
Impakti i COVID-19 në
patologjitë akute dhe

kronike, menaxhimi i tyre
13 Nëntor 2021, Durrës 

Ample
KËSHILLI RAJONAL I URDHËRIT TË

MJEKUT DURRËS

Sponsorizuar nga:

Libër Abstraktesh



Tashmë kemi rreth dy vite që nga fillimi i pandemisë Covid-19, periudhë gjatë së
cilës Ne si mjekë luftuam me një armik të ri, të padukshëm. Në ditët e para të
pandemisë, pyetjet ishin si përhapet virusi dhe si të mbrohemi nga infektimi, dhe
më pas ne patëm pyetje për fispatologjinë e virusit në organizmin njerëzor, për
shenjat klinike me të cilat shfaqej tek pacientët (që në plot raste nuk ishin
simptomat klasike të infeksioneve virale të njohura më parë), dhe më kryesorja
ishte pyetja se si do ta luftojmë e ta mposhtim këtë armik! 

Ditë pas dite shkencëtarët dhe mjekët gjetën përgjigje për shumë pyetje dhe
arritën të nxjerrin vaksinat anti-covid si mbrojtja më e mirë ndaj virusit dhe arritën
të mjekojnë pacientët me terapitë më të mira të mundshme sipas çdo rasti duke
shpëtuar miliona jetë! 

Edhe një herë mjekët treguan se janë besnikë të betimit të tyre të shenjtë të
Hipokratit, për t’i shërbyer pacientëve edhe kur rrezikohet jeta e tyre! Edhe pse pati
mjekë që u infektuan dhe kaluan edhe situata të rënda shëndetësore
(fatkeqësisht disa edhe humbën  jetën), asnjë mjek nuk refuzoi dhënien e
shërbimit për pacientët me Covid-19, por me përkushtim e profesionalizëm
vazhduan misionin e shenjtë! 

Duke uruar që kjo pandemi të marrë fund, ne i urojmë kolegëve mjekë suksese në
punën tuaj fisnike në përballjen me sfidat e përditshme për të mbrojtur jetën dhe
shëndetin e pacientëve!

Si pjesë e armatës së madhe të mjekëve, ne krijuam eksperiencat tona në luftën
me virusin gjatë trajtimit të pacientëve ditë pas dite... 
Një copëz të mozaikut të këtyre eksperiencave ne do t'i ndajmë me kolegët në
këtë konferencë!

Suksese në konferencë kolegëve pjesëmarrës!

Dr. Shk. Edlira Harizi,
Presidente KRUMD



Hyrje: Sistemi SHME nuk ka një rrjetë të konsoliduar dhe të integruar të shërbimeve
emergjente mjekësore. Shërbimet mjekësore emergjente duhet të paraqesin një sistem të
organizuar dizajnuar për të ofruar kujdes mjekësor emergjent në vendin e ngjarjes, gjatë
transportit të të sëmurëve ose të lënduarve deri në spital. 

Qëllimi: Sa ishin të mbipopulluar SHME dhe ndikimi në sistemet shëndetësore emergjente,
përvojat si dhe efektet e COVID-19.

Metodologjia e punës: Të dhënat u morën nga protokolli i të sëmurëve të Klinikës
emergjente. Studimi ynë analizoi numrin e vizitave të ED dhe hospitalizimeve, si edhe
shpërndarjen e tyre sipas karakteristikave të përzgjedhura.

Rezultatet: Studimi krahasoi periudhën midis Mars 2020 – Gusht 2021, duke mbuluar tre
fazat e përgjigjeve kombëtare referuar periudhës së pandemisë. Shfaqjet në ED ishin 15-20
raste për 24h, numri i shtretërve të shfrytëzuar mbi 100%, prolonogimi i testeve PT-PSR,
qëndrimi i gjatë i të sëmurëve mbi 72h dhe me kapacitete të limituar.

Konkluzione: Menaxhimi dhe udhëheqja në këto kohë të papara ishin sfida të natyrshme e
të mundimshme, pasi ED kishin një sfidë të rëndësishme në balancimin e kohës, interesin
më të mirë kombëtar, rajonal, stafit mjekësor dhe të sëmurëve. Kalimi nga një strategji e
njohjes sistematike të rasteve të mundshme në atë të zbutjes së epidemisë kërkonte SHME
spitalore për të zbatuar masa të menaxhimit të krizës, për të garantuar kapacitetin e
pranimit dhe shtrimit në spital. Gjetjet tona demonstrojnë ulje të pranimeve në spital
përmes KE gjatë pandemisë dhe sugjerojnë që disa të sëmurë mund të kenë shtyrë
kujdesin e nevojshëm. Përvojat tona nxjerrin në pah rëndësinë e përfshirjes në çdo hap dhe
përgatisin protokolle, politika dhe proçedura rigoroze, në mënyrë që të standardizojmë
kujdesin dhe të sigurojmë sigurinë e të gjithëve. 

Fjalët kyçe: Ndikimi, SHME, Sistemet Shëndetësore, Panademia COVID -19, Pacienti.

Impakti, vështirësitë, problemet e klinikës
emergjente gjatë kohës së pandemisë
Covid-19
Basri Lenjani, Aban Demi, Dardan Lenjani
Klinika Emergjente, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
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Si të përmirësohet puna në institucionin tonë shëndetësor? 
Ku gjendemi në rrugëtimin drejt luftimit të pandemisë?

numri i të testuarve
numri i pacientëve pozitiv
numri i pacientëve të referuar në laborator dhe diagnostikimi me rreze X
numri i pacientëve të referuar për trajtim në shtëpi
numri i pacientëve të referuar për trajtim spitalor
numri i të vaksinuarve në Komunën e Ulqinit.

Hyrje: Covid-19 është një sëmundje shumësistemike me komplikime dhe rezultate të
paparashikueshme. 
Duke pasur parasysh kompleksitetin e zhvillimit të sëmundjes, si dhe transmetimin intensiv,
një qasje multidisiplinare për monitorimin dhe trajtimin e pacientëve është një nga
veprimet kyçe në luftën tonë kundër virusit. 
Mangësia kryesore e sistemit tonë shëndetësor është mosekzistenca e spitalit në Ulqin,
kështu që vështirësitë dhe problemet në këtë pandemi u shtuan si rezultat i kësaj.

Objektivat: Çfarë mësuam gjatë COVID-it? 

Materialet dhe metodat: 
Studimi është kryer në Qendrën Shëndetësore në Ulqin në periudhën: 01.01.2021 - 01.10.2021.

Janë përdorur këto të dhëna: 

Të dhënat janë monitoruar në baza ditore.  

