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D) Etikë 

B) Kodin etik 

D) Infermieristika 

D) Infermieri si edukues 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1 

Ajo degë e filozofisë që merret me standardet e sjelljes dhe të gjykimit moral quhet: 
 

A) Deontologji 

B) Vlerë 

C) Detyrë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 2 

Nëse një infermier përdor uniformën e tij jashtë mjediseve spitalore, ka thyer: 
 

A) Të drejtat e pacientit 
 

C) Ligjin 

D) Parimet 
 
 

Infermieri Pyetja: 3 

Në konceptet kryesore të teorisë infermierore bën pjesë ? 
 

A) Besnikëria 

B) Bamirësia 

C) Autonomia 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 4 

Në zhvillimin e kujdesjeve dhe shtrirjen e roleve infermierore bën pjesë ? 
 

A) Infermieri anestezist 

B) Infermieri si avokat 

C) Infermieri si vendimarrës 
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D) Mendor 

C) nevoja për ujë 

B) Autonomia 

A) Nevoja për oksigjen 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 5 

Homeostaza psikologjike nënkupton një ekulibër të sistemit: 
 

A) Respirator 

B) Urinar 

C) Gastro-intestinal 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 6 

Në nevojat fiziologjike të pacientit bën pjesë : 
 

A) nevoja për siguri 

B) nevoja për dashuri 
 

D) nevoja për mbrojtje 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 7 

Ndër parimet e normave etike të kujdesit shëndetësor bën pjesë: 
 

A) Vërtetësia 
 

C) Besnikëria 

D) Besueshmëria 
 

Infermieri Pyetja: 8 

Cila nga këto nevoja fiziologjike është më e rëndesishme ndër të tjerat? 
 

B) Nevoja për ujë 

C) Nevoja për ushqim 

D) Nevoja për gjumë 
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D) Lidership 

B) Parandalimi i drogës dhe duhanit 

D) Komunikuese 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 9 

Aftësia për të influencuar tek të tjerët, për tu përpjekur për një vizion, qëllim ose për të 

ndryshuar quhet: 

A) Menaxhim 

B) Organizim 

C) Planifikim 
 

 

Infermieri Pyetja: 10 

Në parimet e ruajtjes së shëndetit bën pjesë? 
 

A) Gjendja emocionale 
 

C) Biografia kulturore 

D) Faktorët socialë 
 

Infermieri Pyetja: 11 

Në qendër të të gjitha roleve infermierore është roli i infermieres si: 
 

A) Edukuese 

B) Menaxhuese 

C) Vendim marrëse 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 12 

Në menaxhimin infermieror nuk bën pjesë: 
 

A) Planifikimi 

B) Organizimi 

C) Kontrolli 

 
 
 
 
 
 
 
 

D) Modifikimi 
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D) Salla Operatore 

D) Në Laborator 

B) Terapinë intensive 

D) Mbi 3 muaj 

 

Infermieri Pyetja: 13 

Nuk është pjesë e poliklinikës një nga ambientet e mëposhtme: 
 

A) Laboratori Biokimik 

B) Dhoma e injeksioneve 

C) Konsultat e Fëmijëve 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 14 

Kur një pacient ndodhet në ambulancën e pranimit mund të marrë disa drejtime për 

trajtimin e tij. Cili prej këtyre më poshtë nuk është i saktë? 

A) Në Terapinë Intensive 

B) Në Sallën Operatore 

C) Në Pavion 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 15 

Një pacient pasi del nga salla e operacionit mund të transportohet në: 
 

A) Dhomë injeksionesh 
 

C) Laborator 

D) Mikrokirurgji 
 
 

Infermieri Pyetja: 16 

Sëmundjet kronike jane sëmundje të cilat kanë një kohëzgjatje: 

 
A) 1 muaj 

B) 2 muaj 

C) 3 muaj 
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B) Mbi ecurinë e mëparshme të gjendjes shëndetësore 

D) Parandalimin e komplikacioneve 

D) Jeshile 

A) E parë e kujdesit infermieror 

 
Infermieri Pyetja: 17 

Të dhënat historike janë informacione: 
 

A) Aktuale të gjendjes shëndetësore 
 

C) Mbi pershkrimin individual të situatës shëndetësore 

D) Mbi situatën që do te pasojë gjendjen shëndetësore 
 
 

Infermieri Pyetja: 18 

Ndërhyrja në parandalimin tretësor synon? 
 

A) Edukimin shëndetësor 

B) Diagnostimin e sëmundjes 

C) Trajtimin e sëmundjes 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 19 

Cila është ngjyra qe perdoret per te lyer muret në sallat e operacionit? 
 

A) E bardhë 

B) E kuqe 

C) E verdhë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 20 

Mledhja e të dhënave nga komunikimi me familjarët dhe klientin është etapa: 
 

B) E dytë e kujdesit infermieror 

C) E tretë e kujdesit infermieror 

D) E katërt e kujdesit infermieror 
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D) Planifikimi 

A) Epistaksis 

B) Perkusion 

C) Pacienti dhe familjarët 

Infermieri Pyetja: 21 

Në mbledhjen e të dhënave për përcaktimin e diagnozës infermierore nuk bën pjesë një 

nga elementët e mëposhtëm: 

A) Observimi 

B) Kartela e mjekut 

C) Biseda me klientin 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 22 

Hemoragjia nga hundet quhet: 

B) Petekje 

C) Eritema 

D) Hipoksi 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 23 

Ekzaminimi i një regjoni me anë të goditjes quhet: 
 

A) Palpacion 
 

C) Askultacion 
D) Vibracion 

 
 

Infermieri Pyetja: 24 

Të dhënat subjektive janë të dhëna që sigurohen nga: 
 

A) Testet diagnostikuese 

B) Testet laboratorike 
 

D) Observimi 
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A) Një individi 

B) 34-42.2 gradë Celsius 

D) Hipertermi 

B) 2 infermiere 

 
Infermieri Pyetja: 25 

Komunikimi intrapersonal është komunikimi që ndodh brënda: 
 

B) Dy individëve 

C) Një grup individësh 

D) Publik 
 
 

Infermieri Pyetja: 26 

Kufiri i një termometri varjon nga: 
 

A) 37-45 gradë Celsius 
 

C) 30-41.2 gradë Celsius 

D) 26-40 gradë Celsius 
 
 

Infermieri Pyetja: 27 

Rritja e temperaturës trupore mbi normalen quhet: 
 

A) Hipotension 
B) Hypertension 

C) Hipotermi 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 28 

Matja e pulsit apikalo-radial realizohet nga: 
 

A) 1 infermiere 
 

C) 3 infermiere 

D) Vet pacienti 
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D) Lëkura & mukozat 

D) Transdermal 

B) Dekubitus lateral sinister 

D) 45 gradë 

 
Infermieri Pyetja: 29 

Administrimi topikal i medikamenteve realizohet në rrugë: 
 

A) Orale 

B) Parenterale 

C) Traktit respirator 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 30 

Cila nga mënyrat e mëposhtëme të administrimit të medikamenteve nuk bën pjesë në 

administrimin parenteral? 

A) Intra/muskular 

B) Intra/venoz 

C) Sub/kutan 
 

 
Infermieri Pyetja: 31 

Kur një medikament duhet të qëndrojë në stomak për efekt lokal pacienti pozicionohet? 
 

A) Dekubitus lateral dexter 
 

C) Pozicioni Fowler 

D) Pozicioni semi-fowler 
 

 
Infermieri Pyetja: 32 

Kur indi subkutan është i hollë ose kemi një age të gjatë injeksionet sub-kutane 

realizohen në kënd: 

A) 75 gradë 

B) 65 gradë 

C) 55 gradë 
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D) Facial 

B) Intra/muskulare 

D) Kateterit nazal 

D) Hipervolemi 

Infermieri Pyetja: 33 

Injeksionet intra/muskulare nuk realizohen në muskulin: 
 

A) Gluteal 

B) Femoral 

C) Vastus-lateral 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 34 

Teknika zikzak e injektimit të medikamenteve realizohet në injeksionet: 
 

A) Intra/venoze 
 

C) Intra/dermale 
D) Sub/kutane 

 
Infermieri Pyetja: 35 

Metoda e administrimit të oksigjeno terapisë realizohet me anë të : 
 

A) Sondës nazo-gastrike 

B) Kateterit urinar 

C) Vigonit 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 36 

Shtimi i masës qarkulluese në organizëm quhet: 
 

A) Hiperkalemi 

B) Hipokalemi 

C) Hipovolemi 
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B) 45-75% 

C) Kalciumi 

D) (HCO3)? 

C) Vitaminat 

 

Infermieri Pyetja: 37 

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë sasia totale e ujit në organizëm? 
 

A) 55-85% 
 

C) 35-65% 

D) 25-55% 
 
 

Infermieri Pyetja: 38 

Cili nga këta elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në formimin e skeletit të trupit? 
 

A) Natriumi 
B) Kaliumi 

 

D) Magnezi 
 
 

Infermieri Pyetja: 39 

Cili nga këta përbërës kimikë dhe elementë kimikë ka një rol të rëndësishëm në acidozën 

dhe alkalozën metabolike? 

A) HPO4 

B) Cl 

C) Mg 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 40 

Cili nga këto element nuk bën pjesë në makroelementët ushqimor? 
 

A) Uji 

B) Karboidratet 
 

D) Yndyrnat 
 
 
 
 



 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
 

 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
 

 

 

B) Anoreksi 

B) Rriten 

C) Gastrostomi 

C) Miksion 

 
 

Infermieri Pyetja: 41 

Ulja e oreksit ose e dëshirës për të ngrënë quhet: 
 

A) Nauze 
 

C) Vomitus 

D) Flatulencë 
 
 

Infermieri Pyetja: 42 

Gjatë periudhës së dimrit proçeset metabolike: 
 

A) Ulen 
 

C) Ndikohen nga gjinia 

D) Nuk ndryshojnë 
 
 

Infermieri Pyetja: 43 

Hapja kirurgjikale që bëhet në stomak nëpërmjet murit abdominal dhe shërben për 

ushqyerjen e pacienti quhet: 

A) Tonsilectomi 

B) Laringostomi 
 

D) Faringostomi 

 
 

Infermieri Pyetja: 44 

Procesi i zbrazjes së vezikës urinare quhet: 
 

A) Meatus 

B) Uretër 
 

D) Sfinkter 
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D) Urinë reziduale 

B) Piuri 

C) Nikturi 

 
 

Infermieri Pyetja: 45 

Zbrazja e vezikës urinare tek adultët ndodh kur në veshkë janë grumbulluar: 
 

A) 50-150 ml/urinë 

B) 100-200 ml/urinë 

C) 150-250 ml/urinë 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 46 

Sasia e urinës që mbetet në vezikë pas urinimit quhet: 
 

A) Poliuri 

B) Anuri 

C) Oliguri 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 47 

Prania e pusit në urinë quhet: 
 

A) Glukozuri 
 

C) Hematuri 

D) Dizuri 
 
 

Infermieri Pyetja: 48 

Urinimi i shpeshtë gjatë natës, vecanërisht kur nuk jane marre sasi të mëdha lëngjesh 

quhet: 

A) Inkontinencë urinare 

B) Polakiuri 
 

D) Piuri 
 
 
 
 

D) 200-300 ml/urinë 
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A) 5 ml 

C) Bakterologjike 

B) Koprokulturë 

D) Pozicioni ortopne 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 49 

Sa është sasia e solucionit që shërben për të fryrë balonin e kateterit foley gjatë proçesit 
të kateterizimit urinar? 

 

B) 10 ml 

C) 15 ml 

D) 20 ml 

 
Infermieri Pyetja: 50 

Hemokultura është një analizë gjaku: 
 

A) Biokimike 

B) Klinike 
 

D) Parazitologjike 
 
 

Infermieri Pyetja: 51 

Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet: 
 

A) Hemokulturë 
 

C) Urokulturë 

D) Parazitologjike 
 
 

Infermieri Pyetja: 52 

Në pozicionet e qëndrimit shtrirë në planin horizontal të pacientit nuk bën pjesë: 
 

A) Dekubitus dorsal 

B) Dekubitus ventral 

C) Dekubitus lateral 
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C) 45 gradë 

C) Dekubitus 

B) Lageshtia 

B) Insomnia 

 
Infermieri Pyetja: 53 

Gjatë vendosjes së pacientit në pozicion semi-Fowler shpina formon me shtratin një 

kënd: 

A) 90 gradë 

B) 60 gradë 
 

D) 25 gradë 
 

 
Infermieri Pyetja: 54 

Plagët që krijohen nga qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë ose nga presioni quhen; 
 

A) Ulçera sipërfaqësore 

B) Ulçera të thella 
 

D) Imobilitet 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 55 

Cili ndër këta faktor ka më tepër ndikim në formimin e dekubitusëve? 
 

A) Anemia 
 

C) Vit. C 

D) Temperatura 
 
 

Infermieri Pyetja: 56 

Paftësia për të bërë një gjumë cilësor quhet: 
 

A) Narkolepsi 
 

C) Apnea e gjumit 
D) Somnabulizëm 
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D) Inkontinencë fekale 

C) Palpacion 

C) Te pacientët me episode krizash 

 
Infermieri Pyetja: 57 

Paftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe gazrave nga anusi quhet: 
 

A) Diarre 

B) Koprolite 

C) Konstipacion 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 58 

Egzaminimi i një organi ose i një regjoni me anë të prekjes quhet: 
 

A) Askultacion 

B) Perkusion 
 

D) Vibracion 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 59 

Matja e temperaturës orale nuk është e sigurtë: 
 

A) Te pacientët me diarre 

B) Te pacientët e djersitur 
 

D) Te pacientët me konstipacion 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 60 

Rritja e shpejtësise së pulsit mbi 100 rrahje në minutë quhet: 
 

A) Takipne 

 
C) Bradipne 

D) Bradikardi 
 
 
 

B) Takikardi 
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D) Balancën hidrike 

B) 2-4l/min 

A) me 0.2 gradë Celsius 

D) Bradikardi 

 
Infermieri Pyetja: 61 

Natriumi është një element i cili merr pjesë në : 
 

A) Tkurrjen muskulare 

B) Metabolizmin e karboidrateve 

C) Ruajtjen e ekulibrit acido-bazik 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 62 

Cila është sasia e oksigjenit që jepet me anë të kanjulës nazale? 
 

A) 1l/min 
 

C) 5-7 l/min 

D) 6-8 l/min 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 63 

Nga mëngjesi në darkë temperatura e trupit ndryshon? 
 

B) me 0.4 gradë Celsius 

C) me 0.6 gradë Celsius 

D) me 1 gradë Celsius 
 
 

Infermieri Pyetja: 64 
Ulja e frekuencës së pulsit nën 60 rrah/min quhet: 

 
A) Takipne 

B) Takikardi 

C) Bradipne 
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A) Gluteal 

B) Vërtetësia 

D) Diagnostikimin e sëmundjes 

D) 20-22 gradë celcius 

 
Infermieri Pyetja: 65 

Cili nga këta muskuj është më i përdorshmi për bërjen e injeksioneve intramuskular? 
 

B) Vastus lateral 

C) Deltoid 

D) Femoral 

 
 

Infermieri Pyetja: 66 

Në rregullat e kujdesit shëndetësor bën pjesë: 
 

A) Drejtësia 
 

C) Jokeqdashje 

D) Bamirësia 
 
 

Infermieri Pyetja: 67 

Parandalimi dytësor konsiston: 

A) Programet e edukimit shëndetësor 

B) Imunizimin e efekteve të sëmundjes 

C) Trajtimin dhe izolimin e sëmundjes 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 68 

Cila është temperatura që duhet të ruhet në ambientet spitalore? 
 

A) 21-26 gradë celcius 

B) 22-27 gradë celcius 

C) 26-28 gradë celcius 
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A) Është e drejtuar nga patologjia dhe zgjat aq kohë sa zgjat semundja 

B) Pacientët që kanë bërë ndërhyrje në zonën rektale 

C) 15 % 

C) 97 % 

 

Infermieri Pyetja: 69 

Diagnoza mjekësore: 

B) Përshkruan përgjigjen e personave për sëmundjen 

C) Trajton të sëmurin 

D) Identifikon një simptomë të caktuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 70 

Matja e temperaturës rektale nuk është e sigurtë te: 
 

A) Pacientët me episode krizash 
 

C) Pacientët me të vjella 

D) Pacientët me konstipacion 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 71 

Sa përqind të peshës së përgjithshme trupore zë lengu intersticial? 
 

A) 5 % 

B) 10 % 
 

D) 20 % 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 72 

Sa përqind të oksigjenit në gjak transporton Hb? 
 

A) 90 % 

B) 93 % 
 

D) 99 % 
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B) Ligjin 

B) Shtrirë nga e djathta 

A) Transmetimin e impulseve nervore 

A) Meatus 

 
Infermieri Pyetja: 73 

Ne qofte se një infermiere përvetëson sendet personale të një pacienti ajo ka thyer: 
 

A) Kodin etik 
 

C) Deontologjinë 

D) Vlerat 
 

Infermieri Pyetja: 74 

Pasi jepen medikamentet me anë të tubit nazogastrik pacienti vendoset në pozicion: 
 

A) Shtrirë nga e majta 
 

C) Semi-Fowler 

D) Fowler 
 
 

Infermieri Pyetja: 75 

Jonet e kalciumit kryejnë këtë funksion në sinaps: 
 

B) Transmetimin e impulseve elektrike 

C) Nxit aktivitetin e enzimave 

D) Nxit aktivitetin e karbohidrateve 
 
 

Infermieri Pyetja: 76 

Orificiumi i jashtëm i uretrës quhet: 
 

B) Miksion 

C) Polakiuri 

D) Poliuri 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
 

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

 

 

 

C) Inkontinencë urinare 

D) Intermitente 

B) narkolepsi 

A) Mos respektimin i teknikës aseptike 

 
Infermieri Pyetja: 77 

Paaftësia për të kontrolluar shkarkimin e urinës nga vezika urinare quhet: 
 

A) Oliguri 

B) Retesion urinar 
 

D) Anuri 
 
 

Infermieri Pyetja: 78 

Pamundësia për të qëndruar në gjumë për shkak të zgjimeve të shpeshta quhet insomni: 
 

A) fillestare 

B) Sekondare 

C) Terminale 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 79 

Një vale e papritur mbingarkese me gjumë që ndodh gjatë ditës quhet: 
 

A) hipersomni 
 

C) parasomni 

D) Insomni 
 

Infermieri Pyetja: 80 

Infeksionet urinare që ndodhin nga vendosja e kateterit të vezikës urinare mund të 

shkaktohen nga : 

B) Mos futja siç duhet e kateterit 

C) Mos larja e duarve të pacientit 

D) Mos funksionimi siç duhet i uretrës 
 
 
 
 



 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
 

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

 

 

 

D) Dehidrimit 

D) Somnabulizëm 

C) Fut me anë të shiringës pak ajër në fund të tubit 

 
Infermieri Pyetja: 81 

Rritja e hematokritit mund të jetë tregues i: 
 

A) Anemisë 

B) Infeksionit 

C) Hemorragjisë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 82 

Ecja në gjumë quhet: 

A) Insomni 

B) Hipersomni 

C) Parasomni 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 83 

Cili eshtë raporti antikoagulant /gjak qe duhet për marjen e një analize? 
 

A) 0.3ml/5ml 

B) 0.5ml/3ml 

C) 0.5-0.3ml 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 84 

Metodat për kontrollimin e tubit nazogastrik: 
 

A) Tubi futet me ane te gastrostomise 

B) Tubi futet me anë të një incizioni 
 

D) Fut me anë të shiringës pak gjak në fund të tubit 
 
 
 
 

D) 0.5ml/5ml 
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B) 10-15 % 

B) Ulçera të thella 

D) Fowler 

C) Veshkave 

 
Infermieri Pyetja: 85 

Sa zbret përqindja metabolike gjatë gjumit? 
 

A) 5-9 % 
 

C) 16-20 % 

D) 21-25 % 
 
 

Infermieri Pyetja: 86 

Ulçerat që fillojnë në shtresat subkutane mbi një dalje kockore dhe më pas zgjerohen dhe 

në sipërfaqe quhen: 

A) Ulçera sipërfaqsore 
 

C) Nekrozë sipërfaqësore 

D) Nekrozë që depërton në thellësi 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 87 

Cili nga këto pozicione nuk bën pjesë në vendosjen e pacientit në plan horizontal? 
A) Dekubitus lateral 

B) Dekubitus dorsal 

C) Dekubitus ventral 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 88 

Ulja e dendesisë së urinës nën vlerën 1010-1030 haset në semundje të: 
 

A) Heparit 

B) Diabetit 
 

D) Stomakut 
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B) Tifo abdominale 

A) Transmetimin e impulseve nervore 

C) Mbi vlerat 140/90 mmHg 

D) Temporale 

 
Infermieri Pyetja: 89 

Testi widal është një metodë që mund të përdoret për diagnozë në: 
 

A) Sëmundjet infektive 
 

C) Sëmundjet pulmonare 

D) Cirrozë hepatike 
 
 

Infermieri Pyetja: 90 

"Ca" është një kation i cili merr pjesë në këto funksione: 
 

B) Transmetimin e impulseve elektrike 

C) Krijimin e impulseve nervore 

D) Krijimin e impulseve elektrike 
 
 

Infermieri Pyetja: 91 

Hipertension quhet kur presioni arterial i matur i gjakut është: 
 

A) Nën vlerat 140/90 mmHg 

B) Në vlerat 140/90 mmHg 
 

D) Mbi vlerat 160/100 mmHg 
 

 
Infermieri Pyetja: 92 

Cili nga vëndet e matjes së temperaturës është më pak i sakti? 
 

A) Rektale 

B) Orale 

C) Aksilare 
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B) Mbledhje e lëkurës 

D) Tendosje e lëkurës 

B) Vaporizator 

D) trajton të sëmurin 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 93 

Në administrimin e injeksioneve s/c bëhet: 
 

A) Tërheqje e lëkurës 
 

C) Shtypje e lëkurës 

D) Tendosje e lëkurës 
 
 

Infermieri Pyetja: 94 

Në administrimin e injeksioneve intramuskulare bëhet: 
 

A) Tërheqje e lëkurës 

B) Mbledhje e lëkurës 

C) Shtypje e lëkurës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 95 

Për të shtuar lagështirën e mjedisit në dhomën e pacientit përdoret: 
 

A) Ventilator 
 

C) Kondicioner 

D) Oksigjen I lagështuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 96 

Diagnoza infermierore: 

A) është e drejtuar nga patologjia 

B) zgjat aq kohë sa vazhdon sëmundja e personit 

C) trajton sëmundjen 
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B) Paranterale 

B) Teoria e obligimit moral 

C) Mesazhi që transpoton qëndrimin e dërguesit ndaj vetes dhe mesazhit 

C) Futjen e një kateteri në arterien radiale ose femorale 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 97 

Injeksionet jepen në rrugë : 

A) Orale 
 

C) Endogjene 

D) Egzogjene 
 
 

Infermieri Pyetja: 98 

Deontologjia është: 

A) Një sistem i parimeve fiziologjike 
 

C) Kodi udhëheqës 

D) Vlerë individuale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 99 

Metakomunikimi është: 

A) Shkëmbimi i mesazhit pa përdorur fjalët 

B) Mesazhet që kërkojnë përdorimin e teknikave efektive të komunikimit 
 

D) Proçes mësimi dhe interpretimi 
 
 

Infermieri Pyetja: 100 

Matja direkte (monitorim invaziv ) e presionit të gjakut përfshin : 
 

A) Metodën auskultative 

B) Metodën palpuese 
 

D) Asnjëra 
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B) Të konraktuar 

C) Florence Nightingale 

C) 12 Maj 

A) Safka Kushi 

 
Infermieri Pyetja: 101 

Sistola është periudha kur ventrikujt e zemrës janë: 
 

A) Të relaksuar 
 

C) Gjysëm të kontraktuar 

D) Gjysëm të relaksuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 102 

Eshtë identifikuar dhe quajtur si pionerja dhe themeluesja e infermieristikës moderne dhe 

botërore, si dhe një reformatore e spitaleve: 

A) Patricia Benner 

B) V. Henderson 
 

D) D.E.Johnson 
 
 

Infermieri Pyetja: 103 

Dita Ndërkombëtare e Infermierit është vënë në nder të ditëlindjes së Florence 

Nightingale, dhe është më : 

A) 12 Mars 

B) 12 Prill 
 

D) 12 Qershor 
 
 

Infermieri Pyetja: 104 

Njihet si Infermieria dhe Themeluesja e Infermieristikës Shqiptare: 
 

B) Esma Pojani 

C) Zonjusha Austriake 

D) Asnjëra 
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A) Më të lartë se normale 

D) Nën 12 respiracione/minutë 

C) Homeostazën fiziologjike dhe psikologjike 

C) ) Lidershipi drejtues dhe pjesmarrës 

 
Infermieri Pyetja: 105 

Respiracioni i shpejtë shoqëron temperaturën e organizmit: 
 

B) Më të ulët se normale 

C) Të pandryshueshme 

D) Relativisht e barabartë 
 
 

Infermieri Pyetja: 106 

Bradipnea është frekuenca respiratore: 
A) Nën 18 respiracione/minutë 

B) Mbi 20 respiracione/minutë 

C) Mbi 30 respiracione/minutë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 107 

Plotësimi i nevojave themelore të qënieve njerëzore janë një element i domosdoshëm për 

të ruajtur : 

A) Homeostazën fiziologjike 

B) Homeostazën psikologjike 
 

D) Asnjërën 
 
 

Infermieri Pyetja: 108 

Lidershipi, i cili përfshin ndjekësit e tij në zgjidhjen e problemeve, në marrjen e vendimeve 

dhe pjesëmarrjen e lirë në diskutime quhet: 

A) Lidershipi drejtues ose autoritar 

B) Lidershipi pjesmarrës ose demokratik 
 

D) Asnjërën 
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D) 90gradë 

C) 5 mililitra 

B) Praktikat familjare 

A) Adrenale 

 
 

Infermieri Pyetja: 109 

Kur indi subkutan është i trashë, injeksionet subkutane bëhen me kënd: 
 

A) 45gradë 

B) 70 gradë 

C) 80gradë 
 

 
Infermieri Pyetja: 110 

Sasia maksimale e dhënies së medikamenteve në injeksione intra-muskulare në mililitra 

është: 

A) 1 mililitra 

B) 3 mililitra 
 

D) 7 mililitra 

 
Infermieri Pyetja: 111 

Në Parimet e ruajtjes së shëndetit nuk bën pjesë: 
 

A) Ushqyerja 
 

C) Ushtrimet 

D) Mos përdorimi i drogës dhe duhanit 
 
 

Infermieri Pyetja: 112 

Sëmundja Adison karakterizohet nga funksionimi jo i plotë i gjëndrës: 
 

B) Hipofizës 

C) Tiroides 

D) Paratiroide 
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A) Parandalimi parësor 

B) Venoze 

C) Apne 

A) Negativ 

 
 

Infermieri Pyetja: 113 

Parandalimi i vërtetë realizohet tek pacientët, të cilët konsiderohen fizikisht dhe 

emocionalisht të shëndetshëm. Ai ndryshe quhet: 

B) Parandalimi dytësor 
C) Parandalimi tretësor 

D) Parandalimi parësor, dytësor dhe tretësor 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 114 

Përthithja më e shpejtë e medikamenteve bëhet në rrugë: 
 

A) Orale 
 

C) Subkutane 

D) Intradermale 
 
 

Infermieri Pyetja: 115 

Një ndërprerje e përkohshme frymëmarrjes (shpesh duke fjetur) që zgjat të paktën 10 

sekonda quhet: 

A) Takipne 

B) Bradipne 
 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 116 

Prania e qelizave epiteliale në urinë duhet të jetë: 
 

B) E rrallë 

C) E shpeshtë 

D) Mesatare 
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D) Fryhet deri sa arrin umbelikusin 

C) Vështirësi në urinim 

A) përdorur shqisat 

B) Askultacion 

 
 

Infermieri Pyetja: 117 
Gjatë retensionit urinar vezika urinare: 

 
A) Është e boshatisur 

B) Është gjysëm e mbushur 

C) Ka pak urinë reziduale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 118 

Dizuria është: 

A) Urinim i pakët 

B) Urinim i tepërt 
 

D) Paaftësi për të urinuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 119 

Procesi i observimit është mbledhja e të dhënave duke: 
 

B) përdorur informacionin nga pacienti 

C) përdorur informacionin nga kartela e mjekut 

D) shqyrtuar rezultatet laburatorike 
 
 

Infermieri Pyetja: 120 

Observimi me anë të dëgjimit quhet: 
 

A) Perkusion 
 

C) Palpacion 

D) Asnjëra 
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B) Mesazh 

A) Perceptime 

B) 3-5ditë 

C) Infermier-Pacient 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 121 

Informacioni që dërgohet ose shprehet nga dërguesi gjatë një procesi komunikimi quhet: 
 

A) Referent 
 

C) Marrës 

D) Mjedis 
 
 

Infermieri Pyetja: 122 

Pikëpamjet personale rreth ngjarjeve që ndodhin në një mjedis quhen: 
 

B) Emocione 

C) Vlera 

D) Besime 
 
 

Infermieri Pyetja: 123 

Një individ mund të qëndrojë pa ujë: 
 

A) 2-3ditë 
 

C) 5-7ditë 

D) 8-9ditë 
 
 

Infermieri Pyetja: 124 

Lidhja ndihmuese është lidhja: 
 

A) Infermier-infermier 

B) Infermier-Mjek 
 

D) Pacient -Familja
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B) Empati 

C) në arterien carotis 

A) atrofi 

 
Infermieri Pyetja: 125 

Aftësia për të kuptuar, pranuar jetën e një personi tjetër dhe për të saktësuar ndjenjat 

perceptuese quhet: 

A) Kujdes 
 

C) Besim 

D) Reciprocitet 
 
 

Infermieri Pyetja: 126 

Pulsi qendror është pulsi i cili matet: 
 

A) në arterien temporale 

B) në arterien brakiale 
 

D) në arterien radiale 
 
 

Infermieri Pyetja: 127 

Pakësimi i masës muskulare si quhet: 
 

B) atoni 

C) plogështi 

D) kontrakturë 

 
Infermieri Pyetja: 128 

Në karakteristikat e një lidhje ndihmuese nuk bën pjesë: 
 

A) besimi 

B) empatia 

C) kujdesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) testimi 
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D) Gazanaliza e gjakut 

D) dhomën e observimit 

D) Hipokapni 

 

Infermieri Pyetja: 129 

Analiza e cila shërben për të matur çrregullimet acido-bazike në gjak quhet: 
 

A) Niveli i protrombinës 

B) Koha howell 

C) Hemokultura 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 130 

Kur diagnoza nuk është e saktë dhe nuk është vendosur që pacienti të shtrohet ai 

dërgohet në: 

A) në sallën e operacionit 

B) në terapinë intesive 

C) në pavion ose në klinikë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 131 

Ulja e nivelit te dioksidit të karbonit në gjak quhet: 
 

A) Hiperventilim 

B) Hipoventilim 

C) Hiperkapni 
 

 

Infermieri Pyetja: 132 

Një respiracion i shpejtë dhe shumë i thellë quhet: 
 

 
B) Hipoventilim 

C) Respiracion i thellë 

D) Respiracion i cekët 
 
 
 
 

A) Hiperventilim 
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D) nevoja për dashuri dhe ngrohtësi 

C) ventilim i ulët dhe i papërshtatshëm 

D) reduktimi i nivelit të oksigjenit në gjak 

B) Puls 

 
Infermieri Pyetja: 133 

Cili nga këta elementë nuk bën pjesë në faktorët e jashtëm të mjedisit që ndikojnë në 

shëndetin e pacientit: 

A) kontrolli i ndriçimit 

B) përdorimi i ngjyrave 

C) kontrolli i lagështirës 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 134 

Hipoventilimi është: 

A) shtim i frekuencës respiratore 

B) pakësim i frekuencës respiratore 
 

D) rritje e kapacitetit vital 
 

Infermieri Pyetja: 135 

Hipoksemi quhet: 

A) rritja e nivelit të dioksidit të karbonit në gjak 

B) reduktimi i nivelit të dioksidit të karbonit në gjak 

C) rritja e nivelit të oksigjenit në gjak 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 136 

Vala e gjakut e krijuar nga tkurrja e ventrikulit të majtë të zemrës quhet: 
 

A) Presion arterial 
 

C) Takikardi 

D) Bradikardi 
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B) Hipotension Ortostatik 

A) Koprokulturë 

B) Injeksion s/c 

D) Kanjula nazale 

Infermieri Pyetja: 137 

Presioni i ulët i gjakut që ndodh kur personi ngrihet nga pozicioni ulur apo shtrirë në 

këmbë quhet: 

A) Hipertension 
 

C) Hipotension 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 138 

Ekzaminimi bakterologjik i feçeve quhet: 
 

B) Urokulturë 

C) Hemokulturë 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 139 

Injektimi i një substance medikamentoze nën lëkurë quhet : 
 

A) Injeksion i/m 
 

C) Injeksion i/d 
D) Injeksion i/v 

 
Infermieri Pyetja: 140 

Cila nga rrugët e mëposhtme nuk është një rrugë ushqyerjeje për pacientin: 
 

A) Gastrostomia 

B) Sonda nazo-gastrike 

C) Rruga intavenoze 
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D) Urina reziduale 

D) Nikturi 

B) Koprolite 

C) i relaksuar 

 
Infermieri Pyetja: 141 

Sasia e urinës që mbetet në vezikën urinare pas aktit te urinimit quhet: 
 

A) Retension urinar 

B) Oliguri 

C) Inkontinencë urinare 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 142 

Urinimi i shpeshtë gjatë natës quhet: 
 

A) Narkolepsi 

B) Hematuri 

C) Dizuri 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 143 

Masa fekale e forcuar e grumbulluar dhe e ngecur në rektum dhe në raste të rënda 

gjendet në sigmoide, e cila është e pamundur për tu nxjerrë jashtë quhet: 

 

A) Konstipacion 
 

C) Tenezma 

D) Dhimje rektale 
 
 

Infermieri Pyetja: 144 

Presioni diastolik është kur ventrikuli i majtë është: 
 

A) i kontraktuar 

B) gjysëm i kontraktuar 
 

D) gjysëm i relaksuar 
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A) Inkontinenca fekale 

A) Diarre 

B) Konstipacion 

A) Dhimbje neuropatike 

 
Infermieri Pyetja: 145 

Paaftësia e zotërimit të defekimit të feçeve dhe të gazrave nga anusi quhet: 
 

B) Inkontinenca urinare 

C) Diarrea 

D) Konstipacion 
 
 

Infermieri Pyetja: 146 

Shtimi i numrit të defekimit në ditë dhe nxjerrja e feçeve të paformuara dhe të lëngshme 

quhet: 

B) Laksativ 

C) Koprolite 

D) Infeksione intestinale 
 
 

Infermieri Pyetja: 147 

Përdorimi i laksativëve ose i klizmave pastruese bëhet në rast se ndodh: 
 

A) Diarre 
 

C) Inkontinenca fekale 

D) Inkontinenca urinare 

 
 

Infermieri Pyetja: 148 

Dhimbja qe shkaktohet si rrjedhojë e dëmtimeve të mbaresave nervore periferike ose nga 

dëmtimi i sistemit nervor qëndror quhet: 

B) Dhimbje viscerale 

C) Dhimbje somatike 

D) Dhimbje akute 
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B) çrregullohet presioni osmotik 

D) Vitaminat 

C) 200-400 

C) Spirometër 

 
Infermieri Pyetja: 149 

Ruajtja e ekulibrit hidrik është një pjesë e sistemit të brëndshëm hemostatik dhe 

çrregullohet nëse: 

A) çrregullohet ekuilibri elektrolitik 
 

C) çrregullohet ngrohja trupore 

D) çrregullohet ekuilibri acido-bazik 
 
 

Infermieri Pyetja: 150 

Cila nga elementët e mëposhtëm është mikroelementë? 
 

A) Uji 

B) Proteinat 
C) Yndyrnat 

 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 151 

Burimet ditore të ujit me anë të oksidimit metabolik janë: 
 

A) 150-200 

B) 200-300 
 

D) 300-400 
 
 

Infermieri Pyetja: 152 

Aparati i cili shërben për të matur Kapacitetin Total Pulmonar quhet: 
 

A) Oksimetër 

B) Monitor 
 

D) Aspirator 
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B) Hemotoraks 

B) anione 

C) Zgjerimin e mushëkrive 

C) Pneumotoraksi 

 
Infermieri Pyetja: 153 

Grumbullimi i gjakut në kavitetin pleural quhet: 
 

A) Pneumotoraks 
 

C) Hidrim 

D) Lagështim 
 

 
Infermieri Pyetja: 154 

Jonet Fosfat (HPO4)3- janë: 
A) katione 

 

C) minerale 

D) elektrolite 
 

 
Infermieri Pyetja: 155 

Pozicioni më i përshtatshëm për pacientët me probleme respiratore eshtë pozicioni fowler 

i cili përdoret për të ndihmuar: 

A) Menaxhimin e stresit 

B) Riaktivizimin e aparatit kardiopulmonar 
 

D) Teknikat relaksuese 
 
 

Infermieri Pyetja: 156 

Drenimi i hapësirës pleurale për të nxjerrë ajrin nga kjo hapësirë realizohet në rast: 
 

A) Pneumoperitoneumi 

B) Hemotoraksi 
 

D) Hemartroze 
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B) 5-10min 

A) 5sek 

C) 5 orë 

B) shtrirë anash 

 
Infermieri Pyetja: 157 

Sa është koha që duhet të përdorim, që të stimulojme respiracionin dhe të parandalojme 

apnene? 

A) 3-4 min 
 

C) 10-15min 

D) 15-20min 
 
 

Infermieri Pyetja: 158 

Aspirimi i lëngut amniotik tek fëmija gjatë lindjes duhet të kryhet jo më shumë se? 
 

B) 10sek 

C) 10min 

D) 15min 
 
 

Infermieri Pyetja: 159 

Pas sa orësh normalizohet temperatura pas lindjes? 
 

A) 6 minuta 

B) 8 minuta 
 

D) 8 orë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 160 

Kush është pozicioni që ushqehet fëmija me çrregullim të buzës të lepurit? 
 

A) shtrirë mbi bark 
 

C) gjysëm vertikal 

D) shtrirë me kurriz 
 
 
 



 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

 

 

 

A) në dozën 1 mg IM 

A) Bikarbonat 

B) Petekie ose ekimoza 

B) kockës dhe periostit 

 
Infermieri Pyetja: 161 

Aplikimi i vitaminës K tek i porsalinduri bëhet: 
 

B) në dozën 0.5 mg IM 

C) në dozën 1 mg IV 

D) në dozën 0.5 mg IV 
 
 

Infermieri Pyetja: 162 

Me çfarë solucioni pastrohet mukoza e gojës në fëmijët me stenoz të pilorit? 
 

B) Nitrat 

C) Gencian violet 

D) Glukoz 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 163 

Edema serosanguine shoqërohet me: 
 

A) Frakture të kafkës 
 

C) Shkolitje të lëkurës 

D) Deformim te gojës 
 
 

Infermieri Pyetja: 164 

Cefalofematoma është një hemorragji që ndodh në zonën ndërmjet: 
 

A) lëkurës dhe kockës 
 

C) trurit dhe kockës 

D) periostit dhe trurit 
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A) 20 cm 

B) goja 

A) shfaqja e ikterit 

B) sytë 

 
Infermieri Pyetja: 165 

Zhvillimi pamor i fëmijës së porsalindur është rreth një gjatësie: 
 

B) 40 cm 

C) 50 cm 

D) 60 cm 
 
Infermieri Pyetja: 166 

Femija fillimisht kur lind aspirohet nga: 
 

A) hunda 
 

C) veshi 

D) syri 
 
 

Infermieri Pyetja: 167 

Në cefalohematomë vlerësohet si ndërlikim: 
 

B) humbja e kujtesës 

C) çrregullimi i temperaturës 

D) çrregullimi i frymëmarrjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 168 

Gjatë fototerapisë tek i porsalinduri, duhet të mbulohet: 
 

A) koka 
 

C) gjymtyrët 

D) asnjë pjesë e trupit 
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A) Asimetri në refleksin moro 

C) 20 mg/dl 

D) 2 kembet dhe trungun e trupit 

A) lindje deri ne 2vjeç 

 
Infermieri Pyetja: 169 

Cilat janë shenjat që fëmija paraqet në një frakture të klavikulës? 
 

B) Paraliz të krahut 

C) Një hemoragji të krahut 

D) Demtime të trupit 
 

Infermieri Pyetja: 170 

Sa janë vlerat e bilirubinës kur ikteri fiziologjik ka filluar të shfaqet në anësit e poshtme? 
 

A) 10 mg/dl 

B) 15 mg/dl 
 

D) 25 mg/dl 
 
 

Infermieri Pyetja: 171 

Paraplegjia prek këto regjione: 

A) Vetem 1 gjymtyre 

B) Vetem 1 pjese te trupit 

C) Kater gjymtyret dhe trupin 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 172 

Faza sensomotore kujt moshe i perket sipas Piazhes: 
 

B) 3 deri në 4 vjeç 

C) 5 deri në 7 vjeç 

D) 8 deri në 10 vjeç 
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B) 3-6vjec 

D) Veshjet 

D) 70-90 

D) 80-100 

Infermieri Pyetja: 173 

Shpirti i inisiatives kundrejt ndjenjës së fajit kujt moshe i perket? 
 

A) Lindje deri 2 vjec 
 

C) 7-11 vjeç 

D) 13-15vjec 
 
 

Infermieri Pyetja: 174 

Rrugët e infektimit të eritrodermes jane: 
 

A) Transplancentare 

B) Ushqyerja artificiale 

C) Frymëmarrja 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 175 

Presioni sistolik i gjakut tek infanti: 
 

A) 15- 20 

B) 30-40 

C) 50-60 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 176 

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e vegjël eshte: 
 

A) 15-20 

B) 30-40 

C) 50-70 
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D) 90-110 

A) Distension abdominal 

A) gjakosje te umbelikulit 

A) spazma të muskulaturës së qafës dhe rigiditet 

 
Infermieri Pyetja: 177 

Presioni sistolik i gjakut tek fëmijet e rritur: 
 

A) 15-20 

B) 20-40 

C) 50-70 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 178 

Me çfare shenjash shoqërohet atrezia biliare? 
 

