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1. Hyrje-SHOSH

Shoqata është kombëtare, ka statutin dhe programin e saj. Ajo
është një bashkim vullnetar i specialistëve të sëmundjeve të syrit,
të cilet janë okuliste, me origjinë shqiptare ose të huaj, që
punojnë dhe jetojnë në Republikën e Shqipërisë ose jashtë
vendit, kudo neper bote.
Qëllimi i SHOSH

Është që të inkurajoje iniciativat për kerkimet shkencore, të
mbroje të drejtat e anëtarësisë si dhe të forcoje lidhjet dhe
bashkëpunimin me shoqatat analoge të vendeve te huaja, fqinje,
te Europes Jug-Lindore, te Europës Perëndimore, si dhe te SHBA

2.Takimi Vjetor- Kongresi vjetor(Konferenca):
Kongresi i VII Kombetar (Konferenca XVII-te Kombëtare e
Shoqates Oftalmologjike Shqiptare), do të mbahet më 25-26 Maj
2018, në Hotel Tirana Internacional , në Tiranë, Shqipëri.
Kongresi (Konferenca )do te organizohet nga Shoqata
Oftalmologjike Shqiptare. (SHOSH) Një program i pasur dhe
inovativ, i cili përqëndrohet rreth zhvillimeve oftalmologjike
shqiptare dhe te vendeve fqinje te rajonit, do të paraqitet,
duke përfshirë ligjërata, tryeza te rrumbullakta, kurse klinike
dhe prezantime me video.
Konferenca do te ndiqet nga okuliste te njohur dhe të shquar, nga
Shqipëria dhe jashtë vendit, te cilet do te marrin pjesë në tryeza
te rrumbullakta, leksione dhe diskutime, etj.

MESAZHI I PRESIDENTIT
Te nderuar miq dhe kolege!

Shoqata Oftalmologjike Shqiptare ( SHOSH), ka kënaqesinë t’ju urojnë mirëseardhjen ne Kongresin e 7-te Kombëtar të
SHOSH, i cili do të mbahet, datë 25-26 Maj 2018, në Hotel Tirana Internacional, në Tiranë. Aktiviteti do të organizohet sipas
planit shkencor vjetor të SHOSH.
Tirana është një qytet i bukur dhe tërheqës me një trashëgimi historike e kulturore të vyer si edhe me zhvillime aktuale të
vrullëshme dhe moderne.
Ne kemi përgatitur një program modest shkencor, i cili do të prezantohet gjatë ditëve të kongresit.
Si gjithmonë kemi bashkëpunuar me shumë specialistë të fushës së okulistikës, duke siguruar kontribute nga ekspertët më të
mirë të vendit tonë dhe të vendeve fqinje e të rajonit, si Italia, Greqia, Sllovenia, Maqedonia dhe Kosova, etj. Është aspiratë e
shoqatës tonë që t’ju ofrojmë pjesëmarrësve të këtij aktiviteti, leksione, video dhe t’ju sigurojmë dëgjimin e informacioneve të
reja në fushën e zhvillimeve bashkëkohore mbi diagnozën dhe mjekimin e sëmundjeve të syve, kryesisht në fushën e kirurgjisë
vitreo-retinale, duke realizuar në këtë mënyrë kontaktet e vazhdueshme, bashkëpunimin dhe shkëmbimin e eksperiencave të
vlefshme me kolegë të nderuar nga vendet fqinje e të rajonit tonë.
Disa kompani teknike dhe farmaceutike do të jenë prezent në aktivitetin tonë dhe do të ekspozojnë zhvillimet e tyre teknike dhe
farmaceutike të kohëve të fundit.
Një program social interesant do të organizohet për delegatët , miqtë e ftuar dhe personat shoqërues të tyre.
Ne jemi duke pritur me shumë interes për t’u takuar me juve dhe shpresojmë që ju do të kënaqeni gjatë ditëve të qëndrimit në
Tiranë. Mirë se të vini në aktivitetin tonë kombëtar vjetor 2018.
I juaji sinqerisht
Presidenti i Kongresit VII-te Kombëtar të SHOSH, 2018
Dr.Ndue Bardhi

4. Komitetet (Komitetet e Konferences ):
Komiteti drejtues
President :
Zv.President:
Sekretar:
Anetarë:

Ndue Bardhi
Vilma Mema
Julinda Jaho
Nadon Qafa
Shkelqim Dajti
Ismail Halili
Bledar Kruja
Agron Kurro

• Komiteti i programit shkencor
Pajtim Lutaj
Ali Tonuzi
Mimoza Meco
Teuta Haveri
Amarildo Belshi
Arjeta Grezda
Anila Monka
Alketa Tandili

5. Nen kujdesin dhe organizimin e:
1.

Shoqata Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH)

6. Informacion i pergjithshem
 Vendi, koha:Kongresi i 7 –te Kombëtar i SHOSH

do të organizohet në datën 25-26 Maj 2018 , në Hotel Tirana
Internacional & Qendra e Konferencave , Tiranë , Shqipëri.
(Dita e pare – date 25 Maj 2018 , ora 16:00 -20:00 ; ndersa Dita e dyte- 26 Maj 2018, ora 08:00-19:00).



Gjuha zyrtare:Gjuhet zyrtare të Kongresit do të jenë gjuha shqipe dhe gjuha angleze me përkthime të
njëkohëshme, të anasjellta dhe të njëpasnjëshme, në të shumtën e rasteve, kryesisht nga ora 12:00-14:00 të
datës 26 Maj 2018 , në Hotel Tirana Internacional , në Tiranë.



Ekspozita:Kompanitë farmaceutike sponsorizuese do të ekspozojnë produktet dhe aparaturat e tyre në njërën



prej zonave të ekspozitës, në ambjentet e Hotelit , jashtë sallës së kongresit. Ekspozita do të qendrojë e hapur
ditët e zhvillimit të kongresit, ditën e Premte, date 25 Maj 2018, ora 16:00- 20:00 dhe diten e Shtunë, datë 26
Maj 2018, ora 08:00-19:00.
Programi Social: Kafe – koktej per te gjithe pjesemarresi. Dreka,vetem, per mjeket okuliste shqiptare dhe te huaj,
miqte, personat e ftuar, si edhe personat shoqerues te tyre, ndersa, Gala Dinner (Darka e Madhe), vetem, per
personat e veçante dhe te ftuar , shqiptare dhe te huaj , sebashku me personat shoqerues te tyre (me ftesa te
veçanta nga Kryesia e SHOSH).