Problemet e pandemisë COVID-19 në
Shtëpinë e Shëndetit në Ulqin

 Dr. Sadije Hollaj, Dr. Sanela Abazovic, Dr. Egzona Pali
Shtëpia e Shëndetit, Ulqin
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Hyrje: Sëmundja nga Koronavirus 2019 (Covid-19) është një sëmundje ngjitëse që
shkaktohet nga virusi SARS Cov-2. Klinika varion me raste asimptomatikë ose me raste që
zhvillojnë simptoma të ngjashme me gripin që përfshijnë ethe, kollë dhe temperaturë.
Përveç formave të lehta, janë edhe format severe të distresit respirator. Infeksioni përhapet
nga një person tek të tjerët përmes stërklave të pështymës apo nxjerrjes së frymës, që
shpesh prodhohen gjatë kollitjes dhe teshtitjes. Koha nga ekspozimi deri në fillimin e
simptomave është përgjithësisht midis 2 dhe 14 ditë, me një mesatare prej 5 ditësh sipas
OBSH. Metoda standarde e diagnozës është me anë të reaksionit të zinxhirit të polimerazës
me transkriptim të kundërt (rRT-PCR) nga një tampon nazofaringeal, metoda me antigen
ose test Rapid, si dhe bazuar në klinikë, duke studiuar faktorët e riskut, si edhe me metodat
imaxherike (RX, CT). Masat parandaluese për të zvogëluar shanset e infeksionit janë të
ngjashme me ato të publikuara për koronaviruset e tjera: Higjena e mirë, Mbajtja e maskës,
Distancim social, Vaksinimi. Terapia: 1. Simptomatike 2. Me antivirale (Remdesivir,
Molnupiravir, Ritonavir, etj.), 3. Me Imunomodelator (Kortikosteroid, Inhibitor IL-6, etj), 4.
Antibiotikoterapi, 5. Antiagregantë, 6. Vitaminoterapia (Vit.C,Vit.D,Zinc).

Objektivi: Qëllimi i studimit tonë është të japim një pasqyrë të gjendjes, menaxhimit dhe
trajtimit të pacientëve me COVID-19 në SRD. 

Materiale dhe metoda: Literaturë e ndryshme, si edhe eksperienca klinike në Spitalin
Rajonal Durrës.

Konkluzione: Sipas një studimi epidemiologjik të bërë në periudhën Tetor 2020 – Maj 2021,
mbi pacientët e hospitalizuar në Spitalin Rajonal të Durrësit (gjatë kësaj periudhe shërbeu
reparti Covid), u arrit në konkluzionin që u hospitalizuan 497 pacientë, nga këto 338 me
tampon pozitiv, 66 me tampon negativ, 93 pa tampon, si dhe fatkeqësisht 120 vdekje. Si
konkluzion vaksinimi mbetet i vetmi mjet për të mposhtur COVID -19!

COVID-19 në Spitalin Rajonal Durrës
Dr. Beqir Gelaj, Dr. Bashkim Kullsi, Dr. Eda Ndreu, Dr. Ilir Halili, Dr. Lusinda Dushi, Dr. Ornela Gelaj
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Covid-19 është kryefjala e patologjive në këtë dy vjeçar të fundit, sidomos në
Urgjencat Mjekësore, për këtë arsye, është ndërmarrë kjo analizë në fjalë.

Objektiva: Analizimi i aspekteve klinike, epidemiologjike, terapeutike dhe prognostike i
rasteve me Covid-19 të paraqitura në Urgjencën e Spitalit të Durrësit. 

Materiale: Përfshin një numër total rastesh me Covid-19 të grupmoshës 16-90 vjeç, të
paraqitur në Urgjencë, në një fashë kohore të përcaktuar nga një numër total pacientësh të
ardhur në të njëjtën kohë.

Metoda: Klasifikohen rastet sipas shfaqjeve klinike dominuese për të cilën u paraqitën në
urgjencë. I grupuam rastet sipas gravitetit dhe sipas protokolleve terapeutike të ndjekur.
Evidentuam letalitetin e rasteve në urgjencë. Të dhënat janë marrë nga regjistrat e pranim-
urgjencës dhe nga kartelat përkatëse të pacientëve.

Konkluzione: Sipas formës klinike për të cilën janë paraqitur në urgjencë i grupuam rastet
me dominim të temperaturës, me dispne prezente, me dominim të ankthit, me shfaqje
gastrointestinale, me kollë, dhimbje gjoksi apo rinit dominues. Sipas gravitetit në forma të
lehta, të mesme, të rënda dhe vdekje në urgjencë. Sipas terapisë së aplikuar në urgjence,
pacientë që kanë patur nevojë për antipiretik, pacientë që kanë patur nevojë për
oksigjenoterapi (sipas litrazhit me maskë faciale apo nazale), raste që kanë patur nevojë
për asistencë reanimatore (CPAP apo Intubim), pacientë ku është përdorur kortikoterapia
(format e lehta-të mesme Dexametazon dhe format e rënda Metilprednizol). Në të gjithë
rastet janë përshkruar antibiotikët dhe antikoagulantët si profilaksi apo terapi në raste të
konfirmuara me TEP. Sipas prognozës kemi grupuar numrin e kthimeve, numrin e
hospitalizimeve dhe numrin e vdekjeve.

Aspekte të Kontributit të Urgjencës
Polivalente të Durrësit në menaxhimin e

Covid-19
Dr. Gjergji Qerimi

Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje dhe Qëllimi: Pacientët e infektuar me COVID-19 mund të zhvillojnë trombozë arteriale
duke përfshirë goditjen në tru (stroke). Faktorë të shumtë rreziku të lidhur me COVID-19,
mund të kontribuojnë në rritjen e ashpërsisë dhe fillimin më të hershëm të goditjes akute
ishemike, duke përfshirë hiperkoagulueshmërinë e përgjithësuar, përgjigjen imune të
çrregulluar që çon në sindromën e çlirimit të citokinës, dëmtimin e qelizave endoteliale që
çon në rritjen e inflamacionit dhe trombozës, dhe hipokseminë e lidhur me dështimin
kardiorespirator. Ky rezultat ka përfshirë një incidencë në rritje të goditjes në tru në
pacientët më të rinj ose pacientë pa faktorë rreziku paraprak për goditje në tru.