B) Dhimbje këmbe 

C) Dhimbje koke 

D) Nauze 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 179 

Manifestimet klinike të sindromës hemoragjike jane: 
 

B) dhimbje barku 

C) dhimbje këmbe 

D) nauze 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 180 

Simptomat e tetanozit neonatal jane: 
 

B) te vjella 

C) diarre 

D) dhimbje barku 
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A) mbyll plotesisht syrin 

B) 6-12 vjeç 

A) bradikardi 

A) shtrëngimi në momentin e jashtëqitjes 

Infermieri Pyetja: 181 

Shenja klinike e paralizës faciale eshte se nuk: 
 

B) merr dot frym 

C) lëviz krahun 

D) lëviz trupin 
 
 

Infermieri Pyetja: 182 

Sipas Frojdit kujt moshe i perket stadi latent? 
 

A) 1-4 vjeç 
 

C) 15-18 vjeç 

D) 20-25 vjeç 
 
 

Infermieri Pyetja: 183 

Apneja shoqërohet me: 

B) dhimbje barku 

C) nauze 

D) diarre 

 
Infermieri Pyetja: 184 

Mund që çojnë në hernie umbilikale? 
 

B) dhimbje këmbe 

C) dhimbje barku 

D) dhimbje koke 
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A) Mungesa e vitaminës K nga nëna 

A) diafragmës 

A) Zhvillohet stenoza e pilorit 

A) artralgji 

 
Infermieri Pyetja: 185 

Cili është faktori që ka lidhje me sindromin hemorragjik? 
 

B) Mungesa e oreksit 

C) Nauzea 

D) Diarrea 
 

Infermieri Pyetja: 186 

Paraliza e nervit frenik shkakton paralize të: 
 

B) krahut 

C) kembës 

D) barkut 

 
Infermieri Pyetja: 187 

Çfarë ndodh në organizëm në fazën e 5 të helmimit nga hekuri? 
 

B) Dëmtim të mëlçis 

C) Dëmtim të veshkave 

D) Dëmtim të zemrës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 188 

Tek kriza vazo-okluzive e drepanocitozes simptomat më madhore janë: 
 

B) temperature 

C) anemi 

D) marrje mendsh 
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B) sëmundjet sistemike 

A) emfizem obstruktive 

B) frymemarrje me gojë 

 
Infermieri Pyetja: 189 

Kur epistaksin e kemi nga arteria etmoide, ka lidhje më shume me: 
 

A) traumat 
 

C) dëmtime të zemrës 
D) dëmtime të gojës 

 
Infermieri Pyetja: 190 

Në rast se trupi i huaj është i vogël dhe kalibri i bronkut i madh do kemi këto shenja: 
 

 
B) vështirësi të frymarrjes 

C) sekrecione 

D) dispne 
 
 

Infermieri Pyetja: 191 

Në rast se trupi i huaj ka bërë një bllokim të pjesshëm të lumenit do kemi: 
 

B) atelektaze 

C) pneumotoraks 

D) bronkit 
 

Infermieri Pyetja: 192 

Kur kemi një infeksion te adenoidit kemi këto shenja kryesore: 
 

A) dhimbje veshi 
 

C) gjakrrjedhje nga hunda 

D) gërrhitje 

 
 
 
 
 
 

A) fishkëllim 
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D) inflamacionin e pemës trakeo-bronkiale 

 
Infermieri Pyetja: 193 

Respiracioni i pafrytshëm lidhet me: 
 

A) deficitin e volumit të lëngjeve 

B) rritjen e kërkesave metabolike 

C) rritjen e sekrecioneve 
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A) reaksion inflamatore 

B) e agravon gjëndjen 

A) makrofaget 

A) nauze 

 
Infermieri Pyetja: 194 

Gromerulonefriti akut futet në grupin e sëmundjeve të sistemit urinar, ku ato quhen: 
 

B) reaksion indor 

C) ulje të imuniteti 

D) sëmundje infektive 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 195 

Në astmë, faktori endokrinologjik si tireotoksikoza: 
 

A) e përmirëson astmën 
 

C) nuk ndikon fare 

D) ka ndikim të papërfillshëm 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 196 

Tek astma, cilat janë elemente që kanë veprim obstruktiv mbi bronke? 
 

B) monocidet 

C) bikarbonati 

D) glukonate 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 197 

Shenjat e intoksikimit nga digogsina jane: 
 

B) lipotemi 

C) hipoglicemi 

D) anoreksi 
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B) Iridociklit 

A) Midriatikët 

A) Pilokarpina 

A) Betabllokuesit 

 
 

Infermieri Pyetja: 545 

Koliret midriatike indikohen në rastet me: 
 

A) Sklerit 
 

C) Glaukomë kronike me kënd të hapur 

D) Glaukomë me kënd të mbyllur 
 
 

Infermieri Pyetja: 546 

Cilët nga kolirët e mëposhtëm japin hipertoni okulare? 
 

B) Miotikët 

C) Antiseptikët 

D) Antibiotikët 

 
Infermieri Pyetja: 547 

Cili nga koliret e mëposhtëm favorizon rrjedhjen e lëngut ujor jashtë syrit: 
 

B) Timololi 

C) Atropine 

D) Neosinefrina 
 
 

Infermieri Pyetja: 548 

Cili nga koliret e mëposhtëm redukton sekrecionin e lëngut ujor? 
 

B) Kortikoidet 

C) Acetazolamidi 

D) Kolinergjikët 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al  

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al  

A) Hipokalçemia 

B) Kornea transparente 

C) Hemoragji sub-konjuktivale 

B) Miotikët janë të kundraindikuar 

 
Infermieri Pyetja: 549 

Cili nga propozimet e mëposhtme nuk shkakton katarakt? 
 

B) Diabeti 

C) Marrja e kortikoideve 

D) Marrja e indometacinës 
 

 
Infermieri Pyetja: 550 

Cilët janë argumentët në favor të konjuktivitit? 
 

A) Cefalea e fortë 
 

C) Ulja e pamjes 

D) Prekja unilaterale 
 

 
Infermieri Pyetja: 551 

Në cilin nga lezionet e mëposhtme nuk duhet të kërkohet prezenca e një trupi të huaj 

intra okular? 

A) Plagë e kornesë 

B) Opacitet i kristalinit 
 

D) Zbardhje e papilës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 552 

Cili nga propozimet që i përkasin glaukomës me kënd të mbyllur nuk është i saktë? 
 

A) Trajtimi medikal mbështetet në përdorimin e hipotonikëve me rrugë të përgjithshme 
 

C) Trajtimi kirurgjikal sekondar është i nevojshëm 
D) Kriza e glaukomës akute përfaqëson mbylljen jo komplete të këndit irido-korneal 
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A) Antibacterial lokalë 

C) Një sasi e shtuar eksudati dhe një shkatërrim progresiv i indeve 

C) gjenetike 

B) sol. Gencian violet 

 
Infermieri Pyetja: 553 

Për të kontrolluar rritjen e bakterieve në mungesë të infeksionit në pacientët me ulçër 

dekubituese rekomandohen: 

B) Antiinflamatorë 

C) Analgjezikë 

D) Antimykotikë 

 
Infermieri Pyetja: 554 

Një dëmtim të aftësive të pacientit me ulçër dekubituese për të rezistuar ndaj infeksionit e 

tregon: 

A) Një edemë e thellë subkutane 

B) Një prurit i rëndë 
 

D) Rritja e temperaturës së lëkurës 
 
 

Infermieri Pyetja: 555 

Cila prej shkaqeve të mëposhtme bën pjesë në shkaqet e brendshme të sëmundjeve të 

lëkurës: 

A) mykotike 

B) parazitare 
 

D) kimike 
 

Infermieri Pyetja: 556 

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt antiseptik: 
 

A) acicloviri 
 

C) sol. Benzilbenzoat 

D) hidrokortizoni 
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A) Shfaqja e lezioneve vizaton trajektoren e nervave sensitive 

C) Një grup me vezikula mbi një bazë eritematoze 

B) Racat e zeza 

D) gjendrave të yndyrës dhe djersës 

 
 
   Infermieri Pyetja: 557 

Shfaqja e lezioneve në Herpes Zoster ngjan me Herpesin Simplex, por veçoria kryesore 

është: 

B) Shfaqja e papulave të rastësishme 

C) Telengioektazitë dhe pigmentimi 

D) Shfaqja e papulave me mure të forta rrethore 
 

Infermieri Pyetja: 558 

Shfaqja më e shpeshtë klinike e HSV-1 (Herpes Simplex Virus 1) është: 
 

A) Papula me mure të forta rrethore 

B) Telengioektazi dhe pigmentim 
 

D) Makula të vogla me kruste të verdha të forta 
 
 

Infermieri Pyetja: 559 

Incidenca në patologjinë e Psoriasis zakonisht më e ulur është në: 
 

A) Racat e bardha 
 

C) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të lartë të rruazave të kuqe të gjakut 
D) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të ulët të rruazave të kuqe të gjakut 

 
 
Infermieri Pyetja: 560 

Funksionin e saj sekretor, lëkura e realizon nëpërmjet : 
 

A) poreve të lëkurës 

B) hapësirave ndërqelizore 

C) folikujve të flokut 
 

 
 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al  

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al  

B) mbaresave nervore 

B) tharja e sekrecioneve të vezikulave, errozioneve apo ulçerave 

A) Psoriazis vulgaris 

C) acidi salicilik 

 
Infermieri Pyetja: 561 

Funksionin sensitiv lëkura e realizon nëpërmjet: 
 

A) ph të saj acid 
 

C) proceseve të shumta metabolike 

D) shtresës së shndritshme 
 

Infermieri Pyetja: 562 

Krusta është element morfologjik dytësor që formohet nga : 
 

A) disa qeliza të brirëzuara të shtresës korneale 
 

C) traumatizimi i lëkurës me anë të thonjve 

D) hollimi i sipërfaqes së të gjitha shtresave të lëkurës 
 

Infermieri Pyetja: 563 

Përdorimi i acidit salicilik, për cilën nga patologjitë e mëposhtme është karakteristike: 
 

B) Variçela 

C) Erizipela 

D) Skabies 

 
Infermieri Pyetja: 564 

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt keratolitik: 
 

A) permanganati i kaliumit 

B) pomada me gentamicinë 
 

D) kortizonikët lokalë 
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D) hipodermë 

B) mbron lëkurën nga veprimi i rrezeve ultraviolet 

D) përbëhet nga qeliza të vdekura pa bërthamë 

C) Antihistaminikët 

 
 

Infermieri Pyetja: 565 

Adipocitet janë qeliza të pranishme në : 
 

A) epidermë 

B) shtresën bazale të lëkurës 

C) shtresën papilare të dermës 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 566 

Cilën nga funksionet e mëposhtme kryen melaninia: 
 

A) merr pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare 
 

C) siguron funksionin mbrojtës kimik 

D) siguron mbajtjen konstante të temperaturës 
 
 

Infermieri Pyetja: 567 
Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale: 

 
A) është shtresa e parë e epidermës duke u nisur nga brendësia në sipërfaqe 

B) përbëhet nga qeliza të mëdha me bërthamë 

C) merr pjesë në rigjenerimin e shtresave të sipërme të epidermës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 568 

Në pacientët me Urtikarie, reaksioni i lëkurës është shoqëruar me një clirim të histaminës, 

medikamentet e zgjedhura janë: 

A) Antibiotikët 

B) Antimykotikët 
 

D) Antiviralët 
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d) adipocitet 

B) Antibiotikë topical 

A) Paraliza 

D) 14% e foshnjave 

 
Infermieri Pyetja: 569 

Cilat nga qelizat e mëposhtme marrin pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare të 

organizmit: 

A) qelizat e Masonit 

B) melanocitet 

c) qelizat e Langerhansit 
 

 

Infermieri Pyetja: 570 

Infeksionet bakteriale lokale zakonisht mjekohen me: 
 

A) Antiviral 
 

C) Nizoral 
D) Antihistaminikë 

 
 

Infermieri Pyetja: 571 

Cilat jane komplikacionet qe takohen tek pacienti pas demtimit te sistemit nervor 

qendror? 

B) Dhimbje kycesh 

C) Dhimbje muskujsh 

D) Temperature e larte 
 

Infermieri Pyetja: 572 

Sa % e foshnjave te lindura nga nena me Miasteni gravis shfaqin simptoma te 

semundjes? 

A) 44% e foshnjave 

B) 34% e foshnjave 

C) 24% e foshnjave 
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B) 60-65 vjeç 

A) Interpretimin e gjuhes 

A) Fazen e hershme te semundjes 

A) Përcaktojnë tipin e krizës epileptike 

 
 

Infermieri Pyetja: 573 

Parkinsoni prek më shpesh grup-moshat: 
 

A) 50-55 vjeç 
 

C) 70-75 vjeç 

D) 80-85 vjeç 
 

Infermieri Pyetja: 574 
Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore te degjimit dhe shikimit eshte shume 

e rendesishme per: 

B) Pergjegjese per gjenerimin e modeleve levizore 

C) Termoregulacionin 

D) Shikimin 
 
Infermieri Pyetja: 575 

Demtimet konjitive tek pacienti me skleroze multiple hasen ne: 
 

B) Fazen e mevonshme 

C) Nuk takohen te tilla demtime 

D) Jane simptoma paralajmeruese 

 
Infermieri Pyetja: 576 

Vëzhgimi dhe vlerësimi neurologjik i pacientit me epilepsi , nga ana e infermierit, janë 

faktorë të rëndësishëm sepse: 

B) Përcaktojnëllojin medikamentoz të trajtimit 

C) Vendosin diagnozën përfundimtare 

D) Nuk janë pjesë e kujdesit 
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A) pas djegies së saj 

A) në temperatura shumë të ulta 

A) ekspozimi ekstrem ndaj të ftohtit në mjedise urbane 

B) pak orë pas operacionit 

 
Infermieri Pyetja: 577 

Termi hiperemi aktive i referohet ngjyrës së lëkurës: 
 

B) normale 

C) pas mjekimit 
D) pas një traume 

 
 

Infermieri Pyetja: 578 

Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet: 
 

B) në temperatura të ulta 

C) në situata aksidentale 

D) në temperatura të larta 
 
 

Infermieri Pyetja: 579 

Hypotermia urbane është : 

B) ulja e temperaturës trupore nga kontakti me ujë të ftohtë 

C) ulja e temperaturës trupore nga patologji të ndryshme 

D) ulja e temperaturës trupore nga të ftohtit 
 
 

Infermieri Pyetja: 580 

Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet : 
 

A) gjatë operacionit 
 

C) pak ditë pas operacionit 

D) pas një traume të jashtëme 
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B) vendosja e bandazhit 

B) 56 ditë nga dhurimi i fundit 

B) 450 ml 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 581 

Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet: 
 

A) pak orë pas operacionit 

 
C) pak ditë pas operacionit 

D) pas një traume të jashtëme 
 
 
Infermieri Pyetja: 582 

Ndihma e pare në raste hemoragjie është: 
 

A) vendosja shtrirë e pacientit 
 

C) vendosja e akullit 

D) terapi medikamentoze 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 583 

Donatori lejohet të japi gjak pasi të kenë kaluar të paktën: 
 

A) 45 ditë nga dhurimi i fundit 
 

C) 65ditë nga dhurimi i fundit 

D) 75 ditë nga dhurimi i fundit 
 
 

Infermieri Pyetja: 584 

Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën : 
 

A) 350ml 
 

C) 550ml 

D) 650ml 
 
 
 
 

B) gjatë operacionit 
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B) 50 kg 

B) 17 vjeç 

C) 65 vjeç 

A) pozicioni semi - Fowler 

 
Infermieri Pyetja: 585 
Pesha minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë: 

 
A) 40 kg 

 

C) 60 kg 

D) 70 kg 
 

Infermieri Pyetja: 586 

Mosha minimale për një donator gjaku është: 
 

A) 15 vjeç 
 

C) 20 vjeç 

D) 25 vjeç 
 
 

Infermieri Pyetja: 587 

Mosha maksimale për një donator gjaku duhet është: 
 

A) 45 vjeç 

B) 55 vjeç 
 

D) 75 vjeç 
 

 
Infermieri Pyetja: 588 

Pozicioni më i përshtatshem për pacientët pas operacionit është : 
 

B) pozicioni Fowler 

C) tredelenburg 

D) gjinekologjik 
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B) jo steril 

B) infermieria instrumentare 

A) Eleminim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar 

C) Larjen e duarve para dhe pas kryerjes së manipulimeve 

Infermieri Pyetja: 589 

Mjeku Reanimator është anëtar ne grupin: 
 

A) steril 
 

C) vezhgues 

D) qarkullues 
 
 

Infermieri Pyetja: 590 

Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga: 
 

A) infermieria qarkulluese 
 

C) mjeku kirurg 

D) mjeku anestezist 
 

 
Infermieri Pyetja: 591 

Me termin asepsi nënkuptojmë: 
 

B) Kufizim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar 

C) Pastrim 

D) Dezinfektim 
 
 

Infermieri Pyetja: 592 

Asepsia kirurgjikale përfshin të gjitha si më poshtë përveç: 
 

A) Përdorimin e dorezave sterile gjatë vendosjes së kateterit urinar 

B) Përdorimin e pajisjeve sterile në ndryshimin e garzave të plagës 
 

D) Sterilizimin e instrumentave kirurgjikal 
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C) Përdormin e dorezave sterile gjatë mjekimit të plagës 

A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut 

D) Vlerësimin e ankthit 

A) Kirurgu 

 
Infermieri Pyetja: 593 

Asepsia mjekësore përfshin : 

A) Larjen e duarve para dhe pas servirjes së ushqimit 

B) Larjen e duarve pas zbrazjes së uturakut 
 

D) Larjen e duarve para, pas servirjes së ushqimit dhe pas zbrazjes së uturakut 
 

Infermieri Pyetja: 594 

Flebotomia konsiston në : 

B) dëmtimin e enës së gjakut 

C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut 

D) aplikimin e infuzioneve 

 
Infermieri Pyetja: 595 

Vlerësimet fizike të pacientit në periudhën preoperatore përfshijnë të gjitha si më poshtë, 

përveç : 

A) Vlerësimin e bilancit hidrik dhe elektroliktik 

B) Vlerësimin e statusit ushqimor 

C) Vlerësimin e funksionit kardiovaskular 
 

 

Infermieri Pyetja: 596 

Bën pjesë në anëtarët e grupit steril : 
 

B) Anestezisti 

C) Infermieria qarkulluese 
D) Asnjëra 

 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

B) eleminojnë numrin dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një 

sipërfaqe të caktuar 

C) reduktimin e ankthit dhe stresit 

A) në pakësimin e sekrecioneve 

A) eleminimin e të gjithë mikroorganizmave 

 
 

Infermieri Pyetja: 597 

Administrimi i opiateve para operacionit ndihmon : 
 

A) në paksimin e sekrecioneve 

B) uljen e tonusit muskular 
 

D) tharjen e mukozave 
 
 

Infermieri Pyetja: 598 

Administrimi i antikolinergjikëve para operacionit ndikon në : 
 

B) reduktimin e ankthit dhe stresit 

C) uljen e tonusit muskular 

D) tharjen e mukozave 
 

Infermieri Pyetja: 599 

Asepsitë kirurgjikale janë aktivitete që : 
 

A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të 

caktuar 

 
 
 

C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar 

D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 600 
Asepsia është procedura që bën të mundur: 

 

B) eleminimin e shumicës së mikroorganizmave 

C) pakësimin e të gjithë mikroorganizmave 

D) pakësimin e shumicës së mikroorganizmave 
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C) Ndihmës kirurgu 

A) Teknika Dezinfektuese 

B) Lateral 

A) përdorimi i muskujve ndihmës gjatë frymëmarrjes 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 601 

Anëtarë të grupit jo steril janë të gjihë si më poshtë përveç: 
 

A) Anestezisti 

B) Infermieria qarkulluese 
 

D) Teknikët radiolog 
 
 

Infermieri Pyetja: 602 

Praktikat që ulin dhe pengojnë proçeset e infeksionit në pacientët post– kirurgjikal quhen: 
 

B) Teknika Dekontaminuese 

C) Teknika Kontrolli 

D) Teknika Aseptike 

 
Infermieri Pyetja: 603 

Pacientët e pranuar në Njësinë e Kujdesit Post – Anestezik pa refleksin faringeal duhet të 

vendosen në pozicion: 

A) Dorsal 
 

C) Fowler 

D) Asnjëra 
 

Infermieri Pyetja: 604 

Infermieri duhet të njohë shenjat dhe simptomat e pengesës respiratore tek pacienti në 

periudhën post operatore, këto shenja përfshijnë: 

B) hipotension arterial 

C) dhimbje kraharori 

D) asnjëra 
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B) para operacioneve që përfshijnë traktin gastro - intestinal 

B) grupit josteril 

D) infermieres instrumentare 

A) vendosja e kateterit urinar 

 
 
Infermieri Pyetja: 605 

Përdorimi i klizmës pastruese është i detyrueshëm të aplikohet : 
 

A) para të gjitha llojeve të operacioneve 
 

C) para operacioneve që përfshijnë traktin uro -genital 

D) para asnjë lloj operacioni pasi nuk rekomandohet më 
 

Infermieri Pyetja: 606 

Infermieria qarkulluese është pjesë e: 
 

A) grupit steril 
 

C) grupit vëzhgues 

D) nuk është antare e bllokut operator 
 
 

Infermieri Pyetja: 607 

Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë proçedurës kirurgjikale është 

detyrë e : 

A) kirurgut primar 

B) anestezistit 
C) infermieres qarkulluese 

 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 608 

Në rast se pas operacionit kanë kaluar më shumë se 12 – 18 orë dhe pacienti nuk ka 

urinuar, ndërhyrje primare është : 

B) nxitja e pacientit për të urinuar vetë nëpërmjet përdorimit të borsave të ngrohta 

C) vendosja e kateterit supra pubik 

D) asnjëra 
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D) Humbja e gjakut dhe e lëngjeve 

C) kolonoskopia 

A) Të shpëlahen menjëherë me ujë të rrjedhshëm për 15 – 20 min 

B) Semi- Fowler 

 
 
Infermieri Pyetja: 609 

Hipotensioni arterial në periudhën post –operatore mund të shkaktohet nga: 
 

A) Acidoza 

B) Hipoksemia 

C) Disritmia 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 610 

Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një proçedurë diagnostikuese? 
 

A) kolostomia 

B) ileostomia 
 

D) jejunostomia 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 611 
Djegiet kimike të lëkurës cilat rezultojnë nga lëndë korrozive duhet: 

 

B) Të aplikohet pomadë 

C) Të aplikohet balsame 

D) Të fashohet menjëherë 
 

Infermieri Pyetja: 612 

Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin: 
 

A) Fowler 
 

C) Tredelenburg 

D) Gjinekologjik 
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D) Të numërojë instrumentet dhe paisjet e përdorura në operacion 

B) koronarografia 

A) Kardiokirurgji 

A) Prania e gjakut në të vjella 

 
Infermieri Pyetja: 613 

Infermieria qarkulluese ka përgjegjësi për të gjitha sa më poshtë përveç : 
 

A) A Kryerjen e veprimeve jashtë fushës sterile 

B) Të siguroj kujdes infermieror për pacientin 

C) Të siguroj mbështetje emocionale për pacientin 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 614 

Është procedure diagnostikuese : 
 

A) qarkullimi ekstrakorporal 
 

C) stenti 

D) koronaroskopia 
 

Infermieri Pyetja: 615 

Qarkullimi ekstrakorporal haset në: 
 

B) Neurokirurgji 

C) Kirurgji abdominale 

D) Kirurgji estetike 
 
 

Infermieri Pyetja: 616 

Hematemeza është : 

B) Prania e gjakut në feçe 

C) Rrjedhja e gjakut nga hundët 

D) Asnjëra 
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A) Në momentin e rifillimit të peristaltikës dhe zhurmës aktive intestinale 

A) Humbjes të një sasie të madhe plazme 

D) qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë 

C) gjendja emocionale 

 
Infermieri Pyetja: 617 

Dhënia e ushqimeve dhe e lëngjeve nga goja tek pacientët post – operator fillon: 
 

B) Në momentin e rifillimt të diurezës 

C) Në momentin e stabilizimit të presionit arterial 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 618 

Çrregullimi i bilancit hidro-elektrolitik tek pacientët e djegur mund të vijë si pasojë e: 
 

B) Humbjes të një sasie të madhe gjaku 

C) Diurezës së shtuar 

D) Asnjëra 
 

Infermieri Pyetja: 619 

Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen nga: 
 

A) traumat e hapura 

B) armët e zjarrit 

C) aksidentet automobilistike 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 620 

Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç: 
 

A) kequshqyerja 

B) higjena e ulët 
 

D) qëndrimi gjatë në shtrat 
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C) Foley 

B) stomaku 

C) 36 - 48 orë pas operacionit 

C) sol. fiziologjik 

 
Infermieri Pyetja: 621 

Në një retension urinar përdoret kateteri: 
 

A) Robinson 

B) Nichols 
 

D) Moby- Dick 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 622 

Gastrostomia është procedure që ushqen pacientin nga: 
 

A) ezofagu 
 

C) jejunum 

D) kolon 
 
 

Infermieri Pyetja: 623 

Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet: 
 

A) 10 - 15 orë pas operacionit 

B) 16 - 24 orë pas operacionit 
 

D) 52 - 72 orë pas operacionit 
 

 
Infermieri Pyetja: 624 

Trajtimi fillestar i plagës bëhet me: 
 

A) antibiotik 

B) kortizonik 
 

D) betadinë 
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B) veshka 

D) nëse ka supuracion 

B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues 

D) statusi emocional i të sëmurit 

 
Infermieri Pyetja: 625 

Litotripsia është thyerja e gurëve në: 
 

A) vezikën urinare 
 

C) uretër 

D) kolecist 
 
 

Infermieri Pyetja: 626 

Një plagë quhet e papastër kur: 
 

A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale 

B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues 

C) që nuk kanë shenja të pezmatimit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 627 

Një plagë quhet e kontaminuar kur: 
 

A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale 
 

C) që nuk kanë shenja të pezmatimit 

D) nëse ka supuracion 
 
 

Infermieri Pyetja: 628 

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç: 
 

A) përkujdesja perioperative 

B) sterilizimi i pajisjeve 

C) gjendja e të sëmurit 
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C) lavazhi i plagës 

C) Sigurimi i shërimit të plagës dhe parandalimi i infeksionit 

A) plazmës 

C) Në djegiet trupore 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 629 

Irrigimi i plagës nënkupton: 

A) suturimi i plagës 

B) trajtimi me antibiotik 
 

D) fashimi i plagës 
 
 

Infermieri Pyetja: 630 

Qëllimi primar në trajtimin e ulçerës stazike venoze të këmbës është: 
 

A) Pastrimi i plagës me alkool 

B) Përdorimi i lidokainës lokale 
 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 631 

Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të : 
 

B) gjakut 

C) urinës 

D) djersës 
 
 

Infermieri Pyetja: 632 

Ku përdoret rregulli i 9- ës? 
 

A) Në politrauma 

B) Në ngrirjet trupore 
 

D) Plagët me armë zjarri 
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D) mbi 50 vjec 

A) 1 ditë pas operacionit 

B) kimioterapisë 

B) Shok hipovolemik si pasojë e hemoragjisë 

 
Infermieri Pyetja: 633 

Ileusi adinamik zakonisht ndodh: 
 

B) 2 - 3 ditë pas operacionit 

C) 4 - 6 ditë pas operacionit 

D) 6 - 8 ditë pas operacionit 
 
 

Infermieri Pyetja: 634 

Mamografia është e këshillueshme të behet çdo vit për gra: 
 

A) 20 vjeç 

B) 30 vjeç 

C) 40 vjeç 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 635 

Ekstravazacioni është komplikacion pas: 
 

A) kirurgjisë 
 

C) radioterapisë 

D) radiografisë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 636 

Traumat e rënda të heparit mund të shkaktojnë: 
 

A) Insufiçiencë renale 
 

C) Hipertension arterial 

D) Leukopeni 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

C) Ascit (me nuancë gjaku) 

B) Pamundësi për infeksion 

B) Në raste të rralla ndodh hemoragjia për këtë diagnozë 

 
Infermieri Pyetja: 637 

Në tumoret metastatike të heparit dallohet: 
 

A) Angiografi negative 

B) Zvogëlim të heparit 
 

D) Hiperproteinemi 
 
 

Infermieri Pyetja: 638 

Në kancerin e gjirit nuk ndikojnë: 
 

A) Historia familjare me këtë diagnozë 

B) Terapia me hormone 

C) Numri i pakët i lindjeve 
 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 639 

Për kancerin e gjirit nuk përfshihen këto diagnoza infermierore: 
 

A) Ndryshime në jetën seksuale 
 

C) Dëmtim i integritetit të lëkurës 

D) Frikë dhe ankth, lidhur me prognozën e sëmundjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 640 

Në pacientët me kancer gastrik: 
 

A) Hemoragjia është e theksuar 
 

C) Ikteri paraqitet në stadin e parë të sëmundjes 

D) Prognoza nuk është shumë e varfër 
 
 
 
 

D) Ulja e konsumit të yndyrnave shtazore dhe proteinave 
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B) Rehidrimin e pacientit 

A) Shenja reaksioni 

D) Të gjitha 

B) Vitaminë B12 

 
Infermieri Pyetja: 641 

Gjatë realizimit të një transfuzioni gjaku, në 15–30 minutat e para infermieri observon 

pacientin për : 

B) Shenja infeksioni 

C) Hipertension 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 642 

Edukimi i një pacienti me urolitiazë në lidhje me sigurimin e një hidratimi optimal, ka si 

qëllim kryesor: 

A) Parandalimin e recidivave 
 
 

C) Parandalimin e komplikacioneve 

D) Asnjëra 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 643 

Në karcinomën hepatoqelizore, testet diagnostike shpesh zbulojnë: 
 

A) Nivele të larta të leukociteve 

B) Nivele të larta të trombociteve 

C) Nivele të larta të AFP (alfafetoproteinës) 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 644 

Në rastin e gastrektomisë më e rëndësishme është të administrohet: 
 

A) Vitaminë E 
 

C) Ushqime me frekuencë të lartë 

D) Ushqime me rrugë orale 
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C) Përshkrimin e medikamenteve analgjezike 

C) Niveli i koshiencës 

B) Në përgjithësi ka prognozë të mirë 

D) Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve 

 
 

Infermieri Pyetja: 645 

Ileostomia - Qëllimi i interventeve infermierore nuk përfshin: 
 

A) Sigurimin e eleminimit normal intestinal 

B) Reduktimin e dhimbjeve dhe spazmave abdominale 
 

D) Reduktimin e ankthit dhe stresit 
 
 

Infermieri Pyetja: 646 

Në prekjen e heparit nga metastazat nuk ndikojnë: 
A) Vaskularizimi i theksuar i heparit 

B) Pozicioni i tij anatomik 
 

D) Tumoret nga trakti gastrointestinal 
 

 

Infermieri Pyetja: 647 

Ileusi adinamik: 

A) Ka një prognozë të varfër 
 

C) Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal 

D) Është shkaku më i rrallë i obstruksionit intestinal 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 648 

Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet te: 
 

A) Ndërpritet aktiviteti fizik 

B) Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta 

C) Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës 
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C) Staza venoze 

D) Niveli i gazeve në gjak 

B) Është afebril 

B) Pakësimin gradual të marrjeve orale 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 649 

Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është: 
 

A) Staza urinare 

B) Infeksioni i traktit urinar 
 

D) Dehidrimi 
 
 

Infermieri Pyetja: 650 

Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik: 
 

A) Niveli i elektroliteve 

B) Marrjet dhe nxjerrjet e likideve 

C) Turgori i lëkurës 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 651 

Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse: 
 

A) Lëkura është e skuqur përeth inçizionit 
 

C) Ka drenim nga plaga 

D) Leukocitozë 
 
 

Infermieri Pyetja: 652 

Interventet infermierore për pacientin me ileostomi nuk kanë për qëllim: 
 

A) Reduktimin e dhimbjes 
 

C) Mbajtjen e bilancit elektrolitik dhe peshës trupore 

D) Sigurimin e eleminimit intestinal 
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C) Vlerësim të detajuar sistemik 

B) Të pakësojnë kaloritë dhe yndyrnat në dietën ushqimore 

C) Përshtatja me ndryshimet në imazhin trupor 

D) Reagimit nga medikamentet analgjezike 

 
 

Infermieri Pyetja: 653 

Menaxhimi infermieror, para kirurgjisë kardiake përfshin: 
 

A) Vetëm vlerësim të hollësishëm të sistemit kardiak 

B) Vlerësimin e sistemit respirator 
 

D) Ndërprerjen e terapisë medikamentoze të mëparshme 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 654 

Stafi infermieror instrukton pacientët me patologji të sistemit biliar të: 
 

A) Shtojnë sasinë e ynyrnave 
 

C) Të shtojnë peshën trupore 

D) Mbajnë regjim absolut pushimi 
 
 

Infermieri Pyetja: 655 

Nuk është prioritet i menaxhimit infermieror për pacientët me gastrostomi: 
 

A) Mbajtja e statusit nutricional 

B) Mbrojtja integritetit të lëkurës 
 

D) Përcaktimi i dietës ushqimore specifike për këta pacientë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 656 

Perfuzioni indor për pacientët me patologji kardiake vlerësohet me të gjitha metodat e 

mëposhtme përveç njërës: 

A) Monitorimit të EKG 

B) Matjes së presionit arterial dhe nivelit të gazeve në gjak 

C) Eleminimit urinar 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

B) Intervent kirurgjikal vetëm kur bllokimi është i plotë 

C) Irritimi i lëkurës peristomale 

A) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike 

C) Dhimbje te lehtë ose mungesë të saj 

 

Infermieri Pyetja: 657 

Menaxhimi i pacientëve me obstruksion të zorrës së trashë bëhet me: 
 

A) Trajtim operator kur bllokimi është i pjesshëm 
 

C) Radiografi me barium 
D) Trajtim jo kirugjikal në rastin e perforimit intestinal 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 658 

Komplikacioni më i shpeshtë për pacientët me ileostomi është: 
 

A) Kalkuloza urinare 

B) Stenoza stomale 
 

D) Cholelithiasis 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 659 

Limadeniti është: 

B) infeksion akut nekrotik 

C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës 

D) infeksion akut purulent 
 
 

Infermieri Pyetja: 660 

Ulçera diabetike karakterizohet nga: 
 

A) Dhimbje shumë të fortë 

B) Dhimbje të moderuar 
 

D) Mungesa e recidivimit 
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D) Stabilitet në eleminimin intestinal 

B) stres 

B) infeksion akut-purulent 

D) virusi 

 
Infermieri Pyetja: 661 

Në diagnozat infermierore në rastin e ileostomisë nuk përfshihet: 
 

A) Alternime në komfort 
B) Spazma abdominale 

C) Imbalancë lëngjesh dhe elektrolitesh 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 662 

Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç: 
 

A) ethe 
 

C) temperaturë të lartë 

D) hypotension 
 
 

Infermieri Pyetja: 663 

Karbunkuli është: 

A) inflamacion akut nekrotik purulent 
 

C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës 

D) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 664 

Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë: 
 

A) Escherichia coli 

B) klebsiella 

C) stafilococcus aureus 
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C) 30 ml/ore 

C) T 

D) hemolitik i grupit A 

C) virusi Epstein-Barr 

 
Infermieri Pyetja: 665 
Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmiresuar? 

 
A) 20 ml/ore 

B) 25 ml/ore 
 

D) 40 ml/ore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 666 

Efektin e vet dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi limfocitet: 
 

A) A 

B) C 
 

D) E 
 
 

Infermieri Pyetja: 667 

Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit: 
 

A) hemolitik i grupit E 

B) hemolitik i grupit C 

C) hemolitik i grupit D 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 668 

Mononukleoza Infektive shkaktohet nga : 
 

A) neisseria gonorea 

B) clostridium botulinum 
 

D) Plasmodium 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

A) mizat 

B) mushkonjat 

A) nekroza 

A) nr total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total 

 
Infermieri Pyetja: 669 

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga: 
 

B) mushkonjat 

C) karkalecat 

D) gjinkallat 

 
Infermieri Pyetja: 670 

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga: 
 

A) mizat 
 

C) karkalecat 

D) gjinkallat 
 
 
Infermieri Pyetja: 671 

Tipar i përbashkët i gjithë infeksioneve kirurgjikale është: 
 

B) fistula 

C) hemorragjia 

D) hipotermia 
 
 

Infermieri Pyetja: 672 

Shkalla e prevalencës është raporti : 
 

B) nr. i pacientëve në total / nr.total i të sëmureve me sëmundje infektive 

C) nr. i pacientëve në spital në krahësim me popullatën 

D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital 
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A) nën 5% 

D) Plagët incizionale 

D) Nauze/të vjella 

A) E. Coli 

Infermieri Pyetja: 673 

Incidenca e infeksionit për plagët operatore të pastra duhet të jetë: 
 

B) nën 7 % 

C) nën 10 % 

D) nën 15 % 

 
 

Infermieri Pyetja: 674 

Nuk bën pjesë në plagët e mbyllura: 
 

A) Kontuzioni 

B) Hematomat 

C) Sindromi Crush 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 675 

Nuk bën pjesë në manifestimet klinike të Kontuzionit: 
 

A) Hematoma 

B) Fraktura 

C) Hemorragjia 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 676 

Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është : 
 

B) Candidas 

C) Spiroketa 

D) Streptokoku 
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C) 30- 50 ditë 

C) mononukleozes infektive 

B) forma gastrointestinale 

B) amebiaza 

 
Infermieri Pyetja: 677 

Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion : 
 

A) 10- 20 ditë 

B) 20- 30 ditë 
 

D) 40- 60 ditë 

 
Infermieri Pyetja: 678 

Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodyjve limfatik cervikal është karakteristik e: 
 

A) tetanozit 

B) meningokoksisë 
 

D) stafilokoksisë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 679 

Forma më e shpeshtë e salmonelozës është : 
 

A) ethet tifoide 
 

C) bakteremia me ose pa infeksion 

D) mbartia asimptomatike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 680 

Sëmundja e "papastërtisë" mund të quhet 
 

A) salmoneloza 
 

C) ethet tifoide 

D) shigeloza 
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C) divertikuli i Meckelit 

C) spitalore 

D)rrjedhje e ngadalshme e gjakut të errët 

A) njerëzit 

 
Infermieri Pyetja: 681 

Përfshihet në shkaqet e hemorragjisë digjestive të poshtme: 
 

A)variçet e ezofagut  

B) gastritet 

 

D) sindromi Mallory-Weiss 
 
 

Infermieri Pyetja: 682 

Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen: 
 

A) komune 

B) ambjentale 
 

D) shtëpiake 
 
 

Infermieri Pyetja: 683 

Eshtë karakteristike për hemorragjinë venoze: 
 

A) gjaku me ngjyrë të kuqe 

B) gjaku rrjedh me pulsacione 

C) rrjedhje e pandërprerë e gjakut 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 684 

Nuk bejnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët: 
 

B) minjtë 

C) mizat 

D) mushkonjat 
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D) statusi emocional i të sëmurit 

C) tre doza 

C) protezat 

B) infeksioni i kockës 

 
Infermieri Pyetja: 685 

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç: 
 

A) përkujdesja perioperative 

B) sterilizimi i pajisjeve 

C) gjendja e të sëmurit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 686 

Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në: 
 

A) një dozë 

B) dy doza 
 

D) katër doza 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 687 

Nuk bën pjesë në imobilizimin e jashtëm: 
 

A) gipsi 

B) qaforia 
 

D) traksioni 
 
 

Infermieri Pyetja: 688 

Osteomieliti është: 

A) frakturë e kockës 
 

C) distorcion i artikulacionit 

D) rupturë ligamenti 
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D) frakturë të kockave të gjata 

B) 3 javë 

B) rreth 12-24 orë 

D) intermitent 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 689 

Fiksatori ekstern përdoret në : 

A) rupturën e ligamenteve 

B) rupturën e tendinave 

C) frakturë të kockave të shkurtra 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 690 

Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut? 
 

A) 2 javë 
 

C) 6 javë 

D) 8 javë 
 

Infermieri Pyetja: 691 

Koha e tharjes së allçisë në ekstremitete është: 
 

A) rreth 10-12-orë 
 

C) rreth 24-48 orë 

D) rreth 48-72 orë 

 
Infermieri Pyetja: 692 

Traksioni pelvik është: 

A) i vazhdueshem 

B) statik 

C) dinamik 
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B) kinetika e traumës 

C) dhënia e ndihmës brenda 1 ore nga koha e dëmtimit 

A) muskujt mbështjellës nuk e akumulojnë më energjinë e nevojshme 

B) imobilizimi i kokës dhe i qafës 

 
Infermieri Pyetja: 693 

Vlerësimi i mekanizmave të dëmtimit dhe e forcave kinetike që kanë vepruar mbi 

pacientin gjatë një incidenti traumatik ose aksidenti quhet: 

A) energji kinetike 
 

C) proçesi i traumës 

D) shpejtësia e goditjes 
 

Infermieri Pyetja: 694 

"Ora e artë" ju kujton: 

A) koha në të cilën ndodh një politraum 

B) koha në të cilen transportohet një person i aksidentuar 
 

D) mbledhja e të dhënave për një person të aksidentuar 
 

Infermieri Pyetja: 695 

Një frakturë quhet e stresuar kur: 
 

B) ndodh si pasojë e patologjive të ndryshme 

C) ndodh si pasojë e traumave të jashtëme 

D) ndodh si pasojë e osteomielitit 
 
 

Infermieri Pyetja: 696 

Esenciale kur transportohet një pacient me politraum është: 
 

A) mbështjellja e pacientit 
 

C) imobilizimi i ekstremiteteve të sipërme 
D) infuzionimi i pacientit 

 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

A) te lekurës 

C) 6 javë 

A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator 

C) 6 orë para kirurgjisë 

 
Infermieri Pyetja: 697 

Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogel: 
 

B) skeletal 

C) statik 

D) dinamik 
 

 
Infermieri Pyetja: 698 

Fiksatoret ekstern në ekstremitetet e sipërme hiqen pas: 
 

A) 2 javë 

B) 4 javë 
 

D) 8 javë 
 
 

Infermieri Pyetja: 699 

Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator? 
 

B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale 

C) Të hartohet një strategji menaxhimi 

D) Të hartohet një plan anestetik 
 
 

Infermieri Pyetja: 700 

Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë? 
 

