që 
përdoren në industri, bujqësi, amvisëri, për mjekime etj. Helmimet  janë shkaku 
kryesor i vdekjeve të fëmijeve nga mosha 2-4 vjeç. Të gjithë pacientët e moshës 
pediatrike duhet të vlerësohen për abuzim të tyre ose neglizhencë . Vlerësimi 
duhet të kryhet me shpejtësi dhe me efikasitet. Anamneza është instrumenti i 
vetëm për marrjen e informacioneve për ekspozim apo abuzim me substanca  
toksike .
Qëllimi :Ky studim ka për qëllim të tregoj numrin e  rasteve të  helmuara  
me  substanca toksike te femijët gjatë vitit 2015- korrik ‘2017 në Spitalin e 
Përgjithshëm “ Ferid Murad “- Reparti Pediatrik . 
Materiali dhe  Metoda : Nga të dhënat e dokumentuara janë analizuar gjithsejt 
26 femijë që janë paraqitur me helmime nga substanca toksike  ne Repartin 
Pediatrik në Qendrën Mjekësore në Gostivar , në periudhën kohore 2015- korrik  
2017 , meshkuj 16 ose 57.69 %  dhe femra 11 ose 42.3 %. Diagnoza e sëmundjes 
është vënë në bazë të anamnezës , ekzaminimi fizik , të dhënave laboratorike . 
Rezultatet e dhëna janë paraqitur në formë tabelare sipas gjinisë , moshës , llojit 
të medikamentit dhe mjekimit .  
Rezultatet  : Ne tabelën 1 është paraqitur frekuenca e të sëmureve sipas gjinisë:
Tabela 1

Gjithsejt:26 fëmijë
Meshkuj Femra
15(57.7 ) 11( 42.3%)

Në  tabelën 2 është paraqitur numri i të sëmurëve sipas moshës :
1-3 vjeç 4-6 vjeç 7-12 vjeç
10 (38.46 %) 14 (53.84 %) 2 ( 7.7 %)
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Ne tabelën 3 është paraqitur lloji dhe frekuenca e  substancave helmuese:
Substanca helmuese             Nr.dhe  %
Medikamente 8 ose 30.7 %
Materie korrozive 3 ose   11.53  %
Insekticide 2 ose  7.7   % 
Benzinë 1 ose  3.84 % 
Detergjente 6 ose  23.07 % 
Të panjohura 6 ose 23.07 %

Nga tabelat e mësipërme  shihet se si shkaktar më i  shpeshtë i helmimeve janë 
medikamentet 8 ose  30.7 % , pastaj detergjentet  6 ose  23.07%   dhe substancat 
e panjohura  6 ose 23.07% ; kurse më rrallë materiet korrozive , insekticidet dhe 
benzina . Sipas gjinisë më shpesh janë gjinia meshkuj kundrejt femrave . Ndërsa 
hulumtuar sipas moshës më shumë kanë qenë të prekur mosha nga 4-6 vjeç 
kundrejt moshës 1-3 vjeçe.

Tabela 4 rezulatet e mjekimit:
Shërim pa pasoja Të dërguar në Qendra terciare Exitus letalis 
10  (38.46  %) 16 ( 61.53 % ) 0 

Nga tabela 4 shihet qartë se nga gjithsejt 26 femijë të helmuar 10 ose  38.46  % 
janë shëruar pa pasoja , 16 ose 61.53   %  për shkak të natyrës së helmimit dhe 
kufizimit të investigacioneve në Qendrën tonë kemi qenë të detyruar ti dërgojme 
për mjekim në Qendrën Klinike Universitare të Fëmijeve – Shkup.  
Konkluzionet : Në bazë të studimeve tona vlen të theksohet se helmimet jane të 
shpeshta në moshën pediatrike , duhet mjekim i shpejtë dhe adekuat i fëmijëve .
Terapia e helmimeve akute përbëhet nga komponentat vijuese : ndihma e parë e  
të helmuarit , reanimimi, eliminimi i helmit nga organizmi, terapia me antidote 
dhe terapia simptomatike . 
Fjalet kyçe : Helmimet aksidentale me substanca toksike te femijët e moshës 
pediatrike .
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CARDIOVASCULAR DISEASES, ISCHEMIC HEART 
DISEASE AND MYOCARDIAL INFARCTION AND THEIR 

CORRELATION WITH ANXIETY AND DEPRESSION

Neset Uzairi1,2, Vjolca Hajdari3, Muhamed Tairi2, Vlora Ameti2

1Internal intensive medical  ward Tetovo, unit tetovo, Republic of Macedonia
2State university of Tetovo, faculty of medicine
3Psychiatric Department ,Clinical Hospital Tetove, psychologist

INTRODUCTION
Cardiovascular diseases, ischemic heart disease and myocardial infarction are 
on the rise in our country as well as in transition countries, and decreasing in the 
developed western countries by 25% or more due to the campaign being made to 
these diseases for avoiding risk factors, application of pre-hospitalization, new 
methods and medications to cure these diseases in multiple coronary units. The 
WHO estimated in 2004,that 12.2% of worldwide  deaths were from ischemic 
heart disease whish it being the leading cause of death in high or middle income 
countries (1)
Myocardial infarction is a common presentation of coronary artery disease. 
Myocardial infarction occurs due to the rapid reduction of coronary artery 
caused by the coronary blood clotting occlusion of the coronary artery pre-
stenosed by the vasospasm atherosclerosis processes, the activation of platelets 
resulting in coronary thrombosis resulting in disproportion between the demand 
and myocardial needs of oxygen and energy, if this condition of decreased 
coronary circulation that leads to ischemia lasts long, irreversible damage 
occurs. est necrosis of that part of the myocardium that irrigates the coronary 
artery stenozo, respectively affirmed.
The self-perceived problems comprise anxiety-depressive states associated with 
people with heart disease and myocardial infarction.
Anxiety is a daily feeling of stress, discomfort, non-defense expressed with 
different symptoms such as chest pain, headache, hyperactivity, stiffness in the 
face, fear of madness and loss of control, feeling of non-delivery of breath, 
sweating, and others that catch and the hormonal axis. Factors that cause anxiety 
include childhood trauma, stress accumulation, stress from chronic illness, 
personality disorders, and the like.
According to the American Psychiatric Association whose opinions are expressed 
in these criteria, we distinguish two types of anxiety disorders, phobic anxiety 
disorders and anxiety conditions. (Delay 1961)
Depression is a complex notion that incorporates many symptomatology 
with different intensity from emotional, physical, motivational, cognitive, 
characterized by clinical heterogeneous insight (Davudson -1992)
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Aim of the paper. To verify whether there is a correlation between Anxiety and 
Depression in patients with heart disease and myocardial infarction, the follow-
up of these post-myocardial myocardial conditions in patients with depression 
as well as their treatment.

Material, methods and results
From the significant number of patients with ischemic diseases, acute coronary 
syndrome and myocardial infarction that frequented the internistic department 
from 1st of January 2015 to the end of June 2017, diagnosed with standard 
methods, the methods were anamnestic, objective examination, radiography 
of chest, level of lipid and glucose in blood, enzymatic, ECG, dynamic ECG, 
coronary stress test, echocardiography, radionuclide methods, percutaneous 
transluminal angioplasty, according to statistical service data with angina 
pectoris diagnosis and its forms were 1168 subjects for 2015 and infarct 
Myocardial subject 172 subjects, respectively 1098 versus 140 cases of 
myocardial infarction for 2016, coded by I20 respectively I21. According to 
these data encoded with F30-39 as Mood (affective) disorders were 1871 male 
cases and 2930 female cases for 2016 and people with Neurotic, stress related 
and somatoform disorders (f40-F48) 6543 m and 11190 females according to 
data on ambulatory polyclinic morbidity in the municipality of Tetovo for 2016, 
To detect the affinity of depression and ischemic heart disease and myocardial 
infarction, 40 patients received 20 F and 20 male 25-34 aged 35-64 who 
from anamnestic data and objective examination in collaboration with the 
psychologist for assessment of anxiety and depression, patients completed the 
standard questionnaire according to ZUNG SAS .
Our results were as follows: The youngest groups respectively the first group of 
patients according to the survey dominated the anxiety accompanying patients 
with anginic syndrome with predominant feminine predominance, while 
the second group of patients of most advanced age groups of 40 to 60 with 
dominance of the female, present were the depressive states of these patients. 
According to statistics of chronic heart disease prevalence of depression is over 
20%
Conclusion  
Depresion is an independent risk factor for increased post –myocardial infarction 
morbidity and mortatlity
Cardiovascular diseases despite continuous screening are on the rise. Experts 
know this and that anxiety and depression ruin mental and physical health, 
increase the risk of heart disease and therefore need serious treatment by the 
cardiologist, psychologist, psychiatrist and others,
Key Words: ischemic heart disease, myocardial infarction, anxiety, depression, 
treatment 
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SEMUNDJA PERIFERIKE ARTERIALE 
ASIMPTOMATIKE TEK PACIENTET ME SINDROME 

METABOLIKE

Atilla Rexhepi, Ylber Jani
Fakulteti i Shkencave Mjekesore-USHT. Tetove

Hyrje dhe qellimi. Prevalenca e rritur e sindromes metabolike(SM) shoqerohet 
me risk te rritur nga paraqitja e semundjeve te arterijeve koronare, mortalitetit 
kardiovaskular dhe insultit cerebrovaskular. Mirepo te dhenat jane te  kufizuara 
per sa i perket shoqerimit te SM me  semundjet  periferike arteriale(SPA) 
asimptomatike. Qellimi i ketij studimi eshte qe te investigoje frekuencen e 
semundjeve periferike areriale asimptomatke te personat me SM.
Materijali dhe metoda. Ne studim jane perfshire 80 persona me SM e te dy 
gjinive  te moshes mbi 50 vjet te perzgjedhur ne menyre te rastesishme. SM eshte 
percaktuar sipas Definicionit te rNCEP ATPIII .  ABI (Ankle Brachial Index) 
eshte kalkuluar duke pjestuar vlerat me te larta te  presionin arterial sistolik te 
matur te dy kerciret me vlerat me te larta te presionit arterijal ne  te dy krahet.  Si 
vlere kufitare per diagnostifikimin e SPA eshte mare ABI < 0.9
Rezultatet.  Mosha mesatare e pacienteve ishte 60.2 vjet.  Indeksi mesatar kercir 
krah e pacienteve ishte ABI=0.97. 10.3% e pacienteve me SM kishin shenja 
te SAP asimptomatike , kurse 89.7% e pacienteve me SM nuk kishin shenja 
te SAP. Obesiteti visceral, hipertensioni arterial dhe trigliceridet e larta ishin 
komponentet kontribues kryesor per SM dhe SAP.
Konkluza. Studimi yne tregoi per nje prevalence mjaft te madhe te SPA 
asimptomatike te personat me SM te moshes mbi 50 vjet. Keto te dhena 
sugjerojne per nevojen per skrining te personave me  SM  per SPA asimptomatik, 
per te identifikuar personat me risk te rritur nga SKV.
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ADULTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE IN 
KOSOVO AS A COUNTRY WITH LIMITED RESOURCES

