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1 Alergologjia 

 
1. Të dhëna të përgjithëshme mbi alergjinë. 
2. Përkufizimi i alergjisë. 
3. Hipersensibiliteti. 
4. Hipersensibiliteti i menjëhershëm, antikorpet përgjegjëse. 
5. Sëmundjet alergjike. 
6. Shoku anafilaktik. Reaksionet anafilaktike, anafilaktoide dhe 

anafilaktoksike. 
7. Asthma bronchiale. 
8. Urtikaria dhe angioedema. 
9. Alergjia medikamentoze. 
10. Sëmundjet alergjike respiratore. 
11. Alergjitë ushqimore dhe sëmundjet alergjike të traktit digjestiv. 
12. Alergjitë nga aditivet. 

 
2 Kardiologjia 

 
1. Stenoza mitrale. 
2. Prolapsi i valvulës mitrale. 
3. Stenoza e aortës. 
4. Defekti interatrial, interventikular, ductus Botalli. 
5. Stenoza e arteries mushkerore dhe triada Fallot. 
6. Endokarditi infektiv. 
7. Ekokardiografia. 
8. Kateterizimi i zemrës dhe koronarografia. 
9. Faktorët e riskut të SAK. 
10. Angina pectoris. 
11. Infarkti akut i miokardit i ndërlikuar. 
12. Prova stresore ushtrimore. 
13. Riaftësimi i të sëmurëve me SAK. 
14. Hipertensioni arterial esensial. 
15. Kriza hipertensive. 
16. Ritmi sinusal dhe çrregullimet e tij. 
17. Aritmitë. 



18. Fibrilacioni dhe flateri atrial. 
19. Takikardia dhe fibrilacioni ventrikular. 
20. Vdekja e papritur. 
21. Blloqet atrioventrikulare. 

 
 

3. Gastrohepatologjia 
 

1. Hernia hiatale dhe refluksi gastrointestinal. 
2. Sëmundja ulçeroze e stomakut. 
3. Sindroma e stomakut të rezekuar. 
4. Kanceri i stomakut. 
5. Diaretë kronike. 
6. Sindroma e malabsorbimit. 
7. Sëmundja Crohn. 
8. Koliti ulçeroz. 
9. Kanceri i kolonit. 
10. Sindroma e kolonit të irritueshëm. 
11. Hemoragjite digjestive. 
12. Semiotika e sëmudjeve të mëlçisë, rrugëve biliare dhe të pankreasit. 
13. Kolestaza. 
14. Hipertensioni portal. 
15. Asciti. 
16. Encefalopatia hepatike. 
17. Hepatitet kronike. 
18. Sëmundja alkolike e mëlçisë. 
19. Cirrozat hepatike. 
20. Tumoret e mëlçisë. 
21. Kolelitiaza. 
22. Pankreatiti akut dhe kronik. 
23. Kanceri i pankreasit. 

 
4. Endokrinologji – Diabetologji 

 
1. Hormonet trope të hipofizës anteriore. 
2. Panhipopitutarizmi. 
3. Hipopituitarizmi i izoluar. 
4. Diabeti Insipid. 
5. Tumoret sekretore të hipofizës anteriore. 
6. Morbus Cushing, Addison 
7. Hypertiroza dhe hipotireza. 
8. Hyperparatiroidizmi. 
9. Hypogonadizmi mashkullor parësor dhe dytësor. 
10.  Diabeti I sheqerit. 
11.  Urgjencat endokrine. 

 



 
5. Nefrologji – Hipertonia 

 
1. Semiologjia e sëmundjve renale, ankesat e të sëmurëve me sëmundje 

renale. 
2. Glomerulonefritet kronike. 
3. Infeksionet urinare. Pyelonefriti, pyelonefriti akut. 
4. Nefropatia dhe uropatia obstruktive. 
5. Sëmundjet hereditare renale. 
6. Insuficienca renale akute (IRA). 
7. Insuficienca renale kronike (IRK). 
8. Hipertensioni arterial. 

