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• KIRURGJI 
 

 
Traumat. Shock-u traumatik. Kontrolli klinik dhe trajtimi i pacientit të traumatizuar. 
Dëmtimet e mbyllura të indeve.  
 
Plagët. Llojet dhe veçoritë klinike të tyre. Llojet dhe fazat e shërimit të plagës. Mjekimi i 
plagës në varësi nga lloji dhe faza e shërimit. Patologjitë e cikratizimit të plagës. Shkaqet 
që vonojnë shërimin e plagëve. Traumat termike.  
 
Njohuri mbi infeksionin. Infeksioni kirurgjik, lokal dhe i përgjithshëm.  
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Dëmtimet traumatike. Dëmtimet e enëve gjakore. Dëmtimet traumatike të nervave. 
Dëmtimet traumatike të muskujve, tendineve, bursave, tendovaginave. Dëmtimet e 
indeve të forta.   
 
Herniet, Anestezia dhe reanimacioni. Kontrolli klinik dhe klasifikimi i pacientit në 
varësi nga statusi klinik. Zgjedhja e protokollit anestezik dhe parapërgatitja e pacientit 
për anestezi. Preanestezia dhe lëndët preanestezike. Neuroleptanalgjezia dhe kombinimet 
preanestezike. Indikimet, lëndët anestezike dhe klasifikimi i anestezisë lokale. Anestezia 
sipërfaqësore, infiltrative, vaskulare, trunkulare e spinale. Teknika e anestezisë trunkulare 
e spinale në njëthundrakë, ripërtypës dhe kafshë të vogla. Llojet e anestezisë së 
përgjithshme, indikimet e kundërindikimet. Fazat e rrjedhjes së narkozës. Anestezia 
parenterale. Anestezia inhalatore, llojet, substancat dhe teknika e anestezisë inhalatore. 
Anestezia e përgjithshme në njëthundrakë, qen, mace, ripërtypës e derra. Anestezia në 
pacientët me shkallë të lartë rreziku. Anestezia në ndërhyrjet obstetrikale. Anestezia në 
kafshët e laboratorit, kafshët e egra dhe shpendë. Monitorimi i pacientit gjatë narkozës e 
zgjimit. Ndërlikimet gjatë anestezisë  dhe masat për zgjidhjen e situatave të emergjencës. 
Eutanazia në llojet e ndryshme të kafshëve. 
 
Njohuri mbi operacionin. Llojet dhe indikimet e operacionit . Përmbajtja e 
operacionit. Përgatitja e pacientit për operim. Plani i operacionit. Sallat e operacionit për 
kafshë të mëdha e të vogla. Orenditë dhe paisjet e sallës së operacionit. Paisjet për 
përgatitjen e kirurgut dhe të pacientit, instrumentat kirurgjikal. Parimet bazë të asepsisë. 
Aseptika dhe antiseptika. Sterilizimi i instrumentave dhe materialeve ndihmëse. 
Përgatitja e ekipit të operacionit, përgatitja e fushës së operacionit.   
   
Injeksionet dhe punksionet. Injektime në kyçe, bursa e tendovagina. Veçoritë e 
injektimeve në kafshë të llojeve të ndryshme. Teknika e biopsisë. Metodat e ndarjes së 
indeve të buta. Incizioni, diseksioni, kyretimi, metodat fizike. Prerjet sipërfaqësore, të 
thella e depërtuese. Ndarja e topitur e indeve të buta. Prerjet e indeve të forta: Prerjet e 
thjeshta dhe me largim të indit kockor. Trapanimi, Amputimi. Llojet e hemorragjisë.  
 
Hemostaza, llojet: provizore e definitive. Metodat mekanike, kimike e fizike të ndalimit 
të hemorragjisë. Profilaksia e hemorragjisë. Qepja e indeve të buta, instrumentat dhe 
materjali për qepje. Llojet e qepjeve. Teknika e qepjes në organe të ndryshme. Bashkimi i 
indeve të forta (Osteosinteza), llojet, instrumentat, teknika. Metodat ndihmëse të 
mjekimit kirurgjikal. Operacionet plastike. Trajtimi medikamentoz i përgjithshëm dhe 
lokal. Dieta ushqimore dhe kujdesi per pacientin.  Llojet e bandazhimeve, indikimet. 
Fashimet në rajone  të ndryshme të trupit. Imobilizimet. 