Metoda: Në studimin tonë kemi parë numrin e pacientëve të shëruar me Goditje në Tru në
Departamentin e Neurologjisë në SRD në periudhën 1 Prill 2020 – 1 Prill 2021. Kemi pasur
gjithsej 722 raste me diagnozë Goditje dhe 43 prej tyre kanë qenë COVID-19 pozitiv (5.9%),
23 ishin femra 20 ishin meshkuj.
Nga pacientët me COVID-19 pozitiv, 22 patën goditje të rëndë, 51% goditje të rëndë me
mbyllje të enëve të mëdha dhe 9 prej tyre bënë exitus letalis ditët e para. Dy pacientë të
këtij grupi nuk kishin faktorë rreziku të njohur dhe kishin moshë mesatare 58.5 vjeç
(meshkuj). Pacientët e tjerë me infarkt të rëndë kishin moshën e mesme 73,6 vjeç dhe si
faktorë rreziku hipertensionin 72,2%, fibrilacionin atrial 56%, diabetin mellitus 38,7%,
hiperlipideminë 62%, kardiopatinë ishemike 35% dhe goditjen e mëparshme 22,7%. Ky grup
pacientësh me goditje të rëndë në tru kishte të gjitha implikimet pulmonare me
insufiçiencë respiratore dhe hipoksemi.
Pacientët e tjerë me COVID pozitiv 49% (21) kishin goditje të moderuar dhe të lehtë. 28,5 %
(6) nuk kishin faktorë rreziku, pacientët e tjerë të këtij grupi kishin hipertension 57%, diabet
mellitus 27%, fibrilacion atrial 35%, hiperlipidemia 58%, kardiopati ishemike 26%. Mosha
mesatare e këtij grupi ishte 66.7 vjeç dhe kishte shërim të mirë.

Konkluzione: Në studimin tonë, kemi vënë re një lidhje të ngushtë të goditjes në tru me
COVID-19, edhe në pacientë pa faktorë risku të njohur më parë. Ndaj studime të mëtejshme
më të detajuara nevojiten për ta parë më thellë këtë korrelacion.

Rastet e pacientëve me Stroke dhe Covid-19
në SRD
Dr. Shk. Edlira Harizi (Shemsi)
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Covid-19 shkaktoi një pandemi me impakt historik e cila pati pasoja të rëndësishmme në shëndetin
kardiovaskular në mbarë botën. Pacientët me COVID-19 kanë një incidencë sinjifikative të manifestimeve
kardiake të cilat shpesh herë janë përcaktuese në ecurinë e pacientit, manifestime të cilat shoqërohen me
mortalitet shumë të lartë. Mekanizmat e prekjes kardiake, në COVID-19 janë: dëmtimi miokardial akut, i cili
mund të shkaktohet nga ishemia, infarkti ose inflamacioni (miokarditi), hipoksemia, dëmtimi renal akut,
hipervolemia, kardiomiopatia e induktuar nga stresi dhe aktivizimi inflamator sistemik i rëndësishëm
(stuhia e citokinave) – karakteristikë e infeksionit sever dhe disfunksionit multiorganor, aritmi kardiake të
qëndrueshme, të përsëritura. COVID‐19 mund të shkaktojë IK të djathtë ose globale të cilat duhet të
trajtohen sipas udhërrëfyesve të shoqatës europiane të kardiologjisë. Impakti në sistemin kardiovaskular
në infeksion COVID-19 mund të manifestohet në mënyrë akute ose mund të persistojë gjatë peridhës së
konvaleshencës. Prognoza e pacientëve me sëmundje kardiovaskulare ose me disa faktorë risku si
(Hipertensioni, Diabeti Melitus dhe Obeziteti) përkeqësohet pas infektimit me COVID-19. Dëmtimi kardiak
akut manifestohet me rritje të troponinës sensitive kardiake, ProBNP-së, D-dimer. Studimet kanë treguar se
rritja këtyre markuesve çon një një prognozë jo të mirë të këtyre pacientëve. 

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi do të jetë paraqitja e literaturave, studimeve si dhe e eksperiencës
klinike spitalore dhe ambulatore tek pacientët e prekur me Covid-19, që kanë sëmundje kardiovaskulare
bashkëshoqëruese dhe manifestimi akut apo kronik të prekjes së sistemit kardiovaskular në këta pacientë. 

Materiale dhe Metoda: Literaturë e ndryshme, ku fjalët kyçe të përdorura kanë qënë infarkti akut i
miokardit, insufiçienca kardiake dhe COVID-19, si edhe eksperienca klinike në pavionin e kardiologjisë
pranë Spitalit Rajonal Durrës, si edhe në shërbimin ambulator.

Konkluzione: Pandemia COVID -19 ka prodhuar efekte dramatike mbarë botërore në humbje të shëndetit
apo te jetës sidomos tek të sëmurët me prekje kardiovaskulare. Pacientët me COVID-19 kanë inçidencë të
lartë në prekjes kardiake ku manifestimet kryesore janë: Insufiçienca Kardiake,  Shoku Kardiogjen, Infarkt
Akut Miokardi ose Ishemi, Disfunksion Ventrikular te majtë ose të djathtë, Aritmi, Tromboemboli arteriale
dhe venoze si pasojë e efektit prokoagulativ të virusit të cilat shoqërohet me mortalitet të lartë. Duhet
minimizuar mundësia e kontaktimit të COVID-19 të këtyre pacientëve. Është e rëndësishme që këta
pacientë të ndiqen nga afër për të vënë diagnozën e hershme të COVID-19 dhe për të marrë masat
parandaluese ndaj dëmtimit kardiak në mënyrë që të ulet mortaliteti në këtë grup pacientësh. Studime të
mëtejshme janë të nevojshme për të zbuluar mekanizmat e ndërveprimit të virusit me organizmin njerëzor
të cilat gjenerojnë përgjigje të ndryshme ndaj infeksionit për të përmirësuar strategjinë në parandalimin
dhe trajtimin duke përfshirë edhe efektet afatgjata kardiovaskulare të infeksionit me SARS COV 2. 
 Meqenëse janë popullatë me risk të lartë, të shihet me prioritet vaksinimi i tyre ndaj COVID-19.

Fjalët Kyç: Insufiçiencë Kardiake, Infarkt akut miokardi, Aritmi, COVID-19.

Manifestimet kardiake në pacientët me
Covid-19

Dr. Mimoza Metalla (Keçi) (PhD)
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Karakteristikat epidemiologjike dhe klinike, patogjeneza dhe komplikimet e
pacientëve me COVID-19 në fazën akute janë përshkruar tashmë, por pasojat afatgjata të
sëmundjes mbeten ende të paqarta. Kërkohen urgjentisht studime përcjellëse afatgjata
mbi simptomat e vazhdueshme, funksionin e mushkërive, problemet fizike dhe psikologjike
të pacientëve pas daljes nga spitali. Janë publikuar vetëm disa studime me madhësi të
kufizuar kampioni, me kohëzgjatjen më të gjatë të ndjekjes prej 3 muajsh në vijim. Disa
simptoma të vazhdueshme si lodhja dhe dispnea, funksioni pulmonar i dëmtuar, dhe
anomalitë e imazhit të kraharorit u raportuan në pacientët pas daljes nga spitali. Për më
tepër, asnjë studim nuk ka raportuar ende manifestimet e organeve ekstra-pulmonare që
mund të vazhdojnë pas dëmtimit në fazën akute ose që zhvillohen pas daljes nga spitali.
Pandemia e vazhdueshme e COVID-19 ka pasur efekte shkatërruese mbi popullsinë,
strukturat shoqërore dhe rritjen ekonomike. 