 
 

6. Pneumologjia 
 
1. Sëmundjet e bronkeve. Bronkiti kronik. 
2. Bronkopneumopatite obstruktive kronike.  
3. Ndryshimet e ventilimit, radiologjike dhe shintigrafike. 
4. Pneumopatite akute. 
5. Abscesi i mushkërive. 
6. Tromboembolitë e mushkërive. 
7. Sarkoidoza e krahërorit. 
8. Mykozat e mushkërive. 
9. Kanceri bronchopulmonar. 
10.  Sëmundjet e mediastinit. 
11.  Sindroma pleurale. 
12.  Tuberkulozi i mushkërive. Profilaksia dhe organizimi i luftës kundër 

tuberkulozit në vendin tonë. 
13.  Pneumotoraksi. 
14.  Sëmundjet intersticiale të mushkërive. 
15.  Dëmtimet pulmonare në personat HIV pozitiv dhe në ato me  

imunodefiçiencë të fituar (AIDS). 
16.  Insuficienca respiratore akute. 

 
 

7. Hematologjia 
 
1. Hemopoeza. 
2. Anemitë. 
3. Anemitë megaloblastike dhe aplazitë medulare.  
4. Anemitë hemolitike. Anemitë hemolitike sferocitare dhe josferocitare. 
5. Hemoglobinopatite. 
6. Drepanocitoza. 
7. Anemitë medulare. 
8. Leukozat limfoblastike dhe mieloblastike. Leukoza akute. 



9. Çrregullimet e trashëguara të koagulimit (hemofilia), çrregullimet e fituara 
të koagulimit (KID), fibrinolizat akute, deficiti i vitaminës K. 

10.  Ndryshimet e gjakut periferik në sëmundje të ndryshme. 
11.  Hemotransfuzioni në hematologji. 

 
8. Neurologji  

 
1. Semiologjia e ndjeshmërisë. 
2. Semiologjia e lëvizshmërisë. 
3. Semiologjia e nervave të kokës. 
4. Semiologjia e funksioneve vegjetative. 
5. Vigjelenca dhe gjumi. 
6. Neuropsikologjia. 
7. Epilepsitë. 
8. Algjitë kraniale dhe faciale. 
9. Patologjia e nervave periferike. 
10.  Kompresionet e ngadalëshme të medulës spinale, mielopatite vaskulare. 
11.  Siringomielia dhe malformacionet e sharnieres. 
12.  Skleroza e shpërndarë. 
13.  Skleroza laterale amiotrofike. 
14.  Atrofitë spinale progresive. 
15.  Sindromet parkinsonike. 
16.  Sëmundjet e trashëguara dhe degjenerative. 
17.  Fakomatozat. 
18.  Patologjia cerebrale vaskulare. 
19.  Tumoret cerebrale. 
20.  Traumat kraniale. 
21.  Patologjia infeksioze dhe parazitare të trurit. 
22.  Demencat. 
23.  Keqformimet e bashkëlindura të sistemit nervor dhe encefalopatite 

infantile. 
24.  Encefalopatite metabolike, komplikacionet neurologjike të alkolizmit. 
25.  Shkaqet neurologjike të sëmundejve të përgjithshme. 
26.  Patologjia e muskulit dhe e sinapsit neuromuskular. 
27.  Metodat e diagnostikimit në neurologji. 

 
 
 

9. Psikiatria 
 

1. Psikiatria, historiku I shkurtër dhe shkollat dinamike të saj. 
2. Psikozat. 
3. Çrregullimet afektive. 
4. Historia e sëmundjes, ekzaminimi I statusit mendor. 
5. Suicidet. 
6. Neurozat. 



7. Çrregullimet e personalitetit. 
8. Psikoterapitë. 

 
10.Sëmundjet Infektive 

 
1. Klasifikimi i sëmundjeve Infektive, proçesi epidemiologjik, hallkat e proçesit 

epidemik. 
2. Gjëndjet febrile. 
3. Imunizmi. 
4. Sindroma diarreike. 
5. Sindroma meningeale. 
6. Sindoma mononukleozike. 
7. Hepatitet virale. 
8. SIDA. 
9. Encefalitet. 
10. Ethet hemoragjike virale. 
11.  Ethet e verdha. 
12.  Gripi. 
13.  Legjioneloza. 
14.  Boreliozat. 
15.  Endokarditet infektive. 
16.  Tifo abdominale. 
17.  Infeksionet streptokoksike. 
18.  Infeksionet stafilokoksike. 
19.  Antraksi. 
20.  Pesta. 
21.  Tularemia. 
22.  Bruceloza. 
23.  Leptospirozat. 
24.  Leishmanioza. 
25.  Tetanozi. 
26.  Tërbimi. 
27.  Rikeciozat. 
28.  Toksoplazmoza. 
29.  Infeksionet e vijave urinare. 
30.  Poliomieliti. 
31.  Sëmundjet seksualisht të transmetueshme. 
32.  Malarja. 
33.  Parazitozat intestinale. 
34.  Lambliaza. 
 Përzgjedhja e antibiotikëve në sëmundjet infektive 
 