 
 

Literatura: Kirurgjia e përgjithshme operatore. Bega. F. Gjino. P. 1998 
                  Anesteziologjia veterinare Gjino. P. 2003 
                  Kirurgji veterinare Gjino P. 2007 
                  Leksione, Patologjite kirurgjikale 
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• RIPRODHIM  
 

 
Hormonet kryesore të riprodhimit dhe rregullimi neuro-hormonal i ciklit riprodhues në 
kafshët femra. Parimet themelore të përdorimit të hormoneve të riprodhimit në kafshë. 
Konsiderata të përgjithshme për ciklin estral në kafshët femra.    
 
Gjinekologjia e lopës. Ekzaminimi gjinekologjik i lopës dhe profili i Progesteronit në 
qumësht- gjak. Cikli estral te lopa. Cikli i parë pas pjelljes. Zbulimi i estrusit të lopëve në 
stallë, padok dhe kullotë si dhe përllogaritja e koefiçentit të zbulimit. Kontrolli 
(sinkronizimi) i estrusit në grupet e lopëve, parimet teorike, metodat, programet, faktorët 
që kushtëzojnë suksesin e programeve. Shterpësia në lopë nga difektet anatomike, nga 
çrregullimet funksionale dhe nga infeksionet. Hormono-terapia, antibiotiko-terapia, 
antiendorfino-terapia, kimio-terapia, agopunkturo-terapia në lopët shterpa. Parametrat e 
riprodhimit në lopë, shterpësia në nivel tufe dhe programet e shëndetësimit të saj. 
 
Gjinekologjia e pelës. Ekzaminimi gjinekologjik i pelës. Cikli estral dhe zbulimi i 
estrusit në pela. Nxitja dhe sinkronizimi i estrusit. Shterpësia në pela nga difekte 
anatomike, nga çrregullimet funksionale dhe nga infeksionet. Parametrat e riprodhimit në 
pela. 
 
Gjinekologjia e dosës. Ekzaminimi gjinekologjik i dosës. Cikli estral te dosa. Zbulimi i 
estrusit dhe  sinkronizimi i estrusit në dosat. Shterpësia në dosa nga difektet anatomike, 
nga çrregullimet funksionale dhe nga infeksionet. Parametrat e riprodhimit në dosat. 
 
Gjinekologjia e deles dhe dhisë. Ekzaminimi gjinekologjik dhe cikli estral ne dele e në 
dhi. Zbulimi i estrusit dhe nxitja e estrusit jashtë dhe në sezonin e riprodhimit. Shterpësia 
në dele e dhi nga difekte anatomike, nga çrregullime funksionale dhe nga infeksionet. 
Parametrat e riprodhimit në dele e në dhi. 
 
Gjinekologjia e bushtrës dhe maces. Ekzaminimi gjinekologjik dhe cikli estral në 
bushtra dhe mace. Përcaktimi i fazave të ciklit estral dhe nxitja e estrusit jashtë sezonit të 
riprodhimit. Frenimi i estrusit në bushtra dhe mace metoda hormonale. Shterpësia në 
bushtrat e mace nga difektet anatomike, çrregullimet funksionale dhe nga infeksionet. 
 
Biologjia e riprodhimit mashkullor. Puberiteti, maturiteti seksual dhe spermatogjeneza 
në kafshët meshkuj. Endokrinologjia mashkullore dhe rregullimi hormonal i funksioneve 
riprodhuese në kafshët meshkuj, reflekset seksuale. Ekzaminimi klinik i kafshëve 
meshkuj. 
 
Hipotenca riprodhuese në meshkujt, për shkak të difekteve anatomike, të 
çrregullimeve funksionale dhe të infeksioneve. 
 
Përzgjedhja e meshkujve për riprodhim. Metodika dhe parametrat kryesorë të 
përzgjedhjes së kafsheve meshkuj për riprodhim.  
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Ndërzimi natyror dhe inseminimi artificial në lloje t e kafshëve. Hollimi, konservimi, 
transportimi dhe inokulimi i spermës në llojet e ndryshme të kafshëve.  
 
Biologjia e fekondimit në kafshë e shpendë. Parametrat e frytshmërisë së Inseminimit 
Artificial në kafshë dhe shpendë. 
 
Transferimi i embrioneve në lopë dhe riprodhimi bioteknologjik në llojet e tjera të 
kafshëve.  
 
 

Literatura: Cikël leksionesh për riprodhimin e kafshëve. 
             Obstetrika Veterinare. 
 

 
• SËMUNDJET E KAFSHËVE TË SHOQËRIMIT 

 
 

Patologjitë e lëkurës. Seborhoe, granuloma euzinofilike në mace,  folikuliti, pyodermat 
dhe dermatitet me natyra të ndryshme. Trikofitoza dhe dermatiti parazitar në qen. 
Demodekoza në qen. Ekzemat (atopike dhe alergjike) dhe Alopecia. 
 
