
 

Aktivitete  te organizuar gjate Dites Boterore te Tuberkulozit  24 Mars 2018. 

 

Tema e organizimit te ketyre aktiviteteve ka qene ndergjegjesimi mbi semundjen e Tuberkulozit 

bazuar mbi logon e Dites Boterore te TB 2018: Kerkojme Lider per TB . Udheheqes per nje bote 

pa TB , Ne mund ta luftojme TB . 

Ne date 19/03/2018  

Ne spitalin Universitar “ Shefqet Ndroqi” ku trajohen dhe  pjesa me e madhe e pacienteve me TB 

u organizuan aktivitete ne cdo klinike nga personeli shendetesore .Cdo pacienti te shtruar si dhe 

familjareve te tyre ju shperndan fletepalosje me informacione rreth semundjes se TB . 

Ne date 20/03/2018 

Ne kuader te javes Boterore te Tuberkulozit, Departamenti i Promocionit Shendetesor ne ISHP, 

ne bashkepunim me Programin Kombetar te Tuberkulozit, organizuan nje takim me specialiste te 

promocionit shendetesor nga rrethet. 

 Shefja e Departamentit te promocionit ne Shendetin Publik , Dr.Gentiana Qirjako shpjegoi qarte 

qellimin e ketij aktiviteti , perfshirjen e te gjithe aktoreve shendetesore dhe jo vetem ne luften 

kunder TB . 

Qellimi u takimit ishte transmetimi i mesazheve te kesaj jave ne te gjitha rrethet e vendit . 

U  shperndan material informuese rreth semundjes se TB si dhe posterat TB me logot perkatese 

te Dites Boterore TB  2018  te lancuara dhe nga Organizata Boterore  e Shendetesie . 

Ne date 23/03/2018 

Laboratori Kombetar i References per Tuberkulozin me  stafin e perkushtuar te laboratorit te 

Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” me punen e tyre te palodhur per zbulimin e rasteve me TB . 

organizuan nje takim  per luften kunder TB  e cila eshte nje semundje qe sherohet, eshte e 

papranueshme qe sot te vazhdoje te vrase akoma! 



Perfshirja e mediave televiziove  

1. Emisoni televiziov : 7pa5 - Dita botërore e tuberkulozit - 23 Mars 2018 - Show - Vizion 

Plus 

2. Dita Botërore e Turbekulozit, Donika Mema e ftuar në Ora News 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv% 

Takim ne qendren shendetesore Kamez me mjeket e familjes dhe specialistet e kesaj 

qendre . 

Ne kete takim u diskutua dhe mbi perfshirjen e semundjes se tuberkulozit ne Sherbimin Paresor e 

cila eshte  dhe nje nga objektivat e forte te strategjsie te Tuberkulozit 2016-2019..Zbulimi i 

rasteve  ne kohe, diagnostikimi i duhur ,marrja e mjekimit ne menyre te rregull  si dhe 

monitorimi i kimioprofilaksise , 

 Nje elemet tjeter i rendesishem qe u diskutua ishte dhe pacientet me rezistence bakteriale qe 

eshte nje nga porblematika sot me te medha ne bote dhe duhet te punojme te gjithe se bashku per 

luften kunder TB si dhe MDR-TB . 

Ne kete takim moren pjese perfaqesue nga Programi Kombetar i TB .Dr, Donika Bardhi Mema 

,Drejtoria e Sherbimit Paresor  Dr. Dritan Ulqinaku, Perfaqesues i Organizates Boterore te 

Shendetesie ne Tirane  Dr, Artan Mesi  si dhe drejtoresha e kesaj qendre Dr.Viola  Halili. 

Ne date 24/03/2018  

Ne spitalin Universitar “ Shefqet Ndroqi” Tirane u organizua nje takim ku moren pjese ; 

Ministraj e Shendetesise dhe puneve Sociale Znj. Ogerta Manastirliu, Drejtoresha e Organizates 

Boterore te Shendetesise Znj.Nazira Artikova , Drejtori I spitalit Prof.Perlat Kapisyzi dhe gjithe 

stafi mjekesor  

MSH është e angazhuar në mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe logjistikës në këto qendra.  

Një sistem mjaft të mirë informimi që bazohet në të dhëna individuale dhe në një fletë njoftimi të 

rasteve me TB mjaft të detajuar. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%25


Shpërndarje sipas nevojave e stafit mjekësor që angazhohet në kontrollin e TB. 

Vendi është pajisur me aparate radiologjike në të gjitha distriktet dhe me tomografi të 

kompjuterizuar në të gjitha spitalet regjionale 

MSH ka marrë masa për një shpërndarje sipas nevojave të personelit shëndetësor veçanërisht në 

zonat më të varfra dhe problematike të TB. 

Në forcimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi, veçanërisht për diagnozën dhe trajtimin e 

sëmundjeve respiratore në shërbimin ambulator.  

Trajtimi i TB në rrethe. Kjo vendosi marrëdhënie më të mira ndërmjet stafit mjekësor në rrethe 

dhe të sëmurëve TB dhe familjarëve të tyre, duke ndikuar edhe në kontrollim më të mirë të 

kontakteve dhe vatrave me TB. 

Masat e kontrollit të infeksionit ndaj TB kane filluar  të përforcohen edhe ne rrethe  sidomos tani 

që ka filluar trajtimi i të sëmurëve më TB në spitalet e rretheve ku me pare trajtoheshin vetem ne 

Tirane, Shkoder dhe Korce Përmirësimi i diagnozës bakteriologjike të TB nëpërmjet 

riorganizimit të rrjetit laboratorik bakteriologjik për një diagnozë më cilësore dhe më të shpejtë 

duke rritur kapacitetet diagnostikuese të Laboratorit Kombëtar të Referencës 

Aktivitete u organizuan dhe ne cdo dispanserit te rrethit ku pacientet me Tuberkuloz marrin 

mjekimin per te pakten 6 muaj . 

Per cdo  aktivitet u shperndan materiale ndergjegjesuese si postera ,fletepalosje dhe 

informacione mbi te dhenat e fundit te Tuberkulzoit ne Shqiperi dhe ne Bote si dhe u 

pasqyrua me foto.  

Kordinatore e Programit Kombetar te TB    

Donika Bardhi Mema  
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