11.Sëmundjet Profesionale 

1. Objekti i lëndës së sëmundjeve profesionale dhe të smëundjeve 
ambjentale. 

2. Faktorët dëmtues, shkaktarë të sëmundjve profesionale dhe ambjntale. 



3. Sëmundjet profesionale të shkaktuara nga pluhurat e prodhimit 
(pneumokonjozat) sipas klasifikimit të tyre. 

4. Fizpatologjia e intoksikacioneve profesionale. 
5. Helmimet profesionale nga plumbi, nga plumbi alimentar, nga merkuri, 

tetrakloruri i merkurit, arseniku, kromi, hidrokarburet e naftës, izocionatet, 
polivinilkloridi, avujt irritante. 

6. Sëmundjet profesionale nga pozicionet e detyruara, nga sforcimet e 
organeve gjatë punës, nga mikroklima e disfavorëshme në prodhim. 

7. Baropatitë profesionale. 
8. Dermatozat profesioanle. 
9. Sëmundjet profesionale alergjike. 
10.  Sëmundjet ambjentale me natyrë profesionale. 

 
 
 
B. KIRURGJIA 
 
1.Kirurgjia 

1. Kirurgjia e tiroides. 
2. Kirurgjia e e zofagut. 
3. Kirurgjia e stomakut.  
4. Perforacioni I stomakut. 
5. Kanceri stomakut. 
6. Ekinokokoza e melçisë. 
7. Trauma abdominale. 
8. Trauma e toraxit. 
9. Herniet. 
10. Kirurgjia e melçisë dhe e rrugëve biliare. 
11. Kirurgjia e pankreasit. 
12. Kirurgjia e shpretkës. 
13. Apendiciti akut. 
14. Peritonitet. 
15. Kirurgjia e kolonit dhe kirurgjia anorektale. Hemorroidet. 
16. Ileusi intestinal akut. 
17. Kirurgjia pulmonare. 

 
2.Urologjia  

1. Traumat e veshkës, ureterit dhe vezikës urinare. 
2. Trauma e urethrës dhe organeve genitale. 
3. Adenoma e prostatës. 
4. Kanceri i prostatës. 
5. Tumoret e vezikës urinare. 
6. Anuria mekanike (excretore). 
7. Urolithiasis. 
8. Anomalitë e lindura të urethras (epyspadia, hypospadia). 
9. Tumoret e veshkës. 



 
3.Kardiokirurgjia – Angiologjia  

1. Të dhëna të përgjithshme mbi mjekimin kirurgjikal të sëmundjeve të 
zemrës 

2. Rëndësia e proteksionit të miokardit në kardiokirurgji dhe teknika e 
realizimit të tij. 

3. Njohuri mbi sëmundjet e lindura të zemrës. 
4. Njohuri mbi nozologjitë më të shpeshta të lindura të zemrës dhe mjekimi 

kirurgjikal i tyre. 
5. Mjekimi kirurgjikal i valvulopatite të zemrës. 
6. Ndjekja e largët e të sëmurëve portator të protezave valvulare. 
7. Mjekimi kirurgjikal i sëmundjes ishemike të zemrës. 

 
4.Ortopedi – Traumatologji 
 

1. Luksacioni koksofemoral i lindur. 
2. Tortikoli muskulor i lindur. 
3. Paraliza cerebrale infantile dhe paraliza obstetrikale. 
4. Osteokondriti dhe lokalizimi i tij në kokën femorale. 
5. Sindroma e supit të dhimbshëm. 
6. Tenosinoviti bicipital, kapsuliti adeziv skapulohumeral. 
7. Skoliozat. 
8. Hernia diskale lumbare. 
9. Frakturat dhe luksacionet e shtyllës vertebrore cervikale.  
10.  Frakturat e bacinit. 
11.  Luksacioni skapulohumeral. 
12.  Traumat e bërrylit. 
13.  Frakturat e kokës së radiusit dhe luksacioni i brrylit. 
14.  Frakturat e skajit të poshtëm të radiusit. 
15.  Luksacioni traumatik koksofemoral. 
16.  Frakturat e qafës së femurit dhe ato cervikotrokanterike e pertrokanterike. 
17.  Dëmtimi i ligamenteve dhe menisqeve të gjurit. 