A) 2 orë para kirurgjisë 
B) 30 minuta para kirurgjisë 

 

D) 4 orë para kirurgjisë 
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D) Hipoventilim dhe hipoksemi 

D) Hemorragji nga plaga 

C) gazanaliza e gjakut arterial 

B) 90-100 mmHg 

 

Infermieri Pyetja: 701 

Bronkospazma mund të shkaktojë: 

A) Qëndrueshmëri hemodinamike 

B) Hiperventilim postoperator 

C) Insufiçiencë renale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 702 

Insufiçienca respiratore në kirurgjinë abdominale ndodh nga shkaqet e mëposhtme 

përveç: 

A) Depresion i qëndrës respiratore pas anestezisë 

B) Distensioni abdominal 

C) Dhimbja abdominale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 703 

Cili është standarti bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone: 
 

A) vlera e presionit arterialtëi dioksidit të karbonit 

B) vlera e presionit arterial të oksigjenit 
 

D) vlera e oksihemoglobinës 
 
 

Infermieri Pyetja: 704 

Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është: 
 

A) 50-70 mmHg 
 

C) 100-120 mmHg 

D) 30-40 mmHg 
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A) më shumë se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut 

B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë 

C) Përmirësimi i oksigjenimit 

C) Janë trajtues të hipovolemisë 

 
 
Infermieri Pyetja: 705 

Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e: 
 

B) më pak se 5-10% të masës qarkulluese të gjakut 

C) afërsisht 2-3% të masës qarkulluese të gjakut 

D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut 
 
 

Infermieri Pyetja: 706 

Në shokun hipovolemik kemi: 
 

A) Hipertension 
 

C) Puls I ngadaltë 

D) Diurezë të shtuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 707 

Interventet infermierore në rastin e shokut fillojnë me: 
 

A) Rivendosjen e funkionit kardiak 

B) Reduktimin e ankthit 
 

D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik 
 
 

Infermieri Pyetja: 708 

Likidet intravenoze zëvendësuese: 
 

A) Mbajnë volumin në hapësirën vaskulare 

B) Nuk japin asnjëherë reaksione alergjike 
 

D) Përfshijnë edhe plazmën e frekët të ngrirë 
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A) Shplarja me likide menjëherë pas ingjestionit 

C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore 

C) Provokimi i të vjellave 

D) Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit 

 
Infermieri Pyetja: 709 

Pas ingjestionit të substancave korrozive është I kundërindikuar: 
 

B) Lavazhi gastrik 

C) Hollimi i substancës korrozive 

D) Sigurimi i rrugëve respiratore 
 
 

Infermieri Pyetja: 710 

Në helmimet ingjestive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë: 
 

A) Lavazhin me sondë orogastrike 

B) Aspirimin gastrik 
 

D) Provokimin e të vjellave 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 711 

Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundraindikohen: 
 

A) Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes 

B) Radiografia 
 

D) Përdorimi i qumështit në raste të veçanta 
 
 

Infermieri Pyetja: 712 

Veprimi i parë infermieror në rastin e reaksionit akut hemolitik është: 
 

A) Administrimi i kortikosteroideve 

B) Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë 

C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut 
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C)lloji i anestezisë 

A) Rritjen e kërkesave për oksigjen 

A)infeksioni 

A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik 

 

Infermieri Pyetja: 713 

Shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit nuk varet nga: 
 

A) përgatitja preoperatore 

B) gjendja e të sëmurit pas operacionit 
 

D)lloji i ndërhyrjes kirurgjikale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 714 

Dhimbja e patrajtuar shkakton: 
 

B) Ulje të pulsit 

C) Ulje të presionit arterial 

D) Reduktim të ideve suicidale 
 
 

Infermieri Pyetja: 715 

Në komplikacionet e mëvonshme të operacionit bën pjesë: 
 

B)ethe reumatizmale 

C)pneumotoraks valvular 

D)skoliozë 

 
Infermieri Pyetja: 716 

Vlerat e presionit venoz central janë: 
 

B) Shumë të ulëta në shokun septik 

C) Normale në shokun kardiogjen 

D) Shumë të larta në shokun hemoragjik 
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D)defibrilatori 

C) Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor 

D) Insufiçienca respiratore me hiperkapni 

D)largimi i fistulës 

 
 

Infermieri Pyetja: 717 

Shoku është një sindrom i: 

A) Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor 

B) Presionit arterial të lartë 
 

D) Rritjes së masës qarkulluese 
 
 

Infermieri Pyetja: 718 

Rastet kur indikohet intubimi endotrakeal: 
 

A) Ventilim i përshtatshëm 

B) Rrugëve respiratore të lira 

C) Saturimi i oksigjenit është mbi 90% 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 719 

Nuk bën pjesë në instrumentat kirurgjikale: 
 

A)pincat 

B)bisturia 

C)diverikatorët 

 
 
 
Infermieri Pyetja: 720 

Nuk është qëllim i pastrimit të plagës në ulcer: 
 

A) largimi i fibrinës 

B) largimi i nekrozës 

C) largimi i gjakut 
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C) Tek fëmijët dhe të rriturit 

D) Psikozën postoperatore 

A)diabeti 

C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial 

 

Infermieri Pyetja: 721 

Halotani është lëndë anestetike e cila përdoret: 
 

A) Vetëm tek fëmijët 

B) Vetëm tek të rriturit 
 

D) Duke mos u përzier me oksigjenin 
 
 

Infermieri Pyetja: 722 

Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperatore të tilla si : 
 

A) Infeksion 

B) Dehishencë të suturave 

C) Obstruksion të rrugëve respiratore 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 723 

Ulcerat venoze shfaqen nga: 

B)fistulat artero-venoze 

C)infeksionet e lëkurës 

D)pamjaftueshmëria arteriale 

Infermieri Pyetja: 724 

Obstruksioni respirator nuk manifestohet me: 
 

A) Cianozë 

B) Apne 
 

D) Përdorim të muskujve aksesor 
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D)Evakuativ 

D)Hiperkalcemi 

B) Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore) 

C) Llojin e anestezisë që do të aplikohet 

 
 

Infermieri Pyetja: 725 

Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi: 
 

A) Ulje të presionit të dioksidit të karbonit 
 

C) Rritje të PH sistemik 

D) Funksion të ruajtur të miokardit 
 
 

Infermieri Pyetja: 726 

Stafi infermieror para interventit kirurgjikal nuk mund të përcaktojë: 
 

A) Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator 

B) Diagnozën ,lidhur me nivelin e dhimbjes 
 

D) Komplikacionet potenciale në periudhën postoperatore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 727 

Kateterët ureteral kanë qëllim: 

A)Diagnostik 

B)Parandalues 

C)Terapeutik 

 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 728 

Nuk bën pjesë në komplikacionet e menjëhershme pas operacionit: 
 

A)Hipertension 

B)Hipotension 

C)Hipotermi 
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B) Në metodat natyrale 

A) Mbajtia e pH acid të vaginës 

A) Çrregullime të të parit 

D) Vaginozën bakterile 

 
Infermieri Pyetja: 729 

Ku bën pjesë metoda kalendarike? 
 

A) Në kontraceptivët oralë 
 

C) Në metodat barrjerë 

D) Në metodat kimike 
 

Infermieri Pyetja: 730 

Cili është mekanizmi i veprimit të një spermicidi? 
 

B) Mbajtia e pH alkalin të vaginës 

C) Hollimit të mukusit cervikal 

D) Trashje të mukusit cervikal 

 
Infermieri Pyetja: 731 

Cila nga simptomat e mëposhtme bën që gruaja të ndërpres menjëherë kontraceptivët 

oral të kombinuar dhe të paraqitet tek mjeku? 

B) Perforacion të uterusit 

C) Infeksion 
D) Temperaturë 

 
 

Infermieri Pyetja: 732 

Sekrecionet vaginale me erë si të peshkut të prishur është karakteristikë për cilin nga 

këto infeksione: 

A) Herpesin genital 

B) Infeksioni nga gonorrea 

C) Infeksioni nga chlamydia 
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C) Sifilizi 

A) Human Papiloma Virus 

B) Sëmundjes Inflamatore Pelvike 

 
Infermieri Pyetja: 733 

Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet 

genitale është karakteristike për infeksion nga: 

A) Trikomoniaza 

B) Gonorrea 
 

D) Klamidia 

 
Infermieri Pyetja: 734 

Cili nga infeksionet seksualisht të transmetueshme ka mundësi të çojë në kancer të traktit 

genital? 

B) Infeksioni trikomonial 

C) Vaginoza bakteriale 

D) Infeksioni mykotik 
 
 
Infermieri Pyetja: 735 

Dhimbje në kuadratet e poshtme abdominale, temperaturë, gjakrrjedhje vaginale të herë 

pas herëshme, sekrecione vaginale purulente, nauze, të vjella; kuadri klinik i cilës 

patologji i referohet: 

A) Sindromit të Shokut Toksik 
 

C) Infeksionit trikomonial 

D) Infeksionit herpetik 
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D) Rreziku i Sëmundjes Inflamatore Pelvike është më i madh për ju 

D) Spermicidet 

D) Dispozitivit intrauterin 

C) Sekrecione të shumta, të trasha pa erë 

 
Infermieri Pyetja: 736 

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë 

partnerë. Ajo dëshiron të perdorë një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që 

nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatëshme e 

mamise do të jetë: 

A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST 

B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual 

C) Përqindja e shtatzanive është më e lartë me D.I.U. 
 

 

Infermieri Pyetja: 737 

Cila nga metodat kontraceptive të mëposhtme përveç efektit kontraceptiv ka ndikim për të 

parandaluar infeksionet seksualisht të transmetueshme? 

A) Dispozitivi intrauterin 

B) Kontraceptivi oral 

C) Sterilizimi kirurgjikal 
 

 
Infermieri Pyetja: 738 

Perforacion i uterusit është komplikacion i cilës metodë kontraceptive: 
 

A) Metodave barrjerë 

B) Sterilizimit kirurgjikal 

C) Kontraceptivëve injektabël 
 

 

Infermieri Pyetja: 739 

Karakteristika e sekrecioneve vaginale në infeksionin mykotik është: 
 

A) Sekrecione të pakta në sasi por pa erë 

B) Sekrecione të pakta në sasi por me erë 
 

D) Sekrecione të shumta, të trasha me erë 
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C) Klamidia 

A) Sëmundjen Inflamaltore Pelvike 

B) Sëmundjet seksualisht të transmetueshme 

C) Implantet subdermale 

 
Infermieri Pyetja: 740 

Cila nga infeksionet seksualisht të transmetueshme shoqërohet me sëmundjen 

inflamatore pelvike, barrën ekstrauterine, infertilitetin? 

A) Gonorrea 

B) Kondyloma 
 

D) Herpesi 

 
Infermieri Pyetja: 741 

Mbrojtia abdominale që përfitohet gjatë palpacionit është një e dhënë e rëndësishme që 

ndodh në: 

B) Sindormini e Shokut Toksik 
C) Infeksionin moniliar 

D) Vaginozën bakteriale 
 
 

Infermieri Pyetja: 742 

Nga se shkaktohet infertiliteti? 
 

A) Përdorimi i tamponëve vaginalë 
 

C) Përdorimi i metodave barrjerë 

D) Përjetimi i infeksionit mykotik 
 

Infermieri Pyetja: 743 

Cila nga metodat kontraceptive ka efekt më të gjatë? 
 

A) Injeksionet Depo-Provera 

B) Kontaceptivi i urgjencës 
 

D) Spermicidet 
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D) veprojnë lokalisht në uterus 

C) Gonorrea 

C) Historinë mjekësore 

 
 
Infermieri Pyetja: 744 

Cili nga infeksionet e mëposhtme nuk ka mjekim specifik por vetëm simptomatik? 
 

A) Sifilizi 

B) Herpesi Genital 
 

D) Klamidia 
 

Infermieri Pyetja: 745 

Sëmundja inflamatore pelvike jep infeksionin: 

 

 
B) Otitis 

C) Iritis 

D) Artrit 
 
Infermieri Pyetja: 746 

Pilulat kontraceptive të kombinuara veprojnë sipas mekanizmit të mëposhtëm përveç: 
 

A) nivelet e larta të estrogenit parandalojnë ovulacion duke inhibuar prodhimin e FSH 

B) progesteroni mban mukusin cervical të trashë dhe bën kështu të vështirë 

penetrimin e spermës. 

C) progesteroni ndryshon shtresën e uterusit dhe e bën të papërshtatshme 

implantimin e vezës. 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 747 

Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa 

pyetje rreth hepatitit, të cilat bëjnë pjesë në: 

A) Anamnezën e kaluar obstetrikale 

B) Anamnezë personale dhe familjare 
 

D) Anamnezë gjenetike 
 
 

A) Salpingits 
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A)Dietë 

A) Histori për dysmenorrhea 

A) Cila ka qënë mënyra e lindjes? 

D) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike 

 
 

Infermieri Pyetja: 748 

Pacientet me diabet gestacional zakonisht menaxhohen me: 
 

B)Insulinë me veprim të zgjatur 

C)Hipoglicemiantë oralë 

D)Hipoglicemiantë oralë dhe insulin 

 
Infermieri Pyetja: 749 

Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike? 
 

B) Infeksione gjatë periudhes së post partumit 

C) Probleme të post partumit hemoragjik 

D) Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer 
 
 

Infermieri Pyetja: 750 

Cila nga alternativat perfshihet në anamnezën obstetrikale? 
 

B) Kur ka ndodhur kojtusi i parë? 

C) Kë Metodë kontraceptive ke përdorur? 

D) Sa është numri i partnereve seksual? 

 
Infermieri Pyetja: 751 

Konjugata diagonale është distanca midis: 
 

A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit 

B) Dy tuberoziteteve iskiadike 

C) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit 
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A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit 

C) Pelvisi i vërtetë 

A) Paraqitjen fetale 

D) Vleresuar prezentacionin dhe zbritjen 

D) 120 - 160 rrahje për minut 

Infermieri Pyetja: 752 

Konjugata e vërtetë është distanca midis : 
 

B) Dy tuberoziteteve iskiadike 

C) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike 

D) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit 
 
Infermieri Pyetja: 753 

Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është: 
 

A) Koksiksi 

B) Pelvisi falls 
 

D) Sakrumi 
 
Infermieri Pyetja: 754 

Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin: 
 

B) Rritjen dhe zhvillimin fetal 

C) Vlersimin e toneve fetale 

D) Vlersimin e tonusit maternal 
 

Infermieri Pyetja: 755 

Metodat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të: 
 

A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal 

B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar 

C) Sygjeruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine 
 

 
Infermieri Pyetja: 756 
Frekuenca normale e toneve fetale është: 

 
A) 90 - 100 rrahje për minut 

B) 180 rrahje për minut 

C) 90 - 140 rrahje për minut 
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C) 10 - 12 javësh 

D) Obezitet amtar 

A) Amenorrhea 

 
 

Infermieri Pyetja: 757 

Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë 

RZF- të e fëmijës së saj. Mamia i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo 

fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjohen afërsisht 

A) 2 - 4 javësh 

B) 6 - 8 javësh 
 

D) 14- 16 javësh 

 
Infermieri Pyetja: 758 

Rrahjet e Zemrës Fetale nuk dëgjohen me stetoskop të zakonshëm obstetrikal kur kemi: 
 

A) Anomali fetale 

B) Moshë barre 28 javë 

C) Shtatzani me më shumë se një fetus 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 759 

Sa shpejt arrin të percaktojë barrën, ekografia me sondë vaginale? 
 

A) 6 javë 

B) 4 javë 

C) Afersisht10 javë 

 
 

Infermieri Pyetja: 760 

Si shenjë pozitive e barrës përfshihet: 
 

B) Lëvizjet fetale që ndihen nga nëna 

C) Rritja abdominale 

D) Sonographya 
 
 

D) Pas 10 ditësh 
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B) Ndërprerja e menseve 

C) Zbutja e cerviksit 

A) Kloasoma gravidarum 

 
Infermieri Pyetja: 761 

Një shenjë supozuese e shtatzanisë është: 
 

A) Kontraksionet e Braxton- Hicks 
 

C) Shenja e hegarit 

D) Zhurmat uterine 
 

Infermieri Pyetja: 762 

Shenja Goodell është: 

A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës & vulvës) 

B) Përkulja e trupit të uterusit mbi cerviks 
 

D) Zbutja e istmusit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 763 

Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është 

shënja: 

 
B) Goodell 

C) e Hegarit 

D) Mc Donald (Lading ) 
 
 

Infermieri Pyetja: 764 

Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë? 
 

B) Linea nigra 

C) Shenja e Hegarit 

D) Striae gravidarum 
 
 

A) Cheduik 
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B) Në 6 j - 12 j 

D) Tonusi muskular 

D) Para se të përfundojë muaji i katërt 

D) Përpara mungesës parë të menseve 

 
Infermieri Pyetja: 765 

Mamia i shpjegon gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mëngjesit (nausea & të vjellat) 

zakonisht takohet në : 

A) Gjashte javët e para 
 

C) Në 8j - 16j 

D) Në muajin e pare 
 

Infermieri Pyetja: 766 

Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin? 
 

A) Barra binjake 

B) Hydramnioni 

C) Qëndrimi fetal 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 767 

Lëvizjet aktive fetale perceptohen fillimisht në: 
 

A) Dymbëdhjetë javë 

B) Mes muajit të gjashtë dhe të shtatë 

C) Në muajin e tretë të barrës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 768 

Kujdesi prenatal është ideale të fillojë: 
 

A) Pas mundesës së tretë të menseve 

B) Pas mungesës së dytë të menseve 

C) Pas mungesës së parë të menseve 
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B) 1/2e vijës që bashkon simphizën pubike me umbilikusin 

A) 1/3 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 

C) Pak mbi simfizën pubike 

C) Ulja e lëvizjeve fetale 

 
Infermieri Pyetja: 769 

Në 16 javë niveli i fundusit uterin është: 
 

A) 1/3 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 
 

C) 2/3 e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 

D) Një gisht nën umbilicus 
 

Infermieri Pyetja: 770 

Në 24 javë niveli i fundusit uteri është: 
 

B) 1/2 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 

C) 1 - 2 gisht mbi umbilicus 

D) 3 - 4 gisht nën procesin ksifoid 
Infermieri Pyetja: 771 

Zonja X është 14 javë shtatzanë. Mamia duhet të palpojë fundusin e uterusit në nivelin: 
 

A) Në nivelin e umbilikusit 

B) Nuk palpohet mbi simfizën pubike 
 

D) Pak mbi umbilikus 
 
 

Infermieri Pyetja: 772 

Znj është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani 

është: 

A) Palpitacioni kardiak 

B) Rritja e oreksit 
 

D) Ulja e presionit të gjakut 
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A) Gjakrrjedhje vaginale 

D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritetet në 36 javë 

C) E ulë presionin e gjakut 

B) Ekzaminimin vaginal 

Infermieri Pyetja: 773 

Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi 

potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit 

shëndetesor? 

B) Lodhje 

C) Nausea 

D) Shtim i frekuencës urinare 
 

Infermieri Pyetja: 774 

Kultura për gonorrhea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet 

të bëhet në: 

A) Çdo fillim muaji gjatë shtatzanisë, 

B) Fillim të vizitës së parë prenatale 

C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 775 

Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja 

shtatzanë? 

A) Asgjë e veçantë nuk vihet re 

B) E rrit presionin e gjakut 
 

D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut 

 
Infermieri Pyetja: 776 

Në vizitat e radhës, në shtatzaninë e pakomplikuar zakonisht nuk përfshihet: 
 

A) Dëgjimi i RZF-ve 
 

C) Manovrat e Leopoldit 

D) Matjet e lartësisë së fundusit 
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B) Nuk ka probleme në barrën normale 

A) Forcojnë dyshemenë pelvike 

A) Anash 

A) 10 shkurt 2012 

 
Infermieri Pyetja: 777 

Okupimi në punë i gruas gjatë shtatzanisë: 
 

A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë 
 

C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë 

D) Ul riskun e problemeve në barrë 
 
Infermieri Pyetja: 778 

Mamia instrukton gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato: 
 

B) Ndihmojnë në zbritjen e fetusit 

C) Ndihmojnë në zbutjen e columit 

D) Përshpejtojnë aktin e lindjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 779 

Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është: 
 

B) Gjysëm ndenjur. 

C) Në shpinë 

D) Permbys 
 
 

Infermieri Pyetja: 780 

Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e 

Negelit kësaj gruaje i takon të lindë: 

B) 10 mars 2012 

C) 31 qershor 2012 

D) 06 korrik 2012 
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C) Rabies 

C) Parotiti 

D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër 

A) Dilatacioni i cerviksit 

 
Infermieri Pyetja: 781 

Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë? 
 

A) Parotitit 

B) Poliomelitit 
 

D) Varicelës 
 

Infermieri Pyetja: 782 

Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë? 
 

A) Difteria 

B) hepatiti b 
 

D) Rabies 
 

Infermieri Pyetja: 783 

Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga: 
 

A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër 

B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër 

C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund 
 

 

Infermieri Pyetja: 784 

Në stadin e parë të lindjes shenja vendimtare që tregon për kontraksione uterine efektive 

është: 

B) Ruptura e membranave amniotike 

C) Shfaqja e një sasie hemorragjie 

D) Zbritja e fetusit 
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D) Vazhdojnë të jenë të forta edhe nëse unë relaxohem e bëj një dush 

C)Prezencën e HCG në urinë 

B) Faza e expulsionit 

C) Parë 

 
Infermieri Pyetja: 785 

Mamia i mëson gruas shtatzanë rreth karakteristikave të kotraksioneve të aktivitetit të 
vërtetë. Mamia vlereson të arsyetuarit e gruas nëpërmjet instruksionit kur gruaja "do të 

përjetojë kontraksione të aktivitetit të vërtetë: 

A) Ato shkaktojnë diskomfort në pjesën e sipërme të uterusit 

B) Kontraksionet uterine do të bien kur unë do të ecë 

C) Vazhdojnë të jenë të çrregullta, por bëhen të forta. 
 

 

Infermieri Pyetja: 786 

Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezulton 

pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënimet në kartelë. Cila nga gjetjet e 

mëposhtëme është sinjfikative për këtë moshë shtatzanie : 

A) Zbutje të cerviksit 

B) Një zhurmë e lehtë që korrespondon me pulsin e nënës gjatë dëgjimit të uterusit 
 

D)Prezencën e lëvizjeve fetale 
 

Infermieri Pyetja: 787 

Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadit të parë të aktivitetit të 

lindjes? 

A) Faza aktive 
 

C) Faza e tranzicionit 

D) Faza latente 
 
Infermieri Pyetja: 788 

Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më i gjatë? 
 

A) Dytë 
B) Katërt 

 

D) Tretë 
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B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit 

C) Lindjen e infantit 

A) 10cm 

D) Parandalimin e e hemoragjise pas lindjes 

 
 

Infermieri Pyetja: 789 

Faza e dytë e lindjes nis me: 
 

A) 1 - 2 orët e para pas daljes së placentës 
 

C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit 

D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës 

 
Infermieri Pyetja: 790 

Faza e tretë e lindjes nis me : 
 

A) 1-2 orët e para pas lindjes 

B) Dilatacionin komplet 
 

D) Me përfundimin e fazës aktive 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 791 

Në njësinë e paralindjes mamia po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të 

shterzojë kur dilatacioni i qafës së mitrës të jetë: 

B) 5 cm 

C) 7cm 

D) 8cm 
 
 

Infermieri Pyetja: 792 

Infermierja shoqëron ekspulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për: 
 

A) Lehtësimin e dhimbjeve 

B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin 

C) Prevenimin e infeksionit 
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B) Ndryshime të TA dhe pulsit 

B)35 vjeç ose më shumë 

D) Palponi për vezikë urinare të distenduar 

A) 1 cm në ditë 

 

Infermieri Pyetja: 793 

Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregon mamisë shkolitjen e placentës? 
 

A) Kontraksionet uterine 
 

C) Ndryshimi i formës së uterusit 

D) Shtim i një sasie hemoragjie 
 
 

Infermieri Pyetja: 794 

Një grua duhet të marrë në konsideratë këshillimin gjenetik nëse në kohën që do të 

mbetet shtatzanë është : 

A)30 vjeç ose më shumë 
 

C) midis 25 vjeç dhe 30 vjeç 

D) nën 35 vjeç 
Infermieri Pyetja: 795 

Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një grua që sapo ka lindur, ju vini re 

se fundusi i saj është i fortë dhe tre gisht gjërësi mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet 

të: 

A) Kontrolloni për shtim të lohjeve 
B) Masazhoni uterusin e fortë 

C) Matni presionin arterial 
 

 

Infermieri Pyetja: 796 

Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do 

të ishte, zbritja e uterusit : 

B) 1 cm në dy ditë 

C) 1 cm në tre ditë 

D) 1 cm në javë 
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B) Hypertension 

D) Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja 

B) Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të prevenuar kalimin në rrugën e 

frymëmarrjes 

A) HELLP sindrom 

 
Infermieri Pyetja: 797 

Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë 

paralajmëruese për: 

A) Dehydratim 
 

C) Lodhje 

D) Pamjaftueshmëri ushqimi 
 
 

Infermieri Pyetja: 798 

Eklampsia është: 

A) Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes 

B) Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë 

C) Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë 
 

 
Infermieri Pyetja: 799 

Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është: 
 

A) Administrimi i O2 me maskë 
 

C) Të fusë ajër në rrugë orale 

D) Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë 
 

Infermieri Pyetja: 800 

Znj. X shtrohet në spital për të stimuluar lindjen për arsye të HT të induktuar nga barra. 

Analizat laboratorike tregojnë vlerën e trombociteve 90.000, rritje të transaminazave, dhe 

ulje të hematokritit. Infermerija njofton mjekun se rezultatet laborato 

B) K.I.D. 

C) Preeklamsi 

D) Trombocitopeni idiopatike 
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D) Pesha e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr. 

A) 60-90 mg/dl 

B) Episode të shpeshta të hipoglicemisë amtare 

 
Infermieri Pyetja: 801 

Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezulton 

10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për 

zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre: 

A) Ajo është 28 vjeçe 

B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio 

C) Në anamnezën familjare rezulton diabet i tipit të I-rë 
 

Infermieri Pyetja: 802 
Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet 

gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë: 

B) 90-120 mg/dl 

C) 110-150 mg/dl 

D) 150-180 mg/dl 
 

Infermieri Pyetja: 803 

Konsultimi para konceptimit është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja 

me diabet, sepse kontrolli jo i mire i i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të 

barrës shoqërohet me: 

A) Anomali kongenitale të fetusit 
 

C) Hiperemezis gravidarum 

D) Polihidramion 
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B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes ( sa 

kohë ka zgjatur hemoragjia) 

A) Abort i paevitueshëm ose progredient 

D) Mised abort 

 
Infermieri Pyetja: 804 

Zonja D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe 

hemorragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së 

mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky? 

B) Abort inkomplet 

C) Mised abort 

D) Rrezik aborti 

 
Infermieri Pyetja: 805 

Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk 
arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me: 

 
A) Abort habitual 

B) Abort inkomplet 

C) Abort të paevitueshmëm 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 806 

Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka 

hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres? 

A) Ndoshta ju keni abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në 

klinikë tani. 

 
 
 

C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë 

D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet 
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D)Testet biofizike për të diagnostikuar SGA/IUGR 

C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit 

gestacional 

C) 10 cm 

D) Mbi 42 javë 

 
Infermieri Pyetja: 807 

Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj 

aborti: 

A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacioni e kyretazhi 

B) Vendosja e gruas rregjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj 
 

D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund 

të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji. 

 
 

Infermieri Pyetja: 808 
Testet e përdorura për të zbuluar SGA (I vogël për moshën e shtatzanisë) janë : 

 
A) Palpimi abdominal 

B) Lartësia fundale 

C)Biometria ekografike 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 809 

Kur vendoset forcepsi dilatacioni duhet të jetë: 
 

A) 6 - 7 cm 

B) 7 - 8 cm 
 

D) Mbi 10 cm 

 
Infermieri Pyetja: 810 

Barra serotine është shtatzania që zgjat: 
 

A) 36 - 38 javë 

B) 38 - 40 javë 

C) 40 - 41 javë 
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D) Shkurtimi qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm. 

B) Termë 

B) Termë 

A) Pretermë 

 
Infermieri Pyetja: 811 

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të 

konsiderohet: 

A) Pretermë 
 

C) Postermë 

D) Gestacinale 
 

Infermieri Pyetja: 812 

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të 

konsiderohet: 

A) Pretermë 
 

C) Postermë 

D) Gestacinale 
 

Infermieri Pyetja: 813 

Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet 

të konsiderohet: 

B) Termë 

C) Postermë 

D) Gestacinale 
 
Infermieri Pyetja: 814 

Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë: 
 

A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe 

lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin 

B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta 

C) Kontraktime uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 

1 orë 
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B) Dilatacioni cervikal është më shumë se 1 cm 

B) Kontraksionet uterine ndalohen 

A) Hajdeni menjëherë në klinikë 

B) 4 orë 

 
Infermieri Pyetja: 815 

Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisk për 
lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë: 

 
A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstate 

 

C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë 

D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutja) dhe shkurtimi i saj 25% 
 

 
Infermieri Pyetja: 816 

Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO4 i/v. Rezultati i pritur 

për këtë trajtim do të jetë n.q.s.: 

A) Ataket eklamptike nuk do të ndodhin 
 

C) Mushkritë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktatnt 

D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave 
 
 
Infermieri Pyetja: 817 

Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje 

të ujrave nga vagina.ju do ti thoni asaj: 

B) Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve 

C) Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës 

D) Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni 
 
 
Infermieri Pyetja: 818 

Kur gruas i plasin membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo: 
 

A) 1 orë 
 

C) 6 orë 
D) 8 orë 
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B) çdo 5 minuta dhe zgjasin 30 sekonda 

D) 30 min 

C) Infeksion intrauterin 

 
Infermieri Pyetja: 819 

Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankon për dhimbje (kontraksione). Mamia mendon që 

gruas i ka filluar aktiviteti i lindjes, kur kontraksionet janë: 

A) 30 minuta dhe zgjasin 90 sekonda 
 

C) të çrregullta në intervale të ndryshme kohore 

D) të çrregullta, por të forta 
 

Infermieri Pyetja: 820 

Znj x është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me 

forcim të barkut. Infermieria në këtë rast vlerson kontraksionet uterine për rreth : 

A) 5min 

B) 10 min 

C) 15 min 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 821 

Kur infermiere-mamia bën planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur 

membranat amniotike parakohe, ajo arsyeton që gruaja është e riskuar për: 

A) Hemorragji 

B) Hipotension në pozicion shtrirë me shpinë 
 

D) Lindje precipitoze 
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A) Atonia e uterusit 

B) Mbetjet e fragmenteve placentare 

C) Palponi fundusin uterin 

Infermieri Pyetja: 822 

Menjëherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermieria i bën gruas vë re që fundusi uterin 

është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundëshme e kësaj 

gjakrrjedhje është. 

B) Hematoma vaginale 

C) Inversioni uterin 

D) Laceracioni vaginal 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 823 

Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga: 
 

A) Atonia uterine 
 

C) Multipariteti i madh 

D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 824 

Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatoni se brënda 15 min linesi i saj arrin 

të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërrmerni është: 

A) Kontrolloni shënjat vitale 

B) Lajmëroni mjekun 
 

D) Rrisni marrjen e likideve i/v 
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D)Mungesë e hemorragjisë 

B) Laçeracionit të columit 

D) Subinvolucionin e uterusit 

D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni 

Infermieri Pyetja: 825 

Simptomat e mëposhtme janë karakteristike për distakon e placentës së inseruar 

normalisht përveç: 

A)Dhimbja konstante (abdominale) uterine 

B)Hemorragjia vaginale me gjak të errët 

C)Uterusi i kontraktuar, i dhimbshëm, hipertonik 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 826 

Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i 

kontraktuar. Kjo vjen si pasojë e: 

A) Atonisë së uterusit 
 

C) Mbetjeve të fragmenteve plaçentare 

D) Mbetjeve te membranave amniotike 
 
 

Infermieri Pyetja: 827 

Hemoragjia e hershme e postpartumit (hemoragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të 

pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i : 

A) Atonin uterine 

B) Formacioneve të hematomave 

C) Laceracionet e labieve, perineumit, vaginës ose cerviksit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 828 

Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë: 
 

A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum 

B) Hemoragjia postpartum dhe infeksioni 

C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë 
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C)Amniocenteza 

D) Primigravida, primipara 

B) Plasja artificiale e membranave 

Infermieri Pyetja: 829 

Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë. 

Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë: 

A) Multigravida, multipara 

B) Multigravida, primipara 

C) Primigravida, multipara 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 830 

Amniotomia është: 

A) Marrja e likidit amniotik për vlerësim 
 

C) Plasja spontane e membranave 

D) Studimi citologjik i likidit amniotik 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 831 

Në metodat diagnostikuese jo-invazive në obstetrikë NUK bën pjesë: 
 

A)Ekografia 

B)Stress test 

 

D)Profili biofizik 
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B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj 

D) Treponema pallidium 

D) Shkatërrimit të spermës 

Infermieri Pyetja: 832 

Zonja x ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracepsionin. Gjatë 

proçesit të vleresimit, më e rëndësishme për infermieren është: 

A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesise së flokëve për ndryshime 

hormonale 

 
C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen 

D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë 
 

Infermieri Pyetja: 833 

Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontraceptive. Ajo 

shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermieres "periodat e mia janë paksuar dhe 

temperatura nuk është rritur" përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë: 

A) Ju keni qënë e sëmurë këtë muaj 
 

C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë 

D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë 
 

Infermieri Pyetja: 834 

Sifilia shkaktohet nga : 

A) Clamidia trakomatis 

B) Herpesi simpleks 

C) Neiseria gonorrhea 
 

 

Infermieri Pyetja: 835 

Substancat spermicidale veprojnë me anë të: 
 

A) Barrierave mekanike 

B) Duke frenuar ovulacionin 

C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal. 
 

B) Marrja e anamnezës menstruale për 6- 12 muajt e fundit 
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D)pilula vetëm me progesterone 

C)Preeklampsinë e rëndë 

C) Nga gratë me rrezik të lartë për SST 

B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur 

Infermieri Pyetja: 836 

Cili tip i pilulave kontraceptive konsiderohet i përshtatshëm për gjashtë javët e para pas 

lindjes kur është në ushqyerje me gji? 

A) pilulat kontraceptive të kombinuara 

B) pilulat kontraceptive trifazike 

C) pilulat me dozë të lartë estrogeni 
 

 

Infermieri Pyetja: 837 

Çrregullimet e shikimit dhe ato cerebrale janë karakteristike për: 
 

A) Diabetin e shtatzanisë 

B) Aneminë e shtatzanisë 
 

D)Asnjë nga këto 
 

 
Infermieri Pyetja: 838 

Kondomët duhet të përdoren gjatë shtatzanisë: 
 

A) Asnjëherë 

B) Nga gratë me rrezik për kandida 
 

D) Nga të gjitha gratë shtatzana 

 
Infermieri Pyetja: 839 

Një grua e re vjen në klinikë dhe ju shpjegon që një natë më parë gjatë marëdhënies 

seksuale kondomi u ça. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontracepsioni 

post koital (kontracepsioni i urgjencës) ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë 

efektiv kur: 

A) Ajo merret në çdo kohë përpara ciklit 
 

C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve 

D) Mund të merret dhe pas tre ditësh 
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D) Rreziku i SIP është më i madh për ju 

C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem 

C) Lëviz atë brenda 2 orëve pas aktit të fundit të koitusit 

 
 

Infermieri Pyetja: 840 

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si active dhe me shumë 

partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon 

në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja me e përshtatëshme e ma 

A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST 

B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual 

C) Përqindja e barrrave është më e lartë me D.I.U. 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 841 

Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar 

shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre 

emocional. Përgjigja më e përshtatëshme nga ana e mamisë është : 

A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve 

B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil 
 

D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim 

 
 

Infermieri Pyetja: 842 

Një grua është duke përdorur diafragmën në mënyrë jo korrekte nëse ajo: 
 

A) Aplikon spermicid brenda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës 

B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me 
niseshte 

 

D) Vendos diafragmën 6 orë para marëdhënies 
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D) Të përdorë një metodë tjetër kontraceptive për një cikël të plotë 

D) Vasektomia bilaterale 

C) Kontraceptivët oral 

 
 
Infermieri Pyetja: 843 

Zonja X. sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i 

dhënë kontraceptivë oral për tu mbrojtur nga një barrë, ajo është këshilluar të : 

A) Të fillojë kontraceptivet oral që ditën e kryerjes se abortit 

B) Të mënjanojë kontaktin seksual deri sa të pushojë hemorragjia 

C) Të përdorë kondom dhe shkumë për javën e parë 
 

 

Infermieri Pyetja: 844 

Procedura e sterilizimit në meshkuj është: 
 

A) Lidhja e tubave 

B) Spermicitet 

C) Spermitostatikë 
 

 

Infermieri Pyetja: 845 

Metoda më frekuente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat15-19 vjeçare është: 
 

A) Depo-Provera 

B) DIU-ja 
 

D) Norplanti 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

A) Diafragmat 

A) C. Trachomatis 

D) Menstruacione më të rënda 

A) Ankesë për kruarje vulvare irrituese 

Infermieri Pyetja: 846 

Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast 

të marrdhënieve seksuale ka përdorur kontraceptivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në 

anamnezën e saj, çfarë kontracptivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partner 

B) Kondom vaginal. 

C) Kondomi 

D) Sfungjerët 

 
Infermieri Pyetja: 847 

IST që transmetohen më shpesh janë: 
 

B) N. Gonorrhea 

C) Sifilizi 

D) Vulvovaginal candidosis 

 
Infermieri Pyetja: 848 

Në efektet anësore të DIU (dispozitivi intrauterin) përfshihen: 
 

A) Depresioni 

B) Gjendja e ankthit 

C) Nauzeja dhe dhimbja e kokës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 849 

Cilat nga pikat e mëposhtme sugjeron infermieren që gruaja mund të ketë vaginitis 

monialis? 

B) Dhimbje mesi të padurueshme 

C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë 

D) Temperaturë 
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A) bllokimin e rrugëve ajrore 

B) Obstruksion te rrugeve respiratore 

C) artikulacione 

B) endemike sporadike 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 198 

Tek astma frymemarrja e pafrytshme lidhet me: 
 

B) përmirësimin e sëmundjes 

C) përgjigjjen jo të mirë ndaj mjekimit 

D) sekrecionet e shumta 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 199 

Astma përfaqëson një: 

A) Dëmtim funksional 
 

C) Sekrecione të shumta 

D) Mjekime jo specifike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 200 

Haemarthrosis është gjakrrjedhje ne: 
 

A) toraks 

B) SNQ 
 

D) traktin gastro-intestinal 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 201 

Parotiti është një sëmundje: 

A) e gjëndrave limfatike 
 

C) enët e gjakut 

D) sistemin nervor 
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C) i fruthit 

B) infiltrim peribronkial 

A) disfunksion i sipërfaqeve epiteliale 

C) transepitelial 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 202 

Shkaktari i fruthit është virusi : 

A) RNA 

B) i grupit te herpoviruseve 
 

D) i gripit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 203 

Në bronkiolit pas hyrjes së virusit kemi këto pasoja: 
 

A) vështirësi në frymarrje 
 

C) bllokim të anës së prekur 

D) zmadhim te anës së prekur 
 
 

Infermieri Pyetja: 204 

Tipari karakteristik i fibrozës cistike është: 
 

B) mosfunksionimit të shkëmbimit të brëndshëm të gjëndrave 

C) disfunksioni i bërthamës qelizore të gjëndrave. 

D) mos oksigjenimi i organizmit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 205 

Fibroza cistike vjen si pasoj e çrregullimit te fluksit hidroelektrolitik: 
 

A) midis gjëndrave 

B) midis sistemeve 
 

D) i enëve të gjakut 
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A) të parë të jetës 

A) defiçitit të enzimave 

A) pamjaftushmërin e punës së zemrës 

A) reduktim të të rrahurave të zemrës 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 206 

Metodat për përcaktimin e testit për fibrozën cistike bëhen pas muajit : 
 

B) të gjashtë të jetës 

C) të tretë të jetës 

D) të dymbedhjete të jetës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 207 

Tek fibroza cistike dozat e enzimave do jepen në bazë të : 
 

B) sipas oreksit 

C) sipas harxhimeven në organizem 

D) humbjeve të gjakut 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 208 

Rreziku për ndryshimin e funksionit kardio-vaskular lidhet me : 
 

B) mungesën e mjekimit 

C) pamundësin për të kuptuar gjëndjen 

D) pamjaftushmerin e lendëve proteinike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 209 

Tek të sëmurët me probleme kardiake digogsina shkakton: 
 

B) rritje të të rrahurave të zemrës 

C) neutralizim të të rrahurave të zemrës 

D) ndalje të punës së zemrës 
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C) uljes se mases eritrocitare 

C) nivelit te serumit te fosfateve 

A) mëlçi 

B) 7-14 dite 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 210 

Anemia vjen si pasoje e : 

A) uljes së masës leukocitare 

B) prodhimit gabim të leukociteve 
 

D) rritjes se masës eritrocitare 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 211 

Në dëmtimet kronike renale, ulja e filtrimit renal, fillon nga rritja e: 
 

A) pH 

B) produktit të katabolizimit të proteinave 
 

D) nivelit te yndyrnave 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 212 

Ne stadin e dytë shiriti i gjedhit migron për në : 
 

B) mushkri 

C) tru 

D) veshka 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 213 

Pas sa kohësh kemi ulçeracion të plagës nga pickimi i merimangës se zezë? 
 

A) 3-4 dite 
 

C) 15-20 dite 

D) 22-27 dite 
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C) 14-24 orë 

B) 50 

B) 100 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 214 

Veprimi i zgjatur ultralent i insulinës e ka kulmin pas sa orësh të injektimit subkutan 
 

A) 2-4 orë 

B) 6-12 orë 
 

D) 28-36 orë 
 
 

Infermieri Pyetja: 215 

Sa është sasia e lëndëve rehidruese (Trisol) për ml/kg/peshë, që nevojiten në 24 orë në 

dehidrimin e lehtë nga diarrea? 