Patologjitë e zemrës dhe enëve të gjakut. Patofiziologjia e zemrës, zhvillimi dhe 
veçoritë e endokarditit dhe endokardiozës. Miokarditi infektiv. Zhvillimi i insufiçencës së 
valvolës mitrale dhe trikuspidale. Patofiziologjia e kardiomiopative primare dhe dytësore. 
Insufiçenca kronike e zemrës. Ductus arteriosus Botalli. Miokarditi infektiv. Stenoza e 
aortës dhe e arteries polmonare. 
 
Patologjitë e Aparatit të Frymëmarrjes. Epistaksisi, riniti dhe patologjitë e rrugëve të 
sipërme të frymëmarrjes. Zhvillimi dhe mjekimi i bronkitit akut, kronik dhe parazitar. 
Pneumonitë. Bronkoektazia, enfizema dhe atelektazia e mushkërisë. Edema e mushkërisë 
dhe zhvillimi i saj. Pleuriti. Diagnoza diferenciale e sëmundjeve të frymëmarrjes. 
 
Patologjitë e Aparatit Tretës. Hemorragjia e mishit të dhëmbëve, stomatiti dhe 
ezofagiti. Dëmtimet motorike të ezofagut, regurgitacioni dhe vjellja. Ulçerat e stomakut. 
Torsio ventrikuli dhe dilatimi i stomakut. Simptoma diare, enteriti akut dhe kronik, koliti 
dhe proktiti. Diagnoza diferenciale e sëmundjeve të Aparatit Tretës. 
 
Sëmundjet infektive virale, bakteriale dhe parazitare në kafshët e shoqërimit. 
Skemat e profilaksisë bazë të kafshëve të shoqërimit për kushtet specifike të vendit tonë. 
Shkaqet, zhvillimi dhe mjekimi i sëmundjeve infektive dhe virale të Tërbimit  dhe 
Aujeksit. Zhvillimi i parvovirozës dhe Herpes virusit në qen. Lija në qen dhe zhvillimi i 
saj. Trakeobronkiti infektiv. Sëmundjet virale të mëlçisë. Sëmundjet virale të maceve 
(Panleukopenia, Rinotrakeiti, Peritoniti, sida dhe leukoza). Sëmundjet infektive bakteriale 
(Leptospiroza, bruceloza, Tuberkulozi dhe Tetanozi) në qen. Transmetimi, zhvillimi dhe 
rrezikshmëria e sëmundjeve parazitare që prekin kafshët e shoqërimit. (Babezioza, 
Erlichioza, Hemobartoneloza feline). Leishmanioza dhe rrezikshmëria e saj si zoonozë. 
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Zhvillimi i sëmundjeve parazitare si Toksoplasmoza, Hepatozoonoza Askaridioza dhe 
Dirofilarioza. Giardia canis. 
 
Patologjitë e syve dhe të veshëve. Patologjitë e syve. Zhvillimi dhe mjekimi i 
patologjive të veshëve. Mjekimi i patologjive të veshëve. 
 
Patologjitë e mëlçisë dhe të pankreasit. Sëmundjet akute dhe kronike të mëlçisë. 
Helmimet nga bakri, lipidoza e mëlçisë. Patologjitë e tëmthit. 
  
Patologjitë e gjendrave me sekrecion të brendshëm. Zhvillimi dhe mjekimi i diabetit. 
Hiperinsulizmi dhe hiperkortisolizmi Patologjitë e tiroides. 
 
Patologjitë e gjakut dhe sistemit Hemopoetik. Sëmundjet imunologjike.  
 
Patologjitë e SNQ. Sëmundjet epileptike. Encefaliti. Hidrocefalus internus, trauma e 
trurit, patologjitë e nervave, sëmundjet e palcës shpinore. 
 
Sëmundjet e veshkave dhe rrugëve urinare. Insufiçenca akute e veshkave Insufiçenca 
kronike e veshkave. Pielonefriti, konkrementet e urinës. Sëmundjet e Fshikzës së urinës. 
 
Helmimet                                  

 
 
       Literatura: Cikël leksionesh për sëmundjet e kafshëve të shoqërimit 
 
 

• SËMUNDJET E KAFSHËVE RIPËRTYPËSE 
 
 

Sëmundjet e lëkurës përfshi ato autoimune dhe alergjike. Principet e mjekimit të 
sëmundjeve të lëkurës, alopecia, sëmundjet alergjike (urtikaria, angioedema, anafilaksia). 
Ekzema, dermatiti i kontaktit, djegiet, ngrirjet, Fotosensitizimi.  
 