 
5.Kirurgjia – Infantile 
 

1. Veçoritë anatomofiziologjike të patologjisë kirurgjikale tek fëmijët. 
2. Atrezia e ezofagut. 
3. Stenoza hipertrofike e pilorit. 
4. Ikteri i të porsalindurit. 
5. Ikteri neonator, atrezitë, dublikacionet, membranat intestinale, ileusi 

mekonial. 
6. Hemoragjitë digjestive, feçet me gjak në fëmijët. 
7. Merkelit. 
8. Atrezia anorrektale. 
9. Megakoloni. 

 



 
6.Anestezi – Reanimacion 

1. Anestezia e përgjithëshme. 
2. Anestezia lokoregjionale, vendi ndërlikimet. 
3. Gjaku, veçoritë, ndërlikimet e transfuzioneve. 
4. Uji dhe çrregullimet e tij. 
5. E.A.B. 
6. Çrregullimet e repostit V/Q. Edema pulmonare.  
7. Ventilacioni artificial. Asistenca respiratore. 
8. Sepsis. Shoku septic. Shoku hypovolenik dhe patologjitë e ndryshme. 
9. Reanimacioni i komave. 
10.  Ushqimi parenteral. 
11.  Tromboembolitë pulmonare. 
12.  Politraumat. 
13.  Pajtueshmëria cirkulatore akute. 
14.  Mekanizmat neurofiziologjike të dhimbjes. 

 
 
 
 
 
 
 
C. ONKOLOGJIA 
 

1. Lufta antitumorale, komponentët e saj. 
2. Parimet e diagnostikimit të tumoreve malinje. 
3. Parimet e mjekimit të tumoreve malinje. 
4. Sëmundjet tumorale të lëkurës. 
5. Melanoma malinje. 
6. Kanceri i buzëve. 
7. Sëmundjet e gjirit. Sëmundjet inflamatore të gjirit. 
8. Kanceri i gjirit. 
9. Kanceri kolorektal. 
10.  Tumoret e testeve. 
11.  Tumoret e indeve të buta. 
12.  Tumoret malinje të kockave. 
13.  Limfomat malinje. 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
D. Obstetrikë – Gjinekologji 
 

1. Semiologjia klinike e aparatit riprodhues femëror. 
2. Fetusi si objekt i lindjes, dimensionet dhe situacionet e mundëshme të 

vendosjes. 
3. Biomekanizmi i lindjes me fleksion maksimal (oksiput). 
4. Distako para kohe e plaçentës. 
5. Aborti. Rreziku i lindjes para kohe, vlerësimi i maturitetit fetal, plasja e 

parakohëshme e membranave. Hemoragjitë gjatë barrës dhe gjatë lindjes 
nga çrregullimet e koagulimit. 

6. Barra me shumë fëmijë. 
7. Diabeti dhe barra. 
8. Mola hidatiforme dhe korioepitelioma. 
9. Dëmtimet e rrugëve të lindjes. 
10. Dinamika e likidit amnial. 
11. Ndryshimet fiziologjike gjatë barrës, lehonia dhe ndryshimet fiziologjike 

gjatë saj, lehonia patologjike. 
12. Lindja instrumentale dhe abdominale. 

 
 
Gjinekologjia 

1. Rregullimi neuroendokrin I ciklit gjenital femëror, amenorete primare dhe 
sekondare, hiperprolaktinemitë. Polimenorete, oligomenorete, 
dismenorete, menometroragjite. 

2. Puberteti normal, I parakohëshëm dhe I vonuar. 
3. Steriliteti. 
4. Sëmundjet seksualisht të trashëgueshme. 
5. Mastopatitë beninje dhe kanceri i gjirit. Tumoret beninje të vezoreve. 
6. Çrregullimet e statikës së organeve gjenitale. 
7. Vezoret mikrokistike.  
8. Gjendja prekanceroze dhe kanceri i vulvës dhe i vaginës. 
9. Keqformimet e organeve gjenitale të jashtëme, gjëndjet interseksuale. 
10.  Endometrioza dhe adenomioza. 
11.  Planifikimi familjar. 
12.  Teknikat bashkëkohore në gjinekologji, dhe operacionet gjinekologike. 