Ramush Bejiqi1, Ragip Retkoceri1, Hana Bejiqi2, Naim Zeka1, Armend 
Vuçiterna1

1Department for Cardiology, Pediatric Clinic, University Clinical Centre of 
Kosovo, Prishtina, Republic of Kosovo
2Main Centre of Family Medicine, Prishtina, Republic of Kosovo
3Medical School University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosovo

Background: Adults with congenital heart disease (CHD) as a result of successful 
surgical and medical treatment are a rapidly growing population worldwide. In 
the lack of exact database in Kosovo of those cohort group and basing on the 
number of treated children in the past 15 years, we calculate that it’s a considering 
number of population which need continual assessment and evaluation.
Aim of presentation is to inflame opinion for especial needs of adults with CHD 
and to start build service for this population.
Presentation: The large variety of CHD and related specific problems on the one 
hand and the strict space limit of practice guidelines on the other hand presented 
a challenging task to cardiologist who is following these patients. Despite of 
lack real data in the past 15 years after the war more than 4000 children with 
some type of CHD was registered and, in about 2000 of them, some type of 
interventional procedure was applied. After intervention most of them are in the 
good condition and without any needs for treatment. Some of them, with complex 
CHD need continually assessment, medical treatment or surgical/cardiological 
reintervention. Special health care organization and training programmes for 
those involved in adults with CHD care are required to meet the needs of this 
special population. Unfortunately in Kosovo this service is missing and there 
is now any type of consensus who is responsible for assessment. Basing on the 
guidelines published from American Heart Association and European Society 
for Cardiology we need to create a specials cardiac service as a bridge between 
paediatrics and adult cardiology.
Key words: adult with congenital heart disease, counselling, Guidelines of 
American Heart Association, Guidelines of European Society for Cardiology
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ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА БУБРЕГ ВО ДЕТСКА 
ВОЗРАСТ-8 ГОДИШНО ИСКУСТВО НА КЛИНИКА ЗА 

ДЕТСКА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ

Симеонов Р., Петровски М., Симеонова А., Ристески Т., Јовчески Л.
1Qendra  Klinike Universitare e Kosoves Klinika e Pediatrise
2Kollegji Fama  Fakulteti i Infermierise dhe Mamise

Вовед/цел
Првата трансплантација на бубрег кај дете во Р.Македонија е извршена во 
2009год. Оваа студија е ретроспективен приказ на искуствата со трансплантација 
на Клиника за детска хирургија. Во студијата ќе бидат обработени податоци во 
врска со возраста на пациентите, телесна тежина, должина на хоспиталниот 
престој, етиологија на бубрежна слабост, вид на дијализно лекување 
(хемојализа/перитонеална дијализа), оперативен протокол, имуносупресивен 
протокол.

Материјал и методи
Предоперативно сите 10 пациенти се третирани со перитонеална дијализа, 
поставени на стандарден преоперативен педијатриски и анестезиолошки 
протокол за подготовка.
Оперативниот протокол опфаќа креирање на неколку типови на васкуларни 
анастомози: 
T-L anastomosis a.renalis cum a.iliaca communis et T-L anastomosis v.renalis cum 
v.iliaca communis-5 случаи, T-L anastomosis a.renalis cum a.iliaca externa et T-L 
anastomosis v.renalis cum v.iliaca communis-2 случаи, T-L anastomosis a.renalis 
cum a.iliaca communis et T-L anastomosis v.renalis cum v.cava inferior-1 случај,  
T-L anastomosis a.renalis cum a.iliaca externa et T-L anastomosis v.renalis cum 
v.iliaca externa-1 случај, T-L anastomosis a.renalis cum aorta abdominalis et T-L 
anastomosis v.renalis cum v.cava inferior-1 случај.
Постоперативно се продолжува со стандардниот протокол за трансплантација 
кој опфаќа цитостатска терапија( Cyclosporin),  имуносупресивна, 
кортикостероидна, антибиотска, антивирусна и фунгостатска терапија.

Резултати
Вкупно се извршени 10 трансплантации, сите од жив донор. Возраста на 
пациентитие во момент на извед ување на трансплантцијата е 10-24 год. 
(средна возраст: 16,5 год.), телесната тежина е во границите од 20-87kg (средна 
вредност 46,4 kg). Причина која довела до терминална фаза на бубрежна 
инсуфициенција кај 5 пациенти е опструктивна уропатија, 2-хронична 
гломерулопатија, 2-спицифични синдроми и 1-идиопатска нефропатија. 
Должина на хоспиталниот престој е 12-27 денови (средна вредност 16,2 денови). 
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Акутна GVHD беше регистрирана кај 1 пациент. Кај истиот е повторен 
обидот за трансплантација. За време на постоперативниот период додадени 
е дополнителна терапија, имуноглобулини и дополнителна имуносупресивна 
терапија, која не даде позитивен резултат. 
Касна GVHD беше регистрирана кај еден случај. И во двата случаи се 
продолжува со режим на хемодијализно лекување.
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ROLI I APLIKIMIT INTRAKAMERAL DHE 
INTRAVITREAL I AGJENTËVE ANTIMIKROBIAL NDAJ 
VITREKTOMISË NË TRAJTIMIN E ENDOFTALMITIT 

POSTOPERATIV: PREZENTIM RASTI

Reçi V.1,2, Mehmeti G.1, Duma H1., Golubovic-Arsovska M.1

1Klinika Universitare për Sëmundjet e syve, Shkup
2Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Tetovë

Hyrje: Endoftalmiti paraqet inflamacion intraokular që përfshin segmentin e 
pasëm dhe/ose të përparëm të syrit. Rëndësia e tij qëndron në pasojat definitive 
që mund të len me humbjen e përhershme të shikimit. Më shpesh paraqitet si 
komplikim postoperativ. Pasqyra klinike variron me ulje të shikimit dhe dhimbje 
të syrit, si edhe me hypopion, rritje e presionit intraokular, edemë e kornesë, vitritis 
dhe retinitis. Sipas etiologjisë mund të jetë infektiv dhe joinfektiv, i cili më shpesh 
ndodh si reaksion imun ndaj lentes intraokulare ose mbetjeve të thjerrzës pas 
kataraktës. Trajtimi konsiston në aplikimin intravitreal të antibiotikëve, si terapi 
e zgjedhjes së parë. Pars plana vitrektomia mund të jetë e nevojshme te rastet me 
dëmtim të rëndë të shikimit. 
Prezentim i rastit: pacient i operuar nga sëmundja e kataraktës me implantim të 
lentes intraokulare në dhomën e përparme të syrit të djathtë. Dy javë pas ndërhyrjes 
gjendja e pacientit komplikohet me dhimbje të syrit, skuqje dhe rënie drastike e 
shikimit për çka pacienti hospitalizohet dhe trajtohet si endophtalmitis acuta. Për 
shkak të mospërmirësimit të gjendjes, pacienti sillet në Klinikën për sëmundjet 
e syve në Shkup. Në pranim shikimi ka qenë i ulur deri në perceptim të dritës 
dhe rritje e presionit intraokular. Biomikroskopia: shenja inflamatore të segmentit 
të përparëm, kornea e mjegulluar, me edemë stromale dhe rrudha të Descmentit, 
hypopion, seclussio pupillae, fluktuim i membranave vitreale, dobësim i refleksit 
të kuq. Ehografia ka rezultuar me eksudat të pranishëm në trupin qelqor. Tek 
pacienti është bërë aspirim i dhomës së përparme dhe vitreusit, është marr material 
për analiza mikrobiologjike dhe pastaj është aplikuar vankomicin intrakameral 
dhe intravitreal. Pacienti është trajtuar me antibiotikë sistemik dhe lokal si dhe 
me steroide lokale dhe sistemike krahas terapisë antiglaukomatoze. Një ditë pas 
intervenimit shikimit ka qenë në lëvizje e dorës para syrit, ndërsa në ditën e pestë 
shikimi ka qenë i përmirësuar deri në numërim i gishtave në 3m largësi.
Konkluzioni: Injektimi intravitreal i antibiotikëve, respektivisht vancomicinës 
është shtylla kryesore e trajtimit të endoftalmitit postoperativ. Fillimisht duhet 
trajtuar me antibiotik intravitreal pavarësisht nga shkalla e humbjes së shikimit 
ndërsa vitrektomia merret parasysh si zgjidhje vetëm te rastet që nuk japin rezultat, 
kur është humbur refleksi i kuq.
Fjalët kyçe: endoftalmitis postoperativ, aplikimi intravitreal i antibiotikëve, pars 
plana vitrectomia
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THE ROLE OF INTRACAMERAL AND INTRAVITREAL 
APPLICATION OF ANTIMICROBIAL AGENTS IN 

POSTOPERATIVE ENDOPHTHALMITIS TREATMENT: 
CASE REPORT

Reçi V.1,2, Mehmeti G.1, Duma H1. Golubovic-Arsovska M.1

1University Clinic for Eye Diseases, Skopje
2Faculty of Medical Sciences, Tetovo

Introduction: Endophthalmitis represents intraocular inflammation that 
includes the posterior and/or anterior part of the eye. Its importance consists in 
the definitive consequences which can be loss of vision. Most often it appears as 
a postoperative complication. Clinical presentation is with decreased vision and 
eye pain, also with hypopyon, increased intraocular pressure, corneal edema, 
vitritis and retinitis. It can be infectious and non-infectious. Noninfectious 
endophthalmitis occurs as an immune reaction to the intraocular lens or lens 
fragments after cataract surgery. The treatment consists on the intravitreal 
application of antibiotics, as the first choice of therapy. Pars plana vitrectomy 
may be necessary in cases of severe visual impairment.
Case Presentation: Patient operated by cataract disease with intraocular lens 
implantation in anterior chamber. Two weeks after the intervention, the condition 
of the patient is complicated with eye pain, redness and drastic decreased vision 
for which the patient is hospitalized to be treated as acute endophtalmitis. After 
hospital release, the condition of the patient is again aggravated and is sent to the 
Clinic for Eye Diseases in Skopje. We reported light perception vision and elevated 
intraocular pressure. Bimoicroscopy: edema and drooping of the upper eyelid, 
severe conjunctiva hyperaemia, blurred cornea, stromal edema and Descement’s 
folds, hypopion, seclussio pupillae, fluctuation of vitreous membranes, poor red 
reflex. Eye ultrasound has shown the presence of exudation in the vitreus. At the 
patient was aspirated the anterior chamber and vitreus, the specimen was sent 
for microbiological analysis , and after that was applied vancomicyn. The patient 
was treated with systemic and local antibiotics as well as with systemic and local 
steroids besides antiglaucomatosis therapy. One day after the intervention, the 
visual acuity was hand movement in front of his eye, while on the fifth day, he 
visual acuity was improved to counting fingers at 3m.
Conclusion: Intravitreal injection of antibiotics, respectively vancomycin is 
the main choice of postoperative endophtalmitis treatment. Initially, it should 
be treated with intravitreal antibiotics regardless of the degree of visual acuity, 
while vitrectomy is considered as a solution at cases with absence of red reflex.
Keywords: postoperative endophthalmitis, intravitreal application of antibiotics, 
pars plana vitrectomy
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GASTRIC AND COLONIC CANCER CASE
 CASE REPORT