A) 30 
 

C) 70 

D) 100 
 

Infermieri Pyetja: 216 

Në dehidrimin e rëndë sasia për ml/kg/Peshë e likideve intravenoze që nevojiten në 24 

orë janë: 

A) 70 
 

C) 150 

D) 250 

 
 

Infermieri Pyetja: 217 

Cila është koha që fëmija riinfekton veten me oksiure? 
 

A) 6-10 orë 

B) 3-5 ditë 

 
D) 10-15 javë 

 
 

C) 6-8 javë 
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A) Abdominale 

C) enjte të syve 

B) përhapet nga vendi i pickimit në kokë 

C) 50-80 ml 

 
 

Infermieri Pyetja: 218 

Cila dhimbje tregon se fëmija ka askaride? 
 

B) Muskujsh 

C) Koke 

D) Këmbe 

 
Infermieri Pyetja: 219 

Shenjat klinike të Trichinosis janë: 
 

A) dhimbje koke 

B) anemi 
 

D) kollë 
 
 

Infermieri Pyetja: 220 

Karakteristikat e dhimbjes të pickimit nga merimanga janë: 
 

A) fillon brenda një dite pas pickimit 
 

C) imiton një apendisit akut 

D) shoqërohet me prurit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 221 

Gjatë helmimit bëjme futjen e sondës gastrike dhe aplikojmë tretësire kripore: 
A) 10-25 ml 

B) 30-40 ml 
 

D) 100-120 ml 
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A) ndryshime te vetëdijes 

C) 24-36 ore 

A) thellim të syve 

A) Dilatim i pupilave 

Infermieri Pyetja: 222 

Shenjat klinike te helmimit nga hidrokarburet jane: 
 

B) oliguri 

C) dehidrim 

D) anemi 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 223 

Pas sa kohësh ndodh periudha e fshehte tek helmimi nga acetaminofeni? 
 

A) 2-4 sekonda 

B) 8-16 minuta 
 

D) 7-10 ditë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 224 

Pas të vjellave fëmija vëzhgohet për shenja të dehidrimit, të cilat janë: 
 

B) dhimbje barku 

C) dhimbje koke 

D) thellim të syve, dhimbje barku e koke 
 
 

Infermieri Pyetja: 225 

Cilat janë shenjat e idiosinkrazise? 
 

B) Puls 

C) Dhimbje barku 

D) Nauze 

 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al  

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al  

A) Gjakrrjedhje nga gingivat 

A) lloji i kontaktit 

D) vonesë në mbylljen e fontanelës 

B) joneve të Kalciumit 

Infermieri Pyetja: 226 

Çfarë shenjash ka stomatiti Vincent? 
 

B) Të vjella 

C) Dhimbje të gjymtyrëve 

D) Diarre 
 

Infermieri Pyetja: 227 

Zhvillimi i alergjise ndikohet nga : 
 

B) dhimbjet e barkut 

C) diare 

D) të vjellat 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 228 

Si pasojë e mungesës së vitaminës D, kemi çrregullime si: 
 

A) dhimbje barku 

B) nauze 

C) diarre 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 229 

Tetania lidhet me çrregullimin e : 
 

A) joneve të Natriumit 
 

C) joneve të Klorit 

D) joneve të Natriumit, Kalciumit dhe Klorit 
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A) bërjen e insulinës 

A) diabeti 

A) Duoden 

B) informimin për sëmundjen 

Infermieri Pyetja: 230 

Regjimi diabetik përqëndrohet në: 
 

B) kontrolli i diares 

C) kontrolli i të vjellave 

D) kontrolli i lekures 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 231 

Obeziteti është i shoqëruar me një varg pasojash mjekësore ku përfshihen: 
 

B) pulsi i ulur 

C) prombleme të dhëmbëve 

D) dhimbje koke 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 232 

Ku depozitohen askaridet në stadin e parë të tyre? 
 

B) Pankreas 

C) Stomak 

D) Veshka 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 233 

Vlerësimi infermieror në diabet përqëndrohet në: 
 

A) gjendjen fiziologjike 
 

C) dhimbjet e barkut 

D) dhimbjet e kokës 
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A) urtikarje 

A) pozicioni i pershtatshem 

A) retinopatia 

A) Renina 

Infermieri Pyetja: 234 

Shenjat klinike në reaksionin imuno kompleks jane: 
 

B) nauze 

C) të vjella 

D) diare 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 235 

Kujdesi infermieror në ostiomelit, për sigurimin e komfortit perfshin: 
 

B) dhimbjet e barkut 

C) diarre 

D) të vjella 
 
 

Infermieri Pyetja: 236 

Ndërlikimet afatgjata te diabeti insulinovartës jane: 
 

B) sëmundjet intestinale 

C) anoreksia 

D) të vjellat 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 237 

Veshka sekreton hormone si: 

B) Acidi uric 

C) Urea 

D) Kristale 
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A) 2-5 dite 

D) tensioni arterial 

D) 16-18 ditë 

A) te traktit urinar 

 
Infermieri Pyetja: 238 

Periudha e inkubacionit tek difteria është : 
 

B) 7-10 ditë 

C) 13-16 ditë 

D) 20-24 ditë 
 
 

Infermieri Pyetja: 239 

Para marrjes së diuretikeve matet rregullisht: 
 

A) urinimi 

B) defekimi 

C) të vjellat 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 240 

Periudha e fshehtë e poliomelitit abortiv është: 
 

A) 3-6 dite 

B) 7-10 ditë 

C) 13-15 ditë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 241 

Faza post renale vjen si pasoje e nje obstruksioni mekanik: 
 

B) traktit gastrointestinal 

C) respirator 

D) venoz 
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C) K 

D) Rritja e bilirubinës 

B) Dhënia e oksigjenit 

B) Temperaturë 

 
Infermieri Pyetja: 242 

Sindromi hemoragjik tek i porsalinduri, vjen si pasojë e mungesës se vitamines: 
 

A) A 

B) D 
 

D) E 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 243 

Cila nga këto shenja shihet në analizën e ikterit? 
 

A) Rritja e glukozës në gjak 

B) Rritja e azotemisë 

C) Rritja e glicemisë 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 244 

Cila është ndërhyrja e parë në fëmijën prematur? 
 

A) Ushqyerja 
 

C) Vënia e perfuzioneve I/V 

D) Rregullimi i temperaturës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 245 

Cila është shenja e infeksionit umbelikal? 
 

A) Nauze 
 

C) Humbje oreksi 

D) Zverdhje 
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D) Futja në fototerapi 

B) Dhimbje kur i prek krahun 

A) Placenta 

C) Aspirimi 

 
Infermieri Pyetja: 246 

Ku konsiston ndërhyrja per foshnjen lindur me ikter? 
 

A) Vendosja nën oksigjen 

B) Dhënia e antibiotikëve 

C) Bërja e transfuzioneve 
 

 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 247 

Cila është simptoma që tregon frakturë të klavikulës? 
 

A) Shtrembërim të cepit të buzës 
 

C) Hematomë te fytyrës 

D) Rënie të cepit të syrit 
 
 

Infermieri Pyetja: 248 

Cili organ luan rol në eleminimin e bilirubinës, gjatë jetës fetale? 
 

B) Mushkëria 

C) Zemra 

D) Pankreasi 
 
 

Infermieri Pyetja: 249 

Cila është ndëhyja e parë, që bëhet në foshnjen me asfiksi? 
 

A) Ushqyerja 

B) Rregullimi i temperaturës 
 

D) marrja e analizave 
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C) pushim në frymëmarrje 

D) Të vjella 

C) Izolimi i foshnjes 

D) perfuzioneve me glukoze 5% 

 

 

Infermieri Pyetja: 250 

Apnea është: 

A) frymemarrje e shpejtë 

B) frymemarrje e ngadaltë 
 

D) frymemarrje normale 

 
 
 
Infermieri Pyetja: 251 

Cila është simptoma e stenozës hipretrofike të pilorit? 
 

A) Cianozë 

B) Frymëmarrje e vështirësuar 

C) Apnoe 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 252 

Cila është masa e parë që marrim për parandalimin e përhapjes së infeksionit? 
 

A) Dhënia e oksigjenit 

B) Rregullimi i temperaturës 
 

D) Bërja e ekzaminimeve 
 
 

Infermieri Pyetja: 253 

Hipoglicemia trajtohet me dhenie te: 
 

A) kaliumit 

B) antibiotikëve 

C) bikarbonat natriumit 
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B) 28 ditët e para të jetës 

C) buzë dhe qellzë të carë 

D) Podalike 

C) Alkool 70 gradë 

 
 

Infermieri Pyetja: 254 

Periudha neonatale quhet periudha që përfshin: 
 

A) 20 ditët e para të jetës 
 

C) 30 ditët e para të jetës 

D) 40 ditët e para të jetës 
 
 

Infermieri Pyetja: 255 

Ushqyerja me sondë nazo-gastrike behet në fëmijët me: 
 

A) ikter 

B) frakturë të klavikulës 
 

D) asfiksi 
 
 

Infermieri Pyetja: 256 

Cili lindje është shkaktare për një lindje asfiktike? 
 

A) Ne term 

B) Me sexio-cezarea 

C) Post - term 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 257 

Me çfarë trajtohet nje infeksion umbilikal? 
 

A) Antibiotic 

B) Natri-bikarbonat 
 

D) PerfuzioneI/V 
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C) Higjena e pastër 

D) Dehidrim i rëndë > 10% 

C) Nënushqyerja 

D) Përdorimi i laksativëve 

 
Infermieri Pyetja: 258 

Cili nga këta faktorë nuk ndikon në shfaqen e diaresë? 
 

A) Mosha e fëmijës 

B) Kequshqyerja ose humbja në peshë 
 

D) Mosruajtja e mire e ushqimeve 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 259 

Në cilën nga shkallët e dehidrimit është shprehur saktë rënia e peshës trupore? 
 

A) Dehidrim i lehtë = 10 % 

B) Dehidrim mesatar mbi 10% 

C) Dehidrim i rëndë = 10% 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 260 

Cili nga faktoret nuk eshte shkaktare i obezitetit? 
 

A) Metabolik 

B) Trashëgues 
 

D) Psikologjik 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 261 

Cila nga kujdesjet nuk bën pjesë në trajtimet e anoreksisë? 
 

A) Kujdesi ndaj malnutricionit 

B) Fillimi i një diete të pasur dhe me lëngje 

C) Mbështetja psikologjike 
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D) Higjena e pastër 

A) Infeksion kërpudhor 

C) Koprokulturë 

D) Lëndët gërryese 

 

Infermieri Pyetja: 262 

Cili nuk hyn ne shkaktarët e stomatitit? 
 

A) Sëmundjet sistemike 

B) Traumat 

C) Dalja e dhëmbëve 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 263 

Kandidoza orale është: 

B) Inflamacion i mukozave orale 

C) Ulcer e membranave të mukozave të gojës 

D) Sëmundje sistemike 
 
 

Infermieri Pyetja: 264 

Cili është ekzaminimi që përcakton llojin e parazitit ne fece? 
 

A) Gjak komplet 

B) Urokulturë 
 

D) Sputum 
 

Infermieri Pyetja: 265 

Në cilin helmim nuk këshillohet nxitja e të vjellave? 
 

A) Medikamentet 

B) Ushqyerja 

C) Salicilatet 
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C) Mungesa e hekurit 

C) Aspirina 

C) Hypotirozë 

D) Shputat e këmbëve 

 

Infermieri Pyetja: 266 

Cili nga këto nuk është shkaktare i shfaqjes së alergjive? 
 

A) Ushqimi 

B) Medikamentet 
 

D) Pluhurat 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 267 

Në mjekimin e shokut anafilaktik nuk ndikon: 
 

A) Adrenalina 

B) Ultrakorteni 
 

D) Antihitaminikët 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 268 

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk vërehet në sëmundjen e serumit? 
 

A) Edema 

B) Eritema 
 

D) Edeme laringu 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 269 

Cila është zona ku nuk shfaqet dermatiti seborroik? 
 

A) Skalpi 

B) Balli 

C) Zona inguinale 
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C) Ekspozimi në diell 

D) Vitamina D 

B) Kockat e fytyrës 

B) Dalje e shpejtë jashtë 

 

Infermieri Pyetja: 270 

Cili nga këta shkaktarë nuk eshte pergjegjes per mungesën e vitamine D? 
 

A) Niveli i ulët social-ekonomik 

B) Keqpërthithja e lëndëve ushqimore 
 

D) Banimi në zona të ndotura 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 271 

Cila nga këto vitamina mund të sintetizohet nga organizmi ? 
 

A) Vitamina A 

B) Vitamina B 

C) Vitamina C 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 272 

Deformimet kockore të avitaminozës D prekin të gjitha të poshtëshënuara përveç: 
 

A) Toraksin 
 

C) Anësitë 

D) Kockat e kokës 
 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 273 

Cila nuk është e saktë, në shenjat e fëmijëve me hypotiroide, në lindje? 
 

A) Ikteri fiziologjik 
 

C) Probleme respiratore 

D) Vështirësi në ushyerje 
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C) Epistaksis 

D) Shputat e duarve 

B) Leukocitet 

C) Kycet 

 
 

Infermieri Pyetja: 274 

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në sëmundjen e osteomielitit? 
 

A) Temperturë e lartë 

B) Zona e prekur e skuqur dhe e nxehtë 
 

D) Gjymtyrë e dhimbshme 

 
 
 
Infermieri Pyetja: 275 

Cili regjion nuk preket nga osteomieliti? 
 

A) Tibian 

B) Shputat e këmbëve 

C) Humerusi 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 276 

Cili nga parametrat ndryshon shumë në osteomielit? 
 

A) Eritrocitet 
 

C) Hemoglobina 

D) Hematokriti 
 
 

Infermieri Pyetja: 277 

Cilin nga indet apo organet prek artriti? 
 

A) Veshkën 

B) Mushkëritë 
 

D) Pankreasin 
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C) Humbje të vetëdijes 

D) Ekografi 

C) Salmonela 

B) Pozicionohet shtrirë dhe drejtë 

 
Infermieri Pyetja: 278 

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në artrit? 
 

A) Inflamacion lokal 

B) Lëvizjes spontane të kyceve 
 

D) Temperaturë 
 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 279 

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme është i zgjedhuri në defektet e lindura të zemrës? 
 

A) Skaner 

B) Radiografi 

C) Rezonancë 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 280 

Cili nga te meposhtemit nuk e shkakton artritin? 
 

A) E. Coli 

B) Haemaphilus influencae 
 

D) Stafilokok 
 
 

Infermieri Pyetja: 281 

Cili pohim nuk është i saktë në ndërhyrjet post - operatore të tonsilitit? 
 

A) Monitorimi 
 

C) Vlerësohet për shenjat e hemoragjisë 

D) Fillohen perfuzione I/V 
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C) Streptokoku B hemolitik i grupit A 

C) Temperaturë 

C) Bronkioliti 

C) Melena 

 

 

Infermieri Pyetja: 282 

Skarlatina shkaktohet nga: 

A) Bordetella pertusis 

B) Corynae bacterium diphtheriae 
 

D) Bakteriet 
 
 

Infermieri Pyetja: 283 

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është e saktë, në rihnit? 
 

A) Teshtitje 

B) Obstruksion I rrugëve të frymëmarrjes 
 

D) Sekrecione 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 284 

Cila nga këto sëmundje nuk bën pjesë në LTB( laringo-trakeo -bronkitit)? 
 

A) Laringotrakeiti 

B) Epiglottis 
 

D) Trakeiti bakterial 
 

Infermieri Pyetja: 285 

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në laringo-trakeo -bronkitit? 
 

A) Temperaturë 

B) Dhimbje fyti 
 

D) Vështirësi në frymëmarrje 
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D) Dhënia e vitamines D 

A) Dhënia e Heparinës 

C) Levotiroksina 

 
 
Infermieri Pyetja: 286 

Cila nuk ben pjesë në ndërhyrjet e laringo-trakeo -bronkitit? 
 

A) Ruajtja e pastër e rrugëve ajrore 

B) Dhënia e oksigjeno-terapisë 

C) Plotësimi i nevojave me lëngje 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 287 

Cila nuk bën pjesë në kujdesin për pulmonet? 
 

B) Aerozoloterapia 

C) Aspirimi i sekrecioneve 

D) Oksigjenoterapia 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 288 

Cili nga medikamentet e mëposhtme nuk jepet në astmën bronkiale? 
 

A) Bronkodilatatorët 

B) Kortikosteroidet 
 

D) Antiacidet 
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B) I frymëmarrjes 

C) Në dhimbjen abdominale 

C) Artralgjia 

C) Gonokoku 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 289 

Cili nga aparatet e mëposhtme preket më shumë nga fiboza cistike? 
 

A) Genito-urinar 
 

C) Kardio-vaskular 

D) Pankreasi 
 
 

Infermieri Pyetja: 290 

Në cilën nga të dhënat e mëposhme nuk bazohet diagnoza e fibrozes cistike? 
 

A) Në historinë e sëmundjes familjare 

B) Në mungesën e enzimave pankreatike 
 

D) Në rritjen e koncentrimit elektrolitik të djersës 

 
 

Infermieri Pyetja: 291 

Cili nga kriteret e meposhtme, nuk është manifestim klinik madhor i ethes? 
 

A) Karditis 

B) Poliarttriti 
 

D) Eritema 
 
 

Infermieri Pyetja: 292 

Shkaktojnë endokardit bakterial të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Streptokoku 

B) Enterokoku 
 

D) Rikecia 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al  

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

D) Kryerja e ushtimeve fizike 

A) nën 12g/dl (6 - 12 vjec) 

C) Rritje e numrit të leukociteve 

C) Leukocitet 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 293 

Kemi anemi kur hemoglobina është: 
 

B) 12g/dl ( 6 muaj - 6 vjec) 

C) 13g/dl (6muaj - 6 vjec) 

D) nën 11g/dl (6muaj - 12 vjec) 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 294 

Cili nuk bën pjesë në efektet klinike të talasemisë major? 
 

A) Difektet në sintezën e hemoglobinës A 

B) Dobësim i strukturës së qelizave të kuqe të gjakut 
 

D) Jetëgjatësia e shkurtër e eritrocitit 
 
 

Infermieri Pyetja: 295 

Cilët nga elementët e analizës së gjakut, rriten në leucemi? 
 

A) Eritrocitet 

B) Hemoglobina 
 

D) Sedimenti 
 
 

Infermieri Pyetja: 296 

Cila nga nderhyrjet, nuk bën pjesë në ndërhyjet per IRA? 
 

A) Monitorimi i shenjave vitale 

B) Llogaritja me saktësi e marrjen dhe nxjerrjen e lëngjeve 

C) Administrimi i medikamentave 
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C) Prek parenkimën e trurit 

C) Melena 

D) Konvulsione 

Infermieri Pyetja: 297 

Cilat nga indet e mëposhtme prek encefaliti? 
 

A) Brinjët e përparme të palsës së kurrizit 

B) Prek indin granular dhe sistemin nervor 
 

D) Prek aparatin e frymëmarrjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 298 

Cili nga këto manifestime klinike tregon për sëmundjen e hemofilisë? 
 

A) Rënia në peshe 

B) Vështirësi në frymëmarrje 
 

D) Të vjella 
 
 

Infermieri Pyetja: 299 

Cila nga këto shenja nuk bën pjesë në klinikën e bronkiolitit? 
 

A) Temperaturë 38- 39 

B) Dhimbje koke 

C) Vështirësi në frymëmarrje 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 300 

Nuk është shkaktar i bronkopneumonisë bakteriale ? 
 

A) Bakteriet 

B) Streptokoku 

C) Pneumokoku 

D) Fruthi 
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D) çrregullim i ritmit të zemrës 

A) Aerozolo-terapia 

D) Oksigjenoterapia 

 

Infermieri Pyetja: 301 

Cila nga simptomat e mëposhtme nuk është e pranishme në meningit? 
 

A) Temperatura 

B) Cefaleja 

C) Rigiditeti nuchal 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 302 

Cila nuk bën pjesë në trajtimin e fëmijës me anemi? 
 

B) Dhënia e vit B12 

C) Dhënia Fe 

D) Dhenia e një diete të pasur me Fe 
 
 

Infermieri Pyetja: 303 

Nuk bën pjesë në ndërhyrjen e pacientëve me IRA (insuficiencë renale akute)? 
 

A) Kufizimi i kriprave 

B) Dhënia e antibiotiko-terapisë 

C) Bërja e dializës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 304 

Cila shenje nuk bën pjesë në manifestimet klinike të trombocitopenisë? 
 

A) Hematemezis 

B) Melena 

C) Hemoragji e gingivave 

D) Temperaturë 
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A) Inflamacion i meningeve 

D) 14-21 ditë 

A) Rruga aerogene 

A) Nëpërmjet frymëmarrjes, spërklave 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 305 

Meningiti është: 

B) Inflamacion i zorreve 

C) Inflamacion i perikardit 

D) Sëmundje e trashëguar 
 
 

Infermieri Pyetja: 306 

Inkubacioni tek rubeola zgjat: 

A) 10-20 ditë 

B) 17-30 ditë 

C) 6- 7 ditë 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 307 

Nuk është rruga e saktë e transmetimit të heptatitit B? 
 

B) Nga nëna shtatzanë te fetusi 

C) Ruga hematogene 

D) Me anë të pështymës 
 

Infermieri Pyetja: 308 

Cila është rruga e transmetimit të fruthit? 
 

B) Rrugës hematogene 

C) Perfuzioneve I/V 

D) Kontaktit të lëkurës 
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D) i pavullnetshëm natën 

A) volumin e lëngjeve 

C) Fytyra me pamje normale 

C) Status epileptik 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 309 

Eneurezis nokturna është urinim: 
 

A) normal 

B) me ndërprerje 

C) i shpeshtë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 310 

Përgjegjësia kryesore e veshkave është te mbaje konstant: 
 

B) frymëshkëmbimin 

C) ritmin e zemrës 

D) qarkullimin e gjakut 
 

Infermieri Pyetja: 311 

Cila nga përgjigjet nuk është e saktë për fëmijët me sindrom Down? 
 

A) Kanë qëndrim hypotonik 

B) Pëllëmba e dorës me rrudha 
 

D) Gishti i madh i dorës i vecuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 312 

Forma më e rëndë e krizave epileptike quhet: 
 

A) Humbje e vetëdijes 

B) Marrje mendsh 
 

D) Gjendje sinkopale 
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D) Leukociteve 

A) 150.000/mm3 

D) 7-10 dite 

C) Respirator 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 313 

Në analizën e gjakut të fëmijëve me leuçemi kemi rritje: 
 

A) Të eritrociteve 

B) Hemoglobinës 

C) Hematokritit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 314 

Në purpurën trombocitopenike, ulja e trombociteve është nen: 
 

B) 140.000/mm3 

C) 130.000/mm3 

D) 120.000/mm3 
 
 

Infermieri Pyetja: 315 

Sa shkurtohet jeta e eritrocitit tek trombocitopenia? 
 

A) 2-4 dite 

B) 3-5 dite 

C) 6-8 dite 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 316 

Cili nga aparatet preket në 90% të rasteve nga fibroza cistike? 
 

A) Genito-urinar 

B) Kardiak 
 

D) SNQ 
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D) Urinim i pavullnetshëm 

A) Kursimin e proteinave të organizmit 

A) dekubituseve 

A) 400 UI në ditë 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 317 

Cila nuk bën pjesë në shenjat e astmës bronkiale? 
 

A) Kolla e thatë 

B) Vështirësi në frymëmarrje 

C) Fishkëllima në ekspirim 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 318 

Dhënia e karbohidrateve ndihmon në: 
 

B) Pakësimin e rezervave të glikogjenit 

C) Prodhimin e proteinave dhe glikogjenit 

D) Eliminimin e proteinave dhe glikogjenit 
 
 

Infermieri Pyetja: 319 

Fëmijët me kequshqyerje rrezikohen nga plaget e: 
 

B) kavitetit oral 

C) narinës 

D) lobit te veshit 
 
  

Infermieri Pyetja: 320 

Gjatë vitit të parë të jetës, fëmija duhet të marrë vitamine D: 
 

B) 1000 UI në ditë 

C) 2000 UI në ditë 

D) 2500 UI në ditë 
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A) Një gjendje e shtuar ekstabiliteti neuromuskular 

B) Mungesë e theksuar e insulinës 

A) I lehtë 5%; mesatar 10%; i rëndë mbi 10% 

A) Hemoragji nga hunda 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 321 

Tetania është: 

B) Një gjendje e pakësuar ekstabiliteti neuromuskular 

C) Një mungesë totale ekstabiliteti neuromuskular 

D) Një gjendje e shtimit dhe pakësimit në të njëjtën kohë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 322 

Ç'është Ketoacidoza diabetike? 
 

A) Shtim i theksuar i insulinës 
 

C) Pakësim i kalciumit 

D) Pakësim i elektroliteve 
 
 

Infermieri Pyetja: 323 

Shkallët e dehidrimit janë: 

B) I lehtë 10%; mesatar 15%; i rëndë20% 

C) I lehtë 15%; mesatar 20%; i rëndë 25% 

D) I lehtë 20%; mesatar 25%; i rëndë 30% 
 

Infermieri Pyetja: 324 

Nuk është shenjë klinike në vendosjen e trupave të huaj në bronke: 
 

B) Kolla 

C) Kriza dispneje 

D) Wheezing
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A) Është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal 

B) Shkaku kryesor në mbi 50% të rasteve 

C) Për të gjykuar gravitetin e sëmundjes 

Infermieri Pyetja: 325 

Trupat e huaj në trake manifestohen me: 
 

 
B) Mungesë kolle 

C) Skuqje të fytyrës 

D) Frymëmarrje normale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 326 

Nëse bronkoskopia rigide dështon: 
 

B) Nuk është i nevojshëm trajtimi kirurgjikal 

C) Përdoren mënyra të tjera 

D) Nuk ekzistojnë mënyra të tjera 

 
Infermieri Pyetja: 327 

Virusi respirator sincicial tek bronkioliti është: 
 

A) Shkaku i vetëm 
 

C) Nuk është shkak kryesor 

D) Nuk ekziston fare si mundësi 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 328 

Matja e gazeve në gjak është e rëndësishme: 
 

A) Për të testuar influencën e tyre 

B) Për mbulimin e agjentit etiologjik 
 

D) Për kodifikimin e tyre 

A) Vështirësi në frymëmarrje 
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D) Zbatimin e planeve të kujdesjeve 

B) Fëmija mund të kërkojë administrimin e tij shumë shpesh 

A) Diuretik dhe përdoret për të rritur diurezen 

Infermieri Pyetja: 329 

Bronkopneumonia takohet ne: 
 

 
B) moshën e tretë 

C) adoleshencë 

D) parashkollorë 
 

Infermieri Pyetja: 330 

Disavantazhi i aeorozolit është: 

A) Medikamentet nuk absorbohen me shpejtësi 
 

C) Medikamentet veprojnë me shpejtësi 

D) Minimizon efektet e përgjithshme 

 
Infermieri Pyetja: 331 

Ç'është hidroklortiaziti dhe përse përdoret? 
 

B) Vitaminë dhe përdoret për rritje rezistence 

C) Antidepresiv dhe përdoret për gjendjet depresive 

D) Atropine dhe përdoret për relaksimin e muskulaturës së pilorit 

 
Infermieri Pyetja: 332 

Procesi i kujdesjeve në pediatri përfshin: 
 

A) Moskryerjen e ekzaminimeve fizike 

B) Vendosjen e diagnozës 

C) Mjekimin e menjëhershëm 

A) të gjitha moshat 
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D) Jo çdo lloj solucioni 

A) vendoset në inkubator 

A) 36.5 gradë celsius 

Infermieri Pyetja: 333 

Vlerësimi për veten i përket gjykimit: 
 

 
B) përgjithësues 

C) asnjanës 

D) pa subjekt 
 

Infermieri Pyetja: 334 

Për të parandaluar pasojat e ftohjes prematuri: 
 

B) vendoser në një dhomë sido që të jetë 

C) i vishen rroba të trasha 

D) Temperatura e dhomës të jetë sa më e lartë 

 
Infermieri Pyetja: 335 

Shpenzimi minimal i Oksigjenit ndodh kur temperatura sipërfaqësore e lëkurës është: 
 

B) 36.8 gradë celsius 

C) 37 gradë celsius 

D) 37.2 gradë celsius 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 336 

Te kujdesjet për lëkurën e fëmijës këshillohet: 
 

A) Përdorimi i sapunëve 

B) Përdorimi i locioneve alkaline 

C) Çdo lloj solucioni larës 

A) personal 
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A) Te jetës së përditshme 

A) Vendoset një jastëk nën shpatull 

A) Ulet niveli serik i bilirubinës 

B) Frekuenca respiratore ngrihet 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 337 

Nevojat themelore të fëmijës jane: 
 

B) Ushqimi dhe uji 

C) Mbajtja afër 

D) Ajër i pastër 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 338 

Për të parandaluar fleksionin e qafës së fëmijës: 
 

B) Vendoset një jastëk nën kokë 

C) Vendoset një jastëk nën zonën e belit 

D) Nuk vendoset jastëk fare 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 339 

Nëse ndërpritet ushqyerja me gji: 
 

B) Ngrihet niveli serik i bilirubinës 

C) Niveli serik i bilirubinës s'lëviz 

D) Niveli serik i bilirubinës ngrihet dhe ulet 
 
 

Infermieri Pyetja: 340 

Me rritjen e moshës së shtatzanisë: 
 

A) Frekuenca respiratore ulet 
 

C) Frekuenca respiratore s'pëson ndryshim 

D) Ndryshimet respiratore janë të pakonsiderushme 
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A) Përcaktohen pas lindjes 

A) Mosha e nënës, e shtatzënisë 

B) Pin mirë gjirin 

A) Kur ka disproporcion cefalopelvik 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 341 

Mekanizmat e thithjes dhe të tretjes: 
 

B) Përcaktohen para lindjes 

C) Përcaktohen shumë më vonë 

D) Nuk përcaktohen absolutisht 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 342 

Disa nga faktorët që shkaktojnë asfiksinë jane: 
 

B) Lindjet në kohë, barrë e rregullt 

C) Mospërdorimi i medikamenteve 

D) Problemet psikologjike 
 
 

Infermieri Pyetja: 343 

Janë shenja të infeksionit tek i porsalinduri përveç: 
 

A) Lëkurë e zbehtë në ngjyrë gri 
 

C) Çrregullime të frekuencës respiratore dhe kardiake 

D) Ulje të temperaturës 
 
 

Infermieri Pyetja: 344 

Traumat e indeve të buta shkaktohen: 
 

B) kur nuk ka disproporcion pelvik 

C) Kur ka proporcion cefalopelvik 

D) Si pasojë e dëmtimeve të ndryshme 
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C) K për parandalim 

B) Janë lezione cefalike 

A) Bllokim hipertrofik i muskulit rrethues të kanalit të pilorit 

A) Pasoja mjekësore, psikologjike 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 345 

Në hemoragjitë umbilikale injektohet vitamine: 
 

A) D për parandalim 

B) A për parandalim 
 

D) C për parandalim 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 346 

Edemat serosanguine: 

A) Nuk janë lezione cefalike 
 

C) Janë lezione cefalo-pelvike 

D) Nuk janë lezione të asnjë lloji 
 
 

Infermieri Pyetja: 347 

Stenoza e pilorit është: 

B) Zgjerim i muskulit rrethues të kanalit të pilorit 

C) Bllokimi dhe zgjerimi në të njëjtën kohe i muskulit rrethues 

D) Çrregullim Hidro-elektrolitik 
 
 

Infermieri Pyetja: 348 

Obeziteti shoqërohet me: 

B) Vetëm pasoja mjekësore 

C) Vetëm pasoja psikologjike 

D) Luhatje sipërfaqësore 
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A) Laksativët, diuretikët 

C) Bëhet adrenalinë e ultrakorten 

A) Hipersensibilitet ndaj një substance 

A) hemolitike e të porsalindurit 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 349 

Medikamentet që shkaktojnë humbjen në peshë tek anoreksikët jane: 
 

B) Imipramina, depramina 

C) Antepar, povan 

D) Aspirina, Fe sulfat 
 
 

Infermieri Pyetja: 350 

Në rastet e një reaksioni të rëndë nga pickimi i grerëzës apo bletës: 
 

A) Bëhet lavazh stomaku 

B) Injektohet vit.K 
 

D) Injektohet vit A+D 
 
 

Infermieri Pyetja: 351 

Alergjia është: 

B) Hiposensibilitet ndaj një substance 

C) Përqasje e virozave të stinës 

D) Komplikacion nga substancat toksike 
 
 

Infermieri Pyetja: 352 

Eritroblastoza fetale quhet ndryshe semundje: 
 

B) ikterike e të porsalindurit 

C) bakteriale e të porsalindurit 

D) e sistemit respirator e të porsalindurit 
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A) Kalcium 

C) Perfuzion solucion glukoze 

B) Dilatacioni 

D) Dispnea 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 353 

Me çfarë trajtohet hipokalcemia? 
 

B) Glukozë 

C) Serum 

D) Oksigjen 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 354 

Me çfarë trajtohet hipoglicemia? 
 

A) Trisol 

B) Kalcium 
 

D) Vitamine A 
 
 

Infermieri Pyetja: 355 

Mamia di që faza e parë e lindjes është : 
 

A) Dalja e placentës 
 

C) Expulsioni 

D) Rikuperimi i gruas 
 
 

Infermieri Pyetja: 356 

Shenjat klinike më të zakonshme në pacientet me enfizemë pulmonare janë: 
 

A) Prania e sputumit 

B) Ortopnea 

C) Lodhja 
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C) Cianoza 

A) Kolle produktive 

B) Asthma bronkiale 

C) Intolerance e aktiviteteve 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 357 

Infermieri/a e vlerëson pacientin me bronkit kronik për: 
 

A) Fryrje abdominale 

B) Kequshqyerje 
 

D) Dispnea 
 
 

Infermieri Pyetja: 358 

Gjatë një ataku azmatik infermieri e vlerëson pacientin për : 
 

B) Obstruksion respirator 

C) Ortopne 

D) Ankthin 
 
 

Infermieri Pyetja: 359 

Shenjat e kufizimit respirator ,në momente qetësie zakonisht zhduken në : 
 

A) Insufiçensë repiratore 
 

C) Bronkitin kronik 

D) Emphizemë 
 
 

Infermieri Pyetja: 360 

Diagnozat e mundshme infermirore në asthmën bronkiale janë: 
 

A) Reduktimi I rrezikut për infeksion 

B) Përmirsimi I shkëmbimit të gazeve 
 

D) Reduktimi I ankthit 
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D) Mund të ndodhë bakteriuriasimptomatike 

C) Maska venturë 

C) Shtim në peshë 

A) Dhembje substernale 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 361 

Gjeni përgjigjen e saktë 

A) Leukocitet në urinë nuk tregojnë praninë e infeksionit 

B) Prania e eritrociteve në urinë është gjithnjë tregues i prekjes renale 

C) Proteinuria është karakretistike e uretriteve 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 362 

Sistemet e shprëndarjes se oksigjenit me ritëm të lartë janë: 
 

A) Maska pa rithithje të ajrit 

B) Maska me rithithje te ajrit 
 

D) Kanjula nazale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 363 

Në hipertirozë janë të gjitha shenjet me përjashtim të: 
 

A) Takikardisë 

B) Shkurtim të reflekseve 
 

D) Çrregullim të ciklit menstrual 
 
 

Infermieri Pyetja: 364 

Toksiciteti i mushkërive me O2 jep dëmtime të tyre të tilla si: 
 

B) Koll productive 

C) Ortopne 

D) Temperaturë 
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D) Atak azmatik 

D) Gjendjet septike 

A) me sekrecione trasha 

C) Ulje të T3, T4 dhe rritje të TSH 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 365 

Kërkesat për oksigjen zakonisht rriten në gjendje të tilla si: 
 

A) Edemë polmonare 

B) Hemoragji polmonare 

C) Membrana hyaline 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 366 

Agjentët mukolitike në pacientët me probleme respiratore përdoren në kolla: 
 

B) jopruduktive 

C) pa sekrecione 

D) produktive 

 
Infermieri Pyetja: 367 

Në hipotireozë kemi situatën e mëposhtme hormonale: 
 

A) Rritje të T3, T4 dhe rritje të TSH 

B) Rritje të T3, T4 dhe ulje të TSH 
 

D) Ulje të T3, rritje të T4 dhe ulje të TSH 
 

Infermieri Pyetja: 368 

Përdorimi i anksiolitikëve është më produktiv gjatë gjendjeve të tilla si: 
 

A) Emboli pulmonare 

B) Emphyzemë pulmonare 

C) Atelektazë pulmonare 
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D) Të dhënave subjektive 

D) Terapisë relaksuese 

C) HIV 

C) Fenomenin Raynaud 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 369 

Edukimi shëndetësor i pacientit me probleme respiratore bëhet nëpërmjet: 
 

A) Përmiresimit të marrjeve ushqimore 

B) Përmiresimit te natyrës se frymemarrjes 

C) Përmiresimit të ankthit 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 370 

Rritje të rasteve me TBC ka pasur vitet e fundit në pacientët me : 
 

A) hepatit B kronik 

B) hepatit C 
 

D) IST 

 
Infermieri Pyetja: 371 

Artriti rheumatoid nuk ka karakteristikë: 
 

A) Prekjen e artikulacioneve të vogla 

B) Eritemën marginale 
 

D) Karakterin simetrik të prekjes artikulare 

 
Infermieri Pyetja: 372 

Vlersimi infermieror i një pacienti me TBC bëhet nëpërmjet: 
 

A) Gjendje e përgjithshme septike me temperature 

B) Prezantimit të simptomave 

C) Të dhënave objektive 
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C) Kanë temperature subfebrile 

D) me diameter 10mm 

C) Zakonisht per 15 vjet 

 
 

Infermieri Pyetja: 373 

Zakonisht pacientët të cilët kanë sëmundjen e TBC: 
 

A) Kanë temperature 

B) Nuk kanë fare temperaturë 
 

D) Temperatura nuk është kriter vlerësimi 

 
Infermieri Pyetja: 374 

Në rastin e aplikimit të testit të tuberkulinës, zona e skuqjes së lëkurës eshtë reaksion 

pozitiv: 

A) me diameter 5 mm 

B) me I madh se 10mm 

C) me I vogel se 10mm 
 

 

Infermieri Pyetja: 375 

Vaksina e BCG jep mbrojtje efektive për pacientët për: 
 

A) Zakonisht per 5 vjet 

B) Zakonisht per 10 vjet 
 

D) Për 20 vjet 
 

Infermieri Pyetja: 376 

Shkaktari më i shpeshtë i embolisë pulmonare është: 
 

A) Cdo substancë që depërton në qarkullim 

B) Nje copë garze ose pambuk 

C) Nje copë age metalike 

   
D) Nje koagul gjaku 
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B) Imbalancë e përkohshme nga oksigjeni 

B) Stresi 

D) Kollë me sekrecione të shumta hemoragjike 

A) Dhembja substernale 

 

Infermieri Pyetja: 377 

Angina pektoris është gjendje në të cilën kemi: 
 

A) Imbalancë e përhershme e muskulit kardiak nga oksigjeni 
 

C) Deprivim i përgjithshëm nga oksigjeni 

D) Nekrotizim i përkohshem 
 
 

Infermieri Pyetja: 378 

Ndër faktorët e modifikushëm të sëmundjeve te arterieve koronare janë: 
 

A) Historia familjare 
 

C) Seksi 

D) Mosha 
 

Infermieri Pyetja: 379 

Cila nga të dhënat e mëposhtme nuk i përket endokarditit: 
 

A) Zmadhim total i zemrës 

B) Temperaturë, palpitacione 

C) Djersë të shtuara, dispne 
 

 

Infermieri Pyetja: 380 

Cila është veçoria me tipike e angina pectoris? 
 

