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Rreth Konferencës 2021: Aktivitet Hibrid
Urdhëri i Infermierëve të Shqipërisë (UISH) dhe Shëndet për të Gjithë (HAP)
përzemërsisht ju fton në “Konferencën Ndërkombëtare “Roli i Infermiermierëve në
Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor Parësor Përballë Sfidave të Reja Shëndetësore” – e
planifikuar të mbahet më 6 Tetor 2021 në Tiranë, Albania.
Ky aktivitet shkencor është planifikuar si format hibrid me versione virtuale dhe onsite ku
pjesëmarrësit do të marrin pjesë në konferencë në Tiranë .
Tema e konferencës është rreth shërbimit shëndëtësor parësor dhe rolin e infermierëve
përballë sfidave të reja shëndetësore. Roli i shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor për të
arritur qëllimin global, në veçanti integrimin e ndërhyrjeve efektive është thelbësor. Për më
shumë se dyzet vjet Kujdesi Parësor Shëndetësor (SHPK) është njohur si gurthemeli i një sistemi
shëndetësor efektiv dhe të përgjegjshëm. Deklarata e Alma-Ata e vitit 1978 riafirmoi të
drejtën për nivelin më të lartë të arritshëm të shëndetit, me barazinë, solidaritetin dhe të
drejtën për shëndetin si vlerat e saj thelbësore. Infermierët kanë një rol kryesor në kujdesin
parësor në zgjerimin, lidhjen dhe koordinimin e kujdesit. Por gjithashtu nevoja për të forcuar
rolin e infermierëve në ekipin profesional të kujdesit shëndetësor parëso r duhet të merret në
konsideratë duke krijuar modele të reja të shërbimeve të kujdesit që plotësojnë nevojat më
të ngutshme të identifikuara në nivelin e komunitetit, të tilla si parandalimi dhe kontrolli i
sëmundjeve jo-ngjitëse, kujdesi në shtëpi për të moshuarit, modele të kujdesit përmes
teknologjisë dixhitale, veçanërisht në zonat e thella etj. Shekulli i 21-të dhe pandemia e
COVID-19 shtuan kërkesat për kujdes për shkak të barrës në rritje të sëmundjeve kronike
afatgjatë dhe të shumta, duke vendosur sistemet shëndetësore dhe personelin shëndetësor
në të gjithë botën përballë sfidave të reja.
Kjo konferencë ndërkombëtare do të jetë e para në llojin e saj që do të fokusohet tërësisht
në shërbimin dhe kujdesin shëndetësor parësor. Gjithashtu, konferenca synon të trajtojë
aspektin social të infermierisë, pasi disiplina e infermierisë ë më shumë se kujdes, është një
vlerë shoqërore dhe pandemia COVID-19 theksoi më tej aspektin social të profesionit të
infermierit.
Programi i konferencës është një kombinim i prezantimeve kryesore (nga lektorë të huaj dhe
vendas), prezantimeve orale nga infermierë profesionistë, studentë të infermierisë, dhe
prezantimi i posterëve virtual, i cili shërben si një platformë për shkëmbim të njohurive,
diskutimeve rreth sfidave që ata hasin në praktikën e përditshme të infermierisë në shërbimin
shëndetësor parësor.
Si një nga ngjarjet më të rëndësishme të infermierisë, konferenca ndërkombëtare “Roli i
Infermierëve në Shërbimin e Kujdesit Shëndetësor Parësor Përballë Sfidave të Reja
Shëndetësore” është mundësia juaj të ndani punën t dhe të ndërtoni profilin tuaj profesional
në një skenë ndërkombëtare, në një nga forumet më të respektuara të infermierisë në
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë.
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Data të Rëndësishme
 Afati i fundit për
dorëzimin e
abstrakteve dhe
punimin e plotë
20 Shtator 2021

 Afati i regjistrimit të
hershëm
Deri 30 Shtator 2021

 Afati i fundit i
regjistrimit
3 Tetor 2021

 Njoftimi i pranimit
Brenda 10 ditëve
pas aplikimit

 Data e Konferencës
6 Tetor 2021

 Vendi i Konferencës
Tiranë, Albania

Sponsorat e Konferencës

Urdhri i Infermierit është Ent publik jobuxhetor, i cili përfaqëson
interesat e përbashkëta të profesioneve: infermier/e, mami, fizioterapeft/e, teknik/e
laboratori, teknik/e imazherie, logopedist/e si dhe rregullon marrëdhëniet ndërmjet
tyre, në funksion të publikut, është i pavarur, profesional, i depolitizuar, i hapur për
të gjithë anëtarët, pavarësisht nga përkatësitë e tyre racore, etnike, fetare apo
politike. Ka si mision ruajtjen e standardeve të miratuara nga Ministri i Shëndetësisë
në ushtrimin e profesioneve.