Viza:Delegatët ose personat që dëshirojnë të marrin pjesë, të cilët janë nga ato vende, që kërkojnë vizë për të
udhëtuar drejt Shqiperisë, mund të kontaktojnë në Ambasadën e Shqipërisë në vendin e tyre, vetëm pasi të kenë
marrë ftesën zyrtare për pjesemarrje, nga Kryesia e Shoqates dhe Sekretariati i Kongresit.



Monedha (qarkullimi i parasë): Qarkullimi dhe shkëmbimi zyrtar i parasë (valutes) gjatë kongresit është
në Euro ose në Lekë.



Regjistrimi: Hapja e regjistrimit të pjesëmarrësve të kongresit , do të jetë ditën e fillimit të Kongresit, datë 25
Maj 2018 , ora 14:30-16:00 dhe në ditën e dytë datë 26 Maj 2018, ora 07:30- 09:00 dhe ne vazhdim . Të gjithë
pjesëmarrësit pas kryerjes së pagesave të taksave të kongresit dhe të anëtaresisë përkatëse do të marrin
etiketën e hyrjes në kongres, tek tavolina e regjistrimit , në sekretari .



Të drejtat dhe pagesat: Pagesa e taksës së regjistrimit në kongres është e detyrueshme për të gjithë

pjesëmarrësit , e cila ju jep atyre , të drejtën për të hyrë në sallën e konferencave shkencore, per ndjekjen e
programit shkencor , marrjen e cantës (pakos) përkatëse me materialet e kongresit , marrjen e programit
shkencor përfundimtar të kongresit, hyrjen në ekspozitë, lejimin e pjesëmarrjes në ceremoninë e pritjes,
“koktej” të mirëseardhjes në hollet e hotelit , ndërsa pjesëmarrja në drekë, është e organizuar dhe e
planifikuar vetëm për okulistët , delegatët, miqtë dhe personat e veçantë , të cilët janë të ftuar dhe të
regjistruar, sëbashku me personat e tyre shoqërues , pjesëmarrës në aktivitet.



Siguracioni: Delegatët janë të këshilluar që të jenë të pajisur me siguracionin e udhëtimit, siguracionin

shëndetësor për në rastet e aksidenteve, sëmundjeve, fatkeqesive natyrore, humbjeve apo vjedhjeve. etj....
Për sa mësipër , nuk do të pranohet asnjë lloj pergjegjësie nga organizatoret e kongresit (konferencave).





Interneti:Eshtë i siguruar gjatë 24 orëve në te gjitha hollet, sallat dhe dhomat e hotelit.



Ceremonia e pritjes: Koktej – pritje. Per të gjithë pjesëmarrësit , okulistët , delegatët, miqtë dhe personate e
veçantë , të cilët janë të ftuar si edhe personat shoqërues të tyre.
Vendi: Holli i hotelit, në katin e dytë.
Data dhe ora: 26 Maj 2018 , e Shtunë , ora 10:30-11:00



Vendi: Restoranti i Hotelit , në katin e tretë.
Shënim: Kongresi është i akredituar nga QKEV.
Sekretariati i Kongresit (Konferencave) :
Kontakti: Dr. Ndue Bardhi
RRuga: Lord Bajron, P.No.47, Laprake, Tirane, Albania
Tel: ++355 68 21 81 312/0695844868
E-Mail: drbardhindue@hotmail.com
Website: www.shosh-al.com



6/1. Agjensite e udhetimit

Agjensi udhetimi shqiptare, ne Shqiperi.
*Eurotravel
Tel/Fax: 00382-33458959
Mob: 00382-69-834-479
E-mail: euro.travel_agency@yahoo.com
Web: www.eurotravel-al.com
* Drita

Tel: 042 251 277 Shqiperi
023 10 55 23 44 Kosove

* World Wide
Tel: 042 235 884
Mob: 069 35 60 460

* Osumi Travel

Tel: 04 2255 491 -2272 644
Fax: 04 227 26 43

* Albanian Interlines
+355 04 2222272 04 225 63 10
Fax: 04 225 69 19
E-mail: albania.interlines@yahoo.com
* Albain Trans

Tel: +355 04 2259 204
Fax: +355 04 2270 434
Web-site: albatrans.com.al

-faqja I-



7. Regjistrimi
Forma I e regjistrimit
Forma e Regjistrimit dhe e akomodimit:









Kongresi i VII-te Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare, 2018
Konferenca e XVII-te Kombetare e Shoqates Oftalmologjike Shqiptare 2018
Shoqata Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH)
Vendi: Hotel Tirana Internacional, 25-26 Maj 2018 , Tirane, Shqiperi

Regjistrimi ne Kongres ( Konference) dhe ne Hotel
Pjesëmarrësit jane te lutur të regjistrohen për kongresin (konferencën) duke përdorur këtë formular regjistrimi.Ju lutem
plotësoni një kopje të kësaj forme dhe me firmen tuaj dërgojeni me e-mail ose Fax ne adresat e Sekretariatit te Kongresit
(Konferences). Kontakti: Dr. Ndue Bardhi Rruga: Lord Bajron, P.No.47, Laprake, Tirane, Albania Tel: ++355 68 21 81 312
Fax: ++355 42 356-776 & E-Mail: drbardhindue@hotmail.com Web-site: www.shosh-al.com
Kjo forme regjistrimi eshte e vlefshme kur shkarkohet nga web-site www.shosh-al.com
(Jeni te lutur te mbani nje kopje te te dhenave tuaja):

1. Aplikanti - Pjesemarresi

Titulli : □ Prof.
□Dr.
□Z.
□Znj.
Emri : ___________________________________________________
Mbiemri :______________________________________________
Vendi i punes (Institucioni)_________________________________________
Adresa:_____________________________________________________
Qyteti :_____________________Rruga:________________________________
Kodi postar________________ Zip:__________Vendi:__________________
Tel: (phone)________________Fax:_________E-mail:___________________
Emrat e personave shoqerues:_________________________________