B) Ndodh pa ndonjë shkaktar 

C) Zakonisht zgjat 30 minuta 

D) Lehtësohet vetëm me opiode 
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B) Të moshës vjetër post-infarkt 

B) Me anë të prekjes ndjejmë që lëkura është e ftohtë 

D) Osteoporoza dhe varfërimi me kalcium 

 

 
Infermieri Pyetja: 381 

Zakonisht pacientët qe kanë dizorientim dhe konfuzion mendor jane: 
 

A) Të moshës mesme post- infarkt 
 

C) Më shumë burrat post- infarkt 

D) Më shumë gratë post- infarct 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 382 

Në pacientët të cilët vuajnë nga angina ose infarkt gjatë observimit të përgjithshëm 

verejmë: 

A) Me anë të palpacionit shohim që lëkura është e ngrohtë 
 

C) Observimi me sy shohim djersitje 

D) Mungesë e pranisë së djersve 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 383 

Cili nga shkaktarët e mëposhtëm nuk i përket pankreatitit: 
 

A) Gurët biliare, hiperlipidemia 

B) Ndërhyrjet kirurgjikale 

C) Infeksionet virale 
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D) sublinguale 

B) Prek kryesisht duodenin 

C) Duhet 6-8 jave 

D) C4-C6 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 384 

Nitroglicerina jepet nga infermieri/a zakonisht me rrugë: 
 

A) i.m 

B) i.v 

C) s/c 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 385 

Gjeni përgjigjen e gabuar për Kolitin ulceroz: 
 

A) Karakterizohet nga ulceracione të shumta të zorrës 
 

C) Shoqërohet me rënie në peshë dhe diarre 

D) Kolonoskopia vendos diagnozën 
 
 

Infermieri Pyetja: 386 

Një pacient i cili ka kaluar infarkt miokardi zakonisht për tu shëruar plotesisht i duhen: 
 

A) Me pak se 4 jave 

B) Zakonisht 5-6 jave 
 

D) Në 10 jave shërohen plotësisht 
 
 

Infermieri Pyetja: 387 

Osteoartriti prek më shumë regjionin cervikal në nivelin: 
 

A) C2-C3 

B) C3-C4 

C) C4-C5 
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D) Preken nga HTA më shumë meshkujt se sa femrat 

D) Duhanpirja është ndër faktorët etiologjikë më të shpeshtë të Infarktit Akut të 

Miokardit 

D) Rivendosje totale e kyçit 

B) Artriti reumatoid 

 
 

Infermieri Pyetja: 388 

Gjeni përgjigjen e gabuar: 

A) HTA sekondar ka patologjitë renale si shkaktarë më të shpeshtë 

B) HTA kemi vetëm në rastet kur presioni sistolik është mbi 160 mmHg 

C) Hipertrofia kardiake është karakteristike e HTA kronik 
 

 

Infermieri Pyetja: 389 

Gjeni përgjigjen e saktë: 

A) Nekroza miokardiale është proces i rikthyeshëm 

B) Obeziteti nuk është faktor predispozues për Infarkt Akut të Miokardit 

C) Preken më shumë femrat se meshkujt nga Infarkti Akut i Miokardit 
 

Infermieri Pyetja: 390 

Menaxhim kirurgjikal në osteoartrit do të thotë: 
 

A) Rivendosje e pjesshme e kyçit 

B) Osteotomi 

C) Heqje e pjesshme e kyçit 
 

Infermieri Pyetja: 391 

"Ngurtësimi mengjezor" është shenjë tipike për pacientët me : 
 

A) Osteartrit 
 

C) Asnjëra 
D) Hernie diskale te regjionit lumbar 
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C) Inflamacion 

B) Inflamacion 

B) Gastritin atrofik 

C) gastrike 

 
Infermieri Pyetja: 392 

Një kyç i ngrohtë dhe i enjtur tregon për: 
 

A) Rritje e furnizimit me gjak në atë pjesë të kyçit 

B) Grumbullim jonomal I gjakut venoz ne ate pjese te kyçit 
 

D) Infeksion 

 
Infermieri Pyetja: 393 

Gastriti kronik shoqerohet me : 
 

A) Infeksion 
 

C) Lezione ne tru 

D) Insufiçensë renale 

 
Infermieri Pyetja: 394 

Terapia antiacide nuk lehtëson gjendjen ne: 
 

A) Gastritin kronik 
 

C) Gastrititn akut 

D) Ne ulçeren gastrike 
 

Infermieri Pyetja: 395 

Vitamina B12 , e rëndësishme si antianemik, sekretohet nga mukoza: 
 

A) e pemës bronkiale 
B) intestinale 

 

D) e ezofagut 
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C) Proteinuria tregon për dëmtim tëndjeshëm të filtracionit glomerular 

D) Ulçeren peptike 

B) peptike 

A) septic 

 
 

Infermieri Pyetja: 396 

Gjeni përgjigjen e saktë: 

A) Insuficienca renale shoqërohet me ulje të kreatininës 

B) Mungesa e eritropoetinës është karakteristike e insuficiencës renale 
 

D) Dializa është një ndër opsionet terapeutike 
 

Infermieri Pyetja: 397 

Shkaktar të tille si helicobacter pilori, duhani, stresi janë tipike per: 
 

A) Gastritin akut 

B) Gastritin kronik 

C) Gastritin atrofik 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 398 

Triada discomfort - dhembje - urth jane tipike per ulçerën : 
 

A) gastrike 
 

C) duodenale 

D) siperfaqesore 
 

Infermieri Pyetja: 399 
   Perforacioni i stomakut shkakton shok: 
 

B) hypovolemik 

C) hemoragjik 

D) endogjen 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

  

 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
  

C) E. Coli 

B) Ulja e eritrociteve është domosdoshmëri në leucemi 

D) Hospitalizimi 

B) 40-50 vjecare 

 
 

Infermieri Pyetja: 400 

Shkaktarët më të zakonshëm të pielonefritit janë: 
 

A) Pseudomonas 

B) Enterobakteret 
 

D) Klibsiella 

 
 

Infermieri Pyetja: 401 

Gjeni pergjigjen e gabuar 

A) Leucemia është mieloide dhe limfoide 
 

C) Prek me shumë meshkujt se femrat 

D) Leucemia mund të jetë akute ose kronike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 402 

Trajtimi i pielonefritit bëhet nëpërmjet: 
 

A) Ndjekje e vazhdueshme ne shtëpi 

B) Trajtimi medikamentoz 

C) Trajtimi kirurgjikal 

 
 
 
Infermieri Pyetja: 403 

Ulcera gastrike ndodh zakonisht ne grup moshat: 
 

A) 50-60 vjecare 
 

C) 30-40 vjecare 

D) 20-30 vjecare 
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A) Urgjenca për të urinuar 

B) Spirometria tregon rritje të kapacitetit pulmonar 

B) Rritje të hemoglobinës 

D) Osteoporoza prek më shumë femrat se meshkujt 

 
Infermieri Pyetja: 404 

Simptoma klinike karakteristike e pacientit me Cistit është: 
 

B) Anuri 

C) Oliguri 

D) Temperaturë e ulët 

 

 
Infermieri Pyetja: 405 

Gjeni pergjigjen e gabuar: në astmën bronkiale kemi: 
 

A) Respiracion të shpeshtë 
 

C) Dhimbje të kraharorit 

D) Kollë të forte 
 
 

Infermieri Pyetja: 406 

Në aneminë ferrodificitare gjejmë të gjitha përveç: 
 

A) Ferritinemi të ulur 
 

C) Hipokromi 

D) Ulje të hematokritit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 407 

Gjeni përgjigjen e saktë: 

A) Hiperuricemia nuk shkakton patologji reumatizmale 

B) Dhimbjet me karakter inflamator nuk ndeshen në qetësi 

C) Polimialgjia gjendet vetëm në semundjet reumatizmale 
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C) HbA1C nuk është tregues i saktë i hiperglicemive 

C) zbehje 

A) Disritmi kardiake 

A) Zvogeluar rrezikun per infeksione 

 
 

Infermieri Pyetja: 408 

Gjeni përgjigjen e gabuar: 

A) Neuropatia monitorohet përmes ENG 

B) Fundus okuli është ekzaminim i domosdoshëm tek diabetikët 
 

D) Peptidi C tregon për sasinë e saktë të insulinës së prodhuar nga pankreasi 
 
 

Infermieri Pyetja: 409 

Tek pacienti me insuficience renale kronike, manifestimet hematologjike perfshijne, 

anemine, e cila manifestohet me: 

A) temperature 

B) dhimbje 
 

D) te vjella 
 
 

Infermieri Pyetja: 410 

Tek pacientet me insuficience renale kronike, infermieri monitoron sasine e kaliumit te 

marre, pasi hiperkalemia mund shkaktoje: 

B) Hypertension 
C) Edema 

D) Te vjella 
 

Infermieri Pyetja: 411 

Tek pacientet me insuficience renale kronike, infermieri siguron kujdesje per cdo zone ku 

integriteti I lekures eshte I demtuar; kjo eshte e rendesishme per te : 

B) Eshte nje kujdes rutine nga ana e infermierit 

C) E rendesishme per higjenen e pacientit 

D) Nuk eshte faktore pedipozues 
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C) Galaktorrea 

A) Nje diete me permbajtje fibrash 

A) Rritja e marrjeve orale te hekurit nepermjet ushqimit 

A) Transfuzionet e gjakut 

 
Infermieri Pyetja: 412 

Në diabetin mellitus janë të pranishme të gjitha shenjat përveç njërës: 
 

A) Polidipsia 

B) Polifagia 
 

D) Poliuria 

 
Infermieri Pyetja: 413 

Per te reduktuar konstipacionin, me qellim qe pacienti te kete nje aktivitet normal te 

zorreve eshte e rendesishme: 

B) Nje diete pikante 

C) Jete sedentare 

D) Sa me pak aktivitet 
 

Infermieri Pyetja: 414 

Trajtimi primar i pacienteve me anemi nga mungesa e Fe, eshte: 
 

B) Aktiviteti fizik 

C) Sa me shume likide 

D) Regjim shtrati 

 
Infermieri Pyetja: 415 

Ne trajtimin e pacienteve me anemi aplastike themelore jane: 
 

B) Dieta 

C) Likidet 

D) Aktiviteti 
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A) Pacienti te mos perjetoje lodhje gjate kryerjes se aktiviteteve ditore 

A) Polifagi 

C) Ulcerën duodenale 

B) 20-vjecare 

 
 

Infermieri Pyetja: 416 

Tek pacientet me anemi , shmangia e lodhjes, eshte e rendesishme qe: 
 

B) Eshte nje kujdes rutin 

C) Nuk eshte e rendesishme per pacientin 

D) Aktivizon pacientin 

 

 
Infermieri Pyetja: 417 

Qarko nje nder simptomat karakteristike te semundjes se diabetit mellitus: 
 

B) Fotofobi 

C) Anuri 

D) Edem 
 
 

Infermieri Pyetja: 418 

Cirroza hepatike ka si shkaktar të gjithë shkaqet e poshtëshënuar përveç njërit: 
 

A) Konsumimin e alkoolit 

B) Dëmtimet e rrugëve biliare 
 

D) Hepatitin autoimun 
 

 
Infermieri Pyetja: 419 

Limfomat Hodgkin jane semundje malinjizante qe mund te zhvillohen ne cdo grup moshe, 

por, piken me te madhe te incidences e ka ne moshat e reja: 

A) 10-vjecare 
 

C) 30-vjecare 

D) 40-vjecare 
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A) Ta mbroje ate nga infeksionet 

A) per hemoragji 

A) Shume organe dhe sisteme te organizmit 

A) Te perdorin glukozen si burim energjie 

 
Infermieri Pyetja: 420 

Per infermierin qe kujdeset per pacientin me Leucemi, objektivi kryesor eshte : 
 

B) Te parandaloje te vjellat 

C) Te qetesoj nauset 

D) Te qetesoj familjaret 

 
 

Infermieri Pyetja: 421 

Per shkak se prodhimi I palces normale eshte shume I kufizuar ne pacientet me leucemi, 

kjo e vendos pacientin ne rrezik te madhe: 

B) per nausea 
C) te vjella 

D) temperature 
 
 

Infermieri Pyetja: 422 

Diabeti mellitus eshte nje semundje kronike qe ndikon ne : 
 

B) Ne te gjithe organizmin 

C) Pothuaj nuk ndikon ne organet dhe sistemet e organizmit 

D) Prek vetem nje organ te organizmi 

 
 

Infermieri Pyetja: 423 

Mungesa e insulines ndalon qelizat qe : 
 

B) Nuk eshte e rendesishme per organizmin 

C) Eshte fatale ne organizem 

D) Ndikon disi ne mbarvajtjen e organizmit 
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A) Anomalia strukturale dhe funksionale e traktit urinar 

C) Sakrumi 

A) Abuzimi me laksativ 

D) Kalcifikime të pankreasit 

 
Infermieri Pyetja: 424 

Nje nder faktoret predispozues te infeksioneve te traktit urinar eshte: 
 

B) Refluksi ezofageal 

C) Gastritet 

D) Diarret 
 
Infermieri Pyetja: 425 

Cistiti jo-infeksioz mund te rezultoje nga: 

 
B) ekspozimi ne agjent infeksioz 

C) ekspozimi ne temperature te larta 

D) semundje te ndryshme 
 
Infermieri Pyetja: 426 

Nje nder vendet ku eshte lokalizuar edema ne pacientet me Cirroze eshte : 
 

A) Fytyra 

B) Kapaket e syve 
 

D) ne te gjithe trupin 
 

Infermieri Pyetja: 427 

Hypokalemia kronike qe takohet tek bulemiket rezulton nga: 
 

B) Abuzimi me alkool 

C) Abuzimi me kafein 

D) Aktivitet I tepruar 
 

Infermieri Pyetja: 428 

Në pankreatitin akut nuk gjejmë: 
 

A) Amilazën e rritur 

B) Lipazën e rritur 

C) Eritopoetinën e rritur 
 

 

A) ekspozimi ne agjent kimik 
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A) Rritjen e vet-vleresimit 

A) Bakteri koliform 

C) Elemente kutane purpurik 

D) Rritje e amilazës dhe lipazës 

A) Diureza masive 

Infermieri Pyetja: 429 

Psikoterapia tek paciente me bulemi nervore eshte e rendesishme dhe ka si qellim: 
 

B) Eshte nje procedure rutin 

C) Nuk ka ndonje qellim te caktuar 

D) Ndikon ne ushqyerjen e pacientit 
 

Infermieri Pyetja: 430 

Shkaktari kryesor i Cistitit eshte: 
 

B) Insulin 

C) Acetitkolina 

D) Dopamine 
 

Infermieri Pyetja: 431 

Bronkektazia karakterizohet nga të gjithë elementet me përjashtim të: 
 

A) Kollë kronike me sputum purulent 

B) Hemoptizia 
 

D) Dispne dhe cianozë 
 

Infermieri Pyetja: 432 

Kolecistiti kronik nuk karakterizohet nga: 
 

A) Dhimbje të forta në zonën epigastrike 

B) Të vjella biliare 

C) Temperaturë subferile 
 

 
Infermieri Pyetja: 433 

Qarko nje nder simptomat karakteristike te semundjes se diabetit insipid: 
 

B) Fotofobia 

C) Anuria 
D) Edema 
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A) Nje defect I trashegueshem 

A) Infeksioni akut I traktit te siperm urinar 

C) Lupus sistemik eritematoz 

D) sifilizi 

 
 
 
Infermieri Pyetja: 434 

Diabeti insipid nefrogenik rezulton nga: 
 

B) Tumoret ne regioninhypothalamic-petuitar 

C) Trauma ne koke 

D) Tumoret metastazike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 435 

Pielonefriti akut eshte : 

B) Pezmatimi I fshikezes urinare 

C) Pezmatimi I uretres 

D) Pezmatimi I prostatit 
 
 

Infermieri Pyetja: 436 

Një ndër shkaktarët sekondarë të glomerulonefritit kronik është: 
 

A) Stafilokoku 

B) Streptokoku beta hemolitiki grupit A 
 

D) Hepatitis A 
 
 

Infermieri Pyetja: 437 

Nje nder shkaktaret primar te glomerulonefritit akut eshte: 
 

A) sklerodermia sistemike progressive 

B) purpura trombocitopenike 

C) poliartriti nodular 
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A) Ndryshime në sasinë ose aparencën e urinës 

B) Oralo-fekale 

B) 2-6 javë 

A) Lehtesohet nga marrja e ushqimit 

 

Infermieri Pyetja: 438 

Azotemia prerenale në pacientë me insuficiencë renale akute karakterizohet me një nga 

simptomat e mëposhtme: 

B) Hipotension arterial 

C) Diarre 

D) Konstipacion 
 
 

Infermieri Pyetja: 439 

Agjenti shkaktar i hepatitit A përhapet nëpërmjet rrugës: 
 

A) Hematogjene 
 

C) Kontakti me plagë të kontaminuar 

D) Kontakti me ujë të kontaminuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 440 

Periudha e inkubacionit të hepatitit A është: 
 

A) 2-3 javë 
 

C) 2-9 javë 
D) 2-12 javë 

 
 
Infermieri Pyetja: 441 

Gastriti kronik shkakton dhimbje epigastrike e cila: 
 

B) Perkeqesohet nga marrja e ushqimit 

C) Nuk ndikon ne dhimbje marrja ose jo e ushqimit 

D) Lehtesohet me likide 
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A) Eleminon amoniakun nepermjet feceve 

A) 80 % e femijeve 

C) 25-30% mbi peshen ideale 

C) 40 % mbi peshen ideale 

 
Infermieri Pyetja: 442 

Tek cirrotiket, rekomandohet administrimi I Laktulozes per arsye se: 
 

B) Eshte pjese e kujdesit 

C) Nuk eleminon amoniakun 

D) Ndikon ne permiresimin e klinikes 
 

 
Infermieri Pyetja: 443 

Faktoret familjare dhe gjenetik luajne nje rol te rendesishem ne obezitet. Kur te dy 

prinderit jane obese sa % e femijeve lindin te tille: 

B) 60 % e femijve 

C) 40% e femijve 

D) 20% e femijve 
 
 

Infermieri Pyetja: 444 

Nje person percaktohet si obez kur, pesha e tij eshte: 
A) 45-50 % mbi peshen ideale 

B) 35-40 % mbi peshen ideale 
 

D) 15-20% mbi peshen ideale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 445 

Nje person percaktohet me obezitet morbid kur pesha e tij eshte: 
 

A) 80% mbi peshen ideale 

B) 60% mbi peshen ideale 
 

D) 20 % mbi peshen ideale 
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C) Emfizemë 

C) Bronkodilatatorët 

C) Edukimi për shmangien e infeksioneve të traktit të sipërm respirator 

D) Kortikosteroidet 

Infermieri Pyetja: 446 

Karaharori i pacientit merr një formë si fuçi (bucelë) në: 
 

A) Bronkit kronik 

B) Pneumoni 
 

D) Fibrozë cistike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 447 

Pacientët me SPOK (Sëmundje Pulmonare Obstruktive Kronike), preferohen të 

administrohen nëpërmjet inhalatimit sepse shpërnahet medikamenti direkt në mushkëri: 

A) Mukolitikët 

B) Sodium kromolin 
 

D) Antibiotikët 
 

Infermieri Pyetja: 448 

Në pacientët me Pneumoni aspekti më i rëndësishëm për edukimin e pacientëve dhe 

familjarëve është: 

A) Larja e duarve 

B) Pozicionimi 
 

D) Shmangia e qëndrimit me këmbë të kryqëzuara 
 
 

Infermieri Pyetja: 449 

Në pacientët me SPOK, per të reduktuar inflamacionin në fyt dhe mushkëri: përdoren 
 

A) Mukolitikët 

B) Antikolinergjikët 

C) Sodium kromolin 
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B) Intradermale 

B) Antikoagulantë 

A) Një ndjenjë e të rrahurave të shpeshta në kraharor 

B) Presion i pulsit 

Infermieri Pyetja: 450 

Testi i tuberkulinës bëhet (injektohet) në mënyrë: 
 

A) Intravenoze 
 

C) Intramuskulare 

D) Subkutane 
 
 

Infermieri Pyetja: 451 

Në pacientët me emboli pulmonare mjekët, që të mos lejojnë zmadhimin e embolës dhe 

të parandalojnë formimin e koagulave të reja, rekomandojnë: 

A) Analgjezik 
 

C) Antikolinegjikë 

D) Antibiotikë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 452 

Palpitacioni është: 

B) Humbje e përkohshme e koshiencës 

C) Frymëmarrje e shkurtër 

D) Një tregues i qarkullimit periferial 
 
 

Infermieri Pyetja: 453 

Diferenca midis vlerave sistolike dhe diastolike është referuar si: 
 

A) Pulsacioni venoz 
 

C) Presion i gjakut paradoksal 

D) Presion postural i gjakut 
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A) 10 mmHg 

B) Integritetin vascular dhe qarkullimin 

A) Infarkti i miokardit 

C) Digitalikë 

Infermieri Pyetja: 454 

Presioni i gjakut paradoksal është përkufizuar si një rënie e presionit sistolik më shumë 

se: 

B) 20 mmHg 

C) 30 mmHg 

D) 40 mmHg 

 
Infermieri Pyetja: 455 
Vlerësimi i pulsacionit arterial i jep infermierit informacion për: 

 
A) Zhurmat 

 

C) Temperaturën e lëkurës 

D) Cianozën periferiale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 456 

Shkaktari më i zakonshëm i insuficiensës kardiake është: 
 

B) Pneumonia 

C) Bronkiti kronik 

D) Astma bronkiale 
 
 

Infermieri Pyetja: 457 

Në pacientët me Insufiçensë kardiake, për të rritur kontrakturat dhe zvogëluar rrahjet e 

zemrës tradicionalisht rekomandohen: 

A) Diuretikë 

B) Betabllokues 
 

D) Bronkodilatatorë 
 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

  

 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
  

A) Depresioni respirator-hypotensioni-të vjella të shumta 

A) Rishpërndan gjakun në drejtim të subendokardit 

C) Infeksionit bakteral ose fungal të endokardit, e cila përshin dhe valvulat 

 
Infermieri Pyetja: 458 

Në pacientët me hipertension, efekti anësor kryesor që shoqëron administrimin e 

diuretikëve është: 

A) Disfunksioni seksual 

B) Lodhja 

C) Depresioni 

 
 

Infermieri Pyetja: 459 

Në pacientët me Infarkt Miokardi mjeku mund të përshkruajë morfinë sulfat për lehtësimin 

e diskomfortit. Shenjat e një intoksikimi me morfinë janë: 

B) Lodhje-hypoglicemi-hypokalemi 

C) Dhimbje koke-marrje mendsh-zbehtësi 

D) Dobesi-lodhje-marrje mendsh 
 
 

Infermieri Pyetja: 460 

Në pacientët me Angina Pectoris medikamenti fillestar i përshkruar kundër dhimbjes 

është nitroglicerina sublinguale. Nitroglicerina: 

B) Redukton ritmin dhe punën e zemrës 

C) Rrit kontrakturat 

D) Ka efekt të shpejtë shkarkues 
 

Infermieri Pyetja: 461 

Endokarditi infektiv i referohet: 

A) Inflamacionit të perikardiumit, qeses embriologjike që mbështjell zemrën 

B) Trashjes inflamatore kronike të perikardiumit që e shtyp zemrën 
 

D) Dëmtimeve inflamatore të gjitha shtresave të zemrës 
 
 

D) Hypokalemia 
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C) Dhimbja e kyçeve 

A) Endokardit infektiv 

C) Prania e rasheve të thata dhe të luspuara në fytyrë 

B) sistemit renal 

 
Infermieri Pyetja: 462 
Ankesa kryesore e një pacienti me Osteoartrit është: 

 
A) Dispnea 

B) Kolla 
 

D) Petekie 
 
 

Infermieri Pyetja: 463 

Nodulat Osler's apo lezionet Janeways konsiderohen manifestime klasike në pacientët 

me: 

B) Perikardit 

C) Kardiomiopati 

D) Kardit reumatik 
 
 

Infermieri Pyetja: 464 

Manifestimi më i madh dhe zakonisht i vetmi në Lupusin diskoid është: 
 

A) Temperature lokale 

B) Lokalizimi i edemave 
 

D) Hipertrofi e kyçeve 
 
 

Infermieri Pyetja: 465 

Për shkak se Lupus nefritis është një shkaktar i vdekjes, infermieri me vëmendje vlerëson 

për shenjat e përfshirjes së: 

A) sistemit respirator 
 

C) sistemit kardiak 
D) sitemit neurologjik 
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B) Takikardia 

C) Përdorimin e kremit mbrojtës kundër diellit 

C) Astma bronkiale 

 
Infermieri Pyetja: 466 

Për shkak se Lupusi Sistemik është një gjendje inflamatore, gjendja më e zakonshme tek 

këta pacientë është: 

A) Ethja 
 

C) Dispnea 

D) Kolla 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 467 

Kujdesi infermieror për një pacient me Sklerodermi përfshin: 
 

A) Përmirësimin dhe sigurimin e mos vajtjes në llixha dhe plazh 

B) Sigurimin e lëvizjes së artikulacioneve duke inkurajuar ushtrime të shumta 
 

D) Kujdesin ndaj perceptimit të familjarëve 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 468 

Është një sëmundje inflamatore kronike e rrugëve të frymëmarrjes, në të cilën marrin 

pjesë shumë qeliza dhe element qelizorë, sidomos mastocitet, eozinofilet, dhe limfocitet 

T: 

A) Tuberkulozi pulmonar 

B) Embolia pulmonare 
 

D) Edema pulmonare 
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A) Frenojnë inflamacionin e rrugëve të ajrit, pakësojnë hiperaktivitetin bronkial, 

kontrollojnë dhe parandalojnë simptomat 

A) Ndjenja e bllokimit apo shtrëngimit në rajonin retrosternal apo epigastër, gjatë 

fazës së kalimit të masës ushqimore nëpër ezofag 

D) situatë patologjike, që karakterizohet nga rikthimi i përmbajtjes acide të stomakut 

në ezofag. 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 469 

Glukokortikodet inhalatore janë barnat mbajtëse më efikase në pacentët astmatikë. Ato: 
 

B) Janë bronkodilatatorë që bllokojnë efektin e acetilkolinës së çliruar nga nervat 

kolinergjikë në rrugët e ajrit 

C) Janë bronkodilatatorë që e relaksojnë muskulaturën e lëmuar të bronkeve 

D) Janë bronkodilatatorë që mund të kenë efekte ekstrapulmonare 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 470 

Disfagia është: 

B) Një inflamacion i shtresës mukozale të stomakut 

C) Një okluzion i plotë i lumenit të një segmenti të traktit gastrointestinal 

D) Një kalim permanent ose interminent i një porcioni të pjesës së sipërme të 

stomakut, nëpërmjet orificiumit ezofageal të diafragmës 

 
 

Infermieri Pyetja: 471 

Refluksi- Gastro-Ezofagial përfaqëson nje: 
 

A) okluzion të plotë të lumenit të një segmenti të traktit gastro-intestinal 

B) ngushtim të lumenit të një pjese të tubit tretës 

C) qese të lokalizuar të murit të traktit tretës e cila përmban të gjitha shtresat e indit 
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A) Antiinflamatorët josteroide 

B) Akumulimi i likidit brenda kavitetit peritoneal 

A) Nuk mund të metabolizojë bilirubinën 

A) Të reduktojë volumin qarkullues dhe të ulë sasinë e likidit ascitik 

Infermieri Pyetja: 472 
Cilat nga barnat e mëposhtme shkakton efekteve të padëshirueshme në stomak? 

 

B) Antiacidet 

C) Antagonistët e receptorëve histaminikë 

D) Frenuesit e pompës protonike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 473 

Asciti është: 

A) Rritja e likidit me përmbajtje të lartë të karbohidrateve dhe të ulet në yndyrna 
 

C) Rritja e osmolaritetit në urinë 

D) Rritja e nivelit të urea-nitrogenit në serum 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 474 

Ikteri hepatoqelizor zhvillohet sepse hepari: 
 

B) Metabolizon bilirubinën më shumë se norma 

C) Nuk ka çdo lob të përfshirë 

D) I ka nodulat që ndryshojnë në formë dhe përmasë 
 
 

Infermieri Pyetja: 475 

Në pacientët me Cirrozë dhe likid ascitik qëllimi primar i terapisë diuretike është: 
 

B) Që pacienti të përjetojë lehtësim nga hemoragjia gastro-intestinale 

C) Të mos ketë ripërsëritje të episodeve hemoragjike 

D) Reduktimi i simptomave gastro-intestinale 
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A) Episode të mbingrënies të cilat janë të pakontrolluara 

D) 40% e peshës ideale trupore 

C) Më shpesh tek femrat se tek meshkujt 

A) Shkurtësisë së uretrës 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 476 

Bulimia nervore është një sëmundje e ushqyerjes që karakterizohet nga: 
 

B) Refuzimi i ushqimit për shkak të frikës së dhjamosjes 

C) Defiçite të vitaminave në dietë 

D) Humbje e masës kockore nga osteoporoza 
 
 

Infermieri Pyetja: 477 

Obeziteti morbid (patologjik) i referohet peshës që negativisht vepron në shëndetin e 

personit, zakonisht më shumë se: 

A) 10% e peshës ideale trupore 

B) 20% e peshës ideale trupore 

C) 30% e peshës ideale trupore 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 478 

Infeksionet e traktit urinar ndodhin: 
 

A) Në raport të njëjtë mes meshkujve dhe femrave 

B) Më shpesh tek meshkujt se tek femrat 
 

D) Nuk ka rëndësi gjinia 

 
Infermieri Pyetja: 479 

Cistiti ndodh më shpesh tek gratë për shkak të: 
 

B) Ndrryshimeve në inde lidhur me nivelin e ulët të estrogenit 

C) Ndryshimeve në procesin e të menduarit 
D) Deficiteve në njohuri në lidhje me metodat e parandalimit 
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C) Zvogëlimi i mbështetjes së Fe për zhvillimin e rruazave të kuqe të gjakut 

A) proteinurisë 

B) Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD) 

Infermieri Pyetja: 480 

Veçoria primare e sindromit nefrotik është nivel i larte i: 
 

B) glicemisë 

C) leukociteve 

D) acidit folik 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 481 

Anemia hemolitike kongenitale më e shpeshtë është e shoqëruar me mungesën e: 
 

A) Fe (hekurit) 
 

C) Vit B 12 

D) Acidit folik 
 
 

Infermieri Pyetja: 482 

Problemi bazë në aneminë nga mungesa e Fe është: 
 

A) Pengimi i transportit të acidit folik 

B) Një defiçit i qarkullimit të eritrociteve, nga një dëmtim i qelizave të mëparshme 

hemapoetike 

 

D) Një defiçit i enzimës Glukoz 6 Fosfat Dehidrogjenit (G6PD) 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 483 

Komplikacionet kryesore të diabetit përfshijnë: 
 

 
B) Dhimbje koke 

C) Zvogëlim të periudhave të vëmendjes 

D) Hemoragji nga gingivat 
 
 
 

A) Çrregullime të strukturës e funksionit të murit të enës së gjakut 
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C) Glukagonit 

A) Pijanecet dhe tek personat me sindromë të keqabsorbimit, disa sëmundje renale 

dhe keqëushqim 

A) Streptokoku i grupit A 

C) IRA (Insuficensa Renale Akute) 

  Infermieri Pyetja: 484 

Acidoketoza Diabetike vjen nga mungesa e insulinës, me rritje relative apo absolute të: 
 

A) Proteinurise 

B) Urea-nitrogenit 
 

D) Kaliumit 
 

Infermieri Pyetja: 485 

Hypomagnezemia shihet tek: 

B) Tek pacientët me mungesë të Vit D 

C) Tek pacientët me deformime të gjymtyrëve 

D) Tek pacientët me shqetësime psikologjike 
 
 

Infermieri Pyetja: 486 

Endokarditi Reumatik ndodh zakonisht pas një infeksioni të rrugëve të sipërme 

respiratore, shkaktuar nga: 

B) Pseudomonas aeruginosa 

C) Serratia marcescens 

D) Adenoviruset 
 
 

Infermieri Pyetja: 487 

Sindroma klinike, që karakterizohet nga rënie e shpejtë dhe e theksuar e vlerës së filtrimit 

glomerular (me rritje të kreatininës dhe azotemisë) eshte: 

A) Insuficensa kardiake 

B) Insuficensa ventilatore 
 

D) Insuficensa e oksigjenimit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 488 
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A) E pamjaftueshme 

A) Kortizolit 

B) Helicobacter pylori 

C) Sklerodermia 

Në diabetin insipid sasia e ADH (Hormonit Anti Diuretik) e çliruar në përgjigje të stimujve 

fiziologjikë është: 

B) Në normë 

C) E rritur 

D) Në vlerat maksimale 
 

Infermieri Pyetja: 489 

Sindroma Kushing është sëmundje që vjen si pasojë e prodhimit të shtuar të: 
 

B) Kaliumit 

C) Kalçiumit 

D) Natriumit 
 

Infermieri Pyetja: 490 

Shkaktari kryesor i Ulçërës gastrike është: 
 

A) Anemia pernicioze 
 

C) Terapia me antiacid 

D) Marrja e qumështit 
 

Infermieri Pyetja: 491 

Është sëmundje multisistemike e karakterizuar nga dëmtime inflamatore, vaskulare të 

lëkurës dhe të organeve të brendshme: 

A) Ethja reumatizmale 

B) Artriti rheumatoid 
 

D) Osteoartriti 
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A) Esherica coli 

B) Dispne dhe kollë produktive 

C) Ishemia e miokardit 

D) Dhimbja e kokës 

 
Infermieri Pyetja: 492 

Në pacientët me Uretrit, Cistit dhe Piolenefrit mikrobi shkaktar në 80% të infeksioneve të 

pandërlikuara të rrugëve urinare është: 

B) Herpes simplex 

C) Adenoviruset 

D) Cytomegaloviruset 
 
 

Infermieri Pyetja: 493 

Infermieri fokusohet në simptomat kryesore të një pacienti me Bronkit kronik të cilat janë: 
 

A) Dhimbje kraharori gjatë respirimit 
 

C) Temperaturë dhe djersë 

D) Takipne dhe takikardi 
 

Infermieri Pyetja: 494 

Dhimbja e kraharorit në pacientët me Angina Pectoris shkaktohet nga: 
 

A) Vazokonstriksioni koronar 

B) Lëvizja e trombit 
 

D) Prezenca e ateromës 
 
 

Infermieri Pyetja: 495 

Ndër efektet anësore kryesore që shoqërojn administrimin e nitroglicerinës është: 
 

A) Dobësia muskulare 

B) Hipertensioni 

C) Bradikardia 
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C) Varfëri në të folur 

A) ato sociale dhe terapeutike 

C) Një hap pozitiv 

A) Të respektojë diversitetin 

 
Infermieri Pyetja: 496 

Alogjia-simptomat negative te skizofrenisë do te thotë: 
 

A) Kontakt I varfër me sy 

B) Emocion I papërshtatshëm 
 

D) Latencë në përgjigje 
 

 
Infermieri Pyetja: 497 

Bashkebisedimet terapeutike përbëhen nga: 
 

B) Faza fillestare ose faza hyrëse 

C) Faza e punës 

D) Faza përfundimtare 
 

Infermieri Pyetja: 498 

Faza përfundimtare e bashkebisedimeve do tëthotë: 
 

A) Menaxhim i ankthit 

B) Kujdesi dhe puna në maksimum 
 

D) Përforcimi I kufinjëve gjatë takimeve 

 
Infermieri Pyetja: 499 

Infermieri/a i shëndetit mendor është i aftë kur është në gjendje: 
 

B) Të ketë besim tek të tjeret 

C) Të manifestojë siguri 

D) Të marrë përsipër përgjegjësitë 
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C) derma 

C) ekzemën 

A) Mbështetja familjare 

C) Përkushtim dhe mundësi të barabarta 

 
Infermieri Pyetja: 500 

Cila nga shtresat e lëkurës përbëhet kryesisht nga fije kolagjene dhe elastike: 
 

A) epiderma 

B) shtresa korneale 
 

D) hipoderma 
 
 

Infermieri Pyetja: 501 

Kortikoterapia është trajtimi bazë për: 
 

A) folikulitin 

B) kandidozën 
 

D) melanomën 
 
 

Infermieri Pyetja: 502 

Në principet e rikthimit të pacientit në jetën normale bën pjesë: 
 

B) Aksesi në burime 

C) Kujdesi klinik 

D) Stigma 
 
 

Infermieri Pyetja: 503 

Respektimi I Diversitetit do të thotë: 
 

A) Bashkëpunimi me familjarë dhe kolegë 

B) Të kuptojë dhe të njohë diversitetin 
 

D) Respektimi I nivelit kulturor të pacientit 
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D) mykotik 

A) Vështërsi në pëqendrim 

A) Pamundësi funksionimi i përditshëm 

B) Harrese dhe humbje kujtese 

Infermieri Pyetja: 504 

Dermatofitoza është nje infeksion: 

A) viral 

B) mikrobik 

C) stafilo-streptokoksik 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 505 

Depresioni shprehet me : 

B) Tension muscular 

C) Deluzione 

D) Haluçinacione 
 
 

Infermieri Pyetja: 506 

Ankthi i vazhdueshëm mund të shkaktoje: 
 

B) Depresion te pakontollueshëm 

C) Psikozë manjakale 

D) Skyzofreni hebrefrenike 
 
 

Infermieri Pyetja: 507 

Gjendjet anksioze shoqërohen me: 
 

A) Pamundësi për tu kujdesur për veten 
 

C) Papërgjegjshmëri 

D) Gjykim i dobët 
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D) Trajtim i përgjithshëm 

B) Formulimi I programit të besueshëm 

B) Aftësi për të vendosur synime realiste 

A) Gjykimit të dobët 

 
Infermieri Pyetja: 508 

Manaxhimi i depresionit bëhet nëpërmjet: 
 

A) Manaxhimi i sëmundjes fizike 

B) Trajtimi medikamentoz 

C) Vetndihma 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 509 

Të sjellë shndryshimin do të thotë: 
 

A) Të kuptosh pasojat e problemit 
 

C) Të mundësosh shërbime me vlera 

D) Arritja e një ndryshimi pozitv 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 510 

Zhvillim personal i infermierit do të thotë: 
 

A) Një plan personal dhe professional zhvillimi 
 

C) Akses në trajnime dhe arsimim 

D) Kërkimi I vazhdueshëm I të rejave te fundit 
 
 

Infermieri Pyetja: 511 

Rreziqet nga çrregullimet e humorit vijnë si rezultat i: 
 

B) Mohimi I rrezikut 

C) Agresivitetit 

D) Provokimit 
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D) është një komplikacion pas shërimit klinik të Herpes Zoster 

B) Ulja mëngjezore 

B) Mani me depression 

C) Antipsikotik 

 
Infermieri Pyetja: 512 

Nuk është formë e depresionit: 
 

A) Crregullimi bipolar 
 

C) Hypomania 

D) Mania 
 
 

Infermieri Pyetja: 513 

Neuralgjia posherpetike nuk ka si karakteristikë: 
 

A) dhimbjet nevralgjike që mund të zgjatin për një kohë të gjatë 

B) shfaqet kryesisht te të moshuarit 
C) shoqëron infeksionet bakteriale 

 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 514 

Çregullimi bipolar NJE shprehet me: 
 

A) Distrofi parësore 
 

C) Hypomania pa depression 

D) Ulje mëngjezore 
 
 

Infermieri Pyetja: 515 

Trajtimi në crregullimet e humorit bëhet me: 
 

A) Antidepresiv 

B) Antikomvulsiv 
 

D) ECT 
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D) Halucinacione 

D) Suicid 

A) Tentativa për vetvrasje 

C) Fluturim të ideve 

Infermieri Pyetja: 516 

Zakonisht pacientët me hypomani paraqesin: 
 

A) Entuziazëm të tepruar 

B) Hiperaktivitet 

C) Pagjumësi 
 

 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 517 

Në psikozën paranoide pacienti paraqet: 
 

A) Rritje e vetvlersimit 

B) Veprimtari e shtuar 

C) Humor I ngritur 
 
 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 518 

Pacienti me depresion psikotik paraqet: 
 

B) Crregullime të oreksit 

C) Të qara me lot 

D) Anhedoni 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 519 

Në psikozen maniakale pacienti paraqet: 
 

A) Konfuzion 

B) Izolim 
 

D) Anhedoni 
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B) 7-10 miliektolitër 

B) Mendime për vetvrasje 

A) psoriazis vulgaris 

C) psikotik 

 
Infermieri Pyetja: 520 

Niveli I litiumit në gjak duhet të jetë Brenda normës: 
 

A) 5-7 miliektolitër 
 

C) 10-17 miliektolitër 

D) 17-20 miliektolitër 
 

 
Infermieri Pyetja: 521 

Episodet depressive të mëdha shoqërohen me: 
 

A) Çrregullime emocionale 
 

C) Humor I ngritur 

D) Veprimtari e shtuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 522 

Për cilën nga sëmundjet është karakteristikë shoqërimi me sëmundje të tjera atopike: 
 

B) akne Vulgaris 

C) ekzema endogjene 

D) tinea pedis 
 
 

Infermieri Pyetja: 523 

Simptomat pozitve të skizofrenisë I përkasin dimensionit: 
 

A) emocional 

B) intelektual 
 

D) shpirtëror 
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B) hebefrenike 

C) Faktorët ambjental 

B) Antipsikotik 

D) Bindje të gabuara 

Infermieri Pyetja: 524 

Skizofrenia shoqërohet me prognozë "shumë të keqe" në ate: 
 

A) katatonike 
 

C) reziduale 

D) te thjeshtë 
 
 

Infermieri Pyetja: 525 

Shkaktari më domëthënës i skizofrenisë është : 
 

A) Çrregullimi biokimik I metabolizmit në tru 

B) Zhvillimi patologjik I trurit 
 

D) Gjenetika 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 526 

Trajtimi më produktiv në skizofreni konsiston në : 
 

A) Trajtim social 
 

C) Antidepresiv 

D) ECT 
 
 

Infermieri Pyetja: 527 

Deluzionet janë zakonisht: 

A) Konkluzione 

B) Percepsione 

C) Zëra imagjinarë 
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A) imagjinare 

B) përndjekjes 

C) Skizofreninë katatonike 

A) gjendjes së humorit 

Infermieri Pyetja: 528 

Halucinacionet janë perceptime: 

B) fetare 

C) somatike 

D) nihiliste 
 
 

Infermieri Pyetja: 529 

Në psikozën paranoide mbizotërues eshte deluzioni: 
 

A) persekutimit 
 

C) madhështisë 

D) xhelozisë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 530 

Fenomeni I "mutizmit" është tipik për : 
 

A) Skizofreninë e thjeshtë 

B) Skizofreninë reziduale 
 

D) Skizofreninë e padiferencuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 531 

Vleresimi infermieror parësor në skizofreni i referohet vleresimit te: 
 

B) potencialit për dhunë 

C) mbështetjes sociale 

D) njohurive 
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A) procesit të mendimit 

B) fizik 

C) Gonokoksik 

D) Kataraktën 

Infermieri Pyetja: 532 

Ndërhyrja infermierore në skizofreni fillon me permiresimin e: 
 

B) e izolimit social 

C) kujdesjeve vetjake 

D) komunikimit verbal 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 533 

Rritja, shkolla, puna , martesa janë shprehje domëthënëse për dimensionin: 
 

A) intelektual 
 

C) social 

D) shoqëror 
 
 

Infermieri Pyetja: 534 

Hedhja sistematike që në lindje e një koliri antiseptik ose antibiotik ka për qëllim 

prevenimin e konjuktivitit: 

A) Nga adenoviruset 

B) Nga trakoma 
 

D) Pneumokoksik 
 
 
  Infermieri Pyetja: 535 

Hedhja e kolireve kortikoide kundraindikohem në: 
 

A) Edemën korneale 

B) Uveitin anterior 

C) Keratitin epithelial 
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C) Glaucoma me kënd të mbyllur 

A) Parasimpatikomimetik 

C) Simpatikomimetik 

A) Pilokarpina 

Infermieri Pyetja: 536 

Cili është kundraindikacioni absolutë i midriatikëve? 
 

A) Koroiditi 

B) Neuriti optik 
 

D) Keratiti 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 537 

Pilokarpina është një kolir: 

B) Parasimpatolitik 

C) Simpatikomimetik 
D) Simpatikolitik 

 
 

 

 

Infermieri Pyetja: 538 

Epinefrina është një kolir: 

A) Parasimpatikomimetik 

B) Parasimpatolitik 
 

D) Miotik 
 
 

Infermieri Pyetja: 539 

Cili nga koliret e mëposhtëm nuk e zgjeron pupilën? 
 

B) Kokaina 

C) Adrenalina 

D) Atropine 
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A) Koliret me bazë sulfamidi nuk veprojnë ndaj infeksioneve nga klamidet 

A) Tensioni ocular 

B) Miotikët 

C) Trajtimi i glaukomës 

 
Infermieri Pyetja: 540 

Cili nga propozimet e mëposhtme mbi koliret nuk është i saktë? 
 