 
 

E. PEDIATRIA 
  

1. Veçoritë e anamnezës dhe të ekzaminimit objektiv në moshën fëminore. 
2. I porsalinduri. 
3. Sëmundja hemolitike e të porsalindurit nga papajtueshmëria e grupeve të 

gjakut. Anoksia. Traumat e lindjes.  



4. Sëmundja e membranave hialine.  
5. Hemoragjitë e të porsalindurit. 
6. Prematuri. 
7. Zhvillimi fizik, neuropsikik, motor, psikoafektiv i fëmijës.  
8. Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e fëmijës. Parametrat kryesore të 

gjykimit të rritjes dhe zhvillimit të fëmijës. 
9.  Ushqyerja e fëmijës 
10.  Ablaktacioni. 
11.  Refluksi gastroezofageal.  
12.  Diarrea akute. Enteritet akute.  
13.  Malnutricioni proteinik. 
14.  Rakiti. 
15.  Tetania. 
16.  Veçoritë e aparatit të frymëmarrjes tek fëmijët.  
17.  Bronkopneumonitë. 
18.  Pleuritet dhe empiemat në moshën fëminorre. 
19.  Fibroza kistike. 
20.  Tuberkulozi në moshën fëminore. 
21.  TBC primar dhe postprimar, meningjit tuberkular. 
22.  Dukuritë alergjike tek fëmijët. 
23.  Asthma bronchiale. 
24.  Veçoritë e aparatit kardiovaskular tek fëmijët. 
25.  Ethja reumatismale. 
26.  Veset e lindura të zemrës 
27.  Konvulsionet në moshën fëminore. Epilepsitë në moshën fëminore. 
28.  Diabeti I sheqerit në fëmijët. 
29.  Hipotireoza. 
30.  Aparati urinar në moshën fëminore. 
31.  Glomerulo nefriti akut. 
32.  Infeksionet e rrguëve urinare në moshën fëminore. 
33.  Insuficienca renale akute. 
34.  Dializa peritoneale, hemodializa. 
35.  Insuficienca renale kronike. 
36.  Hepatiti kronik dhe cirroza hepatike. 
37.  Veçoritë e sistemit hemopoetik tek fëmijët. 
38.  Leukozat. 
39.  Trombocitopenitë. 
40.  Koagulopatitë. 
41.  Patologjjia onkologjike në moshën fëminore. 
42.  Vaksinimi. 
43.  Sëmundjet infektive 
44.  Parotit. 
45.  Variçela. 
46.  Fruthi. 
47.  Rubeola. 
48.  Skarlatina. 



49.  Poliomeliti. 
50.  Polineuritet. Meningitet në moshën fëminore. 
51.  Hepatiti viral në fëmijët. 
52.  Pertusi. 
53.  Difteria. 
54.  Leishmanioza viscerale. 
55.  Parazitozat intestinale. 

 
 
 

F. Mjekësia Ligjore 
 

1. Koncepte të përgjithëshme mbi Mjekësinë Ligjore. 
2. Mjekësia ligjore dhe ligji, mjeku dhe veprimtaria e tij profesionale përballë 

organeve të drejtësisë. 
3. Probleme të tanatologjisë ligjore, fenomenet kufomore të herëshme dhe të 

vonëshme. 
4. Traumatologjia mjekësore. 
5. Aksidentet e trafikut dhe llojet e tjera të traumave komplekse, qëndrimi i 

mjekut ndaj tyre. 
6. Probleme të balistikës dhe të asfiksologjisë mjekoligjore. 
7. Probleme të toksikologjisë mjekoligjore. 
8. Probleme mjekoligjore të identifikimit të personit. 
9. Dhuna brenda familjes. 
10.  Aspekte mjekoligjore të dhunimeve seksuale. 
11.  Aspekte mjekoligjore të lindjes. 
12.  Ekspertimi i provave materiale mjekoligjore. 
13.  Abuzimet në mjekësi, mjekimi i pakujdesshëm, raportet e mjekësisë 

ligjore me etikën dhe deontologjinë mjekësore. 
 