2. A.Tarifat e Regjistrimit (perfshire TVSH)
A.Taksae regjistrimit (ne kongres).

Okulistet nga Shqiperia, (Anetaret e SHOSH me ID )
Okulistet nga Kosova
Okulistet nga Shqiperia (qe nuk jane anetare te SHOSH )
Opticienet dhe infermieret e okulistikes

Paguar deri me 1 Mars 2018
25 €

Paguar pas 1 Mars 2018
35€

25 €
35 €
35 €
50 €
20 €
30 €
10 €
20 €
Mjeket e pergjithshem dhe specialitetet e tjera
Mjeket Specializante te Okulistikes dhe Studentet
Personat shoqerues
10 €
20 €
.Darka – Gala Dinner (sipas deshires te secilit)
15 €
25 €
Tarifat Totale te regjistrimit (perfshire tarifen e regjistrimit te personit shoqerues dhe darken gala:_________Euro) Tarifa

e regjistrimi perfshin per delegatet: Hyrjen ne sallen shkencore dhe ne zonen e ekspozites,canten e kongresit ( konferences), etiketen (karta e
hyrjes), nje kopje te programit final, librin e abstrakteve, koktej i mikpritjes , kafet ne pushime dhe dreka.
Tarifa e regjistrimit perfshin per personat shoqerues: Te drejten e hyrjes ne zonen e ekspozites, koktej i mikpritjes, kafet ne pushime dhe dreka.

* Certefikata e statusit Specializant (Rezident): te gjithe pjesemarresit, qe duhet te paguajne tarifen e specializantit ( rezidentit ), sic jane mjeket
specializante ( residente ) dhe studentet e mjekesise , duhet te kene te bashkangjitur me karten e identitetit edhe nje certifikate ose vertetim per
aplikimin e regjistrimit te tyre, te shkruar ne shqip ( anglisht) dhe te firmosur nga titullari Zyrtar i Spitalit si dhe nga vete aplikanti, ne te cilen te
vertetohet pozicioni actual i tyre si specializant – rezident , apo student.
Shenojme se afati i fundit i perfitimit nga regjistrimi i hershem eshte data 1 Mars
2018. Format e Regjistrimit qe merren pa pagese nuk do te jene te vlefshme.

3. B.Prenotimi i hotelit (TVSH dhe mengjesi te perfshira). Ju luten shenoni 2 zgjedhje.
Afati i fundit i prenotimit te hotelit eshte: 1 Maj 2018.
Emri i hotelit
Dhome teke/nata
Dhoma cift/nata
Sasia
Hotel Tirana Internacional****
□( )€
□( )€
Hotel Mondial***
□( )€
□( )€
Hotel Sheraton*****
□( )€
□( )€
Hotel Rogner****
□( )€
□( )€
*Te gjitha akomodimet e meposhtme perfshijne: 24ore recepsion i hapur, mengjesin, sherbimin ne dhome, telefon
dhe sherbimi internet.
Data e ardhjes:______________ Data e nisjes:________________ Numri i neteve te akomodimit:
Numri i neteve te akomodimit: :____ x tarifa e dhomes____+10 € tarifa e trajtimit= Tarifa totale e akomodimit ___
4. (A+B) Sasia Totale: (A) Tarifa e regjistrimi + (B) Tarifa totale e akomodimit =_________________ €

-faqja IIRegjistrimi ne Kongres (Konference) dhe ne Hotel (vazhdon nga faqja I)
1. Aplikanti -Pjesemarresi
□ Prof. □Dr. □Z.
□Znj.
Titulli:
Emri: ___________________________________________________
Mbiemri :______________________________________________
Vendi i punes (Institucioni)_________________________________________
Adresa:_____________________________________________________
Qyteti:_____________________Rruga :________________________________
Kodi postar________________ Zip:__________Vendi:__________________
Tel: ________________Fax:_________E-mail:___________________
Emrat e personave shoqerues:_________________________________
4.Metoda e pageses:
4.(A+B) Sasia totale: (A) Tarifa e regjistrimit + (B) Tarifa totale e akomodimit = _________________ €
1.
Transferta bankare
Banka: Raiffaise Bank, Dega:............................. Laprake, Tirane, Albania
Emri i llogarise:
EUR Account No: 0003858 364
Ju lutem shenoni gjate transfertes emertimin perkates te kongresit (konferences).
2.
Credit Card
Visa □ Master Card □ America Express □
Me miresjellje ju kerkojme te na dergoni nje kopje te kartes tuaj te kreditit te fotokopjuar nga te dyja anet.
Emri i personit te kartes: __________________________
Adresa e personit te kartes : __________________________
Qyteti, Rruga: ________________ Post code: # __________________
No i Kartes se kredit _________ Date e perfundimit:____________ No i vlefshmerise se Kartes: (cvc printed e firmosur me firmen
e panelit)_____
Shuma ne €: ______________________________
3. Ne tavoline: ne diten e kongresit (konferences) (taksa e regjistrimit dhe taksa vjetore e anetaresise)
Nese deshironi qe lajmerimi t’ju vije edhe ne nje tjeter adrese, plotesoni seksionin e meposhtem:
Emri, mbiemri: __________________, Qyteti: ______________, Rruga: __________________
Vendi: __________________, Kodi Postar#__________________

Informacioni rreth regjistrimit:
Perpara se te regjistroheni per kongresin (konferencen) eshte e nejvojshme pagesa e anetaresimit si me poshte:
  Taksa vjetore e anetaresimit eshte 35 € ose 5000 leke te reja.
 Anetaret e SHOSH duhet te kene paguar, patjeter, kontributin e tyre vjetor (taksen e anetaresise) 35 €,
per vitin 2017 dhe 2018, vecmas per secilin vit kalendarik.
Per te terhequr njoftimin e dyte me programin final beni regjistrimin dhe dergoni Abstraktin. Ju lutem plotesoni dhe
rikthejeni kete formular tek sekretariati i kongresit (konferences) me fax: +355 42 357776 ose me E-mail:
drbardhindue@hotmail.com

Shenim: dergojeni kete leter rikthimi (faqet 1&2) tek Presidenti i Kongresit (Konferences), ne adresen e Sekretariatit.