B) Koliret antibiotikë penetrojnë keq në vitroz 

C) Koliret anestezike në doza të përsëritura kanë efekt toksik mbi epitelin e kornesë 

D) Koliret simpatomimetike kanë efekt midriatik 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 541 

Çfarë duhet survejuar në rastet e përdorimit të zgjatur të kolireve kortikoide? 

 
B) Këndi irido-korneal 

C) Sensibiliteti korneal 

D) Endoteli i kornesë 
 

 
 
 
 
Infermieri Pyetja: 542 

Cili nga koliret e mëposhtëm nuk duhet përdorur në rastet me iridociklit? 
 

A) Midriatikët 
 

C) Antibiotikët lokalë 

D) Kortikoidët lokalë 
 

Infermieri Pyetja: 543 

Cili nga propozimet e mëposhtme ka kundraindikacion absolut përdorimin e kolireve 

parasimpatikolitike? 

A) Trajtimi i uveitit anterior 

B) Ekzaminimi i fundus okulit 
 

D) Riedukimi i ambliopisë 
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C) Neomicina ka një spektër të ngushtë veprimi 

 
 
Infermieri Pyetja: 544 

Cili nga propozimet e mëposhtme lidhur me koliret nuk është i saktë? 
 

A) Penicilina përdoret pak në kolir sepse jep alergji 

B) Kloramfenikoli ka difuzion corneal 
 

D) Aminozidet përdoren kundra mikrobeve gram-negative 
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B) Iridociklit 

A) Midriatikët 

A) Pilokarpina 

A) Betabllokuesit 

 
 

Infermieri Pyetja: 545 

Koliret midriatike indikohen në rastet me: 
 

A) Sklerit 
 

C) Glaukomë kronike me kënd të hapur 

D) Glaukomë me kënd të mbyllur 
 
 

Infermieri Pyetja: 546 

Cilët nga kolirët e mëposhtëm japin hipertoni okulare? 
 

B) Miotikët 

C) Antiseptikët 

D) Antibiotikët 

 
Infermieri Pyetja: 547 

Cili nga koliret e mëposhtëm favorizon rrjedhjen e lëngut ujor jashtë syrit: 
 

B) Timololi 

C) Atropine 

D) Neosinefrina 
 
 

Infermieri Pyetja: 548 

Cili nga koliret e mëposhtëm redukton sekrecionin e lëngut ujor? 
 

B) Kortikoidet 

C) Acetazolamidi 

D) Kolinergjikët 
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A) Hipokalçemia 

B) Kornea transparente 

C) Hemoragji sub-konjuktivale 

B) Miotikët janë të kundraindikuar 

 
Infermieri Pyetja: 549 

Cili nga propozimet e mëposhtme nuk shkakton katarakt? 
 

B) Diabeti 

C) Marrja e kortikoideve 

D) Marrja e indometacinës 
 

 
Infermieri Pyetja: 550 

Cilët janë argumentët në favor të konjuktivitit? 
 

A) Cefalea e fortë 
 

C) Ulja e pamjes 

D) Prekja unilaterale 
 

 
Infermieri Pyetja: 551 

Në cilin nga lezionet e mëposhtme nuk duhet të kërkohet prezenca e një trupi të huaj 

intra okular? 

A) Plagë e kornesë 

B) Opacitet i kristalinit 
 

D) Zbardhje e papilës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 552 

Cili nga propozimet që i përkasin glaukomës me kënd të mbyllur nuk është i saktë? 
 

A) Trajtimi medikal mbështetet në përdorimin e hipotonikëve me rrugë të përgjithshme 
 

C) Trajtimi kirurgjikal sekondar është i nevojshëm 
D) Kriza e glaukomës akute përfaqëson mbylljen jo komplete të këndit irido-korneal 
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A) Antibacterial lokalë 

C) Një sasi e shtuar eksudati dhe një shkatërrim progresiv i indeve 

C) gjenetike 

B) sol. Gencian violet 

 
Infermieri Pyetja: 553 

Për të kontrolluar rritjen e bakterieve në mungesë të infeksionit në pacientët me ulçër 

dekubituese rekomandohen: 

B) Antiinflamatorë 

C) Analgjezikë 

D) Antimykotikë 

 
Infermieri Pyetja: 554 

Një dëmtim të aftësive të pacientit me ulçër dekubituese për të rezistuar ndaj infeksionit e 

tregon: 

A) Një edemë e thellë subkutane 

B) Një prurit i rëndë 
 

D) Rritja e temperaturës së lëkurës 
 
 

Infermieri Pyetja: 555 

Cila prej shkaqeve të mëposhtme bën pjesë në shkaqet e brendshme të sëmundjeve të 

lëkurës: 

A) mykotike 

B) parazitare 
 

D) kimike 
 

Infermieri Pyetja: 556 

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt antiseptik: 
 

A) acicloviri 
 

C) sol. Benzilbenzoat 

D) hidrokortizoni 
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A) Shfaqja e lezioneve vizaton trajektoren e nervave sensitive 

C) Një grup me vezikula mbi një bazë eritematoze 

B) Racat e zeza 

D) gjendrave të yndyrës dhe djersës 

 
 
   Infermieri Pyetja: 557 

Shfaqja e lezioneve në Herpes Zoster ngjan me Herpesin Simplex, por veçoria kryesore 

është: 

B) Shfaqja e papulave të rastësishme 

C) Telengioektazitë dhe pigmentimi 

D) Shfaqja e papulave me mure të forta rrethore 
 

Infermieri Pyetja: 558 

Shfaqja më e shpeshtë klinike e HSV-1 (Herpes Simplex Virus 1) është: 
 

A) Papula me mure të forta rrethore 

B) Telengioektazi dhe pigmentim 
 

D) Makula të vogla me kruste të verdha të forta 
 
 

Infermieri Pyetja: 559 

Incidenca në patologjinë e Psoriasis zakonisht më e ulur është në: 
 

A) Racat e bardha 
 

C) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të lartë të rruazave të kuqe të gjakut 
D) Në njerëzit me numër apo përmbajtje të ulët të rruazave të kuqe të gjakut 

 
 
Infermieri Pyetja: 560 

Funksionin e saj sekretor, lëkura e realizon nëpërmjet : 
 

A) poreve të lëkurës 

B) hapësirave ndërqelizore 

C) folikujve të flokut 
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B) mbaresave nervore 

B) tharja e sekrecioneve të vezikulave, errozioneve apo ulçerave 

A) Psoriazis vulgaris 

C) acidi salicilik 

 
Infermieri Pyetja: 561 

Funksionin sensitiv lëkura e realizon nëpërmjet: 
 

A) ph të saj acid 
 

C) proceseve të shumta metabolike 

D) shtresës së shndritshme 
 

Infermieri Pyetja: 562 

Krusta është element morfologjik dytësor që formohet nga : 
 

A) disa qeliza të brirëzuara të shtresës korneale 
 

C) traumatizimi i lëkurës me anë të thonjve 

D) hollimi i sipërfaqes së të gjitha shtresave të lëkurës 
 

Infermieri Pyetja: 563 

Përdorimi i acidit salicilik, për cilën nga patologjitë e mëposhtme është karakteristike: 
 

B) Variçela 

C) Erizipela 

D) Skabies 

 
Infermieri Pyetja: 564 

Cili nga medikamentet e mëposhtme ka efekt keratolitik: 
 

A) permanganati i kaliumit 

B) pomada me gentamicinë 
 

D) kortizonikët lokalë 
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D) hipodermë 

B) mbron lëkurën nga veprimi i rrezeve ultraviolet 

D) përbëhet nga qeliza të vdekura pa bërthamë 

C) Antihistaminikët 

 
 

Infermieri Pyetja: 565 

Adipocitet janë qeliza të pranishme në : 
 

A) epidermë 

B) shtresën bazale të lëkurës 

C) shtresën papilare të dermës 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 566 

Cilën nga funksionet e mëposhtme kryen melaninia: 
 

A) merr pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare 
 

C) siguron funksionin mbrojtës kimik 

D) siguron mbajtjen konstante të temperaturës 
 
 

Infermieri Pyetja: 567 
Cila nga karakteristikat e mëposhtme i përket shtresës korneale: 

 
A) është shtresa e parë e epidermës duke u nisur nga brendësia në sipërfaqe 

B) përbëhet nga qeliza të mëdha me bërthamë 

C) merr pjesë në rigjenerimin e shtresave të sipërme të epidermës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 568 

Në pacientët me Urtikarie, reaksioni i lëkurës është shoqëruar me një clirim të histaminës, 

medikamentet e zgjedhura janë: 

A) Antibiotikët 

B) Antimykotikët 
 

D) Antiviralët 
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d) adipocitet 

B) Antibiotikë topical 

A) Paraliza 

D) 14% e foshnjave 

 
Infermieri Pyetja: 569 

Cilat nga qelizat e mëposhtme marrin pjesë në sistemin e mbrojtjes imunitare të 

organizmit: 

A) qelizat e Masonit 

B) melanocitet 

c) qelizat e Langerhansit 
 

 

Infermieri Pyetja: 570 

Infeksionet bakteriale lokale zakonisht mjekohen me: 
 

A) Antiviral 
 

C) Nizoral 
D) Antihistaminikë 

 
 

Infermieri Pyetja: 571 

Cilat jane komplikacionet qe takohen tek pacienti pas demtimit te sistemit nervor 

qendror? 

B) Dhimbje kycesh 

C) Dhimbje muskujsh 

D) Temperature e larte 
 

Infermieri Pyetja: 572 

Sa % e foshnjave te lindura nga nena me Miasteni gravis shfaqin simptoma te 

semundjes? 

A) 44% e foshnjave 

B) 34% e foshnjave 

C) 24% e foshnjave 
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B) 60-65 vjeç 

A) Interpretimin e gjuhes 

A) Fazen e hershme te semundjes 

A) Përcaktojnë tipin e krizës epileptike 

 
 

Infermieri Pyetja: 573 

Parkinsoni prek më shpesh grup-moshat: 
 

A) 50-55 vjeç 
 

C) 70-75 vjeç 

D) 80-85 vjeç 
 

Infermieri Pyetja: 574 
Zona Wernicke, e lokalizuar midis zonave paresore te degjimit dhe shikimit eshte shume 

e rendesishme per: 

B) Pergjegjese per gjenerimin e modeleve levizore 

C) Termoregulacionin 

D) Shikimin 
 
Infermieri Pyetja: 575 

Demtimet konjitive tek pacienti me skleroze multiple hasen ne: 
 

B) Fazen e mevonshme 

C) Nuk takohen te tilla demtime 

D) Jane simptoma paralajmeruese 

 
Infermieri Pyetja: 576 

Vëzhgimi dhe vlerësimi neurologjik i pacientit me epilepsi , nga ana e infermierit, janë 

faktorë të rëndësishëm sepse: 

B) Përcaktojnëllojin medikamentoz të trajtimit 

C) Vendosin diagnozën përfundimtare 

D) Nuk janë pjesë e kujdesit 
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A) pas djegies së saj 

A) në temperatura shumë të ulta 

A) ekspozimi ekstrem ndaj të ftohtit në mjedise urbane 

B) pak orë pas operacionit 

 
Infermieri Pyetja: 577 

Termi hiperemi aktive i referohet ngjyrës së lëkurës: 
 

B) normale 

C) pas mjekimit 
D) pas një traume 

 
 

Infermieri Pyetja: 578 

Hypotermia aksidentale është një gjendje ku personi ekspozohet: 
 

B) në temperatura të ulta 

C) në situata aksidentale 

D) në temperatura të larta 
 
 

Infermieri Pyetja: 579 

Hypotermia urbane është : 

B) ulja e temperaturës trupore nga kontakti me ujë të ftohtë 

C) ulja e temperaturës trupore nga patologji të ndryshme 

D) ulja e temperaturës trupore nga të ftohtit 
 
 

Infermieri Pyetja: 580 

Hemoragjia, quhet e ndërmjetme kur shfaqet : 
 

A) gjatë operacionit 
 

C) pak ditë pas operacionit 

D) pas një traume të jashtëme 
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B) vendosja e bandazhit 

B) 56 ditë nga dhurimi i fundit 

B) 450 ml 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 581 

Hemoragjia, quhet primare kur shfaqet: 
 

A) pak orë pas operacionit 

 
C) pak ditë pas operacionit 

D) pas një traume të jashtëme 
 
 
Infermieri Pyetja: 582 

Ndihma e pare në raste hemoragjie është: 
 

A) vendosja shtrirë e pacientit 
 

C) vendosja e akullit 

D) terapi medikamentoze 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 583 

Donatori lejohet të japi gjak pasi të kenë kaluar të paktën: 
 

A) 45 ditë nga dhurimi i fundit 
 

C) 65ditë nga dhurimi i fundit 

D) 75 ditë nga dhurimi i fundit 
 
 

Infermieri Pyetja: 584 

Sasia e gjakut që dhurohet është të paktën : 
 

A) 350ml 
 

C) 550ml 

D) 650ml 
 
 
 
 

B) gjatë operacionit 
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B) 50 kg 

B) 17 vjeç 

C) 65 vjeç 

A) pozicioni semi - Fowler 

 
Infermieri Pyetja: 585 
Pesha minimale trupore për një donator gjaku duhet të jetë: 

 
A) 40 kg 

 

C) 60 kg 

D) 70 kg 
 

Infermieri Pyetja: 586 

Mosha minimale për një donator gjaku është: 
 

A) 15 vjeç 
 

C) 20 vjeç 

D) 25 vjeç 
 
 

Infermieri Pyetja: 587 

Mosha maksimale për një donator gjaku duhet është: 
 

A) 45 vjeç 

B) 55 vjeç 
 

D) 75 vjeç 
 

 
Infermieri Pyetja: 588 

Pozicioni më i përshtatshem për pacientët pas operacionit është : 
 

B) pozicioni Fowler 

C) tredelenburg 

D) gjinekologjik 
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B) jo steril 

B) infermieria instrumentare 

A) Eleminim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar 

C) Larjen e duarve para dhe pas kryerjes së manipulimeve 

Infermieri Pyetja: 589 

Mjeku Reanimator është anëtar ne grupin: 
 

A) steril 
 

C) vezhgues 

D) qarkullues 
 
 

Infermieri Pyetja: 590 

Numërimi i veglave kirurgjikale para dhe pas operacionit kryhet nga: 
 

A) infermieria qarkulluese 
 

C) mjeku kirurg 

D) mjeku anestezist 
 

 
Infermieri Pyetja: 591 

Me termin asepsi nënkuptojmë: 
 

B) Kufizim të mikroorganizmave në një zonë të caktuar 

C) Pastrim 

D) Dezinfektim 
 
 

Infermieri Pyetja: 592 

Asepsia kirurgjikale përfshin të gjitha si më poshtë përveç: 
 

A) Përdorimin e dorezave sterile gjatë vendosjes së kateterit urinar 

B) Përdorimin e pajisjeve sterile në ndryshimin e garzave të plagës 
 

D) Sterilizimin e instrumentave kirurgjikal 
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C) Përdormin e dorezave sterile gjatë mjekimit të plagës 

A) venipunkturën dhe thithjen e gjakut 

D) Vlerësimin e ankthit 

A) Kirurgu 

 
Infermieri Pyetja: 593 

Asepsia mjekësore përfshin : 

A) Larjen e duarve para dhe pas servirjes së ushqimit 

B) Larjen e duarve pas zbrazjes së uturakut 
 

D) Larjen e duarve para, pas servirjes së ushqimit dhe pas zbrazjes së uturakut 
 

Infermieri Pyetja: 594 

Flebotomia konsiston në : 

B) dëmtimin e enës së gjakut 

C) venipunkturën dhe dhënien e gjakut 

D) aplikimin e infuzioneve 

 
Infermieri Pyetja: 595 

Vlerësimet fizike të pacientit në periudhën preoperatore përfshijnë të gjitha si më poshtë, 

përveç : 

A) Vlerësimin e bilancit hidrik dhe elektroliktik 

B) Vlerësimin e statusit ushqimor 

C) Vlerësimin e funksionit kardiovaskular 
 

 

Infermieri Pyetja: 596 

Bën pjesë në anëtarët e grupit steril : 
 

B) Anestezisti 

C) Infermieria qarkulluese 
D) Asnjëra 

 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

B) eleminojnë numrin dhe përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një 

sipërfaqe të caktuar 

C) reduktimin e ankthit dhe stresit 

A) në pakësimin e sekrecioneve 

A) eleminimin e të gjithë mikroorganizmave 

 
 

Infermieri Pyetja: 597 

Administrimi i opiateve para operacionit ndihmon : 
 

A) në paksimin e sekrecioneve 

B) uljen e tonusit muskular 
 

D) tharjen e mukozave 
 
 

Infermieri Pyetja: 598 

Administrimi i antikolinergjikëve para operacionit ndikon në : 
 

B) reduktimin e ankthit dhe stresit 

C) uljen e tonusit muskular 

D) tharjen e mukozave 
 

Infermieri Pyetja: 599 

Asepsitë kirurgjikale janë aktivitete që : 
 

A) minimizojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të 

caktuar 

 
 
 

C) pakësojnë numrin e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar 

D) pakësojnë përhapjen e sporeve dhe mikroorganizmave në një sipërfaqe të caktuar 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 600 
Asepsia është procedura që bën të mundur: 

 

B) eleminimin e shumicës së mikroorganizmave 

C) pakësimin e të gjithë mikroorganizmave 

D) pakësimin e shumicës së mikroorganizmave 
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C) Ndihmës kirurgu 

A) Teknika Dezinfektuese 

B) Lateral 

A) përdorimi i muskujve ndihmës gjatë frymëmarrjes 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 601 

Anëtarë të grupit jo steril janë të gjihë si më poshtë përveç: 
 

A) Anestezisti 

B) Infermieria qarkulluese 
 

D) Teknikët radiolog 
 
 

Infermieri Pyetja: 602 

Praktikat që ulin dhe pengojnë proçeset e infeksionit në pacientët post– kirurgjikal quhen: 
 

B) Teknika Dekontaminuese 

C) Teknika Kontrolli 

D) Teknika Aseptike 

 
Infermieri Pyetja: 603 

Pacientët e pranuar në Njësinë e Kujdesit Post – Anestezik pa refleksin faringeal duhet të 

vendosen në pozicion: 

A) Dorsal 
 

C) Fowler 

D) Asnjëra 
 

Infermieri Pyetja: 604 

Infermieri duhet të njohë shenjat dhe simptomat e pengesës respiratore tek pacienti në 

periudhën post operatore, këto shenja përfshijnë: 

B) hipotension arterial 

C) dhimbje kraharori 

D) asnjëra 
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B) para operacioneve që përfshijnë traktin gastro - intestinal 

B) grupit josteril 

D) infermieres instrumentare 

A) vendosja e kateterit urinar 

 
 
Infermieri Pyetja: 605 

Përdorimi i klizmës pastruese është i detyrueshëm të aplikohet : 
 

A) para të gjitha llojeve të operacioneve 
 

C) para operacioneve që përfshijnë traktin uro -genital 

D) para asnjë lloj operacioni pasi nuk rekomandohet më 
 

Infermieri Pyetja: 606 

Infermieria qarkulluese është pjesë e: 
 

A) grupit steril 
 

C) grupit vëzhgues 

D) nuk është antare e bllokut operator 
 
 

Infermieri Pyetja: 607 

Ruajtja e sigurisë dhe integritetit të fushës sterile gjatë proçedurës kirurgjikale është 

detyrë e : 

A) kirurgut primar 

B) anestezistit 
C) infermieres qarkulluese 

 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 608 

Në rast se pas operacionit kanë kaluar më shumë se 12 – 18 orë dhe pacienti nuk ka 

urinuar, ndërhyrje primare është : 

B) nxitja e pacientit për të urinuar vetë nëpërmjet përdorimit të borsave të ngrohta 

C) vendosja e kateterit supra pubik 

D) asnjëra 
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D) Humbja e gjakut dhe e lëngjeve 

C) kolonoskopia 

A) Të shpëlahen menjëherë me ujë të rrjedhshëm për 15 – 20 min 

B) Semi- Fowler 

 
 
Infermieri Pyetja: 609 

Hipotensioni arterial në periudhën post –operatore mund të shkaktohet nga: 
 

A) Acidoza 

B) Hipoksemia 

C) Disritmia 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 610 

Cila nga alternativat e mëposhtme tregon për një proçedurë diagnostikuese? 
 

A) kolostomia 

B) ileostomia 
 

D) jejunostomia 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 611 
Djegiet kimike të lëkurës cilat rezultojnë nga lëndë korrozive duhet: 

 

B) Të aplikohet pomadë 

C) Të aplikohet balsame 

D) Të fashohet menjëherë 
 

Infermieri Pyetja: 612 

Pas operacioneve gastrike pacienti këshillohet të qëndroj në pozicionin: 
 

A) Fowler 
 

C) Tredelenburg 

D) Gjinekologjik 
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D) Të numërojë instrumentet dhe paisjet e përdorura në operacion 

B) koronarografia 

A) Kardiokirurgji 

A) Prania e gjakut në të vjella 

 
Infermieri Pyetja: 613 

Infermieria qarkulluese ka përgjegjësi për të gjitha sa më poshtë përveç : 
 

A) A Kryerjen e veprimeve jashtë fushës sterile 

B) Të siguroj kujdes infermieror për pacientin 

C) Të siguroj mbështetje emocionale për pacientin 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 614 

Është procedure diagnostikuese : 
 

A) qarkullimi ekstrakorporal 
 

C) stenti 

D) koronaroskopia 
 

Infermieri Pyetja: 615 

Qarkullimi ekstrakorporal haset në: 
 

B) Neurokirurgji 

C) Kirurgji abdominale 

D) Kirurgji estetike 
 
 

Infermieri Pyetja: 616 

Hematemeza është : 

B) Prania e gjakut në feçe 

C) Rrjedhja e gjakut nga hundët 

D) Asnjëra 
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A) Në momentin e rifillimit të peristaltikës dhe zhurmës aktive intestinale 

A) Humbjes të një sasie të madhe plazme 

D) qëndrimi në shtrat për një kohë të gjatë 

C) gjendja emocionale 

 
Infermieri Pyetja: 617 

Dhënia e ushqimeve dhe e lëngjeve nga goja tek pacientët post – operator fillon: 
 

B) Në momentin e rifillimt të diurezës 

C) Në momentin e stabilizimit të presionit arterial 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 618 

Çrregullimi i bilancit hidro-elektrolitik tek pacientët e djegur mund të vijë si pasojë e: 
 

B) Humbjes të një sasie të madhe gjaku 

C) Diurezës së shtuar 

D) Asnjëra 
 

Infermieri Pyetja: 619 

Plagët nga dekubituset janë plagë që shkaktohen nga: 
 

A) traumat e hapura 

B) armët e zjarrit 

C) aksidentet automobilistike 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 620 

Faktorët që ndikojnë për formimin e dekubituesëve janë të gjitha përveç: 
 

A) kequshqyerja 

B) higjena e ulët 
 

D) qëndrimi gjatë në shtrat 
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C) Foley 

B) stomaku 

C) 36 - 48 orë pas operacionit 

C) sol. fiziologjik 

 
Infermieri Pyetja: 621 

Në një retension urinar përdoret kateteri: 
 

A) Robinson 

B) Nichols 
 

D) Moby- Dick 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 622 

Gastrostomia është procedure që ushqen pacientin nga: 
 

A) ezofagu 
 

C) jejunum 

D) kolon 
 
 

Infermieri Pyetja: 623 

Ndërrimi i pensamentëve të plagës operatore bëhet: 
 

A) 10 - 15 orë pas operacionit 

B) 16 - 24 orë pas operacionit 
 

D) 52 - 72 orë pas operacionit 
 

 
Infermieri Pyetja: 624 

Trajtimi fillestar i plagës bëhet me: 
 

A) antibiotik 

B) kortizonik 
 

D) betadinë 
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B) veshka 

D) nëse ka supuracion 

B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues 

D) statusi emocional i të sëmurit 

 
Infermieri Pyetja: 625 

Litotripsia është thyerja e gurëve në: 
 

A) vezikën urinare 
 

C) uretër 

D) kolecist 
 
 

Infermieri Pyetja: 626 

Një plagë quhet e papastër kur: 
 

A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale 

B) kur ka pezmatim pa eksudat qelbëzues 

C) që nuk kanë shenja të pezmatimit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 627 

Një plagë quhet e kontaminuar kur: 
 

A) nuk ka rrjedhje të madhe nga organet viscerale 
 

C) që nuk kanë shenja të pezmatimit 

D) nëse ka supuracion 
 
 

Infermieri Pyetja: 628 

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç: 
 

A) përkujdesja perioperative 

B) sterilizimi i pajisjeve 

C) gjendja e të sëmurit 
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C) lavazhi i plagës 

C) Sigurimi i shërimit të plagës dhe parandalimi i infeksionit 

A) plazmës 

C) Në djegiet trupore 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 629 

Irrigimi i plagës nënkupton: 

A) suturimi i plagës 

B) trajtimi me antibiotik 
 

D) fashimi i plagës 
 
 

Infermieri Pyetja: 630 

Qëllimi primar në trajtimin e ulçerës stazike venoze të këmbës është: 
 

A) Pastrimi i plagës me alkool 

B) Përdorimi i lidokainës lokale 
 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 631 

Gjatë djegies pacienti ka humbje më të theksuar të : 
 

B) gjakut 

C) urinës 

D) djersës 
 
 

Infermieri Pyetja: 632 

Ku përdoret rregulli i 9- ës? 
 

A) Në politrauma 

B) Në ngrirjet trupore 
 

D) Plagët me armë zjarri 
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D) mbi 50 vjec 

A) 1 ditë pas operacionit 

B) kimioterapisë 

B) Shok hipovolemik si pasojë e hemoragjisë 

 
Infermieri Pyetja: 633 

Ileusi adinamik zakonisht ndodh: 
 

B) 2 - 3 ditë pas operacionit 

C) 4 - 6 ditë pas operacionit 

D) 6 - 8 ditë pas operacionit 
 
 

Infermieri Pyetja: 634 

Mamografia është e këshillueshme të behet çdo vit për gra: 
 

A) 20 vjeç 

B) 30 vjeç 

C) 40 vjeç 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 635 

Ekstravazacioni është komplikacion pas: 
 

A) kirurgjisë 
 

C) radioterapisë 

D) radiografisë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 636 

Traumat e rënda të heparit mund të shkaktojnë: 
 

A) Insufiçiencë renale 
 

C) Hipertension arterial 

D) Leukopeni 
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C) Ascit (me nuancë gjaku) 

B) Pamundësi për infeksion 

B) Në raste të rralla ndodh hemoragjia për këtë diagnozë 

 
Infermieri Pyetja: 637 

Në tumoret metastatike të heparit dallohet: 
 

A) Angiografi negative 

B) Zvogëlim të heparit 
 

D) Hiperproteinemi 
 
 

Infermieri Pyetja: 638 

Në kancerin e gjirit nuk ndikojnë: 
 

A) Historia familjare me këtë diagnozë 

B) Terapia me hormone 

C) Numri i pakët i lindjeve 
 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 639 

Për kancerin e gjirit nuk përfshihen këto diagnoza infermierore: 
 

A) Ndryshime në jetën seksuale 
 

C) Dëmtim i integritetit të lëkurës 

D) Frikë dhe ankth, lidhur me prognozën e sëmundjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 640 

Në pacientët me kancer gastrik: 
 

A) Hemoragjia është e theksuar 
 

C) Ikteri paraqitet në stadin e parë të sëmundjes 

D) Prognoza nuk është shumë e varfër 
 
 
 
 

D) Ulja e konsumit të yndyrnave shtazore dhe proteinave 
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B) Rehidrimin e pacientit 

A) Shenja reaksioni 

D) Të gjitha 

B) Vitaminë B12 

 
Infermieri Pyetja: 641 

Gjatë realizimit të një transfuzioni gjaku, në 15–30 minutat e para infermieri observon 

pacientin për : 

B) Shenja infeksioni 

C) Hipertension 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 642 

Edukimi i një pacienti me urolitiazë në lidhje me sigurimin e një hidratimi optimal, ka si 

qëllim kryesor: 

A) Parandalimin e recidivave 
 
 

C) Parandalimin e komplikacioneve 

D) Asnjëra 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 643 

Në karcinomën hepatoqelizore, testet diagnostike shpesh zbulojnë: 
 

A) Nivele të larta të leukociteve 

B) Nivele të larta të trombociteve 

C) Nivele të larta të AFP (alfafetoproteinës) 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 644 

Në rastin e gastrektomisë më e rëndësishme është të administrohet: 
 

A) Vitaminë E 
 

C) Ushqime me frekuencë të lartë 

D) Ushqime me rrugë orale 
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C) Përshkrimin e medikamenteve analgjezike 

C) Niveli i koshiencës 

B) Në përgjithësi ka prognozë të mirë 

D) Të kontrollohen pulset periferike dhe temperatura e ekstremiteteve 

 
 

Infermieri Pyetja: 645 

Ileostomia - Qëllimi i interventeve infermierore nuk përfshin: 
 

A) Sigurimin e eleminimit normal intestinal 

B) Reduktimin e dhimbjeve dhe spazmave abdominale 
 

D) Reduktimin e ankthit dhe stresit 
 
 

Infermieri Pyetja: 646 

Në prekjen e heparit nga metastazat nuk ndikojnë: 
A) Vaskularizimi i theksuar i heparit 

B) Pozicioni i tij anatomik 
 

D) Tumoret nga trakti gastrointestinal 
 

 

Infermieri Pyetja: 647 

Ileusi adinamik: 

A) Ka një prognozë të varfër 
 

C) Trajtimi është gjithmonë kirurgjikal 

D) Është shkaku më i rrallë i obstruksionit intestinal 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 648 

Për të parandaluar ulçerën stazike venoze duhet te: 
 

A) Ndërpritet aktiviteti fizik 

B) Ekspozohet zona e prekur në temperatura të ftohta 

C) Pozicionohen ekstremitetet më poshtë se niveli i zemrës 
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C) Staza venoze 

D) Niveli i gazeve në gjak 

B) Është afebril 

B) Pakësimin gradual të marrjeve orale 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 649 

Faktor që nuk ndikon në kalkulozën e aparatit urinar është: 
 

A) Staza urinare 

B) Infeksioni i traktit urinar 
 

D) Dehidrimi 
 
 

Infermieri Pyetja: 650 

Për të mbajtur bilancin elektrolitik, nuk është vlerësim specifik: 
 

A) Niveli i elektroliteve 

B) Marrjet dhe nxjerrjet e likideve 

C) Turgori i lëkurës 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 651 

Pacienti me gastrostomi, nuk ka prezencë infeksioni nëse: 
 

A) Lëkura është e skuqur përeth inçizionit 
 

C) Ka drenim nga plaga 

D) Leukocitozë 
 
 

Infermieri Pyetja: 652 

Interventet infermierore për pacientin me ileostomi nuk kanë për qëllim: 
 

A) Reduktimin e dhimbjes 
 

C) Mbajtjen e bilancit elektrolitik dhe peshës trupore 

D) Sigurimin e eleminimit intestinal 
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C) Vlerësim të detajuar sistemik 

B) Të pakësojnë kaloritë dhe yndyrnat në dietën ushqimore 

C) Përshtatja me ndryshimet në imazhin trupor 

D) Reagimit nga medikamentet analgjezike 

 
 

Infermieri Pyetja: 653 

Menaxhimi infermieror, para kirurgjisë kardiake përfshin: 
 

A) Vetëm vlerësim të hollësishëm të sistemit kardiak 

B) Vlerësimin e sistemit respirator 
 

D) Ndërprerjen e terapisë medikamentoze të mëparshme 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 654 

Stafi infermieror instrukton pacientët me patologji të sistemit biliar të: 
 

A) Shtojnë sasinë e ynyrnave 
 

C) Të shtojnë peshën trupore 

D) Mbajnë regjim absolut pushimi 
 
 

Infermieri Pyetja: 655 

Nuk është prioritet i menaxhimit infermieror për pacientët me gastrostomi: 
 

A) Mbajtja e statusit nutricional 

B) Mbrojtja integritetit të lëkurës 
 

D) Përcaktimi i dietës ushqimore specifike për këta pacientë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 656 

Perfuzioni indor për pacientët me patologji kardiake vlerësohet me të gjitha metodat e 

mëposhtme përveç njërës: 

A) Monitorimit të EKG 

B) Matjes së presionit arterial dhe nivelit të gazeve në gjak 

C) Eleminimit urinar 
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B) Intervent kirurgjikal vetëm kur bllokimi është i plotë 

C) Irritimi i lëkurës peristomale 

A) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike 

C) Dhimbje te lehtë ose mungesë të saj 

 

Infermieri Pyetja: 657 

Menaxhimi i pacientëve me obstruksion të zorrës së trashë bëhet me: 
 

A) Trajtim operator kur bllokimi është i pjesshëm 
 

C) Radiografi me barium 
D) Trajtim jo kirugjikal në rastin e perforimit intestinal 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 658 

Komplikacioni më i shpeshtë për pacientët me ileostomi është: 
 

A) Kalkuloza urinare 

B) Stenoza stomale 
 

D) Cholelithiasis 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 659 

Limadeniti është: 

B) infeksion akut nekrotik 

C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës 

D) infeksion akut purulent 
 
 

Infermieri Pyetja: 660 

Ulçera diabetike karakterizohet nga: 
 

A) Dhimbje shumë të fortë 

B) Dhimbje të moderuar 
 

D) Mungesa e recidivimit 
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D) Stabilitet në eleminimin intestinal 

B) stres 

B) infeksion akut-purulent 

D) virusi 

 
Infermieri Pyetja: 661 

Në diagnozat infermierore në rastin e ileostomisë nuk përfshihet: 
 

A) Alternime në komfort 
B) Spazma abdominale 

C) Imbalancë lëngjesh dhe elektrolitesh 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 662 

Shoku septik fillon me të gjitha shenjat e mëposhtme përveç: 
 

A) ethe 
 

C) temperaturë të lartë 

D) hypotension 
 
 

Infermieri Pyetja: 663 

Karbunkuli është: 

A) inflamacion akut nekrotik purulent 
 

C) infeksion kirurgjikal i gjendrave të djersës 

D) infeksion kirurgjik i nyjeve limfatike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 664 

Organizmi shkaktar për gjendjen e sepsit të rëndë nuk mund të jetë: 
 

A) Escherichia coli 

B) klebsiella 

C) stafilococcus aureus 
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C) 30 ml/ore 

C) T 

D) hemolitik i grupit A 

C) virusi Epstein-Barr 

 
Infermieri Pyetja: 665 
Sa duhet të jetë diureza që të themi se funksioni renal vjen duke u përmiresuar? 

 
A) 20 ml/ore 

B) 25 ml/ore 
 

D) 40 ml/ore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 666 

Efektin e vet dëmtues virusi i SIDA-s e ka mbi limfocitet: 
 

A) A 

B) C 
 

D) E 
 
 

Infermieri Pyetja: 667 

Cili është streptokoku më i hasur tek njerëzit: 
 

A) hemolitik i grupit E 

B) hemolitik i grupit C 

C) hemolitik i grupit D 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 668 

Mononukleoza Infektive shkaktohet nga : 
 

A) neisseria gonorea 

B) clostridium botulinum 
 

D) Plasmodium 
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A) mizat 

B) mushkonjat 

A) nekroza 

A) nr total i të sëmurëve me sëmundje infektive / nr. i pacientëve në total 

 
Infermieri Pyetja: 669 

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor mekanik vjen nga: 
 

B) mushkonjat 

C) karkalecat 

D) gjinkallat 

 
Infermieri Pyetja: 670 

Transmetimi i sëmundjes infektive nga një vektor organik vjen nga: 
 

A) mizat 
 

C) karkalecat 

D) gjinkallat 
 
 
Infermieri Pyetja: 671 

Tipar i përbashkët i gjithë infeksioneve kirurgjikale është: 
 

B) fistula 

C) hemorragjia 

D) hipotermia 
 
 

Infermieri Pyetja: 672 

Shkalla e prevalencës është raporti : 
 

B) nr. i pacientëve në total / nr.total i të sëmureve me sëmundje infektive 

C) nr. i pacientëve në spital në krahësim me popullatën 

D) nr. i pacientëve në infektiv / me nr. e pacientëve në spital 
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A) nën 5% 

D) Plagët incizionale 

D) Nauze/të vjella 

A) E. Coli 

Infermieri Pyetja: 673 

Incidenca e infeksionit për plagët operatore të pastra duhet të jetë: 
 

B) nën 7 % 

C) nën 10 % 

D) nën 15 % 

 
 

Infermieri Pyetja: 674 

Nuk bën pjesë në plagët e mbyllura: 
 

A) Kontuzioni 

B) Hematomat 

C) Sindromi Crush 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 675 

Nuk bën pjesë në manifestimet klinike të Kontuzionit: 
 

A) Hematoma 

B) Fraktura 

C) Hemorragjia 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 676 

Shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve spitalore është : 
 

B) Candidas 

C) Spiroketa 

D) Streptokoku 
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C) 30- 50 ditë 

C) mononukleozes infektive 

B) forma gastrointestinale 

B) amebiaza 

 
Infermieri Pyetja: 677 

Periudha e inkubacionit të mononukleozës infektive varion : 
 

A) 10- 20 ditë 

B) 20- 30 ditë 
 

D) 40- 60 ditë 

 
Infermieri Pyetja: 678 

Triada ethe - dhimbje fyti- zmadhim i nodyjve limfatik cervikal është karakteristik e: 
 

A) tetanozit 

B) meningokoksisë 
 

D) stafilokoksisë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 679 

Forma më e shpeshtë e salmonelozës është : 
 

A) ethet tifoide 
 

C) bakteremia me ose pa infeksion 

D) mbartia asimptomatike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 680 

Sëmundja e "papastërtisë" mund të quhet 
 

A) salmoneloza 
 

C) ethet tifoide 

D) shigeloza 
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C) divertikuli i Meckelit 

C) spitalore 

D)rrjedhje e ngadalshme e gjakut të errët 

A) njerëzit 

 
Infermieri Pyetja: 681 

Përfshihet në shkaqet e hemorragjisë digjestive të poshtme: 
 

A)variçet e ezofagut  

B) gastritet 

 

D) sindromi Mallory-Weiss 
 
 

Infermieri Pyetja: 682 

Infeksionet Nosokomiale ndryshe quhen: 
 

A) komune 

B) ambjentale 
 

D) shtëpiake 
 
 

Infermieri Pyetja: 683 

Eshtë karakteristike për hemorragjinë venoze: 
 

A) gjaku me ngjyrë të kuqe 

B) gjaku rrjedh me pulsacione 

C) rrjedhje e pandërprerë e gjakut 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 684 

Nuk bejnë pjesë në grupin e përhapjes së infeksionëve nga vektorët: 
 

B) minjtë 

C) mizat 

D) mushkonjat 
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D) statusi emocional i të sëmurit 

C) tre doza 

C) protezat 

B) infeksioni i kockës 

 
Infermieri Pyetja: 685 

Faktorët e rrezikut për infeksione spitalore të plagëve janë të gjitha përveç: 
 

A) përkujdesja perioperative 

B) sterilizimi i pajisjeve 

C) gjendja e të sëmurit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 686 

Vaksina profilaktike për hepatitin B aplikohet në: 
 

A) një dozë 

B) dy doza 
 

D) katër doza 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 687 

Nuk bën pjesë në imobilizimin e jashtëm: 
 

A) gipsi 

B) qaforia 
 

D) traksioni 
 
 

Infermieri Pyetja: 688 

Osteomieliti është: 

A) frakturë e kockës 
 

C) distorcion i artikulacionit 

D) rupturë ligamenti 
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D) frakturë të kockave të gjata 

B) 3 javë 

B) rreth 12-24 orë 

D) intermitent 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 689 

Fiksatori ekstern përdoret në : 

A) rupturën e ligamenteve 

B) rupturën e tendinave 

C) frakturë të kockave të shkurtra 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 690 

Sa kohë mbahet longeta e allçisë në frakturën e kockave të parakrahut? 
 

A) 2 javë 
 

C) 6 javë 

D) 8 javë 
 

Infermieri Pyetja: 691 

Koha e tharjes së allçisë në ekstremitete është: 
 

A) rreth 10-12-orë 
 

C) rreth 24-48 orë 

D) rreth 48-72 orë 

 
Infermieri Pyetja: 692 

Traksioni pelvik është: 

A) i vazhdueshem 

B) statik 

C) dinamik 
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B) kinetika e traumës 

C) dhënia e ndihmës brenda 1 ore nga koha e dëmtimit 

A) muskujt mbështjellës nuk e akumulojnë më energjinë e nevojshme 

B) imobilizimi i kokës dhe i qafës 

 
Infermieri Pyetja: 693 

Vlerësimi i mekanizmave të dëmtimit dhe e forcave kinetike që kanë vepruar mbi 

pacientin gjatë një incidenti traumatik ose aksidenti quhet: 

A) energji kinetike 
 

C) proçesi i traumës 

D) shpejtësia e goditjes 
 

Infermieri Pyetja: 694 

"Ora e artë" ju kujton: 

A) koha në të cilën ndodh një politraum 

B) koha në të cilen transportohet një person i aksidentuar 
 

D) mbledhja e të dhënave për një person të aksidentuar 
 

Infermieri Pyetja: 695 

Një frakturë quhet e stresuar kur: 
 

B) ndodh si pasojë e patologjive të ndryshme 

C) ndodh si pasojë e traumave të jashtëme 

D) ndodh si pasojë e osteomielitit 
 
 

Infermieri Pyetja: 696 

Esenciale kur transportohet një pacient me politraum është: 
 

A) mbështjellja e pacientit 
 

C) imobilizimi i ekstremiteteve të sipërme 
D) infuzionimi i pacientit 
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A) te lekurës 

C) 6 javë 

A) Të reduktojë morbiditetin dhe mortalitetin perioperator 

C) 6 orë para kirurgjisë 

 
Infermieri Pyetja: 697 

Në cilin lloj të traksionit sasia e peshave që aplikohet është me e vogel: 
 

B) skeletal 

C) statik 

D) dinamik 
 

 
Infermieri Pyetja: 698 

Fiksatoret ekstern në ekstremitetet e sipërme hiqen pas: 
 

A) 2 javë 

B) 4 javë 
 

D) 8 javë 
 
 

Infermieri Pyetja: 699 

Cili është qëllimi kryesor i vlerësimit infermieror preoperator? 
 