Sëmundjet e sistemit kardiovaskular. Perikarditet, Perikarditi traumatik, 
Hidroperikardi. Miokarditi dhe insuficienca e zemrës. Endokarditi. 
 
Sëmundjet e sistemit të frymëmarrjes. Principet e mjekimit dhe të kontrollit të 
sëmundjeve të sistemit të frymëmarrjes. Sëmundjet e rrugëve të sipërme të frymëmarrjes 
(Riniti, Sinusiti, Laringiti). Bronkiti. Sëmundjet e mushkërive. Hiperemia dhe edema 
pulmonare. Pneumonitë. Bronkopneumonia katarrale. Pneumonia aspirative, purulente, 
absesore dhe metastatike. Pneumonia fibrinoze. Gangrena e mushkërisë. Emfizemat e 
mushkërisë (emfizema alveolare, intersticiale, emfizema nga kullota), Pleuriti, Pneumo-
toraksi dhe hidrotoraksi. 
 
Sëmundjet e sistemit të tretjes dhe të mëlçisë. Principet e mjekimit në sëmundjet e 
sistemit të tretjes. Stomatitet, (vezikular, popular). Parotiti, Syaloadeniti submandibular. 
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Faringiti. Abscesi traumatik faringeal dhe paraliza e faringut. Sëmundjet e ezofagut. 
Sëmundjet e parastomakëve. Indigjestioni i thjeshtë. Acidoza laktike e plëncit. Alkaloza e 
plëncit. Fryrja e plëncit me gaze. Retikuloperitoniti traumatik. Tejmbushja e omazit. 
Indigjestioni vagal. Enteralgjia katarrale dhe invaginacioni i zorrëve. Sëmundjet e 
mëlçisë dhe peritoneumit. 
 
Sëmundjet e sistemit urinar. Principet e mjekimit në sëmundjet e sistemit urinar. 
Sindromat e sëmundjeve renale. Nefriti dhe nefroza. Pielonefriti. Urolitiasis. Cistitet. 
Cistiti katarral. Cistiti hemorragjik. Paraliza dhe ruptura e fshikzës urinare.  
 
Sëmundjet e metabolizmit. Ketoza. Pareza e paspjelljes. Osteomalacia. Tetania 
hipomagnezemike. Tetania e stallës dhe e transportit. Hemoglobinuria e paspjelljes. 
Pamjaftueshmëria e Co, Cu dhe Zn. Pamjaftueshmëria e Jodit dhe magnezit. 
Pamjaftueshmëria e Vit. A. 
 
Sëmundjet e sistemit nervor. Principet e mjekimit në sëmundjet e sistemit nervor. 
Encefalitet (Comocio et contusio cerebri). Meninigitet. Hipertermia. Sëmundjet e palcës 
shpinore. 
 
Sëmundjet e kafshëve të reja. Kolibakterioza. Diareja virale dhe meteorizmi kronik në 
viça. Bronkopneumonia. Sëmundjet virale respiratore. Rinotrakeiti infektiv dhe Pi-3. 
BVDV, Pneumonia parazitare dhe Mykoplazmike. Sëmundjet e metabolizmit (Rakiti dhe 
sëmundja e muskulit të bardhë). 
 
Sëmundjet infektive bakteriale dhe virale. Sëmundjet infektive të lëkurës 
(Trikofitoza). Listerioza. Plasja. Këmbëzeza dhe edema malinje. Enterotoksemitë. 
Salmonelozat. Bruceloza. TBC dhe Paratuberkulozi. Aktinomikoza dhe Aktinobaciloza. 
Nekrobaciloza. Leptospiroza. Agalaksia dhe Mastiti gangrenoz. Afta epizootike. Tërbimi 
dhe Ethja katarrale malinje. Leukozat. Lijat dhe Ektima kontagioze. Gjuha blu. Skrapi në 
dhen dhe BSE në gjedhë. 
 
Sëmundjet parazitare. Sëmundjet parazitare të lëkurës (Zgjebet, Hipodermoza). 
Babezioza, Anaplazmoza, Fascioloza, Dikrocelioza dhe Paramfistomatoza. 
 
Helmimet nga lëndët organike dhe joorganike që vërehen më shpesh në kafshë 
ripërtypëse. Helmimet nga fosfororganiokët dhe klororganikët. Helmimet nga Zhiva, 
Arseniku, Plumbi dhe Bakri. Helmimet nga Nitratet dhe bimët Cianogjene. 
Mykotoksikozat. Helmimet nga bimët oksalatmbajtëse, bimët foragjere dhe helmimet 
shtazore. 
 