Per informacione me te detajuara ju lutem vizitoni: www.shosh-al.com
5.Anullimi dhe Kompesimi:
Anullimet duhet te njoftohen ne forme te shkruar:
Pjesemarresit jane te lutur te regjistrohen per kongresin (konferencen) duke perdorur kete forme regjistrimi: ju lutem
plotesoni nje kopje te formularit dhe dergojeni kete formular tek sekretariati i kongresit (konferences): Dr. Ndue Bardhi,
Rruga: Lord Bajron, P.Nr.47, Laprake, Tirane, Shqiperi,Tel: ++355 68 21 81 312,Fax: ++ 355 42 356-776, ose me E-mail:
drbardhindue@hotmail.com Web site: www.shosh-al.com










Në rast të tarifave te akomodimit, për anulimin e derguar deri ne 1 Maj 2018, pjesemarresit do t’i rimbursohet me zbritje
20% e tarifes, gjithmonë ne akordim me direktivat zyrtare te hoteleve, ku është bërë rezervimi. Pas kësaj date, ne nuk mund
të pranojmë asnjë anullim rezervimi dhe asnje shperblim.
Ne rastin e tarifave te programit optimal, anullimi, qe merret deri ne 1 Maj 2018, do te kompensohet. Pas kësaj
date, ne nuk mund të pranojmë asnjë anulim rezervimi dhe asnje shperblim per t’ju dhene.
Ne rastin e tarifes se regjistrimit, anullimet ,qe behen deri me 1 Maj 2018,do të kete rimbursim me zbritje 20% si ngarkese
administrative. Anullimet e pranuara pas kësaj date, nuk do të jenë të ligjshme për rimbursim. Delegatët e zëvendësuar do të
pranohen por emri i zevendesuesit pranohet ne cdo kohe me nje tarife shtese prej 20%.
Pjesmarresi te plotesoje formularin dhe te pranoje kushtet e me siperme:
Data_________________

Firma______________________________

Pjesmarres: (Emri, Mbiemri) _____________________________
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Forma e II e regjistrimit
Emri *: _____________________
Mbiemri*:_______________________
Titulli: ____________________________
Institucioni: ________________________
Adresa: __________________________
______________________________
Qyteti: _____________________________
Zip*:____________________________
Vendi: _________________________
Tel: ___________________________
Fax*:___________________________
E-mail*:__________________________
Personat shoqerues:
1. Emri: ________________________ Mbiemri: _____________________
2. Emri: ________________________ Mbiemri: _____________________

A. Tarifa e Regjistrimit te Kongresit (Konferences):
(E detyrueshme per cdo Pjesemarres-e ose Delegat-e)

A.Taksae regjistrimit (ne kongres).

Paguar deri me 1 Mars 2018

Okulistet nga Shqiperia, (Anetaret e SHOSH me ID )
Okulistet nga Kosova
Okulistet nga Shqiperia (qe nuk jane anetare te SHOSH )
Opticienet dhe infermieret e okulistikes
Mjeket e pergjithshem dhe specialitetet e tjera

Mjeket Specializante te Okulistikes dhe Studentet
Personat shoqerues
.Darka – Gala Dinner (sipas deshires te secilit)

Paguar pas 1 Mars 2018

25 €

35€

25 €
35 €
20 €
10 €
10 €
15 €

35 €
50 €
30 €
20 €
20 €
25 €

Anetaret e SHOSH duhet te kene paguar, patjeter, kontributin e tyre vjetor (taksen e anetaresise) per vitin 2017dhe
2018 , qe eshte 35€ ose 5000 leke te reja , veçmas per secilin vit kalendarik.

B. Tarifa e Akomodimit (shiko informacionin e hotelit)
 Metoda e pageses: (shiko formen e regjistrimit dhe te akomodimit (formen I) 
(A+B) Shuma Totale: (A) Tarifa totale e regjistrimi + (B) Tarifa totale e akomodimit = _________________ €

1. Transferta bankare
Bank: Raiffaise Bank, Dega:............................. Laprake, Tirane,
Albania Emri i llogarise:
EUR Account No: 0003858 364
LEK Account No: 0002858 364

Ju lutem shenoni gjate transfertes emertimin perkates dhe mbiemrin te kongresit (konferences).

2. Credit Card

Visa □ Master Card □

America Express □

Me miresjellje ju kerkojme te na dergoni nje kopje te kartes tuaj te kreditit te fotokopjuar nga te dyja
anet. Emri i personit te kartes: __________________________
Adresa e personit te kartes : __________________________
Qyteti, Rruga: ________________ Kodi Postar: # __________________
No i Kartes se kredit _________ Date e perfundimit:____________ No i vlefshmerise se Kartes: (cvc e printuar, e firmosur me firmen e
panelit)_____
3. Ne tavoline: ne diten e konferences (taksa e regjistrimit dhe taksa vjetore e anetaresise)
Nese deshironi qe lajmerimi t’ju vije edhe ne nje tjeter adrese , plotesoni seksionin e meposhtem:
Emri, mbiemri: __________________, Qyteti: ______________, Rruga: __________________
Vendi: __________________, Kodi Postar#__________________

8. Akomodimi: - shih tek regjistrimi dhe informacionet per hotelet
Zona përreth qendrës se qytetit ka hotele të mira dhe komode, keshtu qe do të jetë e mundur rezervimi juaj ne
menyre të drejtpërdrejtë, nëpërmjet faqeve te website-ve te hoteleve, sipas adresave te tyre përkatëse.
9. Informacion mbi Hotelet:

 Sheraton Tirana Hotel *****
Adresa: “Sheshi Italia ”, Tirane, Shqiperi
Tel: +355 42 274-707/ Fax: +355 42 274-711
E-mail: reservation.tirana@sheraton.com


 “Rogner Hotel Europapark “The Garden Hotel” *****
Adresa: “Deshmoret e Kombit” blvd, Tirane, Shqiperi
Tel: +355 42 235-035 / Fax: +355 42 235-050
E-mail: info@tirana.rogner.com / Web-site: www.hotel-europapark.com
 Hotel Tirana Internacional & Qendra e Konferencave ****
Adresa: Sheshi Skenderbej , Tirane , Shqiperi
Tel: +355 42 234-185 / Fax: +355 42 234 188
E-mail: hotel@hoteltirana.com.al / Web-site: www.hoteltirana.com.al
Departmenti i rezervimeve Tel: +355 42 234 185 / Fax: +355 42 232-251
E-mail: reservation@hoteltirana.com.al