B) Të merren të dhëna për sëmundjen kirurgjikale 

C) Të hartohet një strategji menaxhimi 

D) Të hartohet një plan anestetik 
 
 

Infermieri Pyetja: 700 

Sa orë para duhet të ushqehen neonatët dhe fëmijët para kirurgjisë? 
 

A) 2 orë para kirurgjisë 
B) 30 minuta para kirurgjisë 

 

D) 4 orë para kirurgjisë 
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D) Hipoventilim dhe hipoksemi 

D) Hemorragji nga plaga 

C) gazanaliza e gjakut arterial 

B) 90-100 mmHg 

 

Infermieri Pyetja: 701 

Bronkospazma mund të shkaktojë: 

A) Qëndrueshmëri hemodinamike 

B) Hiperventilim postoperator 

C) Insufiçiencë renale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 702 

Insufiçienca respiratore në kirurgjinë abdominale ndodh nga shkaqet e mëposhtme 

përveç: 

A) Depresion i qëndrës respiratore pas anestezisë 

B) Distensioni abdominal 

C) Dhimbja abdominale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 703 

Cili është standarti bazë për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone: 
 

A) vlera e presionit arterialtëi dioksidit të karbonit 

B) vlera e presionit arterial të oksigjenit 
 

D) vlera e oksihemoglobinës 
 
 

Infermieri Pyetja: 704 

Vlera e saktë e presionit arterial të oksigjenit është: 
 

A) 50-70 mmHg 
 

C) 100-120 mmHg 

D) 30-40 mmHg 
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A) më shumë se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut 

B) Lëkurë të zbehtë dhe të ftohtë 

C) Përmirësimi i oksigjenimit 

C) Janë trajtues të hipovolemisë 

 
 
Infermieri Pyetja: 705 

Shoku hipovolemik shkaktohet nga humbja e: 
 

B) më pak se 5-10% të masës qarkulluese të gjakut 

C) afërsisht 2-3% të masës qarkulluese të gjakut 

D) 1-5% të masës qarkulluese të gjakut 
 
 

Infermieri Pyetja: 706 

Në shokun hipovolemik kemi: 
 

A) Hipertension 
 

C) Puls I ngadaltë 

D) Diurezë të shtuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 707 

Interventet infermierore në rastin e shokut fillojnë me: 
 

A) Rivendosjen e funkionit kardiak 

B) Reduktimin e ankthit 
 

D) Rivendosjen e bilancit elektrolitik 
 
 

Infermieri Pyetja: 708 

Likidet intravenoze zëvendësuese: 
 

A) Mbajnë volumin në hapësirën vaskulare 

B) Nuk japin asnjëherë reaksione alergjike 
 

D) Përfshijnë edhe plazmën e frekët të ngrirë 
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A) Shplarja me likide menjëherë pas ingjestionit 

C) Vendosja e tubit endotrakeal për të mbrojtur rrugët respiratore 

C) Provokimi i të vjellave 

D) Ndërprerja e menjëhershme e transfuzionit 

 
Infermieri Pyetja: 709 

Pas ingjestionit të substancave korrozive është I kundërindikuar: 
 

B) Lavazhi gastrik 

C) Hollimi i substancës korrozive 

D) Sigurimi i rrugëve respiratore 
 
 

Infermieri Pyetja: 710 

Në helmimet ingjestive me helme, kur pacienti nuk është koshient së pari aplikojmë: 
 

A) Lavazhin me sondë orogastrike 

B) Aspirimin gastrik 
 

D) Provokimin e të vjellave 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 711 

Në helmimet me substanca fortësisht acide ose bazike kundraindikohen: 
 

A) Inserimi i sondës nazogastrike me shumë kujdes 

B) Radiografia 
 

D) Përdorimi i qumështit në raste të veçanta 
 
 

Infermieri Pyetja: 712 

Veprimi i parë infermieror në rastin e reaksionit akut hemolitik është: 
 

A) Administrimi i kortikosteroideve 

B) Trajtimi i hipotensionit me likide dhe vazopresorë 

C) Dërgimi i një mostre gjaku në bankën e gjakut 
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C)lloji i anestezisë 

A) Rritjen e kërkesave për oksigjen 

A)infeksioni 

A) Shumë të ulëta në shokun hipovolemik 

 

Infermieri Pyetja: 713 

Shkalla e ndryshimeve që ndodhin në organizmin e të operuarit nuk varet nga: 
 

A) përgatitja preoperatore 

B) gjendja e të sëmurit pas operacionit 
 

D)lloji i ndërhyrjes kirurgjikale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 714 

Dhimbja e patrajtuar shkakton: 
 

B) Ulje të pulsit 

C) Ulje të presionit arterial 

D) Reduktim të ideve suicidale 
 
 

Infermieri Pyetja: 715 

Në komplikacionet e mëvonshme të operacionit bën pjesë: 
 

B)ethe reumatizmale 

C)pneumotoraks valvular 

D)skoliozë 

 
Infermieri Pyetja: 716 

Vlerat e presionit venoz central janë: 
 

B) Shumë të ulëta në shokun septik 

C) Normale në shokun kardiogjen 

D) Shumë të larta në shokun hemoragjik 
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D)defibrilatori 

C) Hipotensionit dhe perfuzionit të ulët indor 

D) Insufiçienca respiratore me hiperkapni 

D)largimi i fistulës 

 
 

Infermieri Pyetja: 717 

Shoku është një sindrom i: 

A) Hipertensionit dhe perfuzionit relativisht të lartë indor 

B) Presionit arterial të lartë 
 

D) Rritjes së masës qarkulluese 
 
 

Infermieri Pyetja: 718 

Rastet kur indikohet intubimi endotrakeal: 
 

A) Ventilim i përshtatshëm 

B) Rrugëve respiratore të lira 

C) Saturimi i oksigjenit është mbi 90% 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 719 

Nuk bën pjesë në instrumentat kirurgjikale: 
 

A)pincat 

B)bisturia 

C)diverikatorët 

 
 
 
Infermieri Pyetja: 720 

Nuk është qëllim i pastrimit të plagës në ulcer: 
 

A) largimi i fibrinës 

B) largimi i nekrozës 

C) largimi i gjakut 
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C) Tek fëmijët dhe të rriturit 

D) Psikozën postoperatore 

A)diabeti 

C) Nivele normale të gazeve në gjakun arterial 

 

Infermieri Pyetja: 721 

Halotani është lëndë anestetike e cila përdoret: 
 

A) Vetëm tek fëmijët 

B) Vetëm tek të rriturit 
 

D) Duke mos u përzier me oksigjenin 
 
 

Infermieri Pyetja: 722 

Obeziteti nuk favorizon komplikacione postoperatore të tilla si : 
 

A) Infeksion 

B) Dehishencë të suturave 

C) Obstruksion të rrugëve respiratore 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 723 

Ulcerat venoze shfaqen nga: 

B)fistulat artero-venoze 

C)infeksionet e lëkurës 

D)pamjaftueshmëria arteriale 

Infermieri Pyetja: 724 

Obstruksioni respirator nuk manifestohet me: 
 

A) Cianozë 

B) Apne 
 

D) Përdorim të muskujve aksesor 
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D)Evakuativ 

D)Hiperkalcemi 

B) Ulje të PH të gjakut (acidozë respiratore) 

C) Llojin e anestezisë që do të aplikohet 

 
 

Infermieri Pyetja: 725 

Në rastin e ventilimit jo të përshtatshëm kemi: 
 

A) Ulje të presionit të dioksidit të karbonit 
 

C) Rritje të PH sistemik 

D) Funksion të ruajtur të miokardit 
 
 

Infermieri Pyetja: 726 

Stafi infermieror para interventit kirurgjikal nuk mund të përcaktojë: 
 

A) Diagnozën, lidhur me ankthin preoperator 

B) Diagnozën ,lidhur me nivelin e dhimbjes 
 

D) Komplikacionet potenciale në periudhën postoperatore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 727 

Kateterët ureteral kanë qëllim: 

A)Diagnostik 

B)Parandalues 

C)Terapeutik 

 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 728 

Nuk bën pjesë në komplikacionet e menjëhershme pas operacionit: 
 

A)Hipertension 

B)Hipotension 

C)Hipotermi 
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B) Në metodat natyrale 

A) Mbajtia e pH acid të vaginës 

A) Çrregullime të të parit 

D) Vaginozën bakterile 

 
Infermieri Pyetja: 729 

Ku bën pjesë metoda kalendarike? 
 

A) Në kontraceptivët oralë 
 

C) Në metodat barrjerë 

D) Në metodat kimike 
 

Infermieri Pyetja: 730 

Cili është mekanizmi i veprimit të një spermicidi? 
 

B) Mbajtia e pH alkalin të vaginës 

C) Hollimit të mukusit cervikal 

D) Trashje të mukusit cervikal 

 
Infermieri Pyetja: 731 

Cila nga simptomat e mëposhtme bën që gruaja të ndërpres menjëherë kontraceptivët 

oral të kombinuar dhe të paraqitet tek mjeku? 

B) Perforacion të uterusit 

C) Infeksion 
D) Temperaturë 

 
 

Infermieri Pyetja: 732 

Sekrecionet vaginale me erë si të peshkut të prishur është karakteristikë për cilin nga 

këto infeksione: 

A) Herpesin genital 

B) Infeksioni nga gonorrea 

C) Infeksioni nga chlamydia 
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C) Sifilizi 

A) Human Papiloma Virus 

B) Sëmundjes Inflamatore Pelvike 

 
Infermieri Pyetja: 733 

Shfaqja e ulçeracionit që në momentin e parë të inokulimit të shkaktarit në organet 

genitale është karakteristike për infeksion nga: 

A) Trikomoniaza 

B) Gonorrea 
 

D) Klamidia 

 
Infermieri Pyetja: 734 

Cili nga infeksionet seksualisht të transmetueshme ka mundësi të çojë në kancer të traktit 

genital? 

B) Infeksioni trikomonial 

C) Vaginoza bakteriale 

D) Infeksioni mykotik 
 
 
Infermieri Pyetja: 735 

Dhimbje në kuadratet e poshtme abdominale, temperaturë, gjakrrjedhje vaginale të herë 

pas herëshme, sekrecione vaginale purulente, nauze, të vjella; kuadri klinik i cilës 

patologji i referohet: 

A) Sindromit të Shokut Toksik 
 

C) Infeksionit trikomonial 

D) Infeksionit herpetik 
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D) Rreziku i Sëmundjes Inflamatore Pelvike është më i madh për ju 

D) Spermicidet 

D) Dispozitivit intrauterin 

C) Sekrecione të shumta, të trasha pa erë 

 
Infermieri Pyetja: 736 

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si aktive dhe me shumë 

partnerë. Ajo dëshiron të perdorë një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që 

nuk ndikon në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja më e përshtatëshme e 

mamise do të jetë: 

A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST 

B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual 

C) Përqindja e shtatzanive është më e lartë me D.I.U. 
 

 

Infermieri Pyetja: 737 

Cila nga metodat kontraceptive të mëposhtme përveç efektit kontraceptiv ka ndikim për të 

parandaluar infeksionet seksualisht të transmetueshme? 

A) Dispozitivi intrauterin 

B) Kontraceptivi oral 

C) Sterilizimi kirurgjikal 
 

 
Infermieri Pyetja: 738 

Perforacion i uterusit është komplikacion i cilës metodë kontraceptive: 
 

A) Metodave barrjerë 

B) Sterilizimit kirurgjikal 

C) Kontraceptivëve injektabël 
 

 

Infermieri Pyetja: 739 

Karakteristika e sekrecioneve vaginale në infeksionin mykotik është: 
 

A) Sekrecione të pakta në sasi por pa erë 

B) Sekrecione të pakta në sasi por me erë 
 

D) Sekrecione të shumta, të trasha me erë 
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C) Klamidia 

A) Sëmundjen Inflamaltore Pelvike 

B) Sëmundjet seksualisht të transmetueshme 

C) Implantet subdermale 

 
Infermieri Pyetja: 740 

Cila nga infeksionet seksualisht të transmetueshme shoqërohet me sëmundjen 

inflamatore pelvike, barrën ekstrauterine, infertilitetin? 

A) Gonorrea 

B) Kondyloma 
 

D) Herpesi 

 
Infermieri Pyetja: 741 

Mbrojtia abdominale që përfitohet gjatë palpacionit është një e dhënë e rëndësishme që 

ndodh në: 

B) Sindormini e Shokut Toksik 
C) Infeksionin moniliar 

D) Vaginozën bakteriale 
 
 

Infermieri Pyetja: 742 

Nga se shkaktohet infertiliteti? 
 

A) Përdorimi i tamponëve vaginalë 
 

C) Përdorimi i metodave barrjerë 

D) Përjetimi i infeksionit mykotik 
 

Infermieri Pyetja: 743 

Cila nga metodat kontraceptive ka efekt më të gjatë? 
 

A) Injeksionet Depo-Provera 

B) Kontaceptivi i urgjencës 
 

D) Spermicidet 
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D) veprojnë lokalisht në uterus 

C) Gonorrea 

C) Historinë mjekësore 

 
 
Infermieri Pyetja: 744 

Cili nga infeksionet e mëposhtme nuk ka mjekim specifik por vetëm simptomatik? 
 

A) Sifilizi 

B) Herpesi Genital 
 

D) Klamidia 
 

Infermieri Pyetja: 745 

Sëmundja inflamatore pelvike jep infeksionin: 

 

 
B) Otitis 

C) Iritis 

D) Artrit 
 
Infermieri Pyetja: 746 

Pilulat kontraceptive të kombinuara veprojnë sipas mekanizmit të mëposhtëm përveç: 
 

A) nivelet e larta të estrogenit parandalojnë ovulacion duke inhibuar prodhimin e FSH 

B) progesteroni mban mukusin cervical të trashë dhe bën kështu të vështirë 

penetrimin e spermës. 

C) progesteroni ndryshon shtresën e uterusit dhe e bën të papërshtatshme 

implantimin e vezës. 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 747 

Kur gruaja shtatzanë paraqitet për herë të parë në klinikë mamia/mjeku i drejton disa 

pyetje rreth hepatitit, të cilat bëjnë pjesë në: 

A) Anamnezën e kaluar obstetrikale 

B) Anamnezë personale dhe familjare 
 

D) Anamnezë gjenetike 
 
 

A) Salpingits 
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A)Dietë 

A) Histori për dysmenorrhea 

A) Cila ka qënë mënyra e lindjes? 

D) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike 

 
 

Infermieri Pyetja: 748 

Pacientet me diabet gestacional zakonisht menaxhohen me: 
 

B)Insulinë me veprim të zgjatur 

C)Hipoglicemiantë oralë 

D)Hipoglicemiantë oralë dhe insulin 

 
Infermieri Pyetja: 749 

Cila nga alternativat bën pjesë në anamnezën gjinekologjike? 
 

B) Infeksione gjatë periudhes së post partumit 

C) Probleme të post partumit hemoragjik 

D) Rezultatet e testeve të barrës, nëse janë kryer 
 
 

Infermieri Pyetja: 750 

Cila nga alternativat perfshihet në anamnezën obstetrikale? 
 

B) Kur ka ndodhur kojtusi i parë? 

C) Kë Metodë kontraceptive ke përdorur? 

D) Sa është numri i partnereve seksual? 

 
Infermieri Pyetja: 751 

Konjugata diagonale është distanca midis: 
 

A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit 

B) Dy tuberoziteteve iskiadike 

C) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit 
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A) Buzës së sipërme të simfizës pubike & promontoriumit 

C) Pelvisi i vërtetë 

A) Paraqitjen fetale 

D) Vleresuar prezentacionin dhe zbritjen 

D) 120 - 160 rrahje për minut 

Infermieri Pyetja: 752 

Konjugata e vërtetë është distanca midis : 
 

B) Dy tuberoziteteve iskiadike 

C) Promontoriumit sacral & buzës së poshtme të simfizës pubike 

D) Pjesës së pasme të simfizës pubike & promontoriumit 
 
Infermieri Pyetja: 753 

Pjesa e pelvisit e cila është më shumë e përfshirë me lindjen është: 
 

A) Koksiksi 

B) Pelvisi falls 
 

D) Sakrumi 
 
Infermieri Pyetja: 754 

Informacioni i siguruar nga metodat e Leopoldit përfshin: 
 

B) Rritjen dhe zhvillimin fetal 

C) Vlersimin e toneve fetale 

D) Vlersimin e tonusit maternal 
 

Infermieri Pyetja: 755 

Metodat e Leopoldit kryesisht janë përdorur për të: 
 

A) Për të hequr presurën nga kordoni umbilikal 

B) Përcaktuar nëse vezika është e distenduar 

C) Sygjeruar vendin e monitorimit external të kontraksioneve uterine 
 

 
Infermieri Pyetja: 756 
Frekuenca normale e toneve fetale është: 

 
A) 90 - 100 rrahje për minut 

B) 180 rrahje për minut 

C) 90 - 140 rrahje për minut 
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C) 10 - 12 javësh 

D) Obezitet amtar 

A) Amenorrhea 

 
 

Infermieri Pyetja: 757 

Një grua 4 javëshe shtatzanë i kërkon mamisë se kur ajo është në gjendje të dëgjojë 

RZF- të e fëmijës së saj. Mamia i thotë asaj se me stetoskop ultrasonografik special apo 

fetoson i cili i amplifikon (i zmadhon) tonet, R.Z.F. mund të dëgjohen afërsisht 

A) 2 - 4 javësh 

B) 6 - 8 javësh 
 

D) 14- 16 javësh 

 
Infermieri Pyetja: 758 

Rrahjet e Zemrës Fetale nuk dëgjohen me stetoskop të zakonshëm obstetrikal kur kemi: 
 

A) Anomali fetale 

B) Moshë barre 28 javë 

C) Shtatzani me më shumë se një fetus 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 759 

Sa shpejt arrin të percaktojë barrën, ekografia me sondë vaginale? 
 

A) 6 javë 

B) 4 javë 

C) Afersisht10 javë 

 
 

Infermieri Pyetja: 760 

Si shenjë pozitive e barrës përfshihet: 
 

B) Lëvizjet fetale që ndihen nga nëna 

C) Rritja abdominale 

D) Sonographya 
 
 

D) Pas 10 ditësh 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

B) Ndërprerja e menseve 

C) Zbutja e cerviksit 

A) Kloasoma gravidarum 

 
Infermieri Pyetja: 761 

Një shenjë supozuese e shtatzanisë është: 
 

A) Kontraksionet e Braxton- Hicks 
 

C) Shenja e hegarit 

D) Zhurmat uterine 
 

Infermieri Pyetja: 762 

Shenja Goodell është: 

A) Diskolorim (cerviksit, mukozës së vaginës & vulvës) 

B) Përkulja e trupit të uterusit mbi cerviks 
 

D) Zbutja e istmusit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 763 

Në ekzaminimin fizik, mamia vë re se cervixi i gruas është në ngjyrë të kaltër. Kjo është 

shënja: 

 
B) Goodell 

C) e Hegarit 

D) Mc Donald (Lading ) 
 
 

Infermieri Pyetja: 764 

Cila nga pikat e mëposhtme nuk bën pjesë në ndryshimet e lëkurës gjatë shtatzanisë? 
 

B) Linea nigra 

C) Shenja e Hegarit 

D) Striae gravidarum 
 
 

A) Cheduik 
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B) Në 6 j - 12 j 

D) Tonusi muskular 

D) Para se të përfundojë muaji i katërt 

D) Përpara mungesës parë të menseve 

 
Infermieri Pyetja: 765 

Mamia i shpjegon gruas se gjatë shtatzanisë sëmundja e mëngjesit (nausea & të vjellat) 

zakonisht takohet në : 

A) Gjashte javët e para 
 

C) Në 8j - 16j 

D) Në muajin e pare 
 

Infermieri Pyetja: 766 

Cila nga pikat e mëposhtme nuk ndikon në lartësinë e fundusit uterin? 
 

A) Barra binjake 

B) Hydramnioni 

C) Qëndrimi fetal 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 767 

Lëvizjet aktive fetale perceptohen fillimisht në: 
 

A) Dymbëdhjetë javë 

B) Mes muajit të gjashtë dhe të shtatë 

C) Në muajin e tretë të barrës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 768 

Kujdesi prenatal është ideale të fillojë: 
 

A) Pas mundesës së tretë të menseve 

B) Pas mungesës së dytë të menseve 

C) Pas mungesës së parë të menseve 
 

 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

B) 1/2e vijës që bashkon simphizën pubike me umbilikusin 

A) 1/3 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 

C) Pak mbi simfizën pubike 

C) Ulja e lëvizjeve fetale 

 
Infermieri Pyetja: 769 

Në 16 javë niveli i fundusit uterin është: 
 

A) 1/3 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 
 

C) 2/3 e vijës që bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 

D) Një gisht nën umbilicus 
 

Infermieri Pyetja: 770 

Në 24 javë niveli i fundusit uteri është: 
 

B) 1/2 e poshtme qe bashkon umbilikusin me procesin ksifoid 

C) 1 - 2 gisht mbi umbilicus 

D) 3 - 4 gisht nën procesin ksifoid 
Infermieri Pyetja: 771 

Zonja X është 14 javë shtatzanë. Mamia duhet të palpojë fundusin e uterusit në nivelin: 
 

A) Në nivelin e umbilikusit 

B) Nuk palpohet mbi simfizën pubike 
 

D) Pak mbi umbilikus 
 
 

Infermieri Pyetja: 772 

Znj është në javën e 23 të shtatzanisë. Ajo është informuar se shenjë alarmi në shtatzani 

është: 

A) Palpitacioni kardiak 

B) Rritja e oreksit 
 

D) Ulja e presionit të gjakut 
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A) Gjakrrjedhje vaginale 

D) Vizitën e parë prenatale dhe përsëritetet në 36 javë 

C) E ulë presionin e gjakut 

B) Ekzaminimin vaginal 

Infermieri Pyetja: 773 

Cila nga simptomat e mëposhtme konsiderohet si shenjë paralajmëruese e një problemi 

potencial, dhe gruaja shtatzanë duhet të raportojë menjëherë personelin e kujdesit 

shëndetesor? 

B) Lodhje 

C) Nausea 

D) Shtim i frekuencës urinare 
 

Infermieri Pyetja: 774 

Kultura për gonorrhea në shtatzani përfshihet si një nga testet rutinë e cila rekomandohet 

të bëhet në: 

A) Çdo fillim muaji gjatë shtatzanisë, 

B) Fillim të vizitës së parë prenatale 

C) Përfundim të muajit të fundit të shtatzanisë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 775 

Ç' ndryshim mund të shkaktojë pozicioni lithotomik, në presionin e gjakut tek gruaja 

shtatzanë? 

A) Asgjë e veçantë nuk vihet re 

B) E rrit presionin e gjakut 
 

D) Rrit dhe ul, varet nga linja bazë e presionit të gjakut 

 
Infermieri Pyetja: 776 

Në vizitat e radhës, në shtatzaninë e pakomplikuar zakonisht nuk përfshihet: 
 

A) Dëgjimi i RZF-ve 
 

C) Manovrat e Leopoldit 

D) Matjet e lartësisë së fundusit 
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B) Nuk ka probleme në barrën normale 

A) Forcojnë dyshemenë pelvike 

A) Anash 

A) 10 shkurt 2012 

 
Infermieri Pyetja: 777 

Okupimi në punë i gruas gjatë shtatzanisë: 
 

A) Duhet të reduktohet në tremestrin e tretë 
 

C) Rrit rrezikun e problemeve në barrë 

D) Ul riskun e problemeve në barrë 
 
Infermieri Pyetja: 778 

Mamia instrukton gruan të zbatojë ushtrimet e Kegelit, pasi ato: 
 

B) Ndihmojnë në zbritjen e fetusit 

C) Ndihmojnë në zbutjen e columit 

D) Përshpejtojnë aktin e lindjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 779 

Pozicioni që ju i rekomandoni gruas shtatzanë për t'u çlodhur ose fjetur është: 
 

B) Gjysëm ndenjur. 

C) Në shpinë 

D) Permbys 
 
 

Infermieri Pyetja: 780 

Dita e parë e zakoneve të fundit të gruas ka qënë 3 Maj 2011, duke përdorur rregullën e 

Negelit kësaj gruaje i takon të lindë: 

B) 10 mars 2012 

C) 31 qershor 2012 

D) 06 korrik 2012 
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C) Rabies 

C) Parotiti 

D) Shpërthimi i një kontraksioni deri në shpërthimin e kontraksionit tjetër 

A) Dilatacioni i cerviksit 

 
Infermieri Pyetja: 781 

Cila nga vaksinat e mëposhtme mund të administrohet gjatë shtatzanisë? 
 

A) Parotitit 

B) Poliomelitit 
 

D) Varicelës 
 

Infermieri Pyetja: 782 

Cila nga vaksinat e mëposhtme nuk duhet të administrohen gjatë shtatzanisë? 
 

A) Difteria 

B) hepatiti b 
 

D) Rabies 
 

Infermieri Pyetja: 783 

Për të përcaktuar frekuencën e kontraksioneve uterine mamia do të vlersojë kohën nga: 
 

A) Fillimi i një kontraksioni deri në fund të kontraksioni tjetër 

B) Fundi i një kontraksioni deri në fund të kontraksionit tjetër 

C) Shpërthimi i kontraksionit deri në fund 
 

 

Infermieri Pyetja: 784 

Në stadin e parë të lindjes shenja vendimtare që tregon për kontraksione uterine efektive 

është: 

B) Ruptura e membranave amniotike 

C) Shfaqja e një sasie hemorragjie 

D) Zbritja e fetusit 
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D) Vazhdojnë të jenë të forta edhe nëse unë relaxohem e bëj një dush 

C)Prezencën e HCG në urinë 

B) Faza e expulsionit 

C) Parë 

 
Infermieri Pyetja: 785 

Mamia i mëson gruas shtatzanë rreth karakteristikave të kotraksioneve të aktivitetit të 
vërtetë. Mamia vlereson të arsyetuarit e gruas nëpërmjet instruksionit kur gruaja "do të 

përjetojë kontraksione të aktivitetit të vërtetë: 

A) Ato shkaktojnë diskomfort në pjesën e sipërme të uterusit 

B) Kontraksionet uterine do të bien kur unë do të ecë 

C) Vazhdojnë të jenë të çrregullta, por bëhen të forta. 
 

 

Infermieri Pyetja: 786 

Infermierja është duke parë një grua që sapo ka bërë një test shtatzanie dhe rezulton 

pozitiv. Pas ekzaminimit vaginal infermierja bën shënimet në kartelë. Cila nga gjetjet e 

mëposhtëme është sinjfikative për këtë moshë shtatzanie : 

A) Zbutje të cerviksit 

B) Një zhurmë e lehtë që korrespondon me pulsin e nënës gjatë dëgjimit të uterusit 
 

D)Prezencën e lëvizjeve fetale 
 

Infermieri Pyetja: 787 

Cila nga pikat e mëposhme nuk bën pjesë në nënfazat e stadit të parë të aktivitetit të 

lindjes? 

A) Faza aktive 
 

C) Faza e tranzicionit 

D) Faza latente 
 
Infermieri Pyetja: 788 

Cila fazë e aktivitetit të lindjes është më i gjatë? 
 

A) Dytë 
B) Katërt 

 

D) Tretë 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

B) Dilatacionin komplet dhe përfundon me lindjen e infantit 

C) Lindjen e infantit 

A) 10cm 

D) Parandalimin e e hemoragjise pas lindjes 

 
 

Infermieri Pyetja: 789 

Faza e dytë e lindjes nis me: 
 

A) 1 - 2 orët e para pas daljes së placentës 
 

C) Fillimin e hapjes dhe zbutjes së cerviksit 

D) Lindjen e infantit dhe përfundon me lindjen e placentës 

 
Infermieri Pyetja: 790 

Faza e tretë e lindjes nis me : 
 

A) 1-2 orët e para pas lindjes 

B) Dilatacionin komplet 
 

D) Me përfundimin e fazës aktive 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 791 

Në njësinë e paralindjes mamia po ndjek një grua primigravida. Ajo do ta lejojë gruan të 

shterzojë kur dilatacioni i qafës së mitrës të jetë: 

B) 5 cm 

C) 7cm 

D) 8cm 
 
 

Infermieri Pyetja: 792 

Infermierja shoqëron ekspulsionin e placentës duke administruar oxytocinë për: 
 

A) Lehtësimin e dhimbjeve 

B) Lehtësuar qëndrimin dhe relaximin 

C) Prevenimin e infeksionit 
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B) Ndryshime të TA dhe pulsit 

B)35 vjeç ose më shumë 

D) Palponi për vezikë urinare të distenduar 

A) 1 cm në ditë 

 

Infermieri Pyetja: 793 

Cilat nga pikat e mëposhtme nuk i tregon mamisë shkolitjen e placentës? 
 

A) Kontraksionet uterine 
 

C) Ndryshimi i formës së uterusit 

D) Shtim i një sasie hemoragjie 
 
 

Infermieri Pyetja: 794 

Një grua duhet të marrë në konsideratë këshillimin gjenetik nëse në kohën që do të 

mbetet shtatzanë është : 

A)30 vjeç ose më shumë 
 

C) midis 25 vjeç dhe 30 vjeç 

D) nën 35 vjeç 
Infermieri Pyetja: 795 

Gjatë palpimit për të përcaktuar fundusin uterin tek një grua që sapo ka lindur, ju vini re 

se fundusi i saj është i fortë dhe tre gisht gjërësi mbi umbelikus dhe i devijuar. Ju duhet 

të: 

A) Kontrolloni për shtim të lohjeve 
B) Masazhoni uterusin e fortë 

C) Matni presionin arterial 
 

 

Infermieri Pyetja: 796 

Pritshmëria e mamisë lidhur me involucionin normal uterin në periudhën post partumit do 

të ishte, zbritja e uterusit : 

B) 1 cm në dy ditë 

C) 1 cm në tre ditë 

D) 1 cm në javë 
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B) Hypertension 

D) Preeklampsi plus konvulsione, koma ose të dyja 

B) Aspirimin e përmbajtjes së gojës për të prevenuar kalimin në rrugën e 

frymëmarrjes 

A) HELLP sindrom 

 
Infermieri Pyetja: 797 

Dhimbja e fortë e kokës në tremestrin e tretë të shtatzanisë, mund të jetë shenjë 

paralajmëruese për: 

A) Dehydratim 
 

C) Lodhje 

D) Pamjaftueshmëri ushqimi 
 
 

Infermieri Pyetja: 798 

Eklampsia është: 

A) Hipertensioni i zhvilluar menjëherë pas lindjes 

B) Prania e hipertensionit para 20 javësh gravidancë 

C) Prania e hipertensionit pas 20 javësh gravidancë 
 

 
Infermieri Pyetja: 799 

Znj. X ka eklampsi. Detyra e parë e mamisë është: 
 

A) Administrimi i O2 me maskë 
 

C) Të fusë ajër në rrugë orale 

D) Të qëndrojë me pacienten dhe të telefonojë për ndihmë 
 

Infermieri Pyetja: 800 

Znj. X shtrohet në spital për të stimuluar lindjen për arsye të HT të induktuar nga barra. 

Analizat laboratorike tregojnë vlerën e trombociteve 90.000, rritje të transaminazave, dhe 

ulje të hematokritit. Infermerija njofton mjekun se rezultatet laborato 

B) K.I.D. 

C) Preeklamsi 

D) Trombocitopeni idiopatike 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

D) Pesha e fëmijës së fundit në lindje ka qënë 4530gr. 

A) 60-90 mg/dl 

B) Episode të shpeshta të hipoglicemisë amtare 

 
Infermieri Pyetja: 801 

Infermierja po merr anamnezën e znj. X gjatë vizitës së parë prenatale kur gruaja rezulton 

10 javë me barrë. Cila prej pikave të mëposhtme tregon që znj. X është në rrezik për 

zhvillimin e diabetit gestacional gjatë kësaj barre: 

A) Ajo është 28 vjeçe 

B) Fëmija i parë i saj ka lindur me seksio 

C) Në anamnezën familjare rezulton diabet i tipit të I-rë 
 

Infermieri Pyetja: 802 
Gjatë instruksionit në lidhje me nivelet e dëshiruara të glukozës kur flitet për diabet 

gestacional, infermierja shpjegon nivelet e glukozës si p.sh. para ushqimit të cilat janë: 

B) 90-120 mg/dl 

C) 110-150 mg/dl 

D) 150-180 mg/dl 
 

Infermieri Pyetja: 803 

Konsultimi para konceptimit është i rëndësishëm për përfundimin e shtatzanisë tek gruaja 

me diabet, sepse kontrolli jo i mire i i glicemisë para dhe në periudhën e hershme të 

barrës shoqërohet me: 

A) Anomali kongenitale të fetusit 
 

C) Hiperemezis gravidarum 

D) Polihidramion 
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B) Përshkruaj sasinë e hemoragjisë, karakteristikat dhe kohën e gjakrrjedhjes ( sa 

kohë ka zgjatur hemoragjia) 

A) Abort i paevitueshëm ose progredient 

D) Mised abort 

 
Infermieri Pyetja: 804 

Zonja D. është 13 javë shtatzanë. Ajo ankon për dhimbje në fund të barkut dhe 

hemorragji. Gjatë ekzaminimit vaginal, mjeku konstaton se gruaja ka shkurtim të qafës së 

mitrës dhe dilatacion të saj. Cili lloj aborti është ky? 

B) Abort inkomplet 

C) Mised abort 

D) Rrezik aborti 

 
Infermieri Pyetja: 805 

Gruaja është në javën e tetë të shtatzanisë. Gjatë ekzaminimit me ultrasaund mjeku nuk 
arrin të kapë RZF. Në këtë rast kemi të bëjmë me: 

 
A) Abort habitual 

B) Abort inkomplet 

C) Abort të paevitueshmëm 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 806 

Një grua 10 javë shtatzanë merr në telefon shërbimin prenatal dhe i referon se ajo ka 

hemoragji vaginale. Cila duhet të jetë përgjigjia fillestare e infermieres? 

A) Ndoshta ju keni abortuar. Sill me vete të gjitha garzat apo lineset dhe hajde në 

klinikë tani. 

 
 
 

C) Të rrijë regjim shtrati dhe nëse hemoragjia vazhdon të lajmërojë menjëherë 

D) Të vijë në klinikë sa më shpejt të jetë e mundur me qëllim që të vizitohet 
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D)Testet biofizike për të diagnostikuar SGA/IUGR 

C) Përgatitja e gruas për ekzaminim ekografik për të parë integritetin e sakusit 

gestacional 

C) 10 cm 

D) Mbi 42 javë 

 
Infermieri Pyetja: 807 

Një grua gravide 8 javëshe paraqet rrezik aborti. Kush është trajtimi i duhur për këtë lloj 

aborti: 

A) Përgatitja e gruas për t'ju bërë dilatacioni e kyretazhi 

B) Vendosja e gruas rregjim shtrati për disa ditë dhe rivlerësimi i saj 
 

D) Qetësimi i gruas duke i treguar asaj që edhe n.q.se e humbet këtë fëmijë ajo mund 

të ngelet përsëri shtatzane pas një muaji. 

 
 

Infermieri Pyetja: 808 
Testet e përdorura për të zbuluar SGA (I vogël për moshën e shtatzanisë) janë : 

 
A) Palpimi abdominal 

B) Lartësia fundale 

C)Biometria ekografike 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 809 

Kur vendoset forcepsi dilatacioni duhet të jetë: 
 

A) 6 - 7 cm 

B) 7 - 8 cm 
 

D) Mbi 10 cm 

 
Infermieri Pyetja: 810 

Barra serotine është shtatzania që zgjat: 
 

A) 36 - 38 javë 

B) 38 - 40 javë 

C) 40 - 41 javë 
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D) Shkurtimi qafës së mitrës deri në 80% edhe dilatacioni 2 cm. 

B) Termë 

B) Termë 

A) Pretermë 

 
Infermieri Pyetja: 811 

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 41 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të 

konsiderohet: 

A) Pretermë 
 

C) Postermë 

D) Gestacinale 
 

Infermieri Pyetja: 812 

Nëse gruaja ka një lindje në javën e 38 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet të 

konsiderohet: 

A) Pretermë 
 

C) Postermë 

D) Gestacinale 
 

Infermieri Pyetja: 813 

Nëse gruaja ka një lindje para javës së 36 të shtatzanisë së saj, çfarë lloj lindje ajo duhet 

të konsiderohet: 

B) Termë 

C) Postermë 

D) Gestacinale 
 
Infermieri Pyetja: 814 

Shënja që një grua shtatzane ka aktivitet të parakohshëm lindje mund të jetë: 
 

A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë, konstante dhe 

lokalizohet në pjesën e sipërme të barkut, në fundusin uterin 

B) Kontraksionet uterine zgjasin të paktën 20 minuta 

C) Kontraktime uterine të cilat ndodhin me një frekuencë prej katër kontraksionesh në 

1 orë 
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B) Dilatacioni cervikal është më shumë se 1 cm 

B) Kontraksionet uterine ndalohen 

A) Hajdeni menjëherë në klinikë 

B) 4 orë 

 
Infermieri Pyetja: 815 

Një grua shtatzanë, në javën e 32 të shtatzanisë është përcaktuar të jetë me rrisk për 
lindje pretermë. Një shenjë, që të ndodhë lindja pretermë do të jetë: 

 
A) Dhimbja që shoqëron kontraksionet uterine është e fortë dhe konstate 

 

C) Kontraksionet uterine i kemi me një frekuencë, 4 kontraksione në një orë 

D) Përgatitja e qafës mitrës (zbutja) dhe shkurtimi i saj 25% 
 

 
Infermieri Pyetja: 816 

Një grua e hospitalizuar për aktivitet të parakohshëm po merr MgSO4 i/v. Rezultati i pritur 

për këtë trajtim do të jetë n.q.s.: 

A) Ataket eklamptike nuk do të ndodhin 
 

C) Mushkritë e të porsalindurit fillojnë prodhojnë surfaktatnt 

D) Nuk ndodh plasja e parakohshme e membranave 
 
 
Infermieri Pyetja: 817 

Zonja X është 23 javë shtatzanë. Ajo ju telefonon dhe ju thotë se mendon që ka rrjedhje 

të ujrave nga vagina.ju do ti thoni asaj: 

B) Më telefono pas 2 h dhe më trego nëse ka ndryshime të rrjedhjeve 

C) Ne mund të presim deri në vizitën tjetër të radhës 

D) Për sa kohë që bebi lëviz ju mos u shqetësoni 
 
 
Infermieri Pyetja: 818 

Kur gruas i plasin membranat amniotike parakohe mamia duhet të vlersojë T° çdo: 
 

A) 1 orë 
 

C) 6 orë 
D) 8 orë 
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B) çdo 5 minuta dhe zgjasin 30 sekonda 

D) 30 min 

C) Infeksion intrauterin 

 
Infermieri Pyetja: 819 

Gruaja paraqitet në klinikë dhe ankon për dhimbje (kontraksione). Mamia mendon që 

gruas i ka filluar aktiviteti i lindjes, kur kontraksionet janë: 

A) 30 minuta dhe zgjasin 90 sekonda 
 

C) të çrregullta në intervale të ndryshme kohore 

D) të çrregullta, por të forta 
 

Infermieri Pyetja: 820 

Znj x është 36 javë shtatzanë. Ajo referon se ka dhimbje shpine, si dhe dhimbje me 

forcim të barkut. Infermieria në këtë rast vlerson kontraksionet uterine për rreth : 

A) 5min 

B) 10 min 

C) 15 min 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 821 

Kur infermiere-mamia bën planifikimin e kujdesit për gruan të cilës i kanë plasur 

membranat amniotike parakohe, ajo arsyeton që gruaja është e riskuar për: 

A) Hemorragji 

B) Hipotension në pozicion shtrirë me shpinë 
 

D) Lindje precipitoze 
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A) Atonia e uterusit 

B) Mbetjet e fragmenteve placentare 

C) Palponi fundusin uterin 

Infermieri Pyetja: 822 

Menjëherë pas lindjes, gjatë vlersimit që infermieria i bën gruas vë re që fundusi uterin 

është i squllur dhe ka gjakrrjedhje të madhe. Etiologjia më e mundëshme e kësaj 

gjakrrjedhje është. 

B) Hematoma vaginale 

C) Inversioni uterin 

D) Laceracioni vaginal 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 823 

Hemoragjitë e vona të post partumit shkaktohen nga: 
 

A) Atonia uterine 
 

C) Multipariteti i madh 

D) Zgjatje e aktivitetit të lindjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 824 

Pas lindjes, gjatë ekzaminimit të zonjës X ju konstatoni se brënda 15 min linesi i saj arrin 

të saturohet plotësisht. Veprimi i parë infermier që ju ndërrmerni është: 

A) Kontrolloni shënjat vitale 

B) Lajmëroni mjekun 
 

D) Rrisni marrjen e likideve i/v 
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D)Mungesë e hemorragjisë 

B) Laçeracionit të columit 

D) Subinvolucionin e uterusit 

D) Mbetje e fragmenteve placentare dhe infeksioni 

Infermieri Pyetja: 825 

Simptomat e mëposhtme janë karakteristike për distakon e placentës së inseruar 

normalisht përveç: 

A)Dhimbja konstante (abdominale) uterine 

B)Hemorragjia vaginale me gjak të errët 

C)Uterusi i kontraktuar, i dhimbshëm, hipertonik 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 826 

Pas lindjes gruaja ka hemoragji të vazhdueshme në sasi të pakët, fundusi uterin i 

kontraktuar. Kjo vjen si pasojë e: 

A) Atonisë së uterusit 
 

C) Mbetjeve të fragmenteve plaçentare 

D) Mbetjeve te membranave amniotike 
 
 

Infermieri Pyetja: 827 

Hemoragjia e hershme e postpartumit (hemoragjia që ndodh brenda 24 orëve të para të 

pas lindjes) ka më pak gjasa të ndodhë si rezultat i : 

A) Atonin uterine 

B) Formacioneve të hematomave 

C) Laceracionet e labieve, perineumit, vaginës ose cerviksit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 828 

Shkaqet më të shpeshta të subinvolucionit janë: 
 

A) Barra multiple dhe hemorragjia postpartum 

B) Hemoragjia postpartum dhe infeksioni 

C) Kontraksion persistent dhe mbidozim me oxytocinë 
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C)Amniocenteza 

D) Primigravida, primipara 

B) Plasja artificiale e membranave 

Infermieri Pyetja: 829 

Një grua shtatzanë për herë të parë lind dy binjakë në javën e 37 të shtatzanisë. 