  
Literatura:  Sëmundjet e kafshëve ripërtypësve.  P. Berberi, e bp.  2009 
                    Sëmundjet e viçave.    P. Berberi, V. Ceroni,  2009 
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• SËMUNDJET E KAFSHËVE NJËTHUNDRAKE 
 

 
Patologjitë e lëkurës. Alopecia, pruritet, hiper- dhe anhidrozis, sëmundja e serumit, 
urtikaria, dermatitet dhe dermatiti fotosensitizues, folikulitet dhe ekzema. 
 
Patologjitë e Sistemit Kardiovaskular. Sëmundjet e perikardit, të miokardit dhe të 
endokardit. Veset e zemrës dhe insuficienca e enëve gjakore. 
 
Patologjitë e Sistemit Respirator. Rinitet, epistaksi, aerocistet dhe empiema e qeskës 
ajrore, sinuzitet, laringitet, bronkitet dhe azma bronkiale, Emfizemat alveolare akute dhe 
kronike.Pneumonitë, pneumonia fibrinoze, pneumotoraksi, pleuriti.  
 
Patologjitë e Sistemit Tretës. Stomatitet dhe faringitet. Sëmundjet e ezofagut. 
Sëmundjet e stomakut (gastriti, ulçera, neoplazmat). Kolikat. Kolikat e karakterit spastike 
(dilatimi akut dhe kronik, meteorizmi i zorrëve, enteralgia katarrale, tromboembolia e 
arteries mezenteriale kraniale), ato paralitike (obstipacioni dhe obturacioni) dhe lidhjet e 
zorrëve (inkarceracionet, strangulacionet, torsionet, invaginacionet, volvulus 
mezentarialis). Sëmundjet e zorrëve (enteritet akute dhe kronike dhe Gastro-enteritet 
akute dhe kronike). Sëmundjet e peritoneumit dhe sëmundjet e meëlçisë. 
 
Patologjitë e Sistemit Urinar. Nefritet dhe nefroza (akute dhe kronike), cistitet, Paraliza 
dhe pareza e fshikzës së urinës. 
 
Patologjitë e Sistemit Nervor. Sëmundjet e trurit (trauma dhe tronditja e trurit, 
encefalitet, meningitet, hidrocefali, pika e të nxehtit). Sëmundjet e Palcës Shpinore 
(tronditja dhe shtypja e palcës shpinore). 
 
Patologjitë e metabolizmit. Mioglobinuria paralitike, osteodistrofia fibroze dhe 
osteomalacia. Sëmundjet e gjendrave me sekrecion të brendshëm (hipofizës, pankreasit).   
 
Helmimet. Helmimet nga pesticidet fosfororganike dhe insekticidet klororganike. 
Helmimet nga metalet e rënda dhe nga mykotoksinat. 
 
Sëmundjet infektive bakteriale. Butri, Morva, Edema malinje, Botulizmi, Tetanozi, 
Plasja, Limfangiti epizootik. Sëmundjet infektive virale. Influenca, Rinopneumonia, 
Encefalomieliti, Anemia infektive, Tërbimi.  
 
Sëmundjet parazitare. Hemosporidiozat, endoparazitët dhe ektoparazitët. 

 
 
Literatura: Cikël leksionesh për sëmundjet e kafshëve njëthundrake 
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• HIGJIENA E PRODUKTEVE ME ORIGJINË 
SHTAZORE  

 
 

Ndikimi dhe roli që ka trajtimi i mirë i kafshëve p ërpara therjes në drejtim të cilësisë 
së mishit. Kërkesat ligjore që parashtrohen në kontrollin e kafshëve përpara therjes dhe 
karkasat e mishit. 
 
Metodologjia e kontrollit veterinar  pas therjes dhe diferencimi i lezioneve kronike nga 
ato me formë akute. Kërkesat ligjore që duhet të përmbushë ngritja dhe funksionimi i një 
thertoreje higjenike. 
 
Rregulloret komunitare dhe ato shqiptare për klasifikimin e karkasave. 
Masat higjienike dhe ligjore që ndërmeren në thertore pas evidentimit të karkasave të 
diagnostikuara me sëmundje infektive me kontagiozitet të lartë. 
 