 Mondial Hotel ****

Adresa: Rr: “Muhamet Gjollesha”, Tirane , Shqiperi
Tel: +355 42 232 372 / 258-121 / Fax: +355 4 258-122
E-mail: info@hotelmondial.al
Web-site: www.hotelmondial.com.al / www.hotelmondial.al

 Hotel Doro Qyteti ***
Adresa: Rr: “Muhamet Gjollesha”, Tirane, Shqiperi
Tel: +355 42 232 206 / Fax: +355 4 2247-047
E-mail: event@dorocity.com / reservations@hoteldorocity.com
Web-site: www.hoteldorocity.com
 Hotel Nirvana ***

Adresa: Rr e “Kavajes” , 96/2, Tirane, Shqiperi
Tel: +355 42 23 52 70 / Fax: +355 42 23 52 71
E-mail: contact@hotel-nirvana.com
Web-site: www.hotelnirvana.com

 Arber Hotel
Adresa: Rr “B.Biba”

Tel: +355 42 273 811 / +355 42 273 812 / +355 42 273 813
E-mail: reservation@hotelarber.com
Web-site: www.hotelarber.com

10. Paraqitja dhe dergimi i Abstraktit:
Abstrakti nuk duhet te permbaje me shume se 350 fjale dhe dhe data e fundit e dergimit eshte 1 Mars 2018.
Prezantimi duhet te paraqitet ne power-point dhe duhet ti dorezohet nje CD ose USB Sekretariatit te
Kongresit (Konferences) dhe moderatoreve te seances, jo me vone se sa 2 ore perpara fillimit te prezantimit
te programit final.
  Prezantimi do te jete ne forme leksioni,punimi shkencor, prezantim video dhe postera.
  Zgjatja e referimeve nuk duhet te kaloje me shume se 10 minuta , ndersa per lektoret deri ne 20 min. 

 


 
 
 















Video nuk duhet te kaloje me shume se 12 minuta. 

Posterat duhet te jene punuar ne power –point dhe nuk duhet te tejkalojne limitin 8 slide duke
perfshire edhe slajdin e titullit.
Cdo pjesemarres lejohet te paraqese deri ne dy referime (punime).
Prezantimi do te behet vetem nga autori i referatit .

Nuk do te lejohet zevendesimi i prezantimit nga mjeket specializante dhe bashke autoret. 
Ne rast se autori i prezantimit nuk regjistrohet ne kongres (konference) ose mungon ne salle, atehere,
prezantimi i paraqitur per referim nuk do te lejohet per prezantim dhe autori nuk do te vleresohet me
kredite.



Referati, abstrakti do te konsiderohet i vlefshem per t’u prezantuar vetem pas regjistrimit ne kongres
(konference) , pagesave perkatese te mesiperme dhe miratimit nga Komiteti Shkencor dhe Presidenti i
Kongresit (Konferences).



Lajmerimi i autorit per miratimin e abstraktit te temes perkatese te paraqitur per referim do behet
vetem kur abstrakti i temes do te dergohet nepermjet procedurave dhe formulareve te ekspozuar ne
web-sitin e shoqates, shoqeruar patjeter edhe me CV e shkurter te cdo autori.



Ne rast se abstrakti nuk do te dergohet kundrejt ketyre procedurave dhe formulareve perkates, aq me
teper kur mungon edhe CV, atehere , referati apo tema e derguar nuk do te merret ne konsiderate per
t’u shqyrtuar per miratim, dhe pergjegjesia per mos shqyrtim apo mos miratim te abstraktit te temes
do te jete patjeter e vete autorit perkates per moskorrektesen e tij proceduriale. 



Paraqitja e Abstraktit duhet te dergohet vetem pas plotësimit te formulareve te mëposhtëm:

-Faqja I




Kongresi i VII-te Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare,2018
Konferenca XVII-te Kombetare e Shoqates Oftalmologjike Shqiptare, 2018.
Shoqata Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH)
Vendi: , Hotel Tirana Internacional, 25-26 Maj 2018, Tirana, Shqiperi.

Formulari i Abstraktit (foma I e formularit)
Paraqitja dhe dergimi i abstraktit duhet te behet vetem duke plotesuar formen e
formularit te me poshtem, (i mundesuar nga web-site: www.shosh-al.com dhe bashkangjitur
me Curriculum Vitae- CV)
1. Autori i prezantimit
Prof.□
Titulli, i aplikantit (ju lutem shenjoni kuadratin)
Mbiemri :__________________________________________
Emri: ___________________________________________________
Emri i vendit te punes (Institucioni)____________________________
Adresa:____________________________________________________
Qyteti:_____________________Rruga:________________________________
Kodi postar________________ Vendi:____________________________
Tel: ________________Fax:_______________________________
E-mail:_________________________________________

Dr. □

2. Tipi i prezantimit

Tipi i prezantimit (ju lutem shenjoni kuadratin)
leksion □
Video □
Poster □

3. Pajisjet Audio-vizuale qe kerkohen:

Pc, projector □

Kurs □

Video Display System (VHS) □

4. Interesat Financiare (ju lutem shenoni kuadratin)
□ Autorët e abstraktit te dërguar në programin e kongresit ( konferences), nuk kanë interes financiar në
lidhje me subjektin e prezantimit.
□ Paraqitja e abstraktit te dërguar në programin e kongresit (konferences) ose pershkrimi i punës nuk u
mbështet nga kompanite e mëposhtme:
___________________________________________________________________________

5. Dergimi:

Abstrakti i kesaj forme dhe nje version ne CD duhet te dergohet ne adresen:
Rruga: Lord Bajron, P.No.47, Laprake, Tirane, Shqiperi ,Tel: ++355 68 21 81 312,Fax: ++355 42 356-776, E-mail adresa:
drbardhindue@hotmail.com,
Web site: www.shosh-al.com

Afati i fundit i paraqitjes te abstraktit: 1 Mars 2018
Data: _______________________ Firma: _______________________
SHENIM:Ju lutemi të strukturoni tekstin e abstraktit: Tema , Qëllimi, Metoda, Rezultatet dhe Konkluzioni.
Abstraktet të përgatitura jo në përputhje me këto udhëzime nuk do të pranohen për prezantim apo
publikim.Kontributet dhe prezantimet nuk do të printohen dhe as nuk do të shfaqen në programin perkates, ne
rast se taksat e regjistrimit dhe pagesat perkatese te plota nuk janë kryer dhe pranuar duke filluar qe nga 1
Shtator 2017 deri me 1 Mars 2018 .