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi do të jetë paraqitja e literaturave, studimeve si dhe e
eksperiencës klinike me pacientët e infektuar me COVID-19 në SRD gjatë pandemisë, si
edhe paraqitja e komplikacioneve afatgjata tek këto pacientë. 

Materiale dhe Metoda: Literaturë e ndryshme, ku fjala kyçe e përdorur ka qënë COVID-19,
komplikacione afatgjata, si edhe eksperienca klinike në SRD.

Konkluzione: Disa muaj pas infeksionit akut, të mbijetuarit e COVID-19 kanë raportuar
kryesisht lodhje ose dobësi të muskujve, vështirësi me gjumin dhe ankth ose depresion.
Pacientët që ishin të sëmurë më rëndë gjatë qëndrimit të tyre në spital kishin aftësi më të
rënda të difuzionit pulmonar dhe manifestime jonormale të imazherisë së gjoksit dhe janë
popullata kryesore e synuar për ndërhyrjen e rikuperimit afatgjatë. Efektet afatgjata të
COVID-19 mbeten ende të paqarta, ndaj studime të mëtejshme do të ishin të nevojshme. 

Covid-19 dhe komplikacionet afatgjata të tij
Dr. Edlira Ndreu
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Edhe gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 në Durrës, frakturat trokanterike dhe të qafës së
femurit kanë vazhduar të trajtohen në mënyrë kirurgjikale në Spitalin tonë. Masat e marra për
parandalimin dhe kufizimin e pandemisë ndikuan në një farë mënyre edhe në protokollet e trajtimit.

Objektiva: Qëllimi i këtij studimi është që duke studiuar rezultatet e trajtimit të këtyre pacientëve para
dhe gjatë kohës së pandemisë të evidentojë ndikimin e pandemisë në rezultatet e trajtimit të këtyre
pacientëve.

Materiale dhe Metoda: Në studim u morën pacientët mbi 18 vjeç, të cilët janë trajtuar me fraktura të
femurit proksimal gjatë periudhës 2019 (para pandemisë) dhe 2020 (gjatë pandemisë). U analizuan
statusi COVID-19, të dhënat demografike, ditë qëndrimi në spital dhe rezultatet e afërta. 

Rezultate: 217 pacientë me fraktura të femurit proksimal, 100 në 2019 dhe 117 në 2020. 
Ditë qëndrimet për vitin 2020 patën një rënie të lehtë me 1,67 ditë. 5 pacientë (4.5%) rezultuan pozitiv në
pranim. 7 pacientë (5,9%) rezultuan pozitiv gjatë qëndrimit në spital.

Diskutim dhe Konkluzione: Pandemia COVID-19 nuk ndikoi ndjeshëm në mënyrën e trajtimit të
pacientëve me fraktura të femurit proksimal. Nuk ka të dhëna në ndikimin në prevalencën e këtyre
frakturave dhe as në rezultatin final. Ka një ulje të ditë qëndrimeve dhe periudhës së rehabilitimit në
spital.  

Fjale kyçe: COVID-19, fraktura trokanterike, fraktura qafës femurit, pandemia, pneumonia. 

Efekti i Covid 19 në trajtimin e frakturave
trokanterike dhe të qafës së femurit.

Dr. Neritan Myderrizi
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Në marsin e vitit 2020, infeksioni Covid-19, i shkaktuar nga SARS-COV-2 u deklarua si
një pandemi globale. Komplikacionet e kësaj pandemie, ashpërsia e sëmundjes dhe
vdekshmëria u lidhën me çlirimin inflamator të citokinave ose ndryshe e njohur si stuhia e
citokinave. Kjo është afërsisht e ngjashme me proçesin që vihet re në sëmundjet
autoimmune kronike inflamatore reumatizmale dhe konkretisht në artritin reumatoid (AR).
Prevalenca e Covid-19 dhe shoqërimi i saj me sëmundjet reumatizmale dhe medikamentet
imunosupresore janë vëzhguar në studime me popullata të gjera. Disa studime kanë
paraqitur një prevalencë të lartë të Covid-19 në të sëmurët me sëmundje inflamatore dhe
sidomos me AR. Evidentimi i karakteristikave patologjike, profili i citokinave dhe faktorët e
riskut midis Covid-19 dhe artritit reumatoid marrin një rëndësi të veçantë. Për shkak të
ngjashmërisë midis proçesit inflamator në Covid-19 dhe AR, shumë nga medikamentet
anti-reumatizmale si hidroksiklorokina, tocilizumabi, baricitinib dhe anakinra kanë qënë
propozuar dhe si terapi për Covid-19. 

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi do të jetë përmbledhja dhe paraqitja e literaturave,
studimeve si dhe e eksperiencës klinike spitalore për pacientët me artrit reumatoid të
prekur me Covid-19.  

Materiale dhe Metoda: Literaturë e ndryshme nga bota, si edhe eksperienca klinike në
pavionin e Reumatologjisë pranë Spitalit Rajonal Durrës.

Konkluzione: Pandemia e COVID-19 përfaqëson një emergjencë shëndetësore që në
mënyrë të pashmangshme po ndikon në menaxhimin e një sëmundjeje komplekse si AR. Si
një çrregullim inflamator autoimun kronik, AR mbart një rrezik më të lartë infektiv sesa
popullata e përgjithshme. Përdorimi i barnave sintetike dhe biologjike që modifikojnë
sëmundjet shoqërohet me një rritje të mundshme të mëtejshme të incidencës së
infeksioneve serioze, por kontrolli i dobët i aktivitetit të sëmundjes AR është një faktor rreziku
edhe më i madh infektiv. Kështu, pacientët AR duhet të inkurajohen të vazhdojnë trajtimin e
tyre edhe gjatë COVID-19. Sipas mendimit tonë, kjo strategji është e arsyeshme pasi synon
të parandalojë shpërthimet e sëmundjeve që mund të kontribuojnë në rritjen e barrës së
pacientit, paaftësisë, cilësisë së dobët të jetës dhe përdorimit të kujdesit shëndetësor. 
Fjale kyçe: DMARD, citokina, artriti reumatoid, COVID-19.