 
 
 
 

G. Farmakologjia – Klinike 
 

1. Objekti i farmakologjisë klinike dhe farmaterapisë. 
2. Farmakologjia klinike e gjumit. 
3. Farmakologjia klinike e dhimbjes. 
4. Farmakologjia klinike e antiinflamatorëve jo steroide. 
5. Psikofarmakologjia. 
6. Farmakologjia klinike e ankthit dhe e gjëndjeve depresive. 
7. Farmakologjia klinike e aniinflamatorëve steroide. 
8. Efektet e padëshiruara të glukokortikoideve. 
9. Farmakologjia klinike e aparatit tretës.  
10.  Bazat e përdorimit të antibiotikëve. 



11.  Trajtimi i infeksioneve të rrezikëshme për jetën. 
12.  Trajtimi i infeksioneve të rrugëve rrespiratore, trajtimi i infeksioneve të  

traktit tretës dhe urinar. 
13.  Farmakologjia klinike e preparateve antiastmatike. 
14.  Farmakologjia klinike e barnave antiaritmike, ndërveprimet me barnat e 

tjera. 
15.  Farmakologjia klinike e barnave antiinkiemike, ndërveprimet me barnat e 

tjera. 
16.  Farmakologjia klinike e barnave diuretike, ndërveprimet me barnat e tjera. 
17.  Farmakologjia klinike me barnat antihipertensive, ndërveprimet me barnat 

e tjera. 
18.  Farmakologjia klinike e barnave antihipertensive dhe e barnave që 

përdoren në insuficiencën kardiake. 
19.  Kriteret e vlerësimit të barnave, barnat esenciale dhe formularët 

terapeutike. 
20.  Barnat patented he barnat xhenerike, politika në barnat aktuale. 
21.  Llogjika e dhënies së recetave, koncepti I mjekimit të sëmurit konkret. 

 
 
 

G. Toksikologjia Klinike 
 

1. Helmimet e avancuara dhe me mbidozë. 
2. Mekanizmat kryesore të toksicitetit të agjentëve toksike, sindromet 

toksikologjike, metodat e detoksikimit aktiv dhe të dekontaminimit në 
helmimet akute dhe mbidozat. 

3. Mbidozimet me preparate analgjezike – antipiretike, salicilatet, 
paracetamoli, etj. 

4. Mbidozimet me preparatet kardiovaskulare dhe ato që veprojnë në 
sistemin nervor autonom. 

5. Mbidozimet me preparartet që frenojnë sistemin nervor qëndror. 
6. Helmimet akute nga rodenticitet, Phosphidi i Aluminit dhe i Zinkut, 

antikoagulantet dhe koagulantet, nga pesticidet organo-phosforike. 
7. Helmimet me cianidet, hidrogjen sulfur dhe monoksid karboni, helmimet 

me bimë helmuese. 
8. Alkoolizmi. 
9. Toksikodependenca dhe fenomeni “drogë”. 
10.  Identifikimi dhe ndërhyrja e shpejtë në abuzimet me drogat. 
11.  Toksikodependenca si sëmundje dhe me shkaqe shumëdimensionale. 
12.  Toksikologjia e lëndëve narkotike opioide. 
13.  Toksikologjia e kokainës dhe e amphetaminave. 

 
 
 
 
 



 
 
 

H. Organizimi – Menaxhimi Shëndetësor 
 

1. Organizimi shëndetësor si disiplinë shkencore. Organizimi i ndihmës 
mjekësore për popullatën. 

2. Sëmundja dhe sëmundëshmëria, metodat e studimit të sëmundëshmërisë. 
3. Kuptimi mbi shëndetin, mjedisin e jashtëm. 
4. Klasifikimi ndërkombëtar i sëmundejve, traumave dhe shkaqeve të 

vdekjeve. 
5. Burimet e të dhënave të sëmundëshmërisë. 
6. Format e studimeve mjekësore dhe klasifikimi i tyre. 
7. Studimet observuese dhe llojet e tyre. 
8. Studimet eksperimentale 
9. Karhasimet dhe dallimet ndërmjet dy grupeve kryesore të studimeve 

observuese dhe eksperimentale 
10.  Legjislacioni bazë i sistemit të shëndetësisë. 
11.  Ligji mbi inspektoriatin sanitar dhe shëndetësor. 
12.  Dekreti mbi parandalimin e sëmundejve infekstive. 
13.  Ligji mbi mbrojtjen e ambjentit nga ndotja. 
14.  Ligji mbi ndërprerjen e shtatëzanisë. 
15.  Ligji mbi shërbimin shëndetësor stomatologjik publik dhe privat. 
16.  Ligji mbi shëndetin mendor. 
17.  Ligji mbi barnat. 
18.  Organet dhe institucionet shëndetësore. 
19.  Shëndetësia si një sistem organesh dhe institucioneshqë kryejnë  