Evidentimi i lezioneve në karkasa me sëmundje infektive virale, bakteriale dhe sëmundje 
zoonotike parazitare dhe vlerësimi veterinar i mishit dhe organeve në këto raste. 
Evidentimi i rasteve të patologjive jo me origjinë bakteriale, virale dhe parazitare që 
çojnë në vlerësim veterinar konfiskues të mishit dhe organeve (mishi me erë, ngjyrë dhe 
konsistencë jo normale, me gjendje kasheksie, etj.). 
Rastet e ekzaminimit bakterologjik të detyrueshëm të karkasave. 
Kontrolli dhe vlerësimi veterinar i karkasave dhe organeve të kontaminuara me shkaktarë 
mikrobike dhe toksinat e tyre që çojnë në shpërthimin e sëmundjeve ushqimore akute 
(kontaminimi me Salmonella spp, Staphylococcus aureus, E. Coli, Canpylobacter 
jejuni,Clostridium botulinum, Clostridum perfrigens, Listeria monocytogenes, Vibrio 
cholerae, Vibrio parahaemolyticus,Yersinia enterocolitica) 
 
Metodologjia e kontrollit të shpendëve përpara therjes dhe legjislacioni veterinar që 
zbulon rastet e moskonsumit të mishit të shpendëve. 
 
Rregullat specifike të trajtimit të qumështit në fermë, në qendrat e grumbullimit, gjatë 
trasportit dhe në fabrikat e përpunimit të tij. Rregullat specifike për vlerësimin e 
qumështit të përshtatshëm për konsum  publik. Vlerësimi i qumështit dhe produkteve të 
qumështit të kontaminuar me shkaktarë të sëmundjeve zoonotike 
Teknologjitë penguese në fabrikat e përpunimit të mishit, roli i tyre në ruajtjen sa më 
gjatë të produkteve të mishit. 
 
Metodologjia e kontrollit të sallameve dhe konservave të mishit. Rastet e konfiskimit 
të sallameve dhe konservave të mishit 
Rregullat specifike të ruajtjes së mishit në kushtet e ftohjes. Evidentimi i problematikës 
që shfaqet në mishin e ftohur dhe të ngrirë. 
Evidentimi i karakteristikave që shfaqen tek peshku dhe produktet e peshkimit kur ato 
janë të freskëta dhe bajate. Teknologjitë e ruajtjes së peshkut dhe produkteve të peshkmit. 
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Metodologjia e ruajtjes së vezëve. Difektet që shfaqen në përbërjen e vezëve, arsyet dhe 
vlerësimi vezëve në këto raste. Shkaktarët më të rëndësishëm bakteriale që trasmetohen 
përmes vezëve dhe vlerësimi i situatës veterinare në këto raste.  
Praktikat e mira të punës dhe HACCP në industrite e përpunimit të ushqimeve me 
origjinë shtazore. 

 
 

Literatura:  Higjiena e mishit dhe thertoreve 
             Higjiena e produkteve me origjinë shtazore 

 
 

 
• SËMUNDJET E DERRAVE 

 
 

Sëmundjet me karakter septisemik: Fruthi, Murtaja klasike, Murtaja Afrikane 

 

Sëmundjet që prekin SNQ: Sëmundja e Aujeszky-it, sëmundja e Teschen-it, Tërbimi, 
Listerioza. 
 
Sëmundjet që prekin apararin respirator: Pneumonia enzootike, Pastereloza, Riniti 
atrofik, Pleuropneumonia, sëmundja e Glässer-it, gripi, faktorët që kushtëzojnë sindromin 
respirator dhe kontrolli i tyre. 
 
Semundjet qe prekin aparatin tretes: Kolibakteriozat, Salmonelozat, Enterotoksiemia, 
Dizenteria Hemorragjike, Enteropatitë Proliferative, Koliti Aspecifik i Derrave të 
Majmërisë, Gastroenteriti i Transmetueshëm, Rotaviroza, Enteropatitë me natyrë 
ushqimore dhe  funksionale. 
 
Sëmundjet që prekin aparatin e riprodhimit dhe gjirin: Parvoviroza, Leptospiroza, 
Bruçeloza, aktinomikoza, sindromi MMA, sindromi SMEDI dhe kompleksi Teschen-
Talfan, sindromi PRRS, çrregullimet me natyrë jo infektive të riprodhimit. 
 
Sëmundjet që prekin lëkurën dhe mukozat: Afta epizootike, sëmundja vezikulare, 
Epidermiti eksudativ, Lija, Nekrobakterioza, Pytiriasi rosea. 
 
Sëmundjet e aparatit lokomotorr: Mykoplasmoza e aparatit lokomotor, Patologjitë e 
thundrës (podale), Epifizioliza, Artriti purulent, sindromi i dobësisë së këmbëve, 
sindromi “humpy back” ose kifoza. 
 