Artriti Reumatoid dhe Covid-19
Dr. Shk. Genti Kavaja
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Evidencat në lidhje me ndikimin e COVID-19 tek njerëzit me diabet janë të kufizuara,
ato ende vazhdojnë të pasurohen. Personat me diabet janë në rrezik të shtuar për të pasur
forma më të rënda nga infeksioni i Covid-19. Megjithëse provat që përcaktojnë nivelin e
rrezikut janë shumë të pasigurta. Vazhdimi i pandemisë në kohë është një e dhënë e
rëndësishme që e konfirmon këtë. Megjithatë, cilët faktorë klinik dhe demografik e zbusin
këtë marrëdhënie është e paqartë. Po shfaqen sinjale që e lidhin BMI e lartë dhe HbA1c e
lartë me dekurs më të keq të infeksionit në personat me diabet. Njerëzit me diabet perveç
riskut më të lartë që paraqesin ndaj infeksionit prej Covid 19, janë në rrezik më të shtuar
edhe prej faktorëve si stresi, modifikimi i stilit të jetës së tyre, si ndërprerja apo reduktimi i
aktivitetit fizik, prishje e dietës dhe përkeqësim të kujdesit rutinë të tyre. Vende të ndryshme
kanë përdorur strategji të ndryshme për të mbështetur njerëzit me diabet gjatë kësaj
pandemie. Covid-19 ka një potencial të lartë për të përkeqësuar pabarazitë ekzistuese
shëndetësore si dhe aksesin e tyre në shërbimin shëndetësor. Në këtë situatë kërkohen
kërkime të mëtejshme dhe udhërrëfyes praktik. Të dhënat nga menaxhimi i emergjencave
kombëtare nga Covid-19 japin mënyrat për të zbutur rreziqet e paraqitura nga këto ngjarje.
Kuptimi i këtyre rreziqeve është mënyra më e mirë për t'i zbutur ato në afat të shkurtër dhe
afatgjatë, është çelësi për lehtësimin e gjendjes.

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi do të jetë paraqitja e literaturave, studimeve si dhe e
eksperiencës klinike spitalore dhe ambulatore tek pacientët diabetik të prekur me Covid-19. 

Materiale dhe Metoda: Literaturë e ndryshme, si edhe eksperienca klinike në pavionin e
Mjekësisë Interne, pranë Spitalit Rajonal Durrës.

Konkluzione: Dëshmitë në lidhje me COVID-19 dhe diabetin janë të kufizuara, por ato janë
në një proçes pasurimi. Në këtë perspektivë, ne do të përmbledhim provat e identifikuara
dhe rishikimet e shpejta të tyre. Marrim parasysh rreziqet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të
paraqitura tek njerëzit me diabet nga COVID-19. Në këtë këndvështrim referimi ynë do të
japë disa të dhëna në lidhje me impaktin e Covid-19 në pacientët me diabet. 

Diabeti dhe Covid 19: risku, trajtimi dhe
mësimet nga vendet e tjera.

Dr. Eduard Spaiu
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Impakti që urgjenca e pandemisë së COVID-19 ka patur dhe ka në kirurgjinë
ortopedike është pothuasje e njëjtë dhe në Shqipëri (akutalisht në SRD) si në botë. Dallimi i
vetëm është se vendi ynë kishte burime më të limituara kundër sëmundjes së coronavirusit,
gjë e cila me shumë mundësi mund të ketë impakt më serioz në sistemin tonë të
shëndetësisë. 

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi është të theksojë teknikat kirurgjikale në traumatologji
dhe ortopedi, të cilat nuk mund të shtyhen, sepse kjo do të sillte rrezikimin e jetës dhe/ose
të funksioneve të pacientëve. Si dhe tregon rëndësinë e rolit, që luajnë shërbimet
kirurgjikale ortopedike duke i dhënë përparësi kirurgjisë së traumës dhe dëmtimeve të
ndryshme.

Materiale dhe Metoda: Literaturë e ndryshme, si edhe eksperienca klinike pranë Spitalit
Rajonal Durrës.

Konkluzione: Ashtu si në vendet e tjera, edhe tek ne, në fazën e parë të pandemisë prioritet
iu dha vetëm proçedurave urgjente si: politrauma, frakturave të hapura, frakturave të
baçinit, që kompromentojnë sistemin hemodinamik, frakturave artikulare me komplikime
neurologjike ose/dhe vaskulare, Luksacioneve (të çdo artikulacioni ose të endoprotezave),
blloku artikular, frakturave të rënda të dorës dhe të këmbës, sindromit kompartmental,
artitit pyogen, sindromi cauda equine, dëmtimi i palcës kurrizore, lezionet traumatike të
hapura (me ekspozim të tendinave), lezionet traumatike pa fraktura të shoqëruara me
dëmtime vaskulare dhe/ose neurologjike, biopsitë ose trajtimet e tumoreve malinje dhe
frakturat patologjike. Në fazën e dytë rifilluam me numër më të limituar kirurgjinë
ortopedike selektive, sipas protokolleve të pandemisë COVID-19.

Fjalët Kyç: COVID-19, kirurgji ortopedike, urgjencat e traumës dhe kirurgjisë ortopedike.

Kirurgjia ortopedike në Spitalin Rajonal
Durrës gjatë fazave të pandemisë së
COVID-19
Dr. Redi Hoti
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Dëmtimet traumatike të regionit maxillo facial rrallë herë janë kercënuese për jetën
dhe përgjithësisht nuk kërkojnë trajtim emergjent imediat. Kjo e parë në prizmin relativ në
lidhje me dëmtimet e tjera eventuale. Vlerësimi i hershëm i sistemeve organo-jetike dhe
menaxhimi imediat i dëmtimeve kritike janë hapat e parë imperativ për një reanimim të
suksesshëm. Vlerësimi i menjëhershëm dhe trajtimi shpesh herë në një moment të dytë të
traumave të regjionit maxillo-facial, është shumë i rëndësishëm në aspektin funksional dhe
estetik të pacientit, aspekte të cilat do të ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në cilësinë e
jetës së pacientit përgjatë gjithë jetës së tij. Covid-19 ka patur efektin e tij në çdo specialitet
mjekësor. Kirurgjia orale dhe Maksillofaciale nuk përbën përjashtim.