Shëndet për të Gjithë, është një projekt i Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim po zbatohet në Shqipëri që prej vitit 2015. Faza e parë e
projektit e cila u zbatua nga konsorciumi i përbërë nga 3 organizata: Instituti Zviceran i
Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale, Save the Children dhe Terre des Hommes, u
finalizua në 31 mars 2019.

Tematikat e Konferencës
Mirëpresim abstraktet që trajtojnë një nga temat e mëposhtme të
Konferencës:


Adresimi i nevojave për riformimin e rolit infermieror në shërbimet e kujdesit
shëndetësor parësor.



Nevoja për të hartuar modele të reja të kujdesit shëndetësor parësor që marrin
parasysh nevojat për kujdes të popullatës dhe gjendjen e shkaktuar nga pandemia
COVID-19.



Të nxjerrë në pah aspektin social të infermierisë në kontekstin e kujdesit për
sëmundjet kronike dhe pandeminë COVID-19.



Sfidat aktuale në infermierinë e shërbimit shëndetësor parësor në lidhje me
kërkimin, teknologjinë dhe edukimin infermieror.



Trajnimi, edukimi i vazhdueshëm dhe akreditimi i infermierëve të kujdesit
shëndetësor parësor.



Bashkëpunimi me palët e interesuara dhe politikëbërësit.

Dhe tema të tjera që pasqyrojnë përparimin e praktikës infermierore në kujdesin parësor.
Preferenca do t'i jepet studimeve të kërkimit të infermierisë të bazuar në evidenca,
prezantimit të ndërhyrjeve inovative dhe modeleve të kujdesit dhe perspektivave të
orientuara drejt së ardhmes që kontribuojnë në rritjen e kapaciteteve dhe aftësive të
infermierëve të kujdesit shëndetësor parësor.

Konferenca do të akreditohet nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim për
Profesionistët e Shëndetit (QKEV).
Të gjitha punimet do të botohen në librin e abstrakteve të pajisur me ISBN.
Pjesë marrja në konferencë është pa pagesë .

Arsyet për të marrë pjesë:
Mos e humbni shansin tuaj për të prezantuar në
“Konferencën Ndërkombëtare “Roli i Infermiermierëve në Shërbimin e Kujdesit
Shëndetësor Parësor Përballë Sfidave të Reja Shëndetësore”
Si një nga aktivitetet më të rëndësishme të infermierisë, konferenca ndërkombëtare "Roli i
infermierëve në shërbimin e kujdesit shëndetësor parësor përballë sfidave të reja Shëndetësore "
per te ndare punën dhe të ndërtoni profilin tuaj në nivel ndërkombëtar, në një nga më të forumet
më të respektuara të infermierisë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë.
Në dritën e sfidave globale të COVID-19, prezantuesit e ndikuar nga kufizimet e udhëtimit dhe në
pamundësi për të marrë pjesë drejtpërdrejt në Tiranë kanë mundësinë të prezantojnë përmes
platformës sonë online pasi konferenca do të organizohet në një format hibrid (në vend dhe në
distancë).
Konferenca kërkon prezantime që tregojnë ndërhyrje, kurse, iniciativa, sfida dhe / ose strategji
vlerësimi që karakterizojnë temën e konferencës, te adresojnë me shumë ndryshime dhe sfida me
të cilat përballen infermierët në kujdesin shëndetësor parësor, veçanërisht në mjediset me burime
të ulëta dhe në dritën globale të sfidave të COVID-19.
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Objektivat e kësaj Konference janë:
• Eksplorimi i sfidave me të cilat përballen infermieret e kujdesit shëndetësor parësor në kohën e
ndryshimit të nevojave shëndetësore dhe pandemisë.
• Mobilizimi i fuqisë punëtore infermierore të shërbimit parësor për përcaktimin e modeleve të reja
të kujdesit shëndetësor parësor duke krijuar një kulturë të infermierisë së bazuar në evidenca dhe
përsosmërisë së kërkimit të infermierisë.
• Zhvillimi i aspektit social të infermierisë dhe vetëdijes kulturore.
• Rritja e ndërgjegjësimit për trajnimin, edukimin e vazhdueshëm dhe akreditimin e infermierëve të
kujdesit shëndetësor parësor për të përparuar infermierinë parwsore, barazinë shëndetësore dhe
për të përmirësuar cilësinë e kujdesit.
• Shpërndarja e qasjeve inovative të bazuara në evidencë me kontribut të rëndësishëm në
ndryshimin dhe transformimin e infermierisë së kujdesit shëndetësor parësor.

Udhëzimet për paraqitjen e punimeve
Udhëzimet
Dorëzimi i abstraktit, tema e interesit ose propozimit do të pranohen për qëllimin e
regjistrimit. Orari i prezantimit, dhe tipi do të përcaktohen më vonë pasi të jenë marrë të
gjitha aplikimet.
Të gjitha abstraktet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike në adresën e emailit të
konferencës.