Gazmend Elezi, Lindita Sejfullahu-Elezi, Merita Elezi-Rustemi,
Arben Karpuzi, Zarko Spasovski

INTRODUCTION: Gastric and colorectal cancer is present in 4% of cases, 
commonly as additional finding. This is the case of invasive, synchronous gastric 
and sigmoid colon cancer.
CASE REPORT: A 68-years-old male patient admitted to our institution 
complaining on pains in epigastrium, vomiting, rapid weight loss and occasional 
constipation. Using the method of esophagogastroduodenoscopy (EGD) 
the presence of ulcero-infiltrative tumor of gastric fundus was verified, and 
colonoscopy revealed stenosing tumor of sigmoid colon. Undergoing a multislice 
computed tomography (MSCI) of the thorax and the abdomen  excluded 
malignant dissemination. A total gastrectomy with omentectomy, splenectomy, 
D2 lymphadenectomy and typical left hemicolectomy were also performed. 
Histopathological examination verified invasive, diffuse gastric adenocarcinoma 
and invasive, tubular colon adenocarcinoma. The patient underwent systemic 
postoperative chemotherapy. Two years after the surgical procedure, the patient 
is alive, with no signs of recidivism.
CONCLUSION: In patients with symptomatology which does not correspond 
to primary malignancy, just like in the presented case, additional diagnostics is 
required. Combined resection is adequate surgical procedure for synchronous 
gastric and colonic cancer.
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SATISFAKSIONI I ADOLESHENTËVE ME SHËRBIMET 
E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSORË

Anita Sadikaj, Rinor Berisha
Shtëpia e shëndetit me maternitet Ulqin

Qëllimi 
Satisfaksionit i adoleshentëve me shërbimet shëndetësore shikohet nga autorët 
si shum i rëndësishëm për vlerësimin realë të gjendjes në kujdesin parësorë  
shëndetësorë. Kënaqësia e pacientit, e posaqërisht e të riut,  me kujdesin 
shëndetësorë është një kriter esencial me të cilin pacientët bëjnë vlerësimin e 
cilësisë  me anë të shërbimeve të marrura mjekësore. Në hulumtim është bërë 
vlerësimi i satisfaksionit të adoleshentëve përmes identifikimit të problemeve 
të potencuara në opinionet e tyre lidhur me nivelin e shërbimeve shëndetësore. 

Metodat
Për hulumtim janë përzgjedhur dy Qendra Kryesore të Mjekësisë Familjare, 
njëra në  Prishtinë dhe tjetra në Suharekë. Janë përfshirë gjithsej 200 respondent, 
120 në komunën e Prishtinës dhe 80 në atë të Suharekës. Përzgjedhja është bërë 
në mënyrë sistematike, çdo i dyti participant i moshës 14 – 19 vjeçare. Të dhënat 
janë mbledhur me anë të pyetësorit gjysmë të strukturuar.  

Rezultatet
Në të dy qytetet, Prishtinë dhe Suharekë, nga të dy gjinitë (mashkullore dhe 
femërore), numri më i madhë i të anketuarve kanë qenë të grupmoshës 14-16 
vjeç. Nga të anketuarat, të gjinisë femërore kanë qenë 52.5%, ndërsa të gjinisë 
mashkullore 47.5%. Nga të përfshirit në hulumtim, 66% kanë qenë persona me 
vendbanim në qytet dhe 34% në fshat. Sa i përket kënaqësisë së adoleshentëve 
me shërbimet shëndetësore 14.5% e të anketuarve kanë deklaruar se nuk ishin 
aspak të kënaqur, 61.5% ishin pak të kënaqur dhe shumë të kënaqur 24%. Lidhur 
me ofrimin e këshillave për shëndet të adoleshentëve 12.5%  të të anketuarve 
deklarojnë se nuk u ofrohen këshilla të mjaftueshme shëndetësore, 61.5% 
deklarojnë se iu ofrohen informata të mjaftueshme dhe ky dallim është sinjifikant 
(p<0.03). Vetëm 44%  kanë deklaruar se rrallëherë mbahen konfidenciale 
problemet e tyre, kurse 14% asnjëherë. Dallimi  është sinjifikant p<0.003. 
Ndërprerja e bisedës me punëtorin shëndetësorë ka ndodhur në QKMF Prishtinë 
në 52.5% të rasteve, ndërsa në QKMF Suharekë 35% të rasteve. Dallimi është 
sinjifikant (p<0.05). 
Në 26% të rasteve në QKMF në Suharekë nuk iu kanë dhënë sqarimet e udhëzimit 
adoleshentëve lidhur me institucionin tjetër shëndetësorë, ndërsa në QKMF 
në Prishtinë 10%. Dallimi është sinjifikant (p<0.001). Qasja dhe komunikimi 
i punëtorëve shëndetësore me të anketuarit në 71.5% të rasteve ka qenë i 
kënaqëshëm dhe te 15.5% jo i kënaqshëm. Dallimi është sinjifikant p<0.029
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Konkluzioni
Pas krahasimit të dy Qendrave Kryesore të Mjekësisë Familjare, vërejmë se 
satisfaksioni i adoleshentëve me shërbimet e ofruara shëndetësore nuk është i 
kënaqëshëm. 
Fjalët kyçe: satisfaksioni, adoleshenca, kujdesi primar shëndetësorë, shërbimet 
shëndetësore.
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SENTINEL MBIKËQYRJA NDAJ SËMUNDJEVE 
TË NGJASHME ME GRIP DHE INFEKSIONEVE 

RESPIRATORE AKUTE NË MAQEDONI, VITI 2016-2017

Sefian Ferati Bellçishta, Anila Bellçishta                                       
OPSH “Mediars” , Shkup, R. e Macedonisë

Sentinel mbikëqyrja ndaj sëmundjeve të ngjashme me influencë (ILI) dhe 
infeksioneve respiratore akute (IRA) në Maqedoni filloi nga sezona 2014/2015 
dhe vazhdoi gjatë vitit 2016/2017 ku OPSH Mediars ishte njëra nga vendet 
mbikëqyrëse në Shkup, R. e Maqedonisë.
Të kyqura janë 14 vende mbikëqyrëse , nga 8 regjione shëndetësore që i mbulojnë 
Qendrat për shëndet publik në Maqedoni. Nga Shkupi janë të kyqura 5 OPSH, 2 
nga Kumanova, dhe nga 1 prej Tetove, Velesi, Shtipi, Prilepi, Manastiri dhe Ohri.
Gjithsej popullata në mbikëqyrje që e mbulojnë këto OPSH-ja është 35.238 
njerëz ose 1.7% nga popullata e përgjithshme e Maqedonisë. 
Sentinel mbikëqyrja u kyq si shtesë e sistemit të rregullt të mbikëqyrjes të 
gripit në Maqedoni, me qëllim të fitohet informata më të detajuara në lidhje 
me incidencën, intenzitetin, tipin e viruseve që qarkullojnë dhe mbi të gjitha 
implementimin në kohë të masave preventive.
Sezona e gripit 2016/2017 karakterizohej me fillim të hershëm dhe pik të 
aktivitetit në fund të dhjetorit 2016 dhe gjysma e parë e janarit 2017, që u 
vërtetua me numrin e rasteve të paraqitura, si dhe përqindja e shembujve pozitiv. 
Duke filluar nga java e 6-shtë, të dhënat nga mbikëqyrja epidemiologjike dhe 
virale tregojnë aktivitet shumë të ulët të gripit në Maqedoni, që në kontinuitet 
bie deri në javën e 20-të të vitit 2017. Në periudhën jashtë sezonit nga java e 21-
31-të shembulli I fundit pozitiv u regjistrua në javën e 23. Aktiviteti I virusit të 
gripit në R. e Maqedonisë ëshë në nivel jashtë seyoni dhe nuk pritet ndryshim  i 
rëndësishëm (rritje) i aktivitetit në periudhën e ardhshme.
Fjalë kyqe: Grip, Sentinel mbikëqyrje, Influnca, ARI

SENTINEL SURVEILLANCE UPON DISEASES SIMILAR 
TO FLU AND ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN 

MACEDONIA, 2016-2017 YEAR

Sefian Ferati Belcista, Anila Belcista                                      
PHU “Mediars” , Skopje, R. of Macedonia

Sentinel surveillance upon diseases similar to Influenza (ILI) and acute respiratory 
infections (ARI) in Macedonia started on season 2014/2015 and continuous 
through 2016/2017 year where PHU Mediars was one of surveillance places in 
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Skopje, R. of Macedonia.
There are included 14 surveillance places , from 8 healthcare region who are 
covered by Public health centers in Macedonia. From Skopje are included 5 PHU, 
2 from Kumanovo and 1 from Tetovo, Veles, Shtip, Prilep, Bitola and Ohrid.
The surveillance population covered by these Primary Healthcare Units (PHU) is 
35.238 humans or 1,7% from overall population in Macedonia.
Sentinel surveillance is implemented as an add to the regular system of surveillance 
over flu in Macedonia, with purpose to get more detailed information for incidence, 
intensity, virus type which circulate and therefore in time implementing the 
preventive measures.
Flu season 2016/2017 is characterized with early start and pick of the activity 
within late December 2016 and first half of January 2017, which was documented 
with the number of call in cases, and the percent of positive samples. Starting from 
6t week, epidemiologic and virologic surveillance data tell of very low activity 
flu in Macedonia, which decreases continuously until 20th week 2017. In outer 
season period from 21-32s week last positive sample is registered in 23 week. Flu 
virus activity in R. of Macedonia in at outer season level   and we don’t expect 
significant change (growth) of activity in next period.
Key words: Flu, Sentinel surveillance , Influnza, ARI
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RESISTANCE TO ANTIBIOTICS - STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS (SA) IN OUR ISOLATES

Sh. Jusufi1, M. Kalajdzieva-Zip1, J. Guleva1, B. Mihajlovic1, M. Jusufi4

1Department of Neonatology, Special Hospital for Gynaecology and Obstretics 
“Mother Teresa” - Cair, Skopje, Macedonia
2Gymnasium “Skenderbeu”, Preshevo, R Serbia
3PHI University Clinics, Department of Ophthalmology, Skopje, Macedonia 
4PHI “Alfa Medikus” - Kumanovo

Background and Aims: Resistance to antibiotics is growing constantly. Use 
of antibiotics for containing and that without strict criteria, causes the increase 
of antibiotic resistance. The purpose of this paper is to introduce the antibiotic 
resistance of SA in our isolates that are isolated in 2006. 
Methods: This paper is a retrospective analysis of bacteriological findings of 90 
isolates from peripheral swabs and blood cultures during 2006. The findings are 
taken in neonates. Analyze resistance to antibiotics type of SA.
Results: Bacteriological analysis of the findings showed that the most common 
is a gram positive flora and SA in 35 (38.8%), from MSSA type is represented 
in 31 or 88.5%, whereas MRSA in 4 or 11.5% of all Staphylococci . The paper 
analyzed the antibiotic resistance, type CA sensitive to methicillin. MSSA had 
resistance to Cephalosporins third generation from 15.38% , to 70.3% Ampicillin, 
3.8% of Amoksiklav and there was not resistance on Amikacin and Vancomycin.
Conclusions: Analysis showed that in 2006 high bacteria resistance to 
ampicillin, which were most popular by that time, moderate to cephalosporins of 
third generation and has no resistance to amikacin i vankomicin. The long and 
wasteful use of antibiotics without applying strict criteria and antibiogram leads 
to bacteria resistance to antibiotics.