Objektiva: Trajtimi i emergjencave maksillo faciale, situata këto që kërkojnë menaxhim të
hershëm dhe mund të kompromentojnë jetën e pacientit të traumatizuar, duke cënuar:
fytyrën, trurin, shtyllën kurrizore, rrugët e frymëmarrjes. Të përcaktojmë origjinën e traumave
të regjionit maxillofacial, siç mund të jenë: Aksidentet rrugore, konfliktet civile, traumat
sportive, rëniet, kafshimet ose goditjet nga kafshët, traumat nga armët e zjarrit. Gjithashtu,
të përcaktojmë impaktin e COVID-19 në praktikën tonë.

Materiale dhe Metoda: Menaxhimi dhe realizimi u bë i mundur duke bërë në mënyrë
korrekte ekzaminimet e duhura ekstraorale dhe intraorale tek pacienti. 

Konkluzione: Trajtimi i pacientëve me trauma maksillo faciale është shumë i rëndësishëm.
Trajtimi primar i shpejtë garanton një sukses më të lartë. Në trajtimin e traumës maksillo
faciale një rol të rëndësishëm luan dhe menaxhimi i komplikacioneve. Covid-19 ka patur
një impakt të rëndësishëm në praktikën e kirurgjisë orale dhe maksillofaciale, duke patur
një numër më të reduktuar të pacientëve, për shkak të reduktimit të aktiviteteve sociale,
kontaktit me njerëz të tjerë. Gjithashtu ai ka ndikuar në të gjithe proçedurat mjekësore, duke
shtuar kohën, kostot, por duke vënë në rrezik edhe stafin mjekësor.

Fjalët Kyç: Dëmtimet traumatike, regioni maxillo facial, ekzaminimet ekstraorale dhe
intraorale.

Traumat e regionit Oral dhe Maksillofacial
(Impakti i Covid-19)

 Dr. Msc. Milton Rroço
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Laparoskopia është një proçedurë kirurgjikale që i mundëson kirurgut hyrjen brenda barkut dhe
baçinit pa nevojën e incizioneve të mëdha të lëkurës, si edhe kryerjen e proçedurave të ndryshme
kirurgjikale. Praktikisht në ditët e sotme ajo përdoret në të gjitha proçedurat kirurgjikale, gjinekologjike,
urologjike, torakale, kardiokirurgji etj. Në Shqiperi Laparoskopia ka filluar aplikimet e saj pas viteve 90,
në SRD ka filluar në vitin 2005. Gjatë pandemisë, në mbarë botën janë ngritur shqetësime se kirurgjia
laparoskopike rrit rrezikun e kontaminimit me COVID-19, më shumë sesa operacioni i hapur; prandaj,
balancimi i sigurisë së ofruesve të kujdesit shëndetësor me përfitimin e kirurgjisë laparoskopike për
pacientin është jetike.

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi është paraqitja e evoluimit të kësaj proçedure në SRD si edhe
impakti i Covid-19 mbi risqet e mundshme mbi stafin mjekësor. 

Materiale dhe Metoda: Është marrë në shqyrtim periudha 2005 e deri më sot, aktiviteti kirurgjikal
laparoskopik në SRD.

Zhvillim: Në fillimet e saj laparoskopia përdorej vetëm në kolecistectomi, më pas filloi aplikimi i saj edhe
në riparimin e hernieve inguinale. Sot në SRD kryhen ndërhyrje laparoskopike edhe në urologji-
nefrektomi, pieloplastike, kalkula renale e ureterale, janë kryer ndërhyrje dhe në hepar për kiste të
ekinokokut dhe kiste të thjeshta të tij. Vlen për t’u përmendur fakti që në SRD është kryer për herë të
parë në spitalet publike nefrektomia laparoskopike dhe histerektomia laparoskopike me
sakrokolpopeksi.

Konkluzione: Duket se ka konsensus në literaturë se intubimi dhe ekstubimi janë procedura me rrezik të
lartë për ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe se nevojiten pajisje maksimale mbrojtëse. Nga ana tjetër,
ka prova minimale për rrezikun aktual të kontaminimit të ofruesve të kujdesit shëndetësor gjatë vetë
laparoskopisë, të presionit të dhomës së operacionit, tymit kirurgjikal, nxjerrjes së indeve ose deflacionit
të CO2. Sidoqoftë, studime të reja po botohen çdo ditë nga përvojat aktuale, dhe deklaratat e shoqërisë
azhurnohen vazhdimisht. Duket se nuk ka asnjë arsye për të braktisur kirurgjinë laparoskopike në favor
të kirurgjisë së hapur. Megjithatë, rreziqet nuk duhen nënvlerësuar, kirurgjia duhet të kryhet tek
pacientët me COVID-19 vetëm kur është e nevojshme dhe ofruesit e kujdesit shëndetësor duhet të
përdorin logjikën dhe sensin e përbashkët për të mbrojtur veten dhe të tjerët duke kryer operacione në
një mjedis të sigurt dhe të mbrojtur. Laparoskopia është një mënyrë miniinvazive e kryerjes së
operacioneve të ndryshme dhe aplikimi i saj në SRD është në avancë me spitalet e tjera publike dhe ka
një ecuri të kënaqshme në trajtimin e pacientëve.

Laparoskopia në SRD dhe impakti i Covid-19
Dr. Shkëlqim Ferko
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Në dhjetor 2019, një model i ri coronavirusi i quajtur si Sindromi i insufiçiencës respiratore akute nga
coronavirus 2 (SARS-COV2) u identifikua në Wuhan. Studime të shumta që nga fillimi i pandemisë kanë
treguar shkallë të ndryshme të dëmtimit hepatik në pacientët e infektuar me SARS-COV2. Megjithatë ende
nuk është identifikuar shkaku i saktë i dëmtimit të indit hepatik si dhe nuk ka një evidencë të qartë midis
dëmtimit të indit hepatik dhe Covid-19. 

Objektiva: Ky studim prezanton shkaqet e dëmtimit hepatik nga Covid-19 duke përfshirë efektin e
drejtpërdrejtë të SARS-COV2 në hepar, drug induced liver injury (DILI), si dhe në sëmundjet pre-ekzistuese
të heparit. Në studime të shumta është raportuar se mbi 60% e pacientëve të infektuar kishin alterim të
funksionit hepatik. Një studim epidemiologjik ka treguar se 43 raste me Covid-19 paraqesin shkallë të
ndryshme dëmtimi të heparit, me rritje të transaminazave si dhe 1 nga 99 pacientë dëmtime të thella të
heparit. Dëmtimet e heparit nga Covid-19 u shfaqën kryesisht si rritje anormale e ALT, AST, me një rritje të
lehtë të bilirubinës.

