


MESAZH MIRËSEARDHJE 

Të nderuar kolegë, të nderuar miq,
 
Kemi nderin dhe kënaqesinë që 
në emër të Shoqatës Shqiptare të 
Kardiologjisë dhe të Shoqatës së 
Kardiologëve të Kosovës, t’ju ftoj-
më dhe t’ju urojmë mirëseardhje 
në Konferencën e përbashkët të 
organizuar nga Shoqatat tona, në 
ngjarjen që ne e kemi pagëzuar 
Konferenca e Vjeshtës, dhe e cila 
jemi pajtuar që të jetë tradicionale 
në të ardhmen. Ne kemi vendosur 
që Konferencën e pare të përbash-
kët ta mbajmë në Qytetin historik 

të Prizrenit, në qytetin ku 140 vjet më parë është mbajtur Lidhja e Prizrenit. 
Pikërisht në këtë qytet ftojmë të gjithë profesionistët shqipfolës që të ndjekin Konfe-
rencën “Risitë në kardiologji - 2018”, në të cilën ekspertët e fushës së kardiologjisë 
do të shpalosin qëndrimet më të reja në trajtimin e patologjive kardiovaskulare, të 
cilat Shoqata e Kardiologëve Europian ka miratuar me rastin e lansimit të 5 udhërrë-
fyesve të rinj të  saj, një muaj më parë në Kongresin vjetor të saj. 
Qëllimi kryesor i kësaj konference është unifikimi i qëndrimeve vendore në dy shtetet 
tona rreth menaxhimit të këtyre patologjive, si dhe synon të vetëdijësojë komunitetin 
mjekësor për aplikimin e këtyre udhërrëfyesve tek pacientët tanë. 
Kjo konferencë do të jetë një mundësi përpara nesh për të mësuar nga njohuritë, ekspe-
rienca e disa prej ekspertëve më të dalluar në fushën e kardiologjisë në vendet shqipfolëse. 
Ne shpresojmë se ne do të largohemi nga kjo konferencë të pasuruar me një kuptim më të 
qartë rreth problemeve bashkëkohore në fushën e menaxhimit të patologjive kardiovasku-
lare, për të cilat Shoqata Europiane e Kardiologjisë ka vendosur që këtë vit të ketë risi. 
Falënderojmë Kryesitë e të dy shoqatave për përkushtimin e tyre në organizimin e 
kërsaj konference. 
Gjithashtu shprehim falënderimet tona të veçanta për industrinë farmaceutike, për 
sponsorat dhe ekshibitorët, kontributi i të cilëve është i padiskutueshëm në mbësh-
tetjen për organizimin e kësaj konference, e cila do të mbetet një ngjarje e rëndë-
sishme, jo vetëm për vlerat shkencore, por edhe për frymën e bashkëpunimit e të 
miqësisë ndërmjet kardiologëve kudo qofshin ata.
Ne ju urojmë edhe një herë të gjithëve mirëseardhjen dhe shpresojmë që kjo 
konferencë do jetë shumë frutdhënëse për ne të gjithë.
 
Prof. Dr. Mimoza Lezha, FESC 
Presidente e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë
Prof. Dr. Gani Bajraktari, FESC
President i Shoqatës së Kardiologëve të Kosovës



Komiteti Shkencor:
Prof. dr. Mimoza Lezha FESC, 
Prof. dr. Gani Bajraktari, FESC,
Prof. dr. Artan Goda FESC, 
dhe
Prof. dr. Shpend Elezi, FESC

Komitetin organizativ:
Prof.  Mimoza Lezha,FESC 
Prof.dr. Gani Bajraktari, FESC
Dr. Naltin Shuka, dhe
Dr. Edmond Haliti.

Sekretaria:
Dr Naltin Shuka, 
Dr. Edmond Haliti,
Dr.Jona Leka, 
Dr. Afrim Poniku,
Dr. Gojarjt Pllana
Dr.Senada Husi, dhe
Anila Konci. 

Programi: 

9.15-10.15 Regjistrimi
10.15-10.25 Fjala përshëndetëse: 

 Prof.dr. Mimoza Lezha FESC
 Prof.dr. Gani Bajraktari FESC, FACC

10:25 – 12:00  Seanca e parë:
  Moderatorë: 
  Mimoza Lezha, Shqipëria
  Gani Bajraktari, Kosova
  Arian Frashëri, Italia

10:25-10:40 Prof.dr. Shpend Elezi, Kosova 
 Definicioni i dëmtimit miokardial dhe infarktit të miokardit. 

10:40-10:55 Prof.dr. Mimoza Lezha, Shqipëria 
 Definicioni i 4-të universal i dëmtimit miokardial dhe infarktit 
 të miokardit (ESC 2018) 

10:55-11:10 Prof.dr. Arian Frashëri, Itali
 Trajtimi i pacintëve me STEMI në vendet në zhvillim sipas udhërëfyesve 2018. 

11:10-11:30 Prof.dr. Alban Dibra, Dr. Naltin Shuka, Shqipëria 
 Revaskularizimi Miokardial – Parimet e përgjithshme 

11:30-11:50 Prof.dr. Gani Bajraktari, Kosova
 Revaskularizimi Miokardial – Risitë 2018 nga ESC

11:50-12:00 Diskutim në panel dhe auditor

12:00-12:30 Pushim - kafe

12:30 – 14:00 Seanca e dytë: 
  Moderatorë:
  Faik Hima, Kosova
  Idriz Balla, Shqipëria
  Rexhep Manaj, Kosova



12:30-12:50 Dr. Faik Shatri, Kosova: 
 Mjekimi i hipertensionit arterial – parime të përgjithëshme

12:50-13:10 Prof.dr. Mihal Tase, Shqipëria:  
 Mjekimi i hipertensionit arterial – Risitë 2018 ESC
13:10-13:30 Dr. Sonila Bele, Dr Albana Doko, Shqipëria
 Trajtmi i sëmundjeve kardiovaskulare gjatë shtatzanisë – Risitë 2018 ESC      

13:30-13:50 Ass.dr. Edmond Haliti, Kosova:  
 Synkopat, diagnoza dhe trajtimi – Risitë 2018 ESC   

13:50-14:00 Diskutim në panel dhe auditor

14.00 Dreka e përbashkët 