funksionin e mbrojtjes së shëndetit të popullit. 
20.  Politikat dhe përparësitë për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në  

popullatë dhe në rritjen e efikasitetit të këtij sistemi. 
21.  Ministria e shëndetësisë, si organ  qëndror që dretjon gjithë  

shëndetësine, mbi bazën ligjore, vendimeve dhe udhëzimeve. 
22.  Sistemi i shërbimeve parësore të kujdesit parësor, roli parësor i institutit 

të Shëndetit Publik në këtë sistem, Drejtoritë e Shëndetit Publik në rrethe, 
shërbimet e higjenës dhe të epidemiologjisë, sektorët e mbrojtjes së 
nënës dhe të fëmijës, poliklinikat, shërbimi shëndetësor në fshat. 

23.  Institucionet e mjekimit.  
24.  Repartet si pjesë e spitaleve. 
25.  Treguesit e aktivitetit të institucioneve me shtretër. 

 
 
Epidemiologjia 

1. Epidemiologjia. 
2. Survejanca epidemiologjike (vëzhgimi epidemiologjik). 
3. Prevenimi (parandalimi). 



4. Përcaktimi i shkakut të sëmundejs në studimet epidemiologjike dhe 
koncepti i shkakut të sëmundjes. 

5. Prevalenca. 
6. Incidenca (hasja), koncepti i rriskut (rrezikut të pritshëm). 
7. Strategjia e hartimit të studimit epidemiologjik, studimet deskriptive, 

ekologjike, transversale. 
8. Studimet epidmiologjike te tipit kohort. 
9. Studimet epidemiologjike eksperimentale. 
10.  Epidemiologjia e sëmundejve jo-infektive akute dhe kronike, të gjëndjeve 

kronike degjenerative. 
 
 
Ekonomia e Shëndetit 

1. Vështrim i përgjithshëm mbi shkencat ekonomike, çështë shkenca 
ekonomike, të dhëna të përgjithëshme mbi ekonominë e tregut. 

2. Ekonomia sociale e tregut dhe roli i shtetit në këtë ekonomi. 
3. Hyrje në makroekonomi. 
4. Planifikimi i shëndetit. 
5. Studimi i kërkesës dhe i ofertës në shëndetësi. 
6. Shpenzimet për shëndetin. 
7. Kontrolli i shpenzimeve. 
8. Metodat e vlerësimit ekonomik. 
9. Ambienti ideologjik. 
10.  Roli i shtetit. 
11.  Problemet social-ekonomike në shëdnetin publik. 
12.  Roli i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në shëndetin publik. 
13.  Menaxhimi i burimeve njerëzore në shëndetësi-instrumenti i rëndësishëm 

i aplikimit të politikave ekonomike. 
14.  Sistemi i shëndetit në vendet e Komunitetit europian. 

 
 
Edukimi (ESH) dhe promocioni shëndetësor (PSH) 

1. Promocioni shëndetësor. 
2. Dokumentat themelore të edukimit dhe promocionit shëndetësor. 
3. Institucionet e kujdesit shëndetësor e social. 
4. Sfera politiko-promocionuese shumësektoriale ndaj shëndetit të 

bashkësisë, mjedisit dhe zhvillimeve të qëndrueshme. 
5. Aspekti filozofik-konceptual në marrëdhëniet shëndet-mjedis-shoqëri (e 

hapur). 
 
 
 
Menaxhimi Shëndetësor 

1. Hyrje në menaxhimin dhe dretjimin shëndetësor, planifikimi strategjik dhe 
marrja e vendimit. 



2. Organzimi shëndetësor në spitale, organizimi shëndetësor në shërbimin 
parësor, sigurimet shëndetësore. 

3. Shëndeti i popullatës dhe kujdesi për të. 
4. Ekonomia e shëndetit dhe sistemi i pagave. 
5. Vlerësimi i shëndetit dhe i programeve sociale. 
6. Privatizimi, principet, praktika. 
7. Menaxhimi dhe analiza e ndryshimeve ekonomiko-sociale. 

 
 


