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Kodi  ECTS/kredi 5 
Semestri  II 

Javët mësimore 15 Orët mësimore Ligjërata Ushtrime 

3 2 
Metoda e 
mësimit 

Ligjerata,ushtrime,punime,konsulltime,teste,raste studimi,detyra,ushtrime etj. 

Konsultime Dy ore pas ligjëratave 
Mësimdhënësi Dr.sci. Adem Musliu Tel/mobile O44 195 862 

 e-mail Ademmusliu@hotmail.com 

Asistenti  Tel/mobile  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës      Përfitimet e Studentit 
Qellimi i studimit te kesaj  lemie eshte te  
Njihen  studentet  me gjendjen emergjente 
te  LENDIMEVE SHENJAVE VITALE 
,fashimet imobilizimet reanimimet 
,transportin e te lenduarve gjendjen 
momentale te aksidenteve dhe ndihma e 
are etj  sistemeve 
kardiologjike,pulmologjike 
gastroenterologjike , ajo renale , ,etj  

Njohuritë:  
- Të kuptoi konceptet themelore  mbi veprimet 
mjekesore   mbi gjendjen emergjente, te statusit 
shendetesor te proceseve te ndryshme fiziologjike  
te organeve (sistemeve te organeve) te njeriut 

 

 
Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime 
ekipore   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 
 
Kushtet për realizimin e temës mësimore:    
  Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave statistikore              
Mënyra e vlerësimit të studentit  ( në %):  
Prezantimi dhe puna grupore: 0-5 % 
Prezantim Individual: 0-10 % 
Aktiviteti: 0-5 % 
Punim seminarik: 0-10 % 
Testi i I:  0-20 % 
Testi i II: 0-20 % 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91-100   10 (dhjetë 
81-90  9 ( nëntë) 
71-80 8 (tetë) 
61-70 7 (shtatë) 
51-60 6 (gjashtë) 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve  
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Lënda                            MJEKËSIA NE EMERGJENCA      



Provim përfundimtar: 0-30% 
Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime 
  
Ngarkesa e studentit për lëndën  
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 2 13 26 
Punë Praktike 1 6 6 
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren - - - 
Kolekfiume/seminare 3 2 6 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak 2 14 28 
Përgatitja përfundimtare  për provim 2 4 8 
Koha e kaluar ne vlerësime ( teste,kuiz, 
provimi final) 

3 3 9 

Projektet propozimet 1 5 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim,  p.sh. nëse 
lënda i ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë 
angazhim gjatë semestrit 180 orë  

Ngarkesa  
totale:   

         150 

 Ligjërata Ushtrime 
 Tema Orë

t 
Tema Or

ët 
1 Java e parë- Rendesia e dhenjes se 

ndihmes se pare.Ndihma e pare per 
menjanimin e drejte perdrejt te shkaktareve 
te rrezikut qe e keqesojne gjendjen 
shendetesore te te semurit ose te lenduarit  
Basri Lenjani: Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2016 fq 1-20 

3 Ekzaminimi  paresor dhe 
dytesore e te lenduarit . 

 

2 

2 Java e dytë-Zbatimi i ndihmes mjekesore  
ne vendin e ngjarjes  te te semuarit apo te te 
lenduarit  gjate transportit  si dhe 
institucionet shendetesore  perkatese  
Basri Lenjani: Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2016 fq  22-47 

3 Vleresimi i vendit te aksidenteve 

,shkalla e rrezikshmerise  e te 

lenduareve  dhe rrezikshmeria e 

shpetimtarit ,shenjat jetesore , 

pulsi temperature tensioni etj 

2 

3 Java e tretë-Ndihma e shpejt per tu ofruar 
njohuri elementare per shpetimin e jetes. 
 Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 6-15 

3 Shkaktaret  e obstruksionit te 

rrugeveve te frymemarrjes.   

