
CURICULUM VITAE 
Lindur në Gjirokastër më 27.09.1952. 

  
∙         ARSIMIMI DHE  PUNËSIMI 

1960-’68                  Shkollën 8 vjeçare “Sadush Çuna” Golem (nota mesatare 10) . 
1968-’72                  Shkollën e Mesme të Përgjithëshme“Abas Shehu”  Tepelenë (nota mesatare 9.6). 
1972-’77                  Fakultetin e Mjeksisë së Përgjithëshme Tiranë (nota mesatare 8.5). 
1977-‘79                  Shef i Shëndetësisë “Brigada e Tankeve”  dhe specializim për Pediatri (pa shkëputje nga puna). 
1980-’89                  Përgjegjës i Q.SH. Golem. 
1989-’93                  Mjek në Spitalin “Omer Nishani” Gjirokastër (patologji). 
1993-’94                  Kualifikim në dy klinika private Greqi për patologji dhe pediatri. 
1994-’98                  Mjek privat në Gjirokastër. 
1999-’08                  Shef i Shtëpisë së Edukimit dhe Promocionit Gjirokastër. 
2008-’11                  Mjek urgjence në Spitalin Rajonal “Omer Nishani” Gjirokastër. 
  

∙         PROVIME PASUNIVERSITARE 
                                1-Sëmundjet e brendëshme. 

2-Filozofi. 
  

∙         GJUHË TË HUAJA 
1-Anglisht (zotërim me të folur dhe të shkruar). 

                                2-Rusisht (njohuri të kufizuara - përkthim literature mjekësore). 
                                3-Gjermanisht (njohuri të kufizuara). 
                                4-Italisht (njohuri të kufizuara - përkthim literature mjekësore). 
                                5-Frengjisht (njohuri të kufizuara – përkthim literature mjekësore). 
                                6-Greqisht (njohuri të kufizuara). 
  

∙         BOTIME SHKENCORE DHE ARTISTIKE (LIBRA, DISPENCA, MONOGRAFI, STUDIME ETJ.) 
                                1-Përballë fallsifikatorëve të historisë (bashkëpunim) (Sofia-Bullgari, Zyrih - Zvicër). 
                                2-Mjeku këshillon 1(Shqipëri 1998) (Kam marrë çmim të parë për publicistikë shkencore për këtë libër.). 
                                3-Lidhësi shpirtërore (bashkëpunim) 2004. 
                                4-Gjirokastra – Shërbimi Shëndetësor në Shekullin e 20-të (Studim-dorëshkrim). 
                                5-Komplet dispencash për Kurset Infermierore 1 vjeçare dhe Kujdesin Shëndetësor Familjar (15 vëllime) (2004-2005). 
                                6-Dispenca për Alkoolin, Duhanin, Seksin, etj.(2005-2008). 
                                7-Profilaksia e kancerit (2007). 
                                8-Barbaritë serbe dhe neurozat e tmerrit (studim - dorëshkrim 1999) . 
                                9-Zakonet e Labërisë (studim - dorëshkrim i publikuar në shtypin periodik 1980-‘99). 
                                10-Kolosët e Jugut 1(Skenar dokumentari për dr. Vladimir Basharin 2002). 
                                11-Mjekësia praktike (dorëshkrim i publikuar në shtypin periodik (2006-2008). 

12-Uji,ajri dhe toka në rrethin e Gjirokastrës  (Studim i prezantuar tek EASY-ECO 2008). 
13-Bëmat e xhaxhait tim Zeko Stroka (monografi 2012). 
14-Kolosët e Jugut 2 (Monografi për dr. Theodhori Raftin 2013). 

                                15-Shqipëria dje dhe sot ( Buletin periodik 3 mujor në shqip dhe anglisht 2005- 2012). 
                                16-Treatment of skin cancer with alternative methods (2020 Journal of Natyral and Technical Sciences-Academy of 

Sciences of Albania  

 
∙         ORGANIZIM VEPRIMTARISH SHKENCORE 

  
A- NË NIVEL ZONAL 

                                1-Arritje në Shërbimin Shëndetësor në zonën e Golemit gjatë viteve 1980-’89. 
                                2-Hapje e ekspozitës herbaristike - Bimët mjekësore të Labërisë dhe përdorimi i tyre 1989. 
                                3-Trajtimi me bimë mjekësore dhe me barna i presionit të lartë të gjakut në zonën e Golemit 1980-1989. 
                                4-Struktura e ushqyerjes së popullatës në zonën e Golemit 1989. 
                                5-Golemi: Shëndetësia dhe arsimi në shekullin e 20. 
  
                                B- NË NIVEL RRETHI 
                                1-Diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve ndërgjinore. 
                                2-Duhani dhe shëndeti. 
                                3-Terapia antimikrobike. 
  



                                C-STUDIME SHKENCORE TË PREZANTUARA  NË SIMPOZIUME, SESIONE DHE KONFERENCA SHKENCORE 
                                1-Lufta e të kundërtave në mjekësi. 
                                2-Distrofia dhe rakiti në zonën e Golemit. 
                                3-Lindshmëria dhe vdekshmëria foshnjore në zonën e Golemit dhe Lazaratit. 
                                4-Melhemi i shtogut dhe përdorimi i tij. 
                                5-Bruceloza dhe kultura e popullatës në rrethin e Gjirokastrës. 
                                6-Terapia antimikrobike në shërbimin ambulator në rrethin e Gjirokastrës. 
                                7-Terapia me tretësira të thjeshta hidratuese në shërbimin spitalor Gjirokastër. 
                                8-Alkooli, duhani, droga dhe ndërthurja gjinore në shkollat e mesme të rrethit Gjirokastër(2000-2008). 
                                9-Roli i krismave të armëve tek qentë. 
                                10-Revoltat e vitit 1997 dhe prirja e të folurit me vete. 
                                11-Duhanpirja në rrethin e Gjirokastrës. 
                                12-Ushqimi, kultura dhe pritshmëria e sëmundjes së kancerit të lëkurës në Shqipëri. 
                                13-Niveli shkencor i studentëve të infermieristikës dhe personelit mjekësor në rrethin e Gjirokastrës. 
                                14-Organizimi i shërbimit mjekësor gjatë viteve 1950-2000 në spitalin e Gjirokastrës. 
                                15-Struktura e shërbimit në spitalin e Gjirokastrës 1918-2010. 

                                16-Shfaqja e tipareve gjinore ne moshen 10-15 vjecaret zona e Kardhiqit(2015) 

17-Semundjet e fytit, hundes ne moshen 10-15 vjecaret zona e Kardhiqit(2015) 

                                  18-Trajtimi I BCC me metoden mjekesore tradicionale  Gjirokaster 2016 

                                  19-Treatment of primary skin Melanoma with tradicional medicine methods  Viene 2016 

                                  20-Efektet e ujrave sulfurore tek moshat e rritura Vlore 2018 

 
∙         PROJEKTE 

                                1-Kujdesi për njerzit e braktisur në qytetin e Gjirokastrës (bashkëpunim me shoqatën Nehemia). 
                                2-Kujdesi për jetimët dhe sakatët e lindur në qarkun e Gjirokastrës dhe në rrethet Sarandë dhe Delvinë. 
                                3-Trajtimi i narkomanëve dhe të alkolizuarve në qytetin e Gjirokastrës (bashkëpunim me shoqatën Nehemia). 
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