Keywords: Antibiotics, resistance, stphulococcus aureus, neonates.
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TREATMENT OF ACUTE AND ANTIBIOTIC 
ASSOCIATED DIARRHEA IN CHILDHOOD

Sonja Bojadzieva, Nevzat Elezi, Bekim Ismaili
UniversityChildren’s Hospital Skopje, Macedonia
Department of Gasroenterohepatology

Acute Gastroenterocolitis (AGE) is generally defined as  a decrease in the consistency 
of the stools and/or increase of the frequency of the passing of stool (typically ≥ 
than three stools in 24 h), with or without fever and vomiting. The severity of AGE 
is closely intertwined with its etiology and the Rota virus being the most likely 
causative agent. 5-25% of children receiving an antibiotic have enterocolitis. 10-20% 
may develop Clostridium difficile in association with diarrhea. The risk groups are 
children under the age of 6 and children of intensive care. Antibiotics can interact 
with the metabolism of the microflora and provide an opportunity for proliferation of 
opportunistic bacteria, such as Clostridium difficile.
Dehydration is the most important clinical parameter that evaluates the severity of the 
AGE. Loss of body weight, prolonged capillary refill time, decreased skin elasticity 
and the occurrence of  abnormal respiratory symptoms are the best individual clinical 
sings of dehydration. 
A key moment in the treatment of AGE is starting the rehydration process as soon as 
possible. Oral rehydration solutions with reduced or low osmolarity should be used 
and they should be offered to the patient without restrictions. The usual food intake 
should not be discontinued .
Drugs are usually not required, but selected probiotics can reduce the duration and 
intensity of the symptoms. Probiotics are recommended during all treatment with 
antibiotics. Rotavirus vaccine as a prevention means to reduce the severity of AGE in 
the most vulnerable age groups. 

Key words: Acute Gastroenterocolitis, antibiotic associated diarrhea dehydration, 
children.
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CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS, REVIEW OF 
PUBLIC INFORMATION AT WWW

Duma F., Zorcec T., Angelkova N., Bojadzieva S.
University Children’s Hospital, Skopje, Macedonia

Children with special needs are part of our everyday experience. We see them in 
the medical environment, educational, family and social environment.
 “Special needs” are commonly defined by what a child cannot do, 
by milestones unmet, foods banned, activities avoided, experiences denied. 
Special needs is a very heterogeneous group of conditions, its occurrence is 
often age dependant and lifelong.
The problem was recognised by the UN in a General Assembly resolution 44/25 
of 20 November 1989, “Convention on the Rights of the Child”
While for some of these conditions there is a specific treatment, for the others 
there is supplemental or no treatment at all. The convention states that the child 
should enjoy a full and decent life, in conditions which ensure dignity, promote 
self-reliance and facilitate the child’s active participation in the community. 
The aim of this article is to promote the idea that children with special needs are 
equal members of the society and as such, each for child an individual program 
for assessing their need should be developed. The program should address the 
need of the child, its family and the society by providing different types of 
therapy, integrational measures and special education and quality of life without 
separating the child from its natural environment.
As much as it is important for those children to receive adequate treatment, it is 
more important that we as individuals, the educational and health system, and 
society should learn how to adapt to those children and their familys’ needs so 
that they will have a chance to a normal and fulfilled life, as active participants 
in the everyday activities.
In a review of a publicly available literature and in a search for applicable 
solutions, under the guidelines from the “Convention on the Rights of the Child” 
General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, we would like to 
express the necessity of new way of thinking about children with special needs 
and their existence in a system that can praise their values and include them as 
equals in our lives. 

Key words: children, special needs, equality
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EFFECTS AND TOLERANCES OF LEVETIRACETAM 
AS ADDITIONAL THERAPY FOR TREATMENT OF 

REFRACTORY EPILEPSY IN CHILDREN

A. Vuçitërna1,2, R. Bejiqi 1, E. Kraja-Bardhi2, N. Bardhi 2,R. Retkoceri1

1University  Clinical Centre of Kosovo, Pediatric Clinic Prishtina
2College of Medical Sciences  “Fama”

INTRODUCTION: Refractory or pharmacoresistent epilepsy is the hardest 
epilepsy in Pediatric Neurology, so in this paper we want to show the role of 
Levetiracetam as additional therapy in refractory epilepsy.                          
AIM OF STUDY: To evaluate the effect and tolerance of Levetiracetam as 
additional therapy in refractory epilepsy in children.         
METHOD OF STUDY: The study was conducted at the University Clinical 
Center of Kosovo, Pediatric Clinic,Neuropediatric Department. The study is 
prospective and was conducted during the periodJanuary-June 2016, we used 
Levetiracetam as additional therapy in 15 children with partial and generalized 
resistant epilepsy at least in to 2other AEDS (Antiepileptic Drugs).
The age of the patients ranged from 4.5 to 14 years, 7 were males, while 8 were 
females, 8 cases were classified as generalized epilepsy, and 7 cases were partial 
epilepsy.
In this period we evaluated the number of crises, neurological and psychomotor 
examination, EEG, CT and MRI of endocranium. Parameters were re-evaluated 
at the end of 6 months of using therapy.
After 6 months the age of the patients ranged from 4.5 to 14 years, 7 were males, 
while 8 were females, 8 cases were classified as generalized epilepsy, and 7 cases 
were diagnosed as partial epilepsy. Patientswere without crisis , in  7 patients  we  
had reduction of crisis,while in 3 patients out of a total of 15 lightweight side 
effects were  noticed compared to the previous therapy that they have been  used.
CONCLUSION: 53% of patients were without a crisis,Levetiracetam showed 
high efficacy in the child-resistant epilepsy, while the side effects were minimal.
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TRAJTIMI KIRURGJIKAL I MELANOMAVE MALINJE

Ermira Hamzai, Elizabeta Zhogovska Mirçevska, Lazo Noveski, Igor Peev, 
Vladimir Ginoski

Hyrje: Melanoma malinje është një nga sëmundjet më të vogla të njohura që nga 
koha e Hipokratit, incidenca e të cilave në dekadën e fundit është rritur. Edhe 
pse me një patofiziologji të paqartë të shfaqjes, shumica e studimeve tregojnë se 
në shfaqjen e saj, ndikim kanë faktorë të jashtëm dhe të brendshëm. Diagnoza e 
kësaj sëmundjeje bëhet me diagnozën e tumorit primar, dhe kërkimi për metastaza 
rajonale dhe të largëta në kohën e diagnostikimit të tij. Trajtimi i melanomave 
është ende kryesisht kirurgjikale si një metodë e zgjedhur. Gjatë metastazave të 
nyjeve limfatike bëhet limfadenektomia radikale me ose pa biopsi.
Qëllimet: Qëllimet e punimit janë që të tregojnë trajtimin kirurgjikal të 
melanomës malinje në Klinikën për Kirurgji Plastike dhe Rekonstruktive në 
Shkup në dy vitet e fundit. Gjithashtu, janë që të shfaqin trajtimin për melanoma 
malinje lokale të lokalizuara në nyjet limfatike rajonale.
Materiali dhe metodat: Punimi është një studim retrospektiv i pacientëve 
të trajtuar nga melanoma malinje në Klinikën për Kirurgji Plastike dhe 
Rekonstruktive në periudhën janar 2015 deri në gusht 2017, gjatë së cilës janë 
analizuar gjithsej 235 pacientë. U analizuan dy grupe pacientësh me melanoma 
primare pa shenja të metastazave rajonale (135) dhe melanoma me klinikisht të 
pranishëm në nyjet limfatike rajonale (100). Në 40 pacientë, u është kryer biopsi 
të gjëndrave limfatike.
Rezultatet: Pas rezultateve të analizave patohistologjike në 40 pacientë u ështe 
bërë biopsioni I parë i gjëndrave limfatike për të përcaktuar rrjedhën e mëtejshme 
të trajtimit.
Përfundim: Ky studim konfirmoi se trajtimi kirurgjik i melanoma malinje është 
një metodë e artë e zgjedhur për trajtimin e kësaj sëmundjeje malinje. Studimi 
gjithashtu theksoi rëndësinë e biopsisë së rojes së parë të gjëndrës së mëlçisë, 
në identifikimin e hershëm të pranisë së (mikro) metastazave në nyjet limfatike 
rajonale dhe nevojën për limfadenektominë radikale.
Fjalët kyçe: melanoma malinje, kirurgji, trajtim operativ, limfadenektomi, 
metastaza.
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POLITRAUMA