 

2 

4 Java e katërt-Aftesimi i qytetareve  per te 
ofruar ndihmen e pare . 

3 Ndihma e parë  në vendin e 
ngjarjes 

2 



Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 20-32 

 

5 Java e pestë- Ndihma e pare ne raste te 
fatkeqësive të mëdha: 
tërmeteve,vërshimeve,zjarreve.fatkeqësive 
të renda nëkomunikacio,miniera etj 
Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 82-92 

3 Mënyrat (llojet) e transportit te 
te semuareve apo te te 
lënduareve.  

2 

6 Java e gjashtë- Ndihma e pare  masë për 
shpëtimin e jetës dhe parandalimin e  e 
invaliditetit dhe nderlikimet tjera .Ndihma e 
pare  gjate lëndimeve e  punë  aksidenteve 
ne trafik vrasjeve,plagosjeve, goditjeve me 
mjete të forta, rënja nga katet e larta, 
lëndimet nga rryma elektrike,mbytjeve ne 
ujë,lendimet nga mjetet kimike fizike dhe 
biologjike etj 
Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 92-98 

3 Imobilizimet.  

 

 

2 

7 Java e shtatë- Gjendja te cilit kanë prioritet 
per ndihmen e pare ngulmimi ,gjakderdhja, 
lendimi i boshtit kurrizor gjendja 
aksidentale,lëndimet e kokes,barkut dhe 
lendimet e  shkaktuara  nga të goditurat e 
trupit me gërmadha  
Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 128-135 

3 Vlerësimi i parë intermediar 2 

8 Java e tetë-Roli i shpetimtarit  në ofrimin e 
ndihmes së pare  mënyra e  ofrimit të 
ndihmes së pare  njohja dhe vlerësimi i 
nevojave  
Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 118-128 

3 Imobilizimi i krahrorit urëzës 
tibies etj 

Manueli i emergjencave (kruqi i 
kuq spanjoll) Prizren 2001 

 

2 

9 Java e nentë- Marrja e vendimeve për 
ofrimin e ndihmes së parë  dhe vlerësimi i 
vendit  ku ka ndodh aksidenti  
Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 133-141 

3 mbi Marrja e vendimeve për 
ofrimin e ndihmes së parë  dhe 
vlerësimi i vendit  ku ka ndodh 
aksidenti 

2 

10 Java e dhjete- Kontrolli i situates në vendin 
e ngjarjes vlerësimi i vendit të katastrofës  
shkalla e rrezikshmerisë të të lënduareve  
dhe rrezikshmëria  e shpëtimtarit . 
Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 66-78 

3 Kontrolli i situates në vendin e 
ngjarjes 

2 

11 Java e njembdhjete- Kujdesi që kërkohet 3 Djegiet.faktoret qe varet gjendja   2 



nga shpëtimtari  dhe personat që ofrojn 
ndihmen e parë mjetet eksplozive zjarret e 
mëdha ,burimet e hapura te energjise 
elektrike  vazhdues elektrike  tymi, 
vershimet tërmetet etj. 
Basri Lenjani: Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2016 fq  2-31 

shkalla e djegies gjat aksidenteve  

 

12 Java e dymbdhjete- Ndihma e pare 
mjekesore  qendra emergjente  mjeku 
kujdestar detyrat dhe pergjegjësit e tyre. 
 Basri Lenjani: Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2016 fq  158-166 
 

3 Sherbimi i emergjencave  

 

2 

13  Java e trembëdhjete- Vleresimi dhe 
përcjellja e shenjave jetësore  parimet 
themelore që duhet të rrespektuar  gjatë 
gjendjes se jashte zakonshme  
Dr A.Musliu ”Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2019, fq 133-142 

3  Gabimet më të shpeshta gjatë 
zbatimit të reanimimit  

2 

14 Java e katermbdhjete- Elementet qe duhet 
të zbatohen ne raste emergjente  
Basri Lenjani: Mjeksia emergjente” 
Prishtinë 2016 fq 40-60  

3 Manueli i emergjencave  

 

 

2 

15 Java e pesëmbëdhjete- Vleresimi i dyte 
intermediar 
 

3 Vlerësimi i dytë intermediar 2 
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VËREJTJE: 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
   Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  
apo rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e 

studentëve duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve.  
 
 

Vërejtje për studentin: 



Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  
   Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  
   Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
   Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
   Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