Autorëve Kryesor u lejohet maksimumi dy (2) prezantime abstrakte për konferencë.
Abstraktet e aplikuara që nuk përmbushin kriteret udhëzuese nuk do të jenë të
pranueshme për prezantim dhe as nuk do të konsiderohen për shqyrtim.

Formati i abstrakteve (Formati 1)







Abstraktet duhet të përfshijnë titullin e abstraktit, listen e autorëve me intitucionet
përkatëse dhe të mos kalojnë një përshkrim prej 500 fjalësh. Abstraktet do të jenë
të organizuara me seksionet Hyrje/Objektivat/Metodologjia/Rezultatet dhe
Konkluzione.
Autori kryesor që prezanton duhet të jetë i pari në listën e autorëve. Autori kryesor
do të jetë pika e kontaktit për të gjithë komunikimin me Komitetin Organizativ të
Konferencës.
Abstraktet mund të nxjerrin në pah kërkime origjinale, praktika të bazuara në
evidenca, ose inovacione dhe ndërhyrje në kujdesin shëndetësor parësor.
Abstraktet e paraqitura duhet të jenë në gjuhën shqipe dhe angleze.

Modalitetet e prezantimit
Prezantime orale - Çfarë është prezantimi oral?
Si prezantues oral, ju mund ta paraqisni prezantimin tuaj drejtpërdrejt te audienca ( fizikisht
ose në distancë) dhe të angazhoheni në diskutime të frytshme me audiencën. Secili
prezantim si në vend dhe në distancë duhet të zgjasi afërsisht 10 minuta + 5 minuta
diskutime.
Prezantime poster- Çfarë është prezantimi me poster? (Formati 2)





Si prezantues poster, ju mund ta paraqisni prezantimin tuaj audiencës në mënyrë
efektive në formën e një eposteri duke e dërguar atë në adresën e emailit të
konferencës sipas formatit të kërkuar.
Në një seancë posteri, nuk ka asnjë prezantim formal oral; në vend të kësaj, secilit
autor i është caktuar një kohë shfaqjeje në të cilën paraqiten posterat e përgatitur.
Posteri duhet të jetë i kuptueshëm, por autori duhet të jetë i disponueshëm në kohë
të caktuara, të tilla si pushimet e kafes dhe gjatë sesionit të kushtuar eposterit, për
të bashkëvepruar me pjesëmarrësit dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve.

Procesi i rishikimit
• Çdo abstrakt vlerësohet nga komiteti shkencor nga të paktën dy recensues të pavarur.
• Vlerësuesit e abstrakteve do të kryejnë një rishikim kolegial të të gjitha abstrakteve duke
marrë parasysh rëndësinë e abstraktit me Temën e konferencës; Përsosmërinë &
Inovacionin; Përparimi i Përmirësimeve në Kujdesin Shëndetësor Parësor; Abstraktet e
shkruara mirë; Informacioni bazë (në kohë, domethënës dhe i duhur); Qëllimi & Rëndësia
(Qëllimi i shprehur qartë), Metodat & rekomandimet e bëra për praktikë, hulumtimi,
shërbimi ose edukimi infermieror; Programet / Procedurat / Proceset & ndërhyrjet e bëra
për praktikë, hulumtim, shërbim, ose edukim ose veprimet e ndërmarra.

Njoftimi i Pranimit
• Njoftimi me email për pranimin e abstraktit do t'i dërgohet vetëm autorit kryesor.

Për më shumë informacion:
Ju
lutemi
kontaktoni
direkt
events@urdhriinfermierit.org

në

adresën

e

emailit

të

konferencës:

Formati 1

Titulli i Punimit
Autorit’ve Emri (Mbiemri)
Universiteti/ Institucioni
E Mail/ Kontakt autori kryesor
ABSTRAKT
Hyrje
Roli i shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor për të arritur qëllimin global në veçanti integrimin e
ndërhyrjeve efektive është thelbësor. Shekulli 21-tw dhe pandemia e COVID-19 rritwn kërkesat pwr kujdes për
shkak të barrës në rritje të sëmundjeve kronike afatgjatë dhe sëmundjeve të shumta duke i vendosur sistemet
shëndetësore dhe personelin në të gjithë botën përballë sfidave të reja.
Objektivat
Kjo konferencë do të ofrojë një mundësi të shkëlqyera për të diskutuar në nivelin ndërkombëtar sfidat me të cilat
përballet sot infermierja e kujdesit shëndetësor duke krijuar mundësi krahasimi, shkëmbimi, adoptimi të
praktikave më të mira infermierore, promovimit të shëndetit, parandalimit të sëmundjeve dhe kujdesit.
Metodologjia
Temat e mëposhtme do të jenë fokusi i konferencës:
- Adresimi i nevojave për riformimin e rolit infermieror në shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor.
- Nevoja për të hartuar modele të reja të kujdesit shëndetësor parësor që marrin parasysh nevojat për kujdes të
popullatës dhe gjendjen e shkaktuar nga pandemia
- Të nxjerrë në pah aspektin social të infermierisë në kuadrin e kujdesit për sëmundjet kronike dhe pandeminë e
COVID-19.