6.Instruksionet per paraqitjen e abstraktit:
Kerkesat formale:
Ju lutem skanoni dhe dergoni kete forme abstrakti me firmen tuaj ne adresen e e-mail te website : www.shosh -al.com ,
qe eshte E-mail: drbardhindue@hotmail.com , ose ne adresen e sekretariat te konferences: Dr. Ndue Bardhi, Rruga:
Lord Bajron & Gjon Kastrioti P.Nr.47, Laprake, Tirane, Shqiperi Tel: ++355 68 21 81 312,Fax: ++355 /42 356-776

-Faqja II





Kongresi i VII-te Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare , 2018
Konferenca XVII-te Kombetare e Shoqates Oftalmologjike Shqiptare, 2018.
Shoqata Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH)
Vendi: Hotel Tirana Internacional, 25-26 Maj 2018 , Tirane, Shqiperi.

Fomulari i Abstraktit (Forma e I-re e formularit)



(vazhdon nga faqja e pare e formularit te abstraktit)
Paraqitja dhe dergimi i Abstraktit duhet te behet vetem duke plotesuar formen e formularit te
mesiperm.
(e paraqitur ne web-site: www.shosh-al.com dhe e bashkangjitur me Curriculum Vitae- CV)

Abstrakti duhet te jete ne CD ose USB, ne Shqip dhe Anglisht dhe konform kerkesave te meposhtme:
-Emri i autorit te pare dhe titulli i temes.
-Teksti duhet te qendroje brenda kuadratit te treguar ne forme.
- Abstrakti duhet te jete i printuar dhe i pergatitur ne kompjuter me programin (MC Office), Word.
-Per abstraktin duhet te perdoren: shkrimi Time Roman, madhesia e shkronjave 12 ose me te medha.
-Mund te perfshihen tabela te thjeshta, ne menyre qe hapesira e lejuar te mos kalohet.
-Abstrakti nuk duhet te permbaje ilustrime.
-Detajet e autorit duhet te jepen ne kete forme: (Emri i plote, pa titujt akademike apo profesionale dhe
detajet e punes se autorit, emri i institucionit te punes dhe qyteti).
- Në rastin kur autoret kane vende të ndryshme pune, vendet duhet të identifikohen përkatësisht duke
përdorur numrat në kllapa si pershembull: ((1),(2), etj), pas emrit te çdo autori e bashkeautori si edhe
te vendit te tyre te punës.
 Data e fundit e dorezimit te Abstrakteve eshte 1 Mars 2018 . Abstraktet e ardhura pas kesaj date
 nuk do te merren ne konsiderate.
 Titulli i prezantimit duhet te jepet sipas linjes se meposhtme:
Ju lutem permbajuni tekstit brenda kutise:

1. Autoret:
2. Vendpunimi:
3. Titulli:
4. Qellimi:
5. Materiali dhe metodat:
6. Rezultatet:
7. Konkluzioni:

Emri dhe Mbiemri: _________________________________________
Data: ______________________________Firma: _______________________________






Kongresi i VII-te Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptar,2018
Konferenca XVII-te Kombetare e Shoqates Oftalmologjike Shqiptare 2018
Shoqata Oftalmologjike Shqiptare (SHOSH)
Vendi: Hotel Tirana Internacional 25-26 Maj 2018 , Tirane, Shqiperi.

Formulari i Abstraktit (Forma II e formularit)
(e mundshme ne web–site www.shosh-al.com dhe e bashkangjitur me CV)
Emri *: _____________________
Mbiemri*:_______________________
Titulli: ______________________________
Institucioni: ________________________
Adresa: ___________________________
_______________________________
Qyteti: ________________________________
Zip*:________________________________
Vendi: ___________________________
Tel: ________________________________
Fax*:_______________________________
E-mail*:____________________________
Titulli (capital): ____________________________
Autoret: __________________________________
Vendi: _________________________

Qellimi :

Metodat:

Rezultatet:

Konkluzioni:

Tipi i prezantimit:
Ne leter:________________
Video : ________________
Poster: ______________
Gjuha:
Shqip _________________
Anglisht ____________________

11. Programi Shkencor Final.
KONGRESI I VII-te KOMBËTAR I SHOQATËS OFTALMOLOGJIKE SHQIPTARE
25- 26 MAJ 2018 , HOTEL TIRANA INTERNACIONAL & QENDRA E KONFERENCAVE, TIRANE , SHQIPERI.

Programi Shkencor Final i Kongresit .
I .Konferencat Shkencore:”ZHVILLIMET E FUNDIT OFTALMOLOGJIKE NE VENDIN TONE, SI EDHE NE VENDET FQINJE E TE RAJONIT”.
II. Informacione: Disa te dhena e reja mbi diagnozen dhe trajtimin e semundjeve te syve , ne vendin tone dhe ne vendet fqinje.
III.Tryezë e rrumbullakët: Diskutime ne lidhje me eksperiencat personale nga mjeket vendas dhe te huaj.

DITA E PARE - E PREMTE, 25 MAJ 2018 (Ora 16:00 -20:00)
REGJISTRIMI
14:30-16:00

Regjistrimi dhe pagesat e takses te regjistrimit dhe të anetaresise, në sekretari.

Fjala e Hapjes
(16:00-16:30)

Kryesia e SHOSH .
Drejtuesit (Moderatorët): N.Bardhi, N.Qafa, V.Mema , T.Haveri

SEANCA I:

KONFERENCA E SHOSH
 SEANCA E OFTALMOLOGEVE TE RINJ
Drejtuesit(Moderatorët ): A.Grezda , A.Tonuzi, A.Tandili .
Performanca pamore dhe komforti me lente te kontaktit.

(16:30 – 18:00)
16:30- 16:45

B.Voka , A.Tonuzi , A.Pecaku. Klinika Private “ Qendrore Shqiptare e Syve” , Rr. Dibres , Tirane.