Sëmundjet me origjinë ushqimore dhe metabolike: Sëmundjet e shkaktuara nga 
dizekuilibrat proteinikë dhe mineralo-vitaminozë. 
 
Helmimet në derra: Helmimet nga metalet dhe disa kimikate, helmimet nga myqet 
(mykotoksikozat). 
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Sëmundjet e periudhës neo dhe perinatale në gica: Mortaliteti neonatal nga shkaqe jo 
infektive, Ataksia lokomotorre e gicave të porsalindur (“splay leg”), Kioklonia 
kongjenitale e gicave (tremori kongjenital), Atrezia e anusit, Hemorragjia umbelikale e 
gicave të porsalindur, Anemia e gicave pirës, Hipoglicemia. 
 
Sëmundjet parazitare. Parazitozat e brendëshme, Parazitozat e jashtme. 
 
Profilaksia në komplekset e rritjes industriale të derrave: Profilaksia e përgjithshme 
higjeno-sanitare, Profilaksia specifike (mjeksore).  
      
 
           Literatura: Sëmundjet e derrave 

 
 

• SËMUNDJET E SHPENDËVE 
 

 
Sëmundjet e listës A dhe zoonozat. Erisipeloza, Lija dhe Mykotoksikozat në shpendë. 
 
Sëmundjet septicemike dhe sëmundjet hiperakute të shpendëve. Kolera, Pseudopesti 
dhe sëmundje të tjera të shkaktuara nga Paramiksoviruset, Gripi i shpendëve, 
Kolibaciloza në shpendë. 
 
Sëmundjet e aparatit respirator në shpendë. Mykoplazmozat, Bronkiti Infektiv, 
Laringotrakeiti viral, Rinotraikeiti i gjelit te detit, Koriza infektive, Ornitoza, Klamidioza 
dhe Aspergiloza në shpendë. 
 
Sëmundjet e aparatit tretës të shpendëve. Salmonelozat, Koksidiozat, Tuberkulozi, 
Enteritet ulçerativ  dhe nekrotik, Sëmundja e lafshës blu në gjelat e detit, Askaridoza, 
Kandidoza, sindromi enterik me mortalitet hiperakut në gjelat e detit (PEMS), 
Proventrikuliti viral transmetiv.  
 
Sëmundjet enterohepatike dhe të aparatit kardio vaskular në shpendë. 
Kampilobakterioza, semundja e shpretkës së mermertë, Inkluzioni i trupave hepatik nga 
Adenovirusët, Sindromi i mëlçisë së dhjamosur.  
 
Sëmundjet e aparatit urogjenital. Sindromi i rënies së prodhimtarisë së vezëve, Guta 
viscerale dhe artikulare. 
 
Sëmundjet tumorale. Sëmundja e Marekut, kompleksi Leukozë/Sarkomatozë. 
 
Sëmundjet imunodepresive. Gumbora, Anemia infektive dhe imunodepresioni nga 
Anemia infektive në shpendë. 
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Helmimet në shpendë dhe sëmundjet që prekin Sistemin Nervor, Mykotoksikozat, 
helmimet nga kripa e gjelles dhe mineralet e rënda, Botulinizmi. 
 
Teknopatitë në shpendë. Kanibalizmi. 
 
Sëmundjet e skeletit, lëkurës e aparatit lokomtor në shpendë. Rakiti, Osteomalacia, 
Peroza, Dermatiti gangrenoz në shpendë. 
 
Sëmundjet multifaktoriale të shpendëve dhe sëmundjet nga mungesat ushqimore. 
Sindromi i Malabsorbimit, Karencat e Vitamines K. 
 
Principet imunologjike dhe evoluimi i vaksinimit të shpendëve. Programi vaksinal i 
shpendëve të mbarështuar në komplekset industriale dhe në ato të mbarështimit rural 

 
 

Literatura: Cikël leksionesh për sëmundjet e shpendëve 
 
 

• LEGJISLACION VETERINAR 
 

 
Legjislacioni veterinar dhe integrimi nё BE. Procedurat dhe fazat e përafrim-
harmonizimit tё legjislacionit tonё me atё tё BE. 
 
Burimet e legjislacionit veterinar. Legjislacioni veterinar shqiptar dhe ndërkombëtar. 
Legjislacioni Veterinar i BE (Libri i bardhë dhe Acquis komunitare i veterinarisë). 
Legjislacioni veterinar i OIE (Kodi Ndërkombëtar i Shëndetit të Kafshëve, shkurt Kodi). 
 