Materiale dhe Metoda: Janë marrë në shqyrtim pacientët e diagnostikuar me Covid-19 të hospitalizuar në
Spitalin Covid Durrës, gjatë periudhës Tetor 2020 – Maj 2021. Në total të hospitalizuar gjithsej 497 të sëmurë
ku në 33% të pacientëve (164 pacientë) rezultuan me ALT të rritur, 28% (139 pacientë me AST të rritur), 11%
(54 pacientë me bilirubin të rritur). Vetëm në 2 pacientë, seksi femër, mosha mesatare mbi 50 vjeç, 
 (0.4%) u konstatua kolestazë e thellë intrahepatike me rritje të FA dhe GGT me impakt autoimun.
Gjithashtu 4 pacientë të seksit femër (0.8%) u diagnostikuan me hepatit autoimun me ALT, AST mbi 20-
fishin e normës me FA dhe GGT të lartë si dhe ANA me një titër të lartë mbi 180. Në një paciente seksi femër
u konstatua overlap sindrom: Hepatit kronik Viral B me Hepatit Autoimun. Pacientë me sëmundje pre-
ekzistuese të heparit si hepatit kronik viral B, cirrozë hepatike alkolike, HCC mbi cirrozë kemi pasur 5
pacientë, të cilët kanë vdekur në Spitalin Covid Durrës (1%). Nga ana tjetër në 120 pacientë të vdekur gjatë
kësaj periudhe në spitalin Covid (24% vdekshmëri) rezultuan rreth 78 pacientë (65%) me alterim të
shprehur të funksionit hepatik.

Konkluzione: Dëmtimi i heparit është i zakonshëm në Covid-19, i cili mund të shkaktohet nga infektimi viral
i qelizave të duktuseve biliare ose dëmtim funksional i shkaktuar nga barnat antiviral. Megjithatë është
arritur në përfundimin se pacientët me Covid-19 shfaqin steatozë mikrovaskulare të moderuar dhe
inflamacion të lehtë të lobuleve hepatik të regjionit portal. Më shumë kujdes duhet treguar në pacientët
me sëmundje pre-ekzistuese të heparit si vlerësimi i funksionit hepatik, monitorimi dhe trajtimi, si dhe
evidentimi me saktësi i shkakut të dëmtimit hepatik. Krahas trajtimit të sëmundjes bazë duhet shtuar edhe
mjekimi me vitaminoterapi dhe hepatoprotektor dhe nëse dëmtimi është hepatotoksik (DILI), reduktimi
ose ndërprerja e antiviralit ose antibiotikëve.

Fjalët Kyç: Covid-19, Patologjitë e heparit, Hepatit B, Cirrozë hepatike.

Sëmundjet e heparit në Covid-19. Etiologjia,
trajtimi dhe prognoza

 Dr. Pranvera Kristani
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Kanceri zë vendin e dytë si shkaktar i vdekjeve në të gjithë botën. Rreth 18 milion raste
të reja diagnostikohen çdo vit. Pandemia e Covid-19 ka pasur një impakt negativ mjaft të
rëndësishëm në çdo aspekt të parandalimit dhe menaxhimit të kancerit në të gjithë botën.
Në këtë periudhë, e gjithë vëmendja u drejtua në menaxhimin e pandemisë ndaj Covid 19,
duke lënë në plan sekondar kujdesin onkologjik ndaj kancerit. Kjo për shkak të kufizimeve të
lëvizjeve në spitale, si edhe të aksesit ndaj ekzaminimeve diagnostikuese, screening-ut,
trajtimit onkologjik dhe follow-up it.

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi do të jetë paraqitja e literaturave, studimeve si dhe
eksperiencës klinike në SRD me pacientët me kancer, për evidentimin e impaktit negativ të
pandemisë të Covid-19, në diagnostikimin e hershëm, kurimin adekuat dhe follow-up-in e
të sëmurëve me kancer.

Materiale dhe Metoda: Literaturë e ndryshme, që evidentojnë impaktin e Covid-19 në
kujdesin ndaj kancer, të publikuara gjatë viteve 2020-2021. Referenca nga eksperienca
klinike në SRD.

Konkluzione: Pandemia e Covid-19 ka patur një ndikim të thellë në menaxhimin e kancerit
dhe shërbimin ndaj pacientëve. Megjithatë i gjithë personeli mjekësor në të gjithë botën ka
bërë një punë fenomenale dhe përpjekje madhore për t’i ofruar trajtimin më të mirë e të
përshtatshëm në këto rrethana restriktive. Është detyrë e të gjithë instancave qeverisëse e
ofruesve të kujdesit shëndetësor, ndërmarrjen e masave të nevojshme, për t’i siguruar
pacientëve shërbimin më të mirë e të arritshëm që nga screening, diagnoza, trajtimi
adekuat dhe follow-up. Si dhe rikthimin në normalitet të të gjithë situatës regresive të
shkaktuar nga pandemia i kujdesit ndaj kancerit.
Fjalët Kyç: Covid-19, Kancer, Screening, Trajtim onkologjik, Follow-up, Studime.

Impakti i Pandemisë Covid -19 në Kujdesin
Onkologjik ndaj Kancerit
Dr. Manjola Luzi
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Çfarë janë anosmia dhe ageusia? Anosmia ose hiposmia është mungesa ose
pakësimi i ndjesisë së nuhatjes, kurse ageusia identifikohet si mungesë e shijes. Janë
simptoma neurologjike të cilat shfaqen të lidhura së bashku për shkak të afërsisë së
qendrave nervore përkatëse: lobi frontal orbital (Olfaktore) dhe Insula (Shijimi).
Coronavirus migron përmes terminacioneve nervore olfaktore dhe arrin direkt në qendrat
duke shkaktuar anosminë dhe afërsia me qendrën e shijes shpjegon Ageusinë. Në
pacientët e prekur me COVID 19, anosmia dhe ageusia shfaqen menjeherë, pa praninë e
dëmtimeve të tjera nazale ose neurologjike me të cilat mund të shpjegohen.

Objektiva: Qëllimi i prezantimit do jetë një njohje e anatomisë së Nuhatjes dhe Shijes, si dhe
prekja e tyre në rastet e COVID 19. Shfaqja klinike e anosmisë dhe ageusisë në pacientët
COVID 19, por dhe ata me patologji të tjera që çojnë në shfaqjen e këtyre simptomave.
Vlerësimet klinike, diagnostike, si dhe trajtimi, megjithëse në rastin e pacientëve COVID 19,
ky i fundit nuk ekziston.

Materiale dhe Metoda: Studime nga Shoqatat Europiane të Neurologjisë dhe Otorinologjisë.