Vaskuliti retinal ishemik si komplikacion i infeksionit rikecial.

16:45 -17:00

A.Pecaku , B.Voka , A.Tonuzi. Klinika Private “ Qendra Shqiptare e Syve” , Rr. Dibres , Tirane.

Uveiti i Fuch’s, rast klinik dhe permbledhje e literatures.

17:00-17:15

A.Grezda, K.Kasa, E.Balla , J.Vruho . Klinika Okulistike Universitare QSU “Nene Tereza , Tirane.

Lezioni i N. te III-te kranial, diagnoza dhe trajtimi ( rast klinik) .

17:15-17:30

A.Grezda, K.Kasa, E.Balla . Klinika Okulistike Universitare QSU “Nene Tereza , Tirane.

Klasifikimi i Sindromes se Syrit te Thate ( 2012- 2016).

17:30-17:45

N.Burda . Poliklinika e specialiteteve Nr.2 , Tirane.

Exotropia akute konkomitante e fituar dhe perdorimi i tepruar i smartfoneve .

17:45-18:00

B. Tateshi. Klinika Okulistike Universitare , Shkup , Maqedoni.

18:00-18:30
SEANCA II:
(18:30- 20:00)
18:30 -18:45

18:45-19:00

PUSHIM – KAFE
KONFERENCA E SHOSH
 SEANCA E GLAUKOMES
Drejtuesit (Moderatorët): A.Grezda , M.Meço, N.Bardhi
Krahasimi i analogeve te prostaglandinave dhe te beta- bllokatoreve tek pacientet me galukome
primare me kend te hapur dhe hipertension okular.
G.Hoxha. Klinika Okulistike Universitare , Prishtine , Kosove.
Glaukoma kirurgjikale.

M.Meço . Qendra e Syrit , Spitali Amerikan , Nr. 1 , Tirane
19:00-19:30

Tavoline e rrumbullaket: Diskutime dhe pyetje rreth temave shkencore te seancave te I -re dhe II-te .

9:30-20:00 Konkluzionet per seancat shkencore te dites se pare .
20:00
Mbyllja e aktivitetit shkencor te dites se pare.

DITA E DYTE - E SHTUNE, 26 MAJ 2018 (Ora 08:00 -19:00)
Ora 07:30-09:00
SEANCA III
(09-00- 10:30)

Regjistrimi dhe pagesat e takses te regjistrimit e të anetaresise, ne sekretari.
KONFERENCA E SHOSH
(Kirurgjia e Kataraktit dhe Refraksionit)
Drejtuesit (Moderatorët): N.Qafa , T.Haveri, N.Bardhi

09:00 -09:15

Historia e zhvillimeve te transplantimit korneal, ne bote dhe ne vendin tone.

09:15-09:30

Historia e kirurgjise se kataraktit, ne bote dhe ne vendin tone.

09:30 -09:45

Teknika e autotransplantit konjunktival per trajtimin e pterigiumit recidivans.

N.Bardhi. Klinika Privarte e Syrit “Bardhi”, Tirane.

N.Bardhi. Klinika Privarte e Syrit “Bardhi”, Tirane.

N.Qafa, J.Dai . Qendra e Syrit , Spitali Amerikan , Nr.3 , Tirane.

Keratokonusi ne moshen pediatrike.

09:45-10:00

T.Haveri , M.Meço, C.Kojniqi . Qendra e Syrit , Spitali Amerikan Nr.1 , Tiran

10:00-10:15

Perdorimi i lenteve Artisan . Afakia ne praktiken tone.

10:15-10:30

Transplantet korneale perforante (PK) dhe shtresore (LK), ne Spitalin Amerikan te Tiranes.

N.Qafa, J.Dai. Qendra e Syrit , Spitali Amerikan Nr.3, Tirane.
T.Haveri1 , U. De Sanctis1, N.Bardhi2 , 1. Qendra e Syrit, Spitali Amerikan 2. Klinika Private e Syrit “Bardhi”, Tirane

10:30-11:00

PUSHIM - KAFE

11:00-11:15

Ceremonia e Hapjes :





11:15 -12:00

SEANCA IV
(12:00:14:00)
12:00-12:30

Drejtuesit (Moderatorët): N.Bardhi ,V.Mema, N.Qafa

Fjala e pershendetjes nga Kryetari SHOSH N.Bardhi , N.Qafa , Kryesia e SHOSH
Fjala e pershendetjes e perfaqesuesit te Bordit te SOE
Fjalimet pershendetese te autoriteve zyrtare, te miqve dhe te delegateve te tjere te ftuar.
Dhenia e Certifikatave te Mirenjohjes nga SHOSH , disa okulisteve shqiptare dhe te huaj , per
kontributet e tyre ne vite, ne zhvllimet oftalmologjike shqiptare.
SIMPOZIUMI KLINIK I “BAYER”

KONFERENCA E SHOSH .
(VITREO-RETINA)
Drejtuesit(Moderatorët): A.Tonuzi , I.Arapi , N.Bardhi
Diagnoza e edemes makulare.
M.Jacobbi1, T.Haveri1 , N.Bardhi2 . 1. Qendra e Syrit , Spitali Amerikan Nr.1 2. Klinika e Syrit Bardhi, Tirane.

12:30-13:00

Retinopatia e prematuritetit ne Republiken e Maqedonise – Studim 5 vjeçar

13:00-13:15

Edema makulare uveitike persistente.

13:15-13:30

Nukleusi /IOL e dislokuar ne vitroz , si komplikacion i kirurgjise se kataraktit dhe rezultatet e
interventit kirurgjikal.

13:30- 13:45

Crregullimet makulare pas kirurgjise vitreo-retinale per shkolitje te retines.

B.Tateshi. Kinika Okulistike Universitare , Shkup , Maqedoni.
I.Arapi , A.Grezda , A.Tonuzi, M.Islamaj. Klinika Okulistike Universitare , Tirane

A.Tonuzi , B.Voka , A.Pecaku . Klinika Okulistike Universitare , QSU ” Nene Tereza”, Q.Shqiptare e Syrit , Tirane.

13:45- 14:00

14:00-15:00

A.Tonuzi , B.Voka , A.Pecaku . Klinika Okulistike Universitare , QSU ” Nene Tereza”, Q.Shqiptare e Syrit , Tirane.