Beqir Nuhiu
Shërbimi i Urgjencës-SHSH Preshevë

Hyrja-Politrauma është gjendje me lëndime të shumfishta të organizmit, ku janë 
të përfshira dy ose më shumë organe, dy ose më shumë regjione, dy ose më shumë 
ekstremitete, ose të gjitha këto së bashku. Pra politrauma nënkupton traumë të 
shumfisht.
Rasti- Pacienti mashkull SH.M. , i lindur më 05.01.1966.
Me datë 24.04.2017, rreth orës 18:00, sillet me makinë private, nga fshati i afërt, 
rreth dhjetë km largësi.
Pacienti ishte në pozitë të ulur, me vetëdije të plotë, komunikativ, i djersitur, i 
përlyer dhe i pluhrosur, rrobat e grisura i sjellur direkt nga vendi i lëndimit, kopshti.
Pamë se që të dy regjionet e nëngjunjëve janë të lënduar, me gjakderdhje, prerje, 
shqyerje, këputje të indeve të buta dhe me frakturë të hapur të nëngjurit të majtë, si 
dhe dhimbje të mëdha të këtyre regjioneve.
Duhet të ceket që në të dy regjionet e mbigjunjëve, rreth dhjetë cm mbi gjunjë janë 
të vendosura lidhëset (shallet) e shtrënguara mirë. Më pas i largojm këto lidhëse 
një nga një dhe menjëher vendosim lidhëset tona (Ersmah).
Pacientit i maten shenjat vitale TA=100-60 mmHg, P=98, SpO2=94%.
Gjejmë  menjëher dy vija venoze, fillojm terapinë me sol. NaCl 0.9%, 500 ml, 
Amp. Gentamicin 160 mg, Amp. Trodon 100 mg, Amp. Klometol, e në të njejtën 
kohë bëjmë edhe pastrimin, shpërlarjen e plagëve me tretje fiziologjike, e më pas 
plagët mbështillen me garza sterile, shtresa e parë e të cilave është e lagur me jod 
dhe fashohen.
Gjatë gjithë kohës kishte rrjedhje të lehtë të gjakut, e cila nuk e ka rrezikuar të 
lënduarin.
Me dhënjen e ndihmës së parë, në gjendje të shtrirë, me makinën e urgjencës dhe me 
përcjellje të ekipit, pacienti transportohet deri tek qendra e parë e nivelit sekondar, 
Qendra Medicinale në Vrajë, rreth 50 km largësi. Kirurgu kujdestar e kontrollon 
pacientin, rifashohen plagët e shkaktuara dhe me udhëzim të tij transportohet në 
Qendrën Universitare të Nishit.
Diskutim-Bëhet fjalë për  politraumë shumë serioze e shkaktuar në mënyrë 
aksidentale, nga mjeti bujqësor-kultivatori, me të cilin pacienti ka qenë duke 
punuar.
I lënduari është trajtuar urgjentisht dhe me seriozitet nga ana e ekipit tonë kujdestar, 
dhe pas dhënjes së ndihmës së parë është transportuar në instanca më të larta të 
shërbimeve shëndetsore.
Fjalët kyçe- politrauma, nëngjunjët, kultivatori.
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TREATMENT OF PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY

Dzoleva-Tolevska R.1, Georgieva D.1, Grujoska Veta D.1, Mudinova J.1, 
Netkovski J.2

1University clinic for orthopedic surgery
2University clinic for otorhinolaryngology
3University clinic for anesthesia
4University clinic for abdominal surgery, University “St. Cyril and Methodius” 
Skopje.

Introduction: Cerebral palsy is a chronic neurological condition characterized 
by non-progressive motor function disorder of tone, position, coordination and 
sense of balance. The aim of this article is to demonstrate the importance of 
conservative and surgical orthopedic treatment in prevention, management and 
rehabilitation of patients with cerebral palsy. Material and methods: 76 patients 
with cerebral palsy, aged between 1 and 15 years, were treated conservatively, 
surgically or both at University clinic for orthopedic surgery. The patients were 
divided in two groups (group 1- conservatively treated patients and group 2- 
surgically treated patients). Results: Group 1 consisted of 40 patients who were 
treated conservatively with physical therapy and application of orthosis or plaster 
for deformity correction. Group 2 consisted of 36 patients who were treated 
surgically with operative reposition of dislocated hip, release of hamstrings, 
tenotomy of the adductor tendons or surgical correction of foot deformities. 
Conclusion: There is no total cure in cerebral palsy patients. The results of the 
treatment vary from patient to patient. In order to achieve best results we must 
combine conservative and surgical treatment.
Key words: Cerebral palsy, deformity, orthopedic treatment.
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LËNDIMET KIMIKE TË SYVE DHE MENAXHIMI I TYRE

V. Reçi1,2, H. Duma3, G. Mehmeti3, I. Ismaili3, Sh. Emini4

1Spitali i përgjithshëm, Strugë
2Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Tetovë
3Klinika Universitare për Sëmundjet e Syve, Shkup
4Spitali i Përgjithshëm, Kumanovë

Hyrje: Lëndimet kimike (alkaline dhe acidike) të syrit janë gjendje emergjente në 
oftalmologji që kërkojnë intervenim të menjëhershëm. Ato shkaktojnë ndryshim 
të konfiguracionit të segmentit të përparëm të syrit, ku më i rrezikshëm është 
dëmtimi i kornesë dhe i stem qelizave limbale që mund të sjell deri te humbja 
permanente e shikimit. Lëndimet me baza janë më të shpeshta, kryesisht nga 
materialet ndërtimore ose mjetet dezinfektuese. 
Agjentët alkalin janë lipofilik dhe penetrojnë më shpejt në ind duke shkaktuar 
dëmtime më të rënda. Acidet shkaktojnë dëmtime përmes denatyrimit dhe 
precipitimit të proteinave të indit. Proteinat e koagulluara veprojnë si barrierë 
për të penguar penetrimin e mëtejshëm. 
Trajtimi bazohet në klasifikimin Roper-Hall që ka katër shkallë. Rëndësi 
të veçantë në trajtimin e këtyre lëndimeve ka irigimi menjëhershëm i syrit 
me tretje fiziologjike me bikarbonate, tretje Ringer ose tretje të balancuar 
fiziologike. Trajtimi përfshin edhe antibiotikët lokal kundër infeksionit, 
ndërsa për të prevenuar formimin e sinehieve rekomandohen cikloplegjikët, 
lot artificial për lubrifikimin e kornesë si dhe steroide topikale kundër 
inflamacionit. Për të nxitur sintezën e kolagjenit përdoret acidi askorbik në 
formë pikash 10%, ndërsa për epitelizimin e indit të dëmtuar përdoren pika të 
krijuara nga plazma e gjakut me trombocite. Te lëndimet e rënda me nekrozë 
të indit bëhet largimi i indit nekrotik dhe preferohet konjunktivoplastika ose 
Tenonoplastika për të stabilizuar vaskularizimin limbal dhe reepitelizimin. 
Transplantimi i membranës amniotike bëhet për të reduktuar inflamacionin 
limbal dhe stromal të kornesë.

Përfundimi: Lëndimet kimike të syrit kërkojnë intervenim të menjëhershëm 
dhe trajtim intenziv për të evituar dëmtimet e shikimit dhe krijimin e 
komplikimeve si glaukoma, syri i thatë, dëmtimin e kornesë, konjunktivës dhe 
kapakëve.

Fjalë kyçe: lëndimet kimike të syrit, acide, baza
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ROLI I APLIKIMIT INTRAKAMERAL DHE 
INTRAVITREAL I AGJENTËVE ANTIMIKROBIAL NDAJ 
VITREKTOMISË NË TRAJTIMIN E ENDOFTALMITIT 

POSTOPERATIV. PREZENTIM RASTI

V. Reçi1,2, G. Mehmeti3, H. Duma3, M. Golubovic-Arsovska3

1Spitali i përgjithshëm, Strugë
2Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Tetovë
3Klinika Universitare për Sëmundjet e syve, Shkup

Hyrje: Endoftalmiti është inflamacion intraokular që përfshin segmentin e 
pasëm dhe/ose të përparëm të syrit. Ai mund të shkaktojë humbjen e përhershme 
të shikimit. Mund të jetë infektiv dhe joinfektiv. Manifestohet me ulje të shikimit 
dhe dhimbje të syrit, hypopion dhe shenja inflamatore të segmentit të pasëm 
të syrit. Trajtimi konsiston në aplikimin intravitreal të antibiotikëve. Te rastet 
infektive përsëritet aplikimi, ndërsa te rastet joinfektive mjafton aplikimi i një 
doze.
Prezentim i rastit: Pacient i operuar nga katarakta me implantim të lentes 
intraokulare në dhomën e përparme të syrit të djathtë. Gjendja e pacientit 
komplikohet me dhimbje të syrit dhe rënie drastike e shikimit për çka pacienti 
trajtohet si endophtalmitis acuta. Për shkak të mospërmirësimit të gjendjes, 
pacienti sillet në Klinikën për sëmundjet e syve në Shkup. Në pranim shikimi ishte 
i ulur në perceptim të dritës dhe rritje e presionit intraokular. Biomikroskopia: 
shenja inflamatore të segmentit të përparëm, edemë stromale e kornesë, hypopion, 
fluktuim i membranave vitreale, dobësim i refleksit të kuq. Ehografia ka treguar 
prani të eksudatit në trupin qelqor. Është bërë aspirim i dhomës së përparme 
dhe vitreusit, është marr material për analiza mikrobiologjike dhe kemi aplikuar 
vankomicin intrakameral dhe intravitreal. Një ditë pas intervenimit shikimit 
ka qenë në lëvizje e dorës para syrit, ndërsa në ditën e pestë shikimi ka qenë 
numërim i gishtave në 3m largësi.
Konkluzioni: Injektimi intravitreal i antibiotikëve, respektivisht i vankomicinës 
është terapia e zgjedhjes së endoftalmitit postoperativ. Vitrektomia vjen në 
konsiderim te rastet me dëmtim të rëndë të shikimit ku kemi të humbur refleksin 
e kuq.
Fjalët kyçe: endoftalmiti postoperativ, antibiotik intravitreal, vancomicina
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INFEKSIONET URINARE NË SPITALIN E KUMANOVËS      
GJATË VITEVE 2005-2015 

Nevzat Elezi, Bekim Ismaili, Makbule Elezi, Rrezearta Elezi
Universiteti Shtetëror i Tetovës
Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë

Hyrja: Infeksioni i urinës është infeksion bakterial i ndonjë organi të sistemit 
të traktit urinar, i cili  përfshin uretrën, fshikëzën e urinës, ureterët dhe veshkat. 
Shkaktari më i shpeshtë është Escheria coli  në  70-95 %  të  rasteve; Stafilokoku  
saprofit  në 5-20 % të rasteve. Shkaktarë  më  të  rrallë  janë  Proteus mirabillis, 
Klebsiellat, apo Enterokoku. Infeksionet  urinare   janë   më  të  shpeshta  te  
femrat  se  sa  te meshkujt.
Qëllimi: Qëllimi i këtij punimi është analiza e infeksioneve urinare sipas moshës 
dhe gjinisë në Spitalin e Kumanovës.     
Materiali dhe metoda: Në këtë punim janë analizuar  të sëmurë me infeksione 
urinare  që  janë  mjekuar  në repartin e Urologjisë në Spitalin e Kumanovës gjatë 
viteve 2005-2015.
Rezultatet: Në Kumanov nga gjithësej  raste me infeksione urinare gjatë viteve 
2005-2015 ishin të prekur meshkuj dhe femra. Kjo prek të gjitha moshat por më 
e përhapur është te femrat prej 35-55 vjeç, ndërsa tek meshkujt mbi 50 vjeç.  
Përfundimi: Sëmundja e infeksioneve urinare është një nga sëmundjet më të 
shpeshta të Sistemit Urinar. Mjekimi bëhet sipas shkakut dhe duhet bërë nga 
mjeku, sipas një urokulture (mbjellje të urinës) e të mos përdoren antibiotikë të 
ndryshëm të marrë pa rekomandimin e mjekut.
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IgE TOTALE DHE ROLI I SAJ NË DIAGNOZËN E 
SËMUNDJEVE ALERGJIKE TEK FËMIJËT