Konkluzione: Humbja e shijes dhe nuhatjes janë nga simptomat më të ndeshura gjatë
COVID 19. Më parë ndesheshin vetëm në ambiente profesionale si terminacione, ndërsa
tani kanë një lidhje shumë të fortë me COVID 19. Janë çrregullime që zakonisht shfaqen në
fazat fillestare ose të mesme të sëmundjes dhe që zhduken për disa javë. Gjithesesi, nëse
një pacienti të prekur nga COVID 19 fillon t’i rekuperohet, nuhatja apo shija, është shenjë e
pozitivitetit të sëmundjes, tregon ulje të ngarkesës virale.

Anosmia dhe ageusia (lidhur me COVID-19)
Dr. Elona Kodra

Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: COVID 19 me të drejtë është ende kryefjala e të gjithë qarqeve mjekësore kudo në
botë. Sigurisht klinika e epidemiologjisë zë vendin kryesor në diagnozë, por pa imazherinë
situata do të ishte shumë kaotike. Siç edhe dihet tashmë nga të gjithë, radiografia dhe
skaneri janë metodat kryesore të diagnostikimit imazherik të COVID 19. Radiografia është
metodë shumë e mirë diagnostikimi për vlerësimin e pacientëve me ankesa nga probabël
COVID 19 por të dhënat radiologjike janë evidente vetëm nëse prekja e mushkërive është e
moderuar e më shumë, nëse përdoren radiografi digitale dhe nëse pacientët
bashkëpunojnë. Skaneri ose tomografia e kompjuterizuar, është ende metoda e zgjedhur
diagnostike imazherike, sidomos me rezolucion të lartë, shërben për stadifikimin imazherik
të sëmundjes e përcaktimin e prognozës imazherike, por është shumë e kushtueshme, nuk
është kudo prezente dhe kurdoherë e vlefshme, sidomos për pacientët që nuk mund të
transportohen apo pacientët e reanimacioneve. Ekografia e pulmonit, e përdorur deri më
sot për vlerësimin e patologjive kardiake apo të patologjive të periferisë së pulmonit, është
gjetur se është shumë e vlefshme për vlerësimin e pacientëve me COVID 19, për të
vendosur diagnozën, për ndjekje të ecurisë, si edhe për prognozën e rasteve të rënda në
shtrat.

Misioni dhe vizioni: Të provojë që ekografia e pulmonit është metodë e vlefshme për
vlerësimin e pacientëve të dyshuar apo të dignostikuar me COVID 19 si edhe për ndjekjen e
ecurisë së tyre. Ky do të jetë gur themeli në misionin për mundësimin e përcaktimit të qartë
të protokollit të ndjekjes së pacientëve në reanimacione, pacientëve të pamundur në shtrat
apo të atyre në zona apo qendra ku CT nuk është e mundur.

Metoda dhe Konkluzione: Për vlerësimin ekografik të pulmonit në pacientët me COVID 19
është e nevojshme një aparat ekogafie me sondë sektoriale me frekuencë të ulët (kardiake
apo abdominale). Planet e skanimit dhe mënyra e skanimit janë tashmë të mirë
përcaktuara. Skanimi fillon me planet anteriore medioclaviculare axiale longitudinale e më
pas me planet axila dhe longitudinale në linjën axillare e më pas me skanimet
posterolaterale medioaxillare si majtas edhe djathtas. Gjatë ekzaminimit është e
domosdoshme identifikimi i linjave B (me shumë se tre), efuzionit pleural apo konsolidimit
pulmonar me anë të të cilave vlerësohet gjendja me pikë. Pozitiviteti i metodës kur
realizohet saktë është shumë i lartë dhe i krahasueshëm me skanerin e toraksit.
Fjalët kyçe: COVID 19, Linja B, Linja A, efuzion pulmonar, konsolidim pulmonar.

Ekografia e mushkërive në pacientët me
Covid 19. Metoda, Rezultatet, Perspektiva.
Dr. Elton Cekaj
Spitali Rajonal Durrës
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Hyrje: Pasiguria dhe izolimi janë të lidhura fort me problemet e shëndetit mendor. Pasiguria
rreth pandemisë COVID-19 ka potencialin të shkaktojë probleme të shëndetit mendor, të
cilat përfshijnë ankthin, stresin dhe depresionin. Pacientët me COVID-19 kanë një incidencë
të lartë të Çrregullimit të Ankthit dhe Çrregullimit Depresiv. Ecuria e vetë COVID-19 sipas
stadeve përbën faktorin stresues të fuqishëm për të pasur prezent këto çrregullime. Në një
studim ndërseksional, të realizuar nga Shah SMA., et al., ku morën pjesë 678 individë gjatë
periudhës Prill – Maj 2020, u arritën këto rezultate: 50.9% e pjesëmarrësve treguan
simptoma të ankthit, 57.4% treguan shenja stresi dhe 58.6% shfaqën depresion. Stresi,
ankthi dhe depresioni janë mbizotëruese në të gjithë globin gjatë kësaj pandemie COVID-19
dhe faktorë të shumtë mund të ndikojnë në shkallën e këtyre kushteve të shëndetit mendor.
Njerëzit e moshës 18-24 vjeç, femrat dhe njerëzit në marrëdhënie jomartesore përjetuan
stres, ankth dhe depresion. Individët e ndarë përjetuan stres dhe ankth. Të martuarit
përjetuan ankth. Beqarët dhe të divorcuarit përjetuan depresion. Individët e papunë
përjetuan stres dhe depresion. Studentët përjetuan ankth dhe depresion. Kanadaja, Britania
e Madhe dhe Pakistani janë të gjitha vende që po përjetojnë stres dhe depresion në tërësi.
Një numër i zgjatur i ditëve në karantinë u shoqërua me rritje të stresit, ankthit dhe
depresionit. Prania e familjes solli nivele më të ulëta stresi, ankthi dhe depresioni. Së fundmi,
mungesa e ushtrimeve u shoqërua me rritjen e stresit, ankthit dhe depresionit. 

Objektiva: Qëllimi i këtij prezantimi është paraqitja e literaturave dhe eksperiencës klinike
në pacientët me COVID-19, të cilët janë mjekuar ambulatorisht dhe në kushte spitalore. 

Materiale dhe Metoda: Literaturë psikiatrike si, DSM – V, PHQ – 9, Eksperienca klinike. 

Konkluzione: Pacientët me COVID – 19 të cilët kanë ecuri të mesme dhe të rëndë të vetë
Covid-19 kanë risk të lartë për të patur çrregullim ankthi dhe depresioni. Suporti familjar
është tepër i rëndësishëm në ecurinë e ankthit dhe të stresit. 

Fjale kyçe: Ankth, Depresion, COVID – 19. 

Depresioni dhe ankthi në pacientët me
COVID-19

Dr. Greta Guga
Spitali Rajonal Durrës
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