Tavoline e rrumbullaket: Diskutime dhe pyetje rreth temave shkencore te seances se III -te dhe IV-te .

PUSHIM – DREKA

KONFERENCA E SHOSH
SEANCA E V
TAVOLINE E RRUMBULLAKET: DISKUTIME DHE PYETJE
(15:00-17:00) Diskutime , pyetje dhe pergjigje rreth temave kryesore te prezantuara , ne te gjitha seancat shkencore te Kongresit te
SHOSH, 2018 (Sesionet Shkencore te Kongresit te SHOSH , 2018).

.

17:00-17:30
17:30 – 18:30
18:30- 19:00
19:00
21:00-23:00

PUSHIM - KAFE
Konkluzionet, mbi aktivitetin shkencor te Kongresit te VII te SHOSH , 2018.
N.Bardhi , N.Qafa, Kryesia e SHOSH , Tirane.
Objektivat e SHOSH dhe perspektivat Europiane per vitet e ardhshme.
Mbyllja e punimeve te Kongresit te VII te SHOSH, 2018.
N.Bardhi , N.Qafa, Kryesia e SHOSH , Tirane.
DARKA E MADHE (GALA DINNER): vetem per personat e veçante dhe te ftuar , shqiptare dhe te huaj, sebashku me personat
shoqerues te tyre ( me ftesa te veçanta nga Kryesia e SHOSH), ndersa, per personat e tjere pjesemarres , qe deshirojne dhe
jane te gatshem te marrin pjese ne Gala Dinner , pjesemarrja e tyre do te jete e mundur, vetem, pas pageses se takses se
Gala Dinner (Darka e Madhe), per secilin person pjesemarres , sipas tarifes se percaktuar me perpara ne rubriken
perkatese tashme, te ekspozuar dhe ne website te SHOSH.

12.Programi Social Final.
Programi social final: Kafe - koktej dhe dreke, vetem, per mjeket okuliste shqiptare dhe te huaj, miqte, personat e ftuar si
edhe personat shoqerues te tyre, ndersa, Gala Dinner (Darka e Madhe), vetem, per personat e veçante dhe te ftuar ,
shqiptare dhe te huaj , sebashku me personat shoqerues te tyre (me ftesa te veçanta nga Kryesia e SHOSH).

-Pritje Koktej - Salla Ekspozites- date 26 Maj 2018 ora 11:00-12:00.
-Kafe – ne pushime dhe Dreka, date 26 Maj 2018 , ne Hotel Tirana Internacional , Tirane.
-Gala Dinner – Darka – date 26 Maj 2018 , ora 21 :00 – 23:00 .
13. Sponsoret:
 Kongresi i VII-te Kombetar i Shoqates Oftalmologjike Shqiptare, 2018.
Ne kete pike shenojme se shpezimet do te mbulohen nga Shoqata jone Kombetare SHOSH, si dhe nga sponsoret
perkates te Kongresit te SHOSH , si vijon me poshte:
Sponsor i arte: Bayer Health Care , Tirane,Shqiperi
Sponsor i argjendte : Distributor Gen-Albfarma Shpk, Tirane-Shqiperi
Sponsor i argjendte : Kompania Novartis , Tirane , Shqiperi
Sponsor : System Vision Biotechnology S.A., Greqi
Sponsor : Omega Farma , Tirane, Shqiperi
Sponsor: EuroFarma, Tirane, Shqiperi
Sponsor: Italmed Distrubutor ,Tirane, Shqiperi
Sponsor: Shoqata Oftalmologjike Shqiptare , Tirane ,Shqiperi
Sponsor: Klinika Okulistike Universitare ,Tirane, Shqiperi











14. Ekspozita dhe Sponsorizimi:
1. Kompanite farmaceutike, do te ekspozojne produktet e tyre ne pjesen ekspozuese te hotelit.
2. Kompanite mund te jene nga Shqiperia ose nga çdo vend tjeter.
3.Kompanite, qe do te ekspozojne produktet e tyre do te jene sigurisht edhe sponsore te aktivitetit.
15. Ligjeruesit e ftuar:
1
2
3
4





Bekim Tateshi , Shkup , Maqedoni
Naser Salihu, Prishtine , Kosove
Gentian Hoxha, Kosove.
Marko Jaccobi , Torino Itali.

 Keta jane miqte e ftuar te shoqates tone nga SOE, Italia, Greqia, Sllovenia , Kosova dhe Maqedonia , te cilet
mund te vijne ne Shqiperi me synimin per te na ndihmuar. Ata kane eksperienca te favorshme ne te tilla
ngjarje, dhe nese ata do te vijne, me siguri, do te mundesojne nje program interesant.
 Personalisht, une parashikoj se do te kete te ftuar edhe nga vendet te tjera te rajonit, te cilet do te jene me
shume si ligjerues ne aktivitetin tone. Ata mund t’a vleresojne kete mundesi, vecanerisht ata qe jane nga vende
fqijnje te rajonit si: Kosova , Maqedonia, etj..
 Une jam duke pritur propozimet e shoqatave te tyre, me qellimin qe ata te marrin pjese ne aktivitetin tone
kete vit dhe ne te ardhmen.

16. Data per t’u mbajtur mend
1 Mars 2018 Afati i fundit i regjistrimit te hershem.(te lire)
1 Mars 2018 Afati i fundit per dorezimin e abstrakteve.
15 Mars 2018 Lajmerimi per pranimin e abstraktit dhe temes referuese.
1 Maj 2018 Afati i fundit per rezervimin e hotelit dhe programi perfundimtar.
 Na vjen keq nese nuk do te kete rimbursim per rezervimet e anulluara te hotelit, per anullimin e regjistrimit apo te
zhvillimit kongresit (konferences) pas kesaj date.

17. Kontakt
Per informacione te metejshme kontaktoni ne:
 Presidenca dhe Sekretariati i Kongresit (Konferences):
Dr. Ndue Bardhi,
Adresa: Rr.Lord Bajron, P.Nr.47, Laprake, Tirane, Shqiperi
Tel: ++355 68 21 81 312 / ++355 0695844868
E-Mail: drbardhindue@hotmail.com
Web-site: www.shosh-al.com