Xheladin Çeka1, Piro Paparisto1, Ike Elezi2, Dëshira Nasufi3, Vladimir Gurra4

Universiteti Mjekësor i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i 
Morfologjisë
1Qendra Shëndetësore Vorë, Tiranë
2Qendra Shëndetësore Lagja N 6. 6 Tiranë
3Qendra Shëndetësore Vaqarr, Tiranë
4Shërbimi shëndetësor Tiranë
5Spitali Rajonal Durrës
6Universiteti Mjekësor i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë Dentare, Departamenti i 
Kirurgjisë Oromaksilofaciale

Prevalenca e sëmundjeve alergjike është rritur në mënyrë të dukshme gjatë dekadës 
së fundit. Të dhënat laboratorike janë të rëndësishme në vlerësimin e pacientëve 
me këto sëmundje. Gjithashtu rëndësi të madhe i kushtohet standartizimit të 
testeve laboratorike dhe identifikimit të një numri minimal testesh të cilat janë 
të nevojshme për të arritur vlera të larta parashikuese pozitive ose negative për 
sëmundjet alergjike në situata të ndryshme klinike.  
Në punimin tonë u morën në studim 1788 mostra serumesh të fëmijëve me moshë 
1-15 vjeç të referuar për patologji alergjike të traktit respirator në shërbimin 
përkatës të Departamentit të Pediatrisë të QSUT-së dhe/apo shërbimit ambulator 
të alergologjisë pediatrike për një periudhë pesë vjeçare. Për tërë të sëmurët ishin 
përjashtuar pneumonia nga mykoplazma, parazitozat dhe gjendjet e shoqëruara 
nga kompelse imune si hepatiti viral etj, të cilat shoqërohen me rritje të IgE. 
Të gjithë pacientëve të dyshuar klinikisht për patologji alergjike të traktit 
respirator iu ekzaminua serumi i përftuar nga gjaku venoz për vlerat e IgE totale. 
Niveli i IgE totale në serum u përcaktua me anë të metodës imunoenzimatike 
(IEMA – Immunoenzymatic assay). Ekzaminimi u krye në laboratorin Eurolab 
Tiranë. 
Nga punimi rezultoi se nga 1788 rastet e diagnostikuar për gjendje alergjike të 
aparatit respirator, të ekzaminuar për IgE totale, në 730 prej tyre, vlerat e IgE 
totale ishin brenda kufinjve normalë të IgE (1 – 19 UI/ml),  në 270 raste vlerat e 
IgE totale ishin të dyshimta dhe në 788 raste vlerat e IgE totale ishin konfirmuese 
të diagnozës alergjike. Kështu, vlerat e IgE totale nuk mbështesin, mbështesin 
shumë mundësht, ose konfirmojnë alergjinë vartësisht nga vlerat e tyre. 
Për rastet pa mbështetje të plotë apo të mundshme, përcaktimi i IgE totale në 
raport me moshën dhe i IgE specifike, konfirmojnë diagnozën. 

Fjalët kyçe: IgE totale, alergji, imunoenzimologji.
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   ГИГАНТОКЛЕТОЧНИ ТУМОРИ НА КОСКИ 
ТРЕТМАН И КОМПЛИКАЦИИ

Шабани И., Самарџиски М., Велковски В., Џафери Н. ,Поповски Н.
Универзитетска Клиника Ортопедија –Скопје

Гигантоклеточните тумори на коските (GCT)се јавуват околу 7% од 
примарните тумори на коските и при слични состојби на туморите.Најчести 
се бенингни тумори кои се јавуват на возраст помеѓу 20 – 35 години.
Честопати овие тумори од бенингна форма после терапијата од зрачење 
поминат во малигна форма.
Материјал и методи.Ретроспективна студија  на Клиниката за ортопедија 
Скопје во период од 2007 до 2017 биле третирани 30 пациенти.
Пациентите биле поделени во 2 групи  .Сите беа третирани хирушки  , 
15 пациенти  со  радикална ресекција на туморот и 15 други пациенти 
третирани со трепанација,киретажа,и метил метакрилат .
Сите пациенти  биле иследувани 3 години.
Целта на оваа студија е да се видат резултатите  кај двете групи хирушки 
третирани со различни типови ,честотата на рецидиви ,појавата на метастази 
во другите органи,патохистолошките разлики и појава на копликаците.
Заклучок сите  коскени лези  на скелетот треба да се иследуват со голема 
внимателност 
И да се испитуват по протокол за тумори и лекувањето да почне што порано 
прогнозата е подобра.

Клучни зборови:Гигантоклеточен тумор,Ресекција, Рецидиви.



86

Takim profesional mjekësor XXII

СПОРЕДБА НА ПОСТОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ 
КАЈ ПАЦИЕНТИ СО СКРШЕНИЦА НА ВРАТОТ НА 
БУТНАТА КОСКА ЛЕКУВАНИ СО БИПОЛАРНА И 

МОНОПОЛАРНА ЕНДОПРОТЕЗА

Шабани И., Камнар В., Божиновски З., Гавриловски А., Далип Ј.
Универзитетска Клиника Ортопедија –Скопје

Повредите на проксимален крај на бутната коска најчесто се случуват во 
касна животна возраст поради присуство на остеопорозата.Најчесто овие 
скршеници се сретнуват  кај женскиот пол.Со зголемување на животниот век 
скршениците на колкот стануват голем и значаен проблем во општеството.
Целта: Комперација на резултатите добиени од клиничките радиографските 
методи кај пациенти оперирани и третирани со монополарна и биполарна 
ендопротеза на колкот.,и да се изработи протокол за индикација и примена 
на видот  на ендопроеза .
Пациенти и методи: Во анализата беа вклучени 60 пациенти со скрченица 
на вратот на бутната коска 30 третирани со монополарна ендопротеза 30  
со биполарна ендопротеза сите лекувани на клиника за ортопедија Скопје.
Клиничкиот материјал беше дистрибуиран според полот,возраста 
етиопатогенезата,видот на ендопротезата.
Метод на работа: Клиничкиот метод (Харис Хип скор),и Радиолочкиот 
метод.
Резултати се очекува разлика во резултатите во клиничките и радиографските 
параметри кај двете групи на пациенти.
Заклучок: Скрчениците на колкот повеќе се јавуват кај женскиот пол. 
Остеопорозата и падот (траума ) се значајни фактори во настанување на 
скршениците на колкот.
Пациентите третирани со биполарна ендопротеза имат подобри резултати 
клинички и радиографски и побрзо се вертикализират за разлика од 
пациентите третирани со монополарна протеза.
Клучни зборови: Скршеници на колкот, Ендопротези.
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БИОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ЛЕКУВАЊЕ НА 
ДЕГЕНЕРАТИВНИОТ ОСТЕОАРТРИТ НА КОЛЕНОТО

Џолева-Толевска Р., Георгиева Д., Грујоска Вета Д., Мудинова Ј., 
Јовановски Срцева М.
Универзитетска клиника ТОАРИЛУЦ
Универзитетска клиника за оториноларингологија
Универзитетска клиника за абдоминална хирургија, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје, Р. Македонија

Вовед: Дегенеративниот остеоартрит на коленото или гонартроза е 
заболување кое ја афектира зглобната рскавица. Во последните 10-ина 
години со клиничката примена на плазмата збогатена со тромбоцити 
(PRP) или плазмата збогатена со растечки фактори (PRGF), се обезбедува 
нов биолошки пристап во регенерацијата на зглобната рскавица. Цел: 
Целта на оваа студија е да се утврди влијанието на PRP во лекувањето 
на пациенти со гонартроза. Материјал и методи: Селелектирани беа 50 
пациенти со гонартроза, лекувани на Клиниката за ортопедски болести 
во Скопје со апликација на PRP. Кај секој од пациентите беше применет 
прашалник за одредување на WOMAC индексот (Western Ontario and 
McMaster Universities Arthritis Index) пред почетокот на лекувањето со PRP 
и по спроведеното лекување. Апликацијата на PRP кај секој пациент беше 
спроведена 3 пати на временско растојание од 4 недели. Апликацијата се 
вршеше во стандардните антеромедијални или антеролатерални влезни 
места на коленото. Резултати: Од анализираните 50 пациенти со гонартроза 
38 (76%) беа жени и 12 (24%) мажи, со средна возраст од 56.90 ±8.8 години. 
Средната вредност на WOMAC индексот кај пациентите пред почетокот 
на лекувањето беше 39.12 ± 16.25, додека средната вредност на WOMAC 
индексот по спроведеното лекување со 3 последователни апликации 
на PRP беше 21.45± 14.73. Заклучок: Оваа студија покажа дека интра-
артикуларната апликација на PRP може да ја намали болката, вкочанетоста 
и функционалните ограничувања кај пациентите со гонартроза, и воедно да 
го подобри квалитетот на живот кај овие пациенти.
Клучни зборови: Дегенеративен остеоартрит, Колено, Плазма збогатена 
со тромбоцити (PRP), Зглобна рскавица.
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ГИГАНТОЦЕЛУЛАРНИ ТУМОРИ НА СКЕЛЕТОТ 
ТРЕТМАН И КОМПЛИКАЦИИ

I. Shabani, M. Samardiski, V. Velkovski, V. Kamnar, N. Dzaferi
Univerzitetska Klinika Ortopedija -Skopje

Giant Cell tumors (GCT) are benign tumors with potential for aggressive 
behavior and capacity to metastasize. Although rarely lethal, benign bone tumors 
may be associated with a substantial disturbance of the local bony architecture 
that can be particularly troublesome in peri-articular locations. Its histogenesis 
remains unclear. It is characterized by a proliferation of mononuclear stromal 
cells and the presence of many multi- nucleated giant cells with homogenous 
distribution. There is no widely held consensus regarding the ideal treatment 
method selection. There are advocates of varying surgical techniques ranging 
from intra-lesional curettage to wide resection. As most giant cell tumors are 
benign and are located near a joint in young adults, several authors favor an 
intralesional approach that preserves anatomy of bone in lieu of resection. 
Although GCT is classified as a benign lesion, few patients develop progressive 
lung metastases with poor outcomes. Treatment is mainly surgical. Options of 
chemotherapy and radiotherapy are reserved for selected cases. Recent advances 
in the understanding of pathogenesis are essential to develop new treatments for 
this locally destructive primary bone tumor.
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ПРВИЧНИ ИСКУСТВА СО ЛАПАРОСКОПСКА 
ХЕРНИОПЛАСТИКА ЗА ТРЕТМАН НА ИНГВИНАЛНА 

ХЕРНИЈА КАЈ ДЕЦА

Тони Ристески, Ристо Симеонов, Њомза Љумани, Наталија Цоклеска
ЈЗУ Универзитетска  Клиника  за Детска хирургија, Скопје

Вовед: Ингвиналната хернија претставува најчеста причина за консултација 
со детски хирург, и е една од најчесто изведуваните операции во детската 
хирургија. Индиректна ингвинална хернија се јавува со инциденца од од 
0.8-4.4%. Лекувањето на ингвиналната хернија е оперативно.Постојат 
хируршки техники на конвенционална и лапароскопски техника. Цел: 
Целта на оваа студија е да се прикажат првичните случаи на примена на 
лапароскопски асистирана техника на перкутано затворање на внатрешниот 
ингвинален прстен за лекување кај женски деца со дијагностицирана 
вродена индиректна ингвинална хернија. 
Матерјал и методи: Истражувањето претставува дескриптивна студија 
во која е користен клинички материјал од Универзитетската Клиника за 
детска хирургија во Скопје. Опфатени се вкупно десет женски деца на 
возраст од 0-14 години кај кои со клинички преглед е дијагностицирана 
индиректна ингвинална хернија. Испитаниците во примерокот се третирани 
со лапароскопски херниопластика .