Shërbimet veterinare. Baza ligjore e organizimit, funksionimit, detyrat dhe kompetencat 
e administratës veterinare. Baza ligjore dhe institucionale të mardhënieve ndërkombëtare 
në fushën e veterinarisë.  
 
Konventat veterinare. OIE dhe standardet ndërkombëtare të saj. Organizata Botërore e 
Tregëtisë, Marrëveshja Sanitare dhe Phitosanitare (SPS) si dhe detyrat e shërbimeve 
veterinare. FAO, OBSH dhe BE, problemet veterinare që mbulojnë. Strukturat 
vendimmarrëse për legjislacionin veterinar dhe strukturat teknike të BE. Detyrat ligjore, 
rregullat dhe masat veterinare gjatë transportit ndërkombëtar dhe nacional të ngarkesave 
veterinare. 
 
Rregullat dhe standardet për kontrollin veterinar të importit, tranzitit dhe eksportit të 
kafshëve të gjalla dhe produktrve ushqimore me origjinë shtazore për konsum human. 
Masat për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive. Pergjegjësitë ligjore të 
vendit importues dhe eksportues. Kontrolli veterinar në Pikat e Kalimit Kufitar, detyrat 
dhe kompetencat. 
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Baza ligjore për trajtimin e sëmundjeve infektive të kafshëve. Kontrolli dhe rregullat 
e lëvizjes së tyre. Parimet për klasifikimin e sëmundjeve infektive në kafshë dhe 
zoonozave konform standardeve ndërkombëtare të OIE etj. Sistemi i komandës 
veterinare, në raste epizootish. 
 
Baza ligjore dhe institucionale e identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve dhe 
fermave blegtorale. Baza ligjore dhe institucionale e diagnozës  dhe karantinës veterinare. 
Rjeti institucional i diagnozës veterinare, struktura dhe detyrat ligjore.   
 
Procedurat e çertifikimit veterinar . Çertifikatat, modelet dhe llojet (tipet), kriteret dhe 
kompetencat ligjore të shërbimit vetrinar për plotësimin dhe lëshimin e tyre. Baza ligjore 
dhe institucionet e ngarkuar me ligj për kontrollin e prodhimit, importit, eksportit dhe 
tregёtimit tё produkteve të mjekësise veterinare (PMV). Legjislacioni veterinar shqiptar 
dhe i BE për këtë çështje. Buxheti dhe shpenzimet veterinare. Dëmshpërblimet, 
procedurat dhe rregullat veterinare për përfituesit. 
 
Legjislacioni veterinar i kafshëve dhe produkteve ushqimore akuatike (peshq, 
krustace, molusqe etj.). Direktivat e BE dhe roli i FAO. Lista e sëmundjeve të kafshëve 
akuatike të detyrueshme për t’u raportuar, monitoruar dhe kontrolluar. 
 
Legjislacioni veterinar për shëndetin publik veterinar. Baza ligjore e sistemeve të 
kontrollit të cilësisë dhe të vetëkontrollit të ushqimit gjatë zinxhirit ushqimor (HACCP, 
PMP, etj). Ligji për ushqimin, objekti, qëllimet dhe përmbajtia. Autoriteti Kombëtar i 
Ushqimit, struktura detyrat dhe kompetencat kryesore. Koncepti i BE për kontrollin 
veterianr zyrtar të produkteve ushqimore me origjinë shtazore dhe legjislacioni mbështets 
(Rregullorja  854/2004/EC dhe legjislacioni jonë). 
 
Legjislacioni i qumështit, detyrat dhe kompetencat për kontrollin sanitar dhe higjienik të 
qumështit, gjatë zinxhirit ushqimor nga “stalla tek konsumatori”. 
 
Konceptet moderrne për mirëqënien e kafshëve (më poshtë MQK) dhe legjislacioni 
bashkëkohor mbështetës. Liritë dhe të drejtat e kafshëve. Tre R-të dhe standardet ligjore 
për kafshët e eksperimentit. Strategjia e BE për MQK. Rregullat dhe standardet në 
transportin ndërkombëtar të kafshëve, legjislacioni për trajtimin me metoda humane të 
kafshëve për therje. Qëndrimet humano-filozofike ndaj ndjeshmërisë së kafshëve dhe 
legjislacioni mbështetës. Legjislacioni shqiptar dhe konceptimi i MQK. Legjislacioni 
ndërkombëtar për MQK (BE, OIE,). Këshilli i Evropës dhe konventat e MQK. 
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