-Sfidat aktuale në infermierinë parwsore në lidhje me kërkimin, teknologjinë dhe arsimin e infermierisë.
- Trajnimi, edukimi i vazhdueshëm dhe akreditimi i infermierëve të kujdesit shëndetësor parësor.
-Bashkëpunimi me aktorët dhe politikëbërësit.
Rezultatet
Ne mirëpresim abstrakte që trajtojnë një nga Temat e mëposhtme të Konferencës:
• Adresimi i nevojave për riformimin e rolit infermieror në shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor.
• Nevoja për të hartuar modele të reja të kujdesit shëndetësor parësor që marrin parasysh nevojat për kujdes të
popullatës dhe gjendjen e shkaktuar nga pandemia.
• Të nxjerrë në pah aspektin social të infermierisë në kuadrin e kujdesit për sëmundjet kronike dhe pandeminë
COVID-19.
• Sfidat aktuale në infermierinë fillore në lidhje me kërkimin, teknologjinë dhe arsimin e infermierisë.
• Trajnimi, edukimi i vazhdueshëm dhe akreditimi i infermierëve të kujdesit shëndetësor parësor.
• Bashkëpunimi me palët e interesuara dhe politikëbërësit.
Konkluzione
Si një nga ngjarjet më të rëndësishme të infermierisë, konferenca ndërkombëtare "Roli i infermierëve në
shërbimin e kujdesit shëndetësor parësor përballë sfidave të reja shëndetësore" është shansi juaj të ndani punën
tuaj dhe të ndërtoni profilin tuaj në një skenë ndërkombëtare, në një nga forumet më të respektuara të
infermierisë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë.
Në dritën e sfidave globale të COVID-19, prezantuesit e ndikuar nga kufizimet e udhëtimit dhe të paaftë për të
marrë pjesë drejtpërdrejt në Tiranë kanë mundësinë të prezantojnë përmes platformës sonë online pasi
konferenca do të organizohet në një format hibrid (në vend dhe në internet).
Fjalë Kyc: Konferencë infermierore, kujdes parësor, UISH, HAP, sfida shëndetësore (maksimumi 6 fjale)

TITLE OF PAPER
Author’s Name (Surname)
University/ Institute
E Mail/ Contact Details
ABSTRACT
Bacground
The role of Primary Health Care services to achieve the global goal in particular integrating effective
interventions is essential. The 21st century and COVID-19 pandemic rice the demands of care due to the
growing burden of long-term chronic illness and multiple morbidities putting health systems and personnel
around the world in the face of new challenges.
Objectives
This conference will offer an excellent opportunity to discuss at the international level the challenges that the
primary health care nurse faces today creating opportunities for comparison, exchange, adoption of best nursing
practices, health promotion, disease prevention and care.
Methods
The following topics will be the focus of the conference:
- Addressing the needs for the reshaping of the nursing role in primary health care services.
- The need to design new primary healthcare models that take into account the care needs of the population and
the pandemic-induced condition.
- To highlight the social aspect of nursing in the context of care for chronic diseases and the COVID-19
pandemic.
-The present challenges in primary nursing related to nursing research, technology, and education.
- Training, continuing education, and accreditation of primary health care nurses.
-Cooperation with stakeholders and policymakers.
Results
We welcome abstracts that address one of the following Conference Themes:
• Addressing the needs for the reshaping of the nursing role in primary health care services.

•
•

The need to design new primary healthcare models that take into account the care needs of the
population and the pandemic-induced condition.
To highlight the social aspect of nursing in the context of care for chronic diseases and the
COVID-19 pandemic.
The present challenges in primary nursing related to nursing research, technology, and education.
Training, continuing education, and accreditation of primary health care nurses.
Cooperation with stakeholders and policymakers.

•
•
•
Conclusions
As one of the most important nursing events the International conference “The role of nurses in the primary
health care service in the face of new health challenges” is your chance to share your work and build your
profile on an international stage, at one of the most respected nursing forums in the countries of the Western
Balkans and beyond.
In light of the global challenges of COVID-19, presenters impacted by travel restrictions and unable to attend
live in Tirana have the opportunity to present via our online platform since the conference will be organized in a
hybrid format (onsite and online).
Fjalët kyçe: Nursing conference, primary care, UISH, HAP, health challenges, i mirë (maximum 6 words)
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