Резултати: Според страната на локација на ингвиналната хернија, кај 7 
(70%) од пациентите таа е деснострана, кај 2 (20%) е левострана и кај 1 (10%) 
е билатерална. Просечната возраст  изнесува 79,2±36,3 месеци со минимум 
36 и максимум 168 месеци. Во тек самата интервенција  се експлорирани 
и контралатералните ингвинални прстени и  како случаен наод се најдени 
две конкомитантни ингвинални херниии и истите се сутурирани со истата 
техника во еден акт. Кај 50% од децата интервенцијата траела 26 (23 - 31) 
минути. Должината на престојот во болница изнесува 10,8±3,1 часови. 
Најкраткиот престој изнесува 8 часа а најдолгиот 18 часа. Просечното 
време до вертикализација во кревет изнесува 4,1±0,9 часови со минимум 
од 3 и максимум од 6 часови. Педесет посто од децата заземале нормална 
положба во кревет за помалку од 4 часа. Аналгезија, поради болка е дадена 
само кај 2 (20%) од децата. Кај 50% од децата должината на белегот е 
помала од 2мм. Кај сите случаи (100%) белегот е тешко приметлив, а само 
кај 1 (10%) постои неопределен став во однос на тоа дали тој нарушува 
естетика.За време на 6 месечниот постоперативен период на следење, нема 
рекурентни хернии на пациентите. 

Заклучок: Лапароскопски асистирана техника на перкутано затворање на 
внатрешниот ингвинален прстен во лекувањето на ингвиналната хернија кај 
женските деца е минимално инвазивна техника. Иако ни е потребно повеќе 
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искуство лапароскопската техника дава повеќе предности како безбедна и 
ефективна техника, со намалена  постоперативната болка, намален престој 
во болница, побрзо враќање на нормалните активности, како и одличен 
козметички ефект. 

Клучни зборови:ингвинална хернија, деца, лапароскопска херниопластика.
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ОМЕГА ТРИ МАСНИ КИСЕЛИНИ, ФИЗИОЛОШКО 
ЗНАЧЕЊЕ И ПОТРЕБИ КАЈ ДЕЦАТА

Александар Сајовски
Клиничка болница Аџибадем Систина

Масните киселини (омега 3) се есенцијални нутрициенти, а една од 
нивните значајни улоги е во обезбедување на докосахексоичната киселина 
[22:6(омега-3)] (DHA) која е неопходна за раст и функционирање на 
нервното ткиво. Намалено внесување и концентрација на DHA асоцира со 
нарушување на когнитивните и бихевиоралните способности на детето, 
односно на оние функции коисе екстремно значајни во периодот на развојот 
на мозочното ткиво. Поновите студи покажуваат значајни функции на DHA 
во неурогенезата, неуротрансмисијата и заштитата од оксидативен стрес. 
Овие функции одговараат на функцијата на DHA во рамките на хидрофобното 
јадро на нервните мембрани и ефектите на неестерифицираната DHA. 
Поради овие аспекти од огромно значење е раното воведување на DHA кај 
децата уште во раната доеначка возраст, а новите студии треба да дадат 
подобро разбирање на улогата и молекуларното ниво на функцијата на 
DHA во мозокот кај децата во развој за подобро евалуирање и третман на 
развојните нарушувања кај доенчињата и децата, како и во други фази од 
животниот век.
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СПОРЕДБА НА ПОСТОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ 
КАЈ ПАЦИЕНТИ СО СКРШЕНИЦА НА ВРАТОТ НА 
БУТНАТА КОСКА ЛЕКУВАНИ СО БИПОЛАРНА И 

МОНОПОЛАРНА ЕНДОПРОТЕЗА 

Илир Шабани, Виктор Камнар, Зоран Божиновски, Антонијо 
Гавриловски, Далип Јахја
Универзитетска Клиника  Ортопедија –Скопје

Во анализата се вклучени 60 пациенти со скршеница на  вратот на бутната 
коска, оперативно третирани со субтотална и биполарна ендопротеза 
на колк. Пациентите се поделени во 2 групи, 30 третирани со моноблок 
ендопротеза а другите 30 со биполарна ендопротеза на колк. Во првата 
група се вклучени 23 жени и 7 мажи, на возраст од 65 до 85 години- Garden 4 
класификација, сите третирани со  моноблок ендопртотеза. Во втората група 
се вклучени 19 жени и 11 мажи на возраст од 65 до 85 години- Garden 4 
класификација, сите третирани со биполарна ендопротеза на колк.
Клиничкиот материјал беше дистрибуиран според полот, возраста, 
етиопатогенезата и видот на ендопротезата. Период на следење на сите 
пациенти е 24 месеци од операцијата. За анализа на постоперативни резултати 
беа употребувани Клиничкиот метод по Харис Хип скор и Радиолошкиот 
метод.
Целта на оваа студија е да се прикажат постоперативните резултати кај 
скршеници на вратот на бутната коска третирани со два различни типови на 
ендопротези.
Клучни зборови: Скршеници на вратот на бутната коска, Ендопротези.
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NDIKIMI I CITOMEGALOVIRUSËVE CMV, IgG, IgM, 
TOKSOPLAZMAVE TXM DHE TXG SI SHKAKTARË 

POTENCIAL TË STERILITETIT DHE ABORTEVE TE 
GRATË SHTATËZËNA

Nagip Rufati1, Nexhbedin Beadini2

1Spitali Klinik i Tetovës, Reparti i Gjenekologjisë dhe Obstetrikës, Tetovë, 
Maqedoni
2Universiteti Shteteror I Tetoves – Fakulteti i Shkencave Mjeksore

Humbja e shatzanisë  mund të atribuohet ndaj një numri të caktuar të faktorëve 
që ndikojnë në sitemin reprodhues human. Abnormalitet uterine dhe gjenetike , 
disfunksioni imunologjik dhe endokrin, agjentët infektues, polutantën nga mjedisi i 
jashtëm,  faktorët psikogjenetik dhe endometriozat janë faktorët më të shpeshtë. Në 
përgjithësi infeksionet  e ndryshme të cilat prekin nënën mund të çojnë në bakteremi 
dhe viremi e cila shkakton abort.  Agjentët infektues më të shpeshtë me një rezik të lartë 
për të shkaktuar aborte përfshijnë kompleksin TORCH  (Toxoplasma gondii, Rubella 
virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus)  si dhe agjentë të tjerë si Coxsackie 
virus, Ureaplasma urealyticum , Mycoplasma hominis , Chlamydia trachomatis, 
Treponema pallidum, Niesseria gonorrhoeae, HIV e të tjerë. Të gjithë këto agjentë 
kanë një shpërndarje të gjërë në mjedis dhe shfain efektin e tyre në përgjigjen imunitare 
gjatë shtatzanisë duke çuar në apoptozë e cila vërehet gjatë procesit të abortit të fetusit. 
Ky hulumtim ka për qëllim që të paarqes efektin e infeksioneve gjatë shtatzanisë, 
infeksione këto që çoj në abort spontan. Po ashtu ky hulumtim përmban të dhëna për 
numrin e aborteve në Tetovë dhe rrethinë, kryesisht të dhëna për vitin 2012 deri në 
Qershor 2017.  Ky hulumtim përfshin të dhëna për paciente në muaj të ndryshëm të 
shtatzanisë dhe me një histori positive për infeksione kryesisht me Toxoplasma ose 
Citomegallovituse.  Mostrat e mara nga këto paciente janë analizuar  për praninen e 
inunoglobulinave në serum  me shfrytëzimin e testit ELISA për imunoglobulinat dhe 
po ashtu analizat mikrobiologjike – testet të antibiogramës për praninë e agjëntëve 
infektues. Infeksionet me citomegaloviruse dhe toxoplazma, mund të sjellin  deri 
në anomali kongjenitale (mangësi të lindura) te fëmijët, veҫanërisht përderisa ka 
ardhur në infeksion në tre muajt e parë të shtatzanisë. Përderisa vjen deri në infeksion 
gjatë kohës së shtatzanisë në 40% prej rasteve virusi kalon nëpërmjet placentës dhe 
infektohet fetusi që mund të rezultojë në zhvillim të sindromit të citomegalovirusit dhe 
toxoplazmës kongjenital.

Fjalët kyçe: Citomegaloviruset, IgG, IgM, toksoplazmat, gratë shtatzëna, abortet.
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BIRTH TRAUMA AS A RESULT OF A MODE DELIVERY

F. Besimi, Z. Trimcheska , N. Rufati, M. Redzepi , S. Bajrami
Clinical Hospital-Tetovo, Department of Gynecology  and Obstetrics

Aim of the study was to determine the relationship between the type of delivery and 
birth trauma on the newborn.
Material and methods: This was a retrospective study were we analyzed the birth 
trauma of the newborns delivered in our Clinical Hospital in Tetovo, in the Department 
of Gynecology and Obstetrics in a period of three years (2014-2016). 6238 newborns 
out of 6622 were born at term, and 384 were delivered preterm. We analyzed and 
compared the mode of delivery- vaginal ( spontaneous or instrumental) and  C- section 
and  the types of birth trauma on newborn. 4495 ( 67.8%) of the newborns were 
delivered spontaneously , 114 (2.5%) were delivered  with instrumental assistance and 
2127(32.1%) with C section. 
Results: Total incidence of the birth trauma was 4,85% (321). In the group of newborns 
who were spontaneously delivered , 3.95%(178) had a birth trauma. 28% (32) of the 
newborns had birth trauma from the group who were instrumental delivered. In the 
group of newborns delivered with C Section 4.35%(92) had birth trauma.
Cephalhematoma had 2.95%(195) of the newborns (2,8%(174) term babies and 1.95 
(12) preterm babies). 2%(124) of the newborns had fracture on the clavicle ( 1.5% (93) 
of the term babies and 0.5% (31) of the preterm babies).  Paresis of the brachial plexus 
was found in 0.18% (20) newborns ( in 0.25%(16) of the term babies and in 0.46%(4) 
of preterm babies).
Conclusion: Vaginal intervention like Bracht, or instrumental mode of delivery with 
vacuum extractor or forceps are associated with higher risk of birth trauma on the 
newborn. If we calculate the risk of birth trauma and mode of delivery, we should 
always choose the mode of delivery which is less harmful for the mother and her baby, 
usually c -section to avoid the birth trauma on the newborn. 
Key words: birth trauma, vaginal delivery, cesarean section
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CORRELATION BETWEEN MAMMOGRAM DIAGNOSTIC 
AND CLINICALLY MALIGNANT LESIONS OF THE 

BREAST

Gazmend Elezi, Merita Elezi-Rustemi, Ilir Ismahili, Arben Karpuzi, Lindita 
Sejfullahu-Elezi

BACKGROUND/AIM: Not only that ultrasound makes the difference between 
cystic and solid changes in breast tissue, as it was the case at the beginning of 
its use, but it also makes the differential diagnosis in terms of benign-malignant. 
The aim of this study was to assess the role of sonography in the diagnosis 
of palpable breast masses according to the American College of Radiology 
Ultrasonographic Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) and 
to correlate the BI-RADS 4 and BI-RADS 5 category with pathohistological 
findings.
METHODS: A retrospective study was conducted with the breast sonograms 
of 30 women presented with palpable breast masses found to be mammography 
category BI-RADS 0 and ultrasonographic BI-RADS categories 4 and 5. The 
sonographic categories were correlated with pathohistological findings.
RESULTS: Surgical biopsy in 30 masses revealed: malignancy (56.7%), 
fibroadenoma (26.7%), fibrocystic dysplasia with/without atypia (10/6), lipoma 
(3.3%) and intramammary lymph node (3.3%). Correlation between BI-RADS 
categories and pathohistological findings was found (P < 0.05). All BI-RADS 
5 masses were malignant, while in BI-RADS 4A category fibroadenomas 
dominated. A total of 53.8% of all benign lesions were found in women 49 years 
of age or younger as compared with 35.3% of all malignancies in this group (p 
< 0.05).
CONCLUSION: Ultrasonography BI-RADS improved classification of breast 
masses. The ultrasound BI-RADS 4 (A, B, C) and BI-RADS 5 lesions should be 
worked-up with biopsy.
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DEPRESIONI TE TË MOSHUARIT

Edip Sheji, Ajshe Sheji
Spitali i pergjithshem, Strugë

Shpesh here çrregullimet psikiatrike në moshën e tretë si: depresioni, 
çrregullimet e ankthit,  ngelen të pa diagnostifikuara dhe jo të trajtuara në 
mënyrë profesionale.  Njohja dhe diagnostifikimi i depresionit  tek  të  moshuarit  
mund të jetë i vështirë,për shkak të specifakave  dhe komorbidtetit  ne këte  
moshë. Të moshuarit mund të ankohen  për humbje të energjisë dhe simptoma 
të tjera somatike të cilat mund tu atribuohen moshës dhe sëmundjeve të tjera 
neurologjike,demencave  dhe  somatike . 
Hulumtimet te bera ne  vendet e Europes perendimore te me shum se 3300 
persona,  te moshes  mbi 55 vjeç kan treguar se perkeqsimi i simtomave te 
depresionit  te te moshuarit ,mund te na tregoj  per paraqitjen e fazave te hershme 
të demences.
Qëllimi: Dijagnostfikimi i hershëm i depresionit tek të moshuarit ,diferencimi   
nga demencat duke pat parasysh shenjat e ngjajsme te ketyre semundjeve .qe 
ësht me randesi  për parandalimin dhe trajtimin e metutjeshem.
Prezantim rasti: Pacient i moshës  61 vjeçar,i martuar,babe i dy femijeve te ritur,me 
profesion inzhinier ,i punsuar,jeton me familjen ne shtepi ne kushte te mira.
Ne baze të anamnezes te mar nga pacienti shenjat e para psikologjike jan paraqitur 
para dy muajsh me shenja depresive, kognitive,hupje ne pesh,plogeshti, lodhje 
dhe dhimbje  te gjoksit.
Per shkak te hupjes ne peshë, pacienti është kontroluar nga mjeku internist,jan 
bër egzaminimet laboratorike,EKG dhe CT,janë fituar rezultate referente.G 
jendja eshtë  perkeqsuar  edhe pse eshte trajtuar me sedativ.Per shkak perkeqsimit 
të gjendjes,me   intezifikimin e simtomave të  lart permendur dhe paraqitjen e 
simtomave psikotike,pacientit i është rekomanduar  vizit  psikijatrike.
Aktualissht pacienti me shenja depresive,kogntive dhe psikotike.
HMD-18, MMSE -25,MR e trurit  pa ndryshime.
Dg.F32.3
Trajtuar me antidepresiv , antipsikotik dhe psikoterapi.
Është arit përmisim i dukshëm i gjendjes.
Me kët prezentim kemi dashur të tregojm per veshtersit që i hasim në 
dijsgnostifikimin e depresionit dhe diferencimin  nga pseudodemencioni duke 
pas parasysh  menyren e çfaqjes së shenjave ,qe luajn rol të rendesishen ne 
shërimin e depresionit dhe përmisimin e kualitetit të jetes se pacientit.
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INCIDENCA E KOLELITIAZES DHE MENAXHIMI 
LAPAROSKOPIK I SAJ NË SPITALIN E PËRGJITHSHËM 

„ISA GREZDA” NË GJAKOVË

Fatos R. Haxhosaj, Lumnije M. Haxhosaj

Abstrakt 
Objektivat:  Te nxjerrim të  dhëna mbi incidencën e kolelitiazes të  pacientet e 
hospitalizuar në repartin e kirurgjise në Spitalin Regjional “Isa Grezda “ të  Gjakoves. 
të  kuptojme se cila prej gjinive si dhe cila grup moshe është   me e atakuar nga kjo 
patologji, si dhe  te nxjerrim  e menaxhimit laparoskopik të  kolelitiazes si dhe rrolin 
e menaxhimit laparoskopik te saj ne periudhe 2013 - 2015.
Materiali dhe metodat: te dhenat u moren nga regjistrat - librat e protokolit ne 
repartin kirurgjik dhe ne bllokun operativ. 
Rezultatet: Kolelitiaza midis gjinive femra dhe meshkuj  qendron ne raporti 4:1 
për menaxhim laparoskopik dhe forme te hapur te trajtimit raport qendron 9 : 1. 
Incidenca e kolelitiazes në studimin tonë është  165.4 në vitin 2013, 208.4 ne vitin 
2014 dhe 197.6 ne vitin 2015. Ndersa perfshire te gjitha vitet ne studim ne tersi 
incidenca e kolelitiazes është 190. Ne pergjithesi edhe perdorimi I laproskopise 
është rritur  te menaxhimi I kolelitiazes. 
Konkluzionet: Incidenca e kolelitiazes është mjaft e larte dhe menaxhimi 
laparoskopik ka zen vendin e formes se “hapur” te menaxhimit te kolelitiazes. 

Abstract
Objectives: To raise data on the incidence of kolelitiazes of patients hospitalized 
in the surgery ward at the Regional Hospital “Isa Grezda” of Gjakova. To 
understand which genders and which age groups are attacked by this pathology, as 
well as to learn the laparoscopic management of kolelitiazes and the management 
role in its laparoscopic period 2013-2015.
Material and methods: Data were taken from the records - protocol books in 
surgical ward and the operating block. 
Results: Kolelitiaza between male and female genders lie in the ratio 4 : 1 for 
laparoscopic management, and the open form of treatment ratio is 9 : 1 kolelitiazes 
incidence in our study was 165.4 in 2013, 208.4 in 2014 and 197.6 in 2015, 
while all the years included in the study entirely kolelitiazes incidence is 190. In 
general, the use of laproskopise increased the management of kolelitiazes.
Conclusions: The incidence of kolelitiazes is quite high and laparoscopic 
management has occupies an important place in management kolelitiazes.

Fjalët kyce:  Incidenca, Menaxhimi, Kolelitiaza, Laparoskopia
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DIAGNOSTIC ROLE OF ENDOMETRIAL CURETTAGE 
IN DETECTION OF ENDOMETRIAL CARCINOMA 

IN ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN 
PERIMENOPAUSAL WOMEN 

Meral Rexhepi1,3,  Elizabeta Trajkovska2

1Department of Gynecology and Obstetrics,Clinical Hospital, Tetovo
2Department of Pathology, Clinical Hospital, Tetovo
3Faculty of Medical Sciences, State University of Tetova

Background:  Abnormal uterine bleeding is one of the most frequent problems 
in the life of perimenopausal women. Uterine curettage is a preferred procedure 
for diagnosis of the endometrial pathology. The aim of this study was to find out 
the endometrial cancer of all endometrial curettages made in Clinical Hospital of 
Tetovo, in the period of 4,5 years.
Patients and Methods: This study is carried out in the Department of 
Gynaecology in collaboration with Department of Hystopathology in Clinical 
Hospital of Tetovo, from January 2013 to August 2017. During the study period,  
1998  patients with abnormal uterine bleeding in age group 35-72 years were 
selected after fulfilling the inclusion criteria.These patients were selected from 
Gynaecology out patient department. After detailed anamnesis, clinical and 
gynaecological examination and ultrasonography, they were admitted and was 
done endometrial curettage. Endometrial samples were sent for histopathology 
to find out the endometrial pathology.
Results: Endometrial curettage was found most accurate in diagnosing 
endometrial carcinoma.The analysis of histopathology reports of endometrial 
curettage revealed endometrial carcinoma in 4.15% (83/1998) and planocelullar 
carcinoma in 1.25% (25/1998) of cases. Trend over the years, from 2013 to 2017, 
was 3.76%, 4.34%, 3,23%, 3.58% and 6.94% respectively.
Conclusion: Endometrial curettage is a metode of choice for early detection of 
endometrial carcinoma. All patients having uttering bleeding in perimenopausal 
period should be screening for any endometrial pathology.

Keywords: endometrial curettage, abnormal uterine bleeding, endometrial 
carcinoma