Përshkrimi korrekt i anamnezës obstetrikale të gruas do të jetë: 

A) Multigravida, multipara 

B) Multigravida, primipara 

C) Primigravida, multipara 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 830 

Amniotomia është: 

A) Marrja e likidit amniotik për vlerësim 
 

C) Plasja spontane e membranave 

D) Studimi citologjik i likidit amniotik 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 831 

Në metodat diagnostikuese jo-invazive në obstetrikë NUK bën pjesë: 
 

A)Ekografia 

B)Stress test 

 

D)Profili biofizik 
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B) Ju ndoshta nuk patët ovulacion këtë muaj 

D) Treponema pallidium 

D) Shkatërrimit të spermës 

Infermieri Pyetja: 832 

Zonja x ka zgjedhur metodën kalendarike për të kontrolluar kontracepsionin. Gjatë 

proçesit të vleresimit, më e rëndësishme për infermieren është: 

A) Ekzaminimi i pigmentacionit të lëkurës dhe cilesise së flokëve për ndryshime 

hormonale 

 
C) Njohja e experiencës së mëparshme të gruas për të kontrolluar lindjen 

D) Përcaktimi i shtimit dhe humbjes në peshë 
 

Infermieri Pyetja: 833 

Zonja X është duke përdoruar temperaturën bazale trupore si metodë kontraceptive. Ajo 

shkon për kontroll në klinikë dhe i tregon infermieres "periodat e mia janë paksuar dhe 

temperatura nuk është rritur" përgjigja më e përshtatshme e mamisë duhet të jetë: 

A) Ju keni qënë e sëmurë këtë muaj 
 

C) Kjo ndoshta nënkupton që ju jeni shtatzanë 

D) Mos u mërzitni ndoshta kjo nuk është asgjë 
 

Infermieri Pyetja: 834 

Sifilia shkaktohet nga : 

A) Clamidia trakomatis 

B) Herpesi simpleks 

C) Neiseria gonorrhea 
 

 

Infermieri Pyetja: 835 

Substancat spermicidale veprojnë me anë të: 
 

A) Barrierave mekanike 

B) Duke frenuar ovulacionin 

C) Duke shtuar rritjen e epitelit vaginal. 
 

B) Marrja e anamnezës menstruale për 6- 12 muajt e fundit 
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D)pilula vetëm me progesterone 

C)Preeklampsinë e rëndë 

C) Nga gratë me rrezik të lartë për SST 

B) Doza e parë merret sa më shpejt që të jetë e mundur 

Infermieri Pyetja: 836 

Cili tip i pilulave kontraceptive konsiderohet i përshtatshëm për gjashtë javët e para pas 

lindjes kur është në ushqyerje me gji? 

A) pilulat kontraceptive të kombinuara 

B) pilulat kontraceptive trifazike 

C) pilulat me dozë të lartë estrogeni 
 

 

Infermieri Pyetja: 837 

Çrregullimet e shikimit dhe ato cerebrale janë karakteristike për: 
 

A) Diabetin e shtatzanisë 

B) Aneminë e shtatzanisë 
 

D)Asnjë nga këto 
 

 
Infermieri Pyetja: 838 

Kondomët duhet të përdoren gjatë shtatzanisë: 
 

A) Asnjëherë 

B) Nga gratë me rrezik për kandida 
 

D) Nga të gjitha gratë shtatzana 

 
Infermieri Pyetja: 839 

Një grua e re vjen në klinikë dhe ju shpjegon që një natë më parë gjatë marëdhënies 

seksuale kondomi u ça. Në konsultë me këtë kliente ju e këshilloni atë që kontracepsioni 

post koital (kontracepsioni i urgjencës) ul rrezikun e një shtatzanie dhe është shumë 

efektiv kur: 

A) Ajo merret në çdo kohë përpara ciklit 
 

C) Doza e parë mund të merret pas 72 orëve 

D) Mund të merret dhe pas tre ditësh 
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D) Rreziku i SIP është më i madh për ju 

C) Të kërkojnë mbështetje nga grupet e specializuara për këtë problem 

C) Lëviz atë brenda 2 orëve pas aktit të fundit të koitusit 

 
 

Infermieri Pyetja: 840 

Zonja X është beqare dhe përshkruan jetën e saj seksuale, si active dhe me shumë 

partnerë. Ajo dëshiron një metodë kontraceptive, e cila është e sigurtë dhe që nuk ndikon 

në aktivitetin e saj seksual. Ajo kërkon D.I.U.. Përgjigja me e përshtatëshme e ma 

A) D.I.U. do t'ju mbrojë ju nga SST 

B) D.I.U. nuk ndikon në aktivitetin seksual 

C) Përqindja e barrrave është më e lartë me D.I.U. 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 841 

Zoti dhe Zonja X po kalojnë momente të vështira për pamundësinë e tyre për të krijuar 

shtatzanësi. Ata duan të dinë se çfarë mund të bëjnë për të ruajtur ekuilibrin e tyre 

emocional. Përgjigja më e përshtatëshme nga ana e mamisë është : 

A) T'i tregojnë gjithë shokëve të tyre dhe familjeve 

B) Të bisedojnë me homologët e tyre infertil 
 

D) Të fillojnë procedurat e menjëherëshme për adoptim 

 
 

Infermieri Pyetja: 842 

Një grua është duke përdorur diafragmën në mënyrë jo korrekte nëse ajo: 
 

A) Aplikon spermicid brenda kupës dhe rreth buzëve të diafragmës 

B) E lan atë me sapun të butë dhe ujë pas përdorimit dhe më pas e pudros atë me 
niseshte 

 

D) Vendos diafragmën 6 orë para marëdhënies 
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D) Të përdorë një metodë tjetër kontraceptive për një cikël të plotë 

D) Vasektomia bilaterale 

C) Kontraceptivët oral 

 
 
Infermieri Pyetja: 843 

Zonja X. sapo ka patur abort në tremestrin e I-rë dhe është dërguar në shtëpi duke i 

dhënë kontraceptivë oral për tu mbrojtur nga një barrë, ajo është këshilluar të : 

A) Të fillojë kontraceptivet oral që ditën e kryerjes se abortit 

B) Të mënjanojë kontaktin seksual deri sa të pushojë hemorragjia 

C) Të përdorë kondom dhe shkumë për javën e parë 
 

 

Infermieri Pyetja: 844 

Procedura e sterilizimit në meshkuj është: 
 

A) Lidhja e tubave 

B) Spermicitet 

C) Spermitostatikë 
 

 

Infermieri Pyetja: 845 

Metoda më frekuente për kontrollin e lindjeve e përdorur nga femrat15-19 vjeçare është: 
 

A) Depo-Provera 

B) DIU-ja 
 

D) Norplanti 
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A) Diafragmat 

A) C. Trachomatis 

D) Menstruacione më të rënda 

A) Ankesë për kruarje vulvare irrituese 

Infermieri Pyetja: 846 

Zonja X është diagnostikuar dhe trajtuar për sindromin e shokut toksik. Ajo në ndonjë rast 

të marrdhënieve seksuale ka përdorur kontraceptivë të marrë vetë në farmaci. Bazuar në 

anamnezën e saj, çfarë kontracptivësh, nuk duhet të përdorë ajo dhe partner 

B) Kondom vaginal. 

C) Kondomi 

D) Sfungjerët 

 
Infermieri Pyetja: 847 

IST që transmetohen më shpesh janë: 
 

B) N. Gonorrhea 

C) Sifilizi 

D) Vulvovaginal candidosis 

 
Infermieri Pyetja: 848 

Në efektet anësore të DIU (dispozitivi intrauterin) përfshihen: 
 

A) Depresioni 

B) Gjendja e ankthit 

C) Nauzeja dhe dhimbja e kokës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 849 

Cilat nga pikat e mëposhtme sugjeron infermieren që gruaja mund të ketë vaginitis 

monialis? 

B) Dhimbje mesi të padurueshme 

C) Sekrecine të ujshme në ngjyrë të verdhë 

D) Temperaturë 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

B) Përdorimi i kompresave të ngrohta për të lehtësuar crampet 

D) Mungesë e menseve 

A) Cisti ovarial i rupturuar 

B) Dismenorrhea (primare, sekondare) 

 
Infermieri Pyetja: 850 

Kur një femer konsultohet për dismenorrhea primare, cila nga ndërhyrjet e më poshtme jo 

farmakologjike do të përdoret: 

A) Mos bërja e ushtrimeve gjatë periudhës menstruale 
 

C) Shmagia e marrdhënieve seksuale gjatë ditës së parë të menseve 

D) Shmangia e kafeinës gjatë periudhes menstruale 
 

Infermieri Pyetja: 851 

Me amenorre kuptojmë: 

A) Fluks i pakët menstrual 

B) Fluks i shtuar menstrual 

C) Menstruacione të dhimbshme 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 852 

Dhimbja e fortë, akute jo menstruale lidhet me: 
 

B) Dismenorrheanë primare 

C) Dispozitivin Intra- Uterin 

D) Sëmundjet malinje të ovareve 
 

Infermieri Pyetja: 853 

Dhimbja menstruale rekurente dhe në mënyrë periodike lidhet me: 
 

A) Cistet ovariale 
 

C) Sëmundjet inflamatore pelvike akute 

D) Sëmundjet malinje të uterusit 
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C)ditën e dytë ose të tretë pas operacionit 

B) sasi të vogël spotingu mes periodave 

D) ne patologjitë degjenerative në fazën kronike 

C)Ekstrarotacion dhe aduksion i artikulacionit koksofemoral 

 
Infermieri Pyetja: 854 

Gjatë intervistës me një zonjë 31 vjeçare, mamia përpara ekzaminimit rutinë, mbledh të 

dhëna rreth ciklit të fundit menstrual. Ajo duhet të mbledhë informacion shtesë, në rastin 

kur gruaja përshkruan: 

A) rrjedhje shumë të shtuara 
 

C) Gjatësinë e ciklit menstrual nga 26 deri 29 ditë 

D) Rrjedhje menstruale më pak se 5-6 ditë 
 

Infermieri Pyetja: 855 

Terapia me rreze ultraviolet përdoret në pacientët me: 
 

A) tendinit të muskulit biceps në fazën akute 

B) ne traumat e freskëta 

C) ne linfedemat e komplikuara 
 

 

Infermieri Pyetja: 856 

Pas një endoproteze të artikulacionit koksofemoral pozicionimi i kundërindikuar i 

artikulacionit është? 

A) Fleksion, abduksion i artikulacionit koksofemoral 
B) Ekstension dhe abdusksion i artikulacionit koksofemoral 

 

D)Fleksion dhe intrarotacioni artikulacionit koksofemoral 
 

Infermieri Pyetja: 857 

Kur duhet të vertikalizohet një pacient pas një operacioni kardiak? 
 

A)menjëherë pas operacionit 

B)një jave pas operacionit 

 

D)sipas dëshirës së pacientit 
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D)të gjitha alternativat e sipërpërmendura 

C)Punë multidisiplinare 

B)Objektet duhet të vendosen në anën me parezë 

C) muskulin e inervuar dhe muskulin e denervuar 

Infermieri Pyetja: 858 

Rehabilitimi i pacientit është: 

A) Punë individuale e fizioterapistit 

B) Proces pasiv 
 

D)Punë inividuale për infermierin 
 

Infermieri Pyetja: 859 

Ushtrimet aktive janë të rëndësishme për: 
 

A)rritjen e forcës muskulare 

B)përmirësimin e kapacitetit respirator 

C)përmirësimin e qarkullimit të gjakut 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 860 
Vendosja e objekteve në dhomat e pacientëve hemiparezë duhet të jetë: 

 
A)Çdo objekt duhet të vendoset në anën e shëndetshme 

 

C) Nuk është e rëndësishme vendosja 

D) Vendosja e objekteve varet nga dëshira e pacientit 
 
 

Infermieri Pyetja: 861 

Elektrostimulimi është terapi fizike që përdoret për të stimuluar: 
 

A) muskulin e inervuar dhe nervat periferike 

B) muskulin e denervuar dhe nervat periferike 
 

D) nervat periferike dhe palcën e kurrizit 
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B) sistemit të kontrollit te portës në palcën e kurrizit 

B) peshon më pak 

B) ultratigujt 

B) linfedemes 

 
Infermieri Pyetja: 862 

T.E.N.S është terapi antalgjike që e ul dhimbjen nëpërmjet: 
 

A) stimulimit të prodhimit të dopamines 
 

C) bllokimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të madh 

D) shtimit të impulsive në fibrat nervore me kaliber të vogel 
 

 
Infermieri Pyetja: 863 

Sipas parimit të Arkimedi trupi I zhytur në një teren ujor: 
 

A) peshon më shumë 
 

C) nuk I ndryshon pesha 

D) pëson deformime të formës 
 

 
Infermieri Pyetja: 864 

Në tendinitin e kalçifikuar modaliteti i tepapise fizike më efikas është: 
 

A) krioterapia 
 

C) lazerterapia 

D) T.EN.S 
 

 

 

Infermieri Pyetja: 865 

Presoterapia është kunder: 

A) dhimbjes 
 

C) kalçifikimeve 

D) hemoragjise 
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D) në dermatitin purulent 

D)në pacientët e hospitalizuar pas kontrollit dhe aprovimit të mjekut përgjegjës 

C) ujë të ftohtë 

D) akne 

 
Infermieri Pyetja: 866 

Hidrokinezi terapia gjen kunderindikacion absolute në: 
 

A) hemiplegji 

B) paraplegji 

C) spondiloartroze 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 867 

Ushtrimet pasive mund të kryhen: 
 

A) në pacientët pas një kraniotraume 

B) në pacientët në gjendje “shoku” 

C) në të gjithë pacientët e hospitalizuar 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 868 

Përpara fillimit të seances së reabilitimit me një pacient me hemiplegji rekomandohet 

banje me: 

A) ujë të ngrohtë 

B) parafinë 
 

D) hidromasazh 

 
Infermieri Pyetja: 869 

Terapia me rreze utraviolete indikohet në: 
 

A) pelagra 

B) lupusin eritematoz 

C) sarkoidoze 
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D) hipertiroidizem 

B) termik 

D) djegie 

Infermieri Pyetja: 870 

Terapia me rreze utraviolete kunderindikohet në: 
 

A) mundesën e vitamines D 

B) sinuzit 

C) psoriazis 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 871 

Ushtrimet aktive dhe pasive nuk kryhen në rastet kur: 
 

A) pacienti është në gjendje febrile 

B) pacienti ka vështirësi në kryerjen e ushtrimeve 

C) pacienti është i hospitalizuar në reanimacion 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 872 

Ultratingujt në reabilitim, përveç efektit antalgjik I përdorim dhe për efektin: 
 

A) nxirës të lëkurës 
 

C) masazhues 

D) stimulim të nervave 
 
 

Infermieri Pyetja: 873 

Akulli në qoftë se vendoset direkt në lëkure jep: 
 

A) vazodilatacion 

B) rritje të permeabilitetit kapilar 

C) zbehje të lëkurës 
 

 
 
 
 
 

D)të gjitha alternativat e sipërpërmendura 
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B)dy herë në ditë 

D) në bursit të kalçifikuar 

D) rrezatim 

C) në vaskulopatite periferike 

 

Infermieri Pyetja: 874 

Ushtrimet pasive te pacientët e hospitalizuar duhet të kryhen: 
 

A)vetëm një herë në ditë 
 

C)çdo një orë 

D)asnjëherë 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 875 

Terapia me ultratinguj gjen indikacion në: 
 

A) tumore 
B) osteoporoze 

C) linfedemen me fibroze 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 876 

Llampat me rreze ultraviolet bëjnë pjesë në termoterapine me: 
 

A) kunduksion 

B) konveksion 

C) skanim 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 877 

Banjot kontraste gjejnë indikacion : 
 

A) në distrofine muskulare 

B) në infarktin e miokardit 
 

D) artritin rheumatoid 
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D) rrymës elektrike të vazhduar 

D)Për të parandaluar plagët e shtratit 

A) njëngjyrëshe,paralele,koherente 

D) gjinekologji 

 
Infermieri Pyetja: 878 

Jonoforeza është modalitet terapeutik që realizon përshpejtimin e medikamenteve me 

anë të: 

A) fushës manjetike 

B) rrymës elektrike të alternative 

C) vibrimeve akustike 

 
Infermieri Pyetja: 879 

Ushtrimet pasive te pacientët e hospitalizuar bëhen për arsyet: 
 

A) Për të parandaluar vetëm kontrakturat artikulare 

B) Për të ruajtur gjendjen aktuale të pacientit 

C) Për të rritur forcën muskulare 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 880 

Tufa e rrezeve lazer ka keto karakteristika: 
 

B) një ngjyrëshe, paralele, jokoherente 

C) shumë ngjyrëshe paralele, koherente 

D) shumë ngjyrëshe paralele, jokoherente 
 

 
Infermieri Pyetja: 881 

Drita Lazer nuk perdoret në : 
 

A) kirurgji 

B) dermatologji 

C) fizioterapi 
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D)Të gjitha alternativat e mësipërme 

D)të gjitha alternativat e sipërpërmendura 

A)occipitum, sacrum, spina scapulae 

B) me lëvizje rrotulluese të kokës 

 
Infermieri Pyetja: 882 

Pozicionimi i saktë i pacienit në shtrat është i nevojshëm për: 
 

A)parandalimin e plagëve të shtratit (dekubitus) 

B)përmirësimi i qarkullimit të gjakut 

C)përmirësimi i përqëndrimit dhe orietimit në ambient 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 883 

Cila është arsyeja që pacienti i hospitalizuar duhet të ulet për disa orë në karrige? 
 

A) Përmirësimi i gjendjes emocionale 

B) Përmirësimi i frymëshkëmbimit dhe qarkullimit të gjakut 

C)Përmirësimi i drenimit postural 

 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 884 

Cilat janë zonat më të rrezikuara për tu shfaqur një dekubitus? 
 

B)occipitum, spina scapulae, klavikula 

C)os sacrum, thembrat, regioni lombal 

D)asnjë nga alternativat 
 
 

Infermieri Pyetja: 885 

Modaliteti më i përdorur dhe efikas i terapisë me ultratinguj është me: 
 

A) me kontakt direkt 
 

C) me lëvizje perpendikulare 

D) me lëvizje gjatesore të kokës 
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A) çrregullime të sensibilitetit 

C) ultratingujve 

A) dolor, kalor, tumor, rubor, funksioneza 

D) ultratingujt,TENS,lazer 

Infermieri Pyetja: 886 

Terapia me ultratinguj kunderindikohet në: 
 

B) kalçifikime 

C) tendinite 

D) borsite 
 

Infermieri Pyetja: 887 

Sonoforeza është terapi përshpejtimi medikamentesh me anë të: 
 

A) rrymës elektrike 

B) mikrovaleve 
 

D) lazerit 
 
 

Infermieri Pyetja: 888 

Infiamacioni karakterizohet nga këto shenja: 
 

B) dolor, rubor, kalor, tumor, nekroza 

C) kalor, tumor, dolor, hiperplazia, nekroza 

D) hiperplazia, nekroza, dolor 

 
Infermieri Pyetja: 889 

Në dhimbjen e artikulacionit tempo-mandibular modalitet terapeutike që përdoren janë: 
 

A) mikrovalët,lazeri,ultratingujt 

B) TENS,radarterapi,korente interferenciale 

C) presoterapi,radarterapi,korente interferenciale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 890 
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C) shumë të dhimbshme 

C) sinusoidale me frekuence të ulët 

A) shtimin e vazokonstriksionit 

C)çdo 2-3 orë 

Trigger point jane pika: 

A) të padhimbshme të trupit 

B) të agopunturës 
 

D) ku vendosen elektrodat e TENS 
 

Infermieri Pyetja: 891 

Rrymat diadinamike janë rryma: 
 

A) galvanike 

B) alternative retangolare 
 

D) të kombinuara 
 
 

Infermieri Pyetja: 892 

Efektet fiziologjike të rrymave diadinamike nuk lidhen me : 
 

B) shtimin e vazodilatacionit 

C) rritjen e permeabilitetit të membranës qelizore 

D) rritjen e ngacmueshmerisë së fibrave nervore me kalibër të madh 
 
 

Infermieri Pyetja: 893 

Pozicioni i pacientit të hospitalizuar në shtrat ndryshohet: 
 

A) 1 herë në ditë 

B) çdo 7-8 orë 
 

D)sa herë të dëshirojë pacienti 
 
 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 894 
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D) autoaderente 

A) osteoporoze 

C) vazokostriksion 

C) përdoret gjerësisht në rehabilitim 

Elektrodat më komode në përdorim gjatë elektroterapisë janë: 
 

A) plastike 

B) metalike 

C) sfungjerore 
 

 

Infermieri Pyetja: 895 

Manjeto terapia indikohet: 

B) hemiplegji 

C) paraplegji 

D) hypotoni 
 
 

Infermieri Pyetja: 896 

Llampat ultraviolet nuk japin: 

A) djersitje 

B) vazodilatacion 
 

D) ulje të dhimbjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 897 

Terapia fizike : 

A) ka vetëm efekt placebo 

B) nuk perdoret vitet e fundit ne rehabilitim 
 

D) përdoret gjithmone e kombinuar me terapinë medikamentoze 
 
 
 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 898 
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C) Prek vetëm doudenin 

A) femrat me moshen e riprodhimit 

B) Femrat me ngjyre 

D) Nuk shoqerohet me alterime hematologjike 

Për ulcerën peptike janë të verteta pohimet e mëposhtme përveç: 
 

A) Etiopatogjeneza ka lidhje me prishjen e ekuilibrit ndërmjet faktorëve agresiv dhe 

atyre mbrojtës të mukozës 

B) Në etiopatogjenezë ka rol helicobacter pilori 
 

D) Preparatet Antiinflamatorë josteroidë kanë rol të rëndësishëm në shkaktimin e 

ulcerës 

 
Infermieri Pyetja: 899 

Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper: 
 

B) meshkujt 

C) grate ne menopauze 

D) meshkujt ne pubertet 
 
 

Infermieri Pyetja: 900 

Lupusi Eritematoz Sistemik prek me teper: 
 

A) Femrat e bardha 
 

C) Meshkujt e bardhe 

D) Meshkujt me ngjyre 
 
 

Infermieri Pyetja: 901 

Per Lupusin Eritematoz Sistemik jane te gjitha te verteta pervec: 
 

A) Semundja mund te preki cdo organ apo sistem 

B) Fillon me shenja te pergjithshme : dobesi, temperature subfebrile, lodhje 

C) Semundja ka shfaqje ne lekure 
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D) Demtimet ne organet e brendshme jane te parikthyeshme 

A) Perbejne nje shenje laboratorike kryesore ndonese jo specifike per Lupusin 

Eritematoz Sistemik 

C) Semundja eshte me shpeshte ne dekaden e pare dhe te dyte te jetes 

C) Preken me shume artikulacionet e vogla te gishtave 

Infermieri Pyetja: 902 

Lupusi Medikamentoz nuk: 

A) Eshte nje sindrome me shfaqje klinike dhe imunologjike te ngjashme me Lupusin 

Eritematoz Sistemik 

B) Shkaktohet nga prokainamidi, hidralazina, izoniazidi, metildopa, klorpromazina 

C) Jane te rralla prekja e SNQ dhe demtimet renale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 903 

Antikorpet antinuklear: 

B) Bëhen në çdo ekzaminim laboratorik rutinë 

C) Shikohen ne mikroskop te zakonshem 

D) Nuk perbehen nga nentipa antikorpesh 
 
 

Infermieri Pyetja: 904 

Artriti Reumatoid eshte nje semundje per te cilen jane te verteta te gjitha pervec: 
 

A) Prek afersisht 0.8% te popullates 

B) Femrat preken me shume se meshkujt 
 

D) Karakterizohet nga prania e sinoviteve inflamatore persistentete 
 

Infermieri Pyetja: 905 

Artralgjia ne Artritin Reumatoid eshte: 
 

A) Jo simetrike 

B) Pa rritje te ndjeshmerise gjate palpimit dhe enjtje te artikulacioneve te prekura 
 

D) Inflamacioni per kohe te gjate nuk shkakton deformim artikulacionesh 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 906 
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D) Praninë e hiperkeratozës dhe atrofisë së lekurës 

C) Karakteristike per semundjen eshte prania e fibrozes se lekures 

C) Metformina 

D) Ka hipomotilitet ezofageal dhe hipofunksion gastrointestinal 

Shfaqet ekstrartikulare të Artritit Reumatoid përfshijnë të gjitha përveç: 
 

A) Prekje pulmonare 

B) Çrregullime hematologjike 

C) Çrregullime okulare 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 907 

Sklerodermia: 

A) Patogjeneza e semundjes eshte e sqaruar plotesisht 

B) Nuk eshte e lidhur me faktore nderveprues gjenetik dhe mjedisor 
 

D) Semundja prek me teper meshkujt se femrat 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 908 

Per mjekimin e Artritit Reumatoid perdorën Të gjitha përveç: 
 

A) Anti inflamatorët jo steroid 

B) Glukokortikosteroidet intrartikular dhe sistemik 
 

D) Sulfazalazina 
 
 

Infermieri Pyetja: 909 

Sklerodermia difuze 

A) Karakterizohet vetem nga prekja e anesive distale e proksimale 

B) Nuk preken organet e brendeshme 

C) Ka prognoze te mire 
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C) Paraqesin alterime të CPK, SGOT, SGPT 

A) Dermatomiozitin 

B) Dobesi te muskujve proksimale 

A) Efekti i tij vlerësohet permes ndryshimit të vlerave të CPK (kreatin fosfokinazës) 

 
Infermieri Pyetja: 910 

Dermatomioziti dhe polimioziti: 

A) Nuk janë semundje autoimune 

B) Nuk shkaktojnë dobesi dhe dhimbje muskujsh 
 

D) Nuk kanë autoantikorpe karakteristikë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 911 

Rashi ngjyre lejla rreth syve eshte tipik per : 
 

B) Polimiozitin 

C) Sindromin sjogren 

D) Sklerodermine 
 
 

Infermieri Pyetja: 912 

Te semuret me miopati kane: 
 

A) Dobesi te muskujve distale 
 

C) Dobesi te qafes 

D) Nuk kane shqetesime te lokalizuara 
 
 

Infermieri Pyetja: 913 

Mjekimi në dermatomiozit: 

B) Perdoret metformina dhe antiinflamtorët jo steroidë 

C) Mjekohet me ACE inhibitor dhe beta bllokues 

D) Nuk shtë i nevojshëm mjekimi se sëmundja është e përkohshme 
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B) Permasat e vazave te prekura 

B) Eshte vaskulit granulomatoz i aparatit respirator i shoqeruar dhe me 

glomerulonefrit 

B) e meshkujve ne dhjete-vjecarin e dyte dhe te trete te jetes 

C) Prek zakonisht shtyllen kurrizore dhe artikulacionet sakroiliake 

Infermieri Pyetja: 914 

Klasifikimi i vaskuliteve paresore bazohet ne: 
 

A) Agresivitetin e semundjes 
 

C) Ekzistojne dy klasa vaskulitesh 

D) Nuk ka ndryshuar gjate viteve 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 915 

Granulomatoza Wegener eshte: 

A) Vaskulit i vazave te medha 
 

C) Te semuret nuk kane demtime otojatrike 

D) Eshe vaskulit i vazave mesatare 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 916 

Spondiliti ankilozant eshte semundje: 
 

A) e femrave ne dhjete-vjecarin e katert e te peste te jetes 
 

C) e grave ne menopauze 

D) infektive 
 
 

Infermieri Pyetja: 917 

Spondiliti ankilozant eshte semundje inflamatore qe prek: 
 

A) Kryesisht artikulacionet e anesive 

B) Nuk fillon me shenjat e sakroileitit 
 

D) Dekursi natyror i semundjes nuk perfundon ne invalidizim te plote 
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D) Ankesat e te semurit rendohen ne mengjes dhe permiresohen gjate aktivitetit fizik 

A) Me terapi medikamentoze dhe terapi fizike 

B) Hiperuricemia është karakteristike e goutes 

D) Gishtin e madh te kembes 

 
Infermieri Pyetja: 918 

Ankesat e te semurit me spondilit ankilozant : 
 

A) Rendohen nga aktiviteti fizik 

B) Nuk ndikohen nga aktiviteti fizik 

C) Ngurtesimi mengjezor zgjat 15 min 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 919 

Spondiliti ankilozant mjekohet : 

B) Vetem me terapi medikamentoze 

C) Vetem me terapi fizike 

D) Nuk ka nevoje per mjekim shume te gjate pothuajse gjithe jeten 
 
 

Infermieri Pyetja: 920 

Cili nga pohimet e mëposhtme është i saktë për acidin urik: 
 

A) Prodhimi i tij nuk lidhet ngushtë me metabolizmin e purinave 
 

C) Në goute acidi urik në plazëm dhe lëngun jashtëqelizor është në vlera normale 

D) Hiperuricemia është rezultat i vetëm një çrregullimi 
 

 

Infermieri Pyetja: 921 

Podagra fillon zakonisht ne : 

A) Artikulacionin e gjurit 
B) Artkulacionet e gishtave te duarve 

C) Artikulacionin e qafes 
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B) Është i nevojshem analizimi i lengut sinovial 

C) Ne IRA prerenale, intrinseke, dhe postrenale 

A) Renia e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshme e nivelit te kreatinines dhe 

azotemise 

 

Infermieri Pyetja: 922 

Diagnostikimi i podagres: 

A) Mbështëtet vetem ne te dhenat klinike 
 

C) Janë te mjaftueshme vetem te dhenat laboratorike 

D) Asnjëra prej tyre 
 

 
Infermieri Pyetja: 923 

Insuficenca renale akute klasifikohet ne : 
 

A) Ne dy kategori : prerenale dhe postrenale 

B) Ne IRA residuale dhe jo residuale 
 

D) Asnjëra prej tyre 
 
 

Infermieri Pyetja: 924 

Insuficenca renale akute është nje sindrome klinike e karakterizuar nga : 
 

B) Renia e shpejtë e filtrimit glomerualar, ulje e metejshme nivelit te kreatinines dhe 

azotemise 

C) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, ulje e metejshme nivelit te kreatinines dhe 

azotemise 

D) Rritje e shpejtë e filtrimit glomerular, rritje e metejshme nivelit te kreatinines dhe 
azotemise 
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A) Është e pranishme bakteriuria me > 10,000 baktere per ml 

B) Infeksione te rrugeve te poshtme urinare 

A) Infeksionet e rrugeve urinare janë shkak i pergjithshem i sepsisit 

D) Prania e osteoartritit 

 
Infermieri Pyetja: 925 

Kemi infeksion urinar kur: 

B) Është e pranishme bakteriuria me < 10 baktere per ml 

C) Nuk ka baktere ne urinë 

D) Asnjëra prej tyre 
 

 

Infermieri Pyetja: 926 

Cistitet janë : 

A) Infeksione te rrugeve te siperme urinare 
 

C) Janë infeksione te veshkes 

D) Nuk shoqerohen me djegje gjate urinimit 
 
 

Infermieri Pyetja: 927 

Infeksionet e rrugeve urinare: 

B) Infeksionet urinare nuk shoqerohen me dhimbje e djegje gjate urinimit 

C) Nuk shoqerohen me crregullime te aktit te urinimit 

D) Asnjëra prej tyre 
 

Infermieri Pyetja: 928 

IRA prerenale shkakohet nga Të gjitha përveç: 
 

A) Diarresë masive 
B) Hemorragjia e brendshme dhe e jashtme 

C) Humbjet në lekurë (djegjet) 
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B) IRA intrinseke 

D) Asnjërën prej tyre 

D) Nuk merret asnjëherë në konsideratë hemodializa 

B) Perben shkaktun me te shpështë te glomerulonefriteve tek femijet 

 

Infermieri Pyetja: 929 

Nekroza tubulare akute është shkaku me i shpështë i : 
 

A) IRA prerenale 
 

C) IRA postrenale 

D) Asnjëra prej tyre 
 

Infermieri Pyetja: 930 

Studimi i sedimentit urinar jep te dhena te rendesishme per cilen kategori te IRA : 
 

A) IRA prerenale 

B) IRA intrinseke 

C) IRA postrenale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 931 

Të gjitha janë te vërteta për mjekimin e llojeve të ndryshme të insuficiencës renale akute 

(IRA) përveç: 

A) Shumica e rasteve me IRA zgjidhen me masa konservative 

B) Në IRA prerenale nga humbja e lëngjeve duhet bërë korrigjimi i këtyre humbjeve 

C) Në rastet e IRA me pielonefrit përdoren antibiotikë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 932 

Glomerulonefriti akut poststreptokoksik : 
 

A) Nuk është nje nga format me te shpeshta te glomerulonefriteve 
 

C) Nuk ka lidhje me infeksionet e shkaktuara nga streptokoku beta hemolitik i grupit A 

D) Asnjëra prej tyre 
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D) Prania e osteoartritit bashkëshoqërues 

D) Morbus Bekteriev 

D) Morbus Bekteriev 

D) Ndihmon ne venien e diagnozes se embolise pulmonare 

 
Infermieri Pyetja: 933 

Faktorë risku për infeksionet e rrugeve urinare janë Të gjitha përveç: 
 

A) Shtatzania 

B) Diabeti 

C) Aktiviteti seksual 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 934 

Pamja radiologjike e shkopit te bambuse është tipike per cilen patologji: 
 

A) Lupus Eritematoz Sistemik 

B) Artrit Reumatoid 

C) Polimiozit 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 935 

Sakroileiti është shenje fillestare e ciles prej ketyre patologjive : 
 

A) Sklerodermi 

B) Artrit reumatoid 

C) Osteoartrit 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 936 

Me ane te bronkoskopise realizohen Të gjitha përveç : 
 

A) Mundeson vleresimin e anomalive endobronkiale 

B) Vleresimin e rrugeve percjellese te ajrit 

C) Marrjen e biopsise 
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A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit është episodik dhe reversibel 

A) Nje sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i 

sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqëruara me kolle e sputum per te pakten 3 

muaj deri ne 1 vit. 

C) Infeksione te shkaktuara nga mykoplazma pneumonie 

Infermieri Pyetja: 937 

Ne astmen bronkiale : 

B) Reaktiviteti i rrugeve te ajrit ndaj stimujve specifike dhe jo specifike është normal 

C) Te sëmurët nuk Kanëne anamneze prani te sëmundjeve te tjera alergjike 

D) Asnjëra prej tyre 

 
Infermieri Pyetja: 938 

Bronkiti kronik është : 

B) Nje sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i 

sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqeruara me kolle e sputum per te pakten 3 

jave. 

C) Nje sëmundje e sistemit respirator e karakterizuar nga prodhimi i shtuar i 

sekrecioneve mukozale trakeobronkiale te shoqueruara me kolle e sputum per te pakten 

1 muaj. 

D) Asnjëra prej tyre 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 939 

Etiopatogjeneza e bronkitit kronik mendohet te lidhet me shkaktaret e meposhtem 

përveç: 

A) Me tymin e duhanit 

B) Ekspozimi ndaj pluhurave profesionale 
 

D) Ndotja atmosferike 
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C) Nje infeksion i parënkimes pulmonare i shkaktuar nga lloje te ndryshme 

bakteriesh, virusesh, myqesh 

A) Shigella dysanteriae 

A) Radiografia pulmonare 

Infermieri Pyetja: 940 

Pneumonia është : 

A) Pakesim i elasticitetit te rrugeve te ajrit ne nivel te bronkiolave terminale 

B) Shkaktohet nga ekspozimi ndaj pluhurave profesional 
 

D) Asnjë prej pohimeve nuk është i saktë 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 941 

Pneumoni shkaktojne te tera përveç: 
 

B) Klamidia 

C) Rikeciet 

D) Mykoplazma 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 942 

Rol te rëndësishëm ne vendosjen e diagnozes se pneumonise ka: 
 

B) Torakocenteza dhe biopsia e pleures 
C) Shintigrafia 

D) Testet kutane 
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A) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme 

< 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i perhapur 

B) nën 200 mg/dl 

C) Mosmarrja me sporte 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 943 

Ekzaminimi i sekrecioneve te nje te semuri me pneumoni tregon: 
 

B) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme 

> 25 qeliza polimorfonukleare dhe < 10 qeliza epiteliale inflamacioni është i perhapur 

C) Nese ne preparatin e pregatitur nga sekrecionet mukoalveolare janë te pranishme 

< 25 qeliza polimorfonukleare dhe > 10 qeliza epiteliale inflamacioni nuk është i perhapur 

D) Të gjitha janë te pasakta 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 944 

Kolesteroli total duhet mbajtur ne keto vlera: 
 

A) nën 460 mg/dl 
 

C) nën 500 mg/dl 

D) nën 50 mg/dl 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 945 

Faktor madhor risku për Sëmundje të Arterieve Koronare janë të tërë, përveç 
 

A) Dislipidemia 

B) Niveli i lartë i kolesterolit 
 

D) Anamneza familjare 
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D) Infarkti i miokardit 

D) Dëmtimit strukturor i nefroneve 

A) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë 

D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë 

 
 

Infermieri Pyetja: 946 

Ne IRA prerenale, dëmtimi renal është rezulat i Të gjithave përveç: 
 

A) Humbje e volumit nga trakti gastrointestinal 

B) Humbje kutaneale e volumit (djegjet) 

C) Humbje e volumit si rezultat i hemoragjise interne dhe ekstrene 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 947 

Oliguria percaktohet si sekretimi i: 
 

B) me pak se 200 ml/ urinë ne ditë 

C) me shume se 3 l/ urinë ne ditë 

D) me pak se 100 ml/urinë ne ditë 
 
 

Infermieri Pyetja: 948 

Anuria percaktohet si sekretimi i: 
 

A) me pak se 300 ml/ urinë ne ditë 

B) me pak se 400 ml/ urinë ne ditë 

C) me shume se 2 l/ urinë ne ditë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 949 

Ne crregullimet e ritmit bëjnë pjesë Të gjitha përveç : 
 

A) Takikardia sinusale 

B) Bradikardia sinusale 

C) Flateri atrial 
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A) Crregullim i ritimit sinusal 

C) Fibrilacioni atrial 

C) i shpështë 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 950 

Takikardia paroksizmale supraventrikulare me rihyrje pa parangacmim është : 
 

B) Crregullim i ritmit atrial 

C) Crregullim i ritmit junksional 

D) Asnjëra prej tyre 

 
Infermieri Pyetja: 951 

Crregullimet e ritmit sinusal perfshijne Të gjitha përveç: 
 

A) Takikardia sinusale 

B) Bradikardia sinusale 
 

D) Aritmi sinusale dhe disfunksion të nyjes sinusale. 
 
 

Infermieri Pyetja: 952 

Polakiuria është urinim: 

A) naten 

B) me djegje 
 

D) i dhimbshem 
 
 

Infermieri Pyetja: 953 

Enuresis nocturna është urinim: 
 

A) i dhimbshem 

B) me djegje 

C) i shtuar 

D) naten 
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A) Është e palpueshme 

A) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH te ulët 

C) Indometacina 

C) Nuk janë te pranishme Asnjë lloj autoantikorpesh 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 954 

Tiroidja normale: 

B) Nuk është e palpueshme 

C) Është e palpueshme vetem tek meshkujt 

D) Është e palpueshme vetem tek femrat 
 

 
Infermieri Pyetja: 955 

Karakteristike per fazen akute te tirotoksikozes është prania e: 
 

B) T3 dhe T4 te rritura dhe TSH e lartë 

C) T3 dhe T4 te ulta dhe TSH te ulët 

D) Asnjëra prej tyre 
 
 

Infermieri Pyetja: 956 

Per mjekimin e morbus Graves perdorën Të gjitha përveç : 
 

A) Karbimazoli 

B) Metimazoli 
 

D) Propiltiuracili 
 
 

Infermieri Pyetja: 957 

Tiroiditit Hashimoto i perkasin Të gjitha, përveç : 
 

A) Është inflamacion kronik me natyre autoimune i tiroides 

B) Gusha mund te paraqitet asimetrike 
 

D) Pothuajse gjithmone janë te pranishme antikorpet antimikrozomiale 
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D) Atireoza 

A) Prek me shpesh femrat e moshës 30 deri ne 50 vjeç 

D) Nervoziteti 

B) 1.40 g/l 

 
Infermieri Pyetja: 958 

Shkaktare te hipertiroidizmit janë Të gjitha përveç: 
 

A) Sëmundjet autoimune 

B) Patologjitë tumorale 

C) Patologjitë inflamatorë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 959 

Morbus Bazedov: 

B) Mungon ekzoftalmia 

C) Funksioni kardiak është normal 

D) Mungon osteoporoza 
 
 

Infermieri Pyetja: 960 

Rreziqet e hipotiroidizmit janë Të gjitha përveç: 
 

A) Koma miksedematoze 

B) Aksidentet kardiake 

C) Prania e astenise 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 961 

Është i pranishem diabeti kur glicemia esell ne dy dozime është me e lartë se: 
 

A) 2.40 g/l 
 

C) 0.20 g/l 

D) 0.10 g/l 
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C) Mikroangiopatia diabetike 

C) Insuline 

A) Daonil, metformine 

A) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg 

 
Infermieri Pyetja: 962 

Ne komplikacionet metabolike akute te diabetit hyjen Të gjitha përveç: 
 

A) Acidoketoza 

B) Koma hiperosmolare 
 

D) Hipoglicemite 

 
Infermieri Pyetja: 963 

Diabeti i tipit te parë mjekohet me : 
 

A) Daonil 

B) Metformine 
 

D) Dietë hiperkalorike 
 
 

Infermieri Pyetja: 964 

Diabeti i tipit te dyte mjekohet me: 
 

B) Insuline 

C) Diete hiperkalorike 

D) Kufizim i aktivitetit fizik 
 
 

Infermieri Pyetja: 965 

Presion arterial normal konsiderohen vlerat e meposhtme: 
 

B) Sistoliku me i madh se 140 mmhg dhe diastoliku me i madhe se 90 mmhg 

C) Sistoliku ndermjet 160-180 mmhg dhe diastolike 90-120 mmhg 

D) Sistoliku me i madh se 190 mmhg dhe diastoliku me i madh se 100 mmhg 
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C) Sistoliku 140-180 mmhg dhe/ose diastoliku 90-95 

B) Shtimin ne peshë 

A) Metotreksat 

C) Artrit Reumatoid 

 
Infermieri Pyetja: 966 

Hipertension arterial pragu konsiderohet : 
 

A) Me shume se 180 mmhg dhe/ose me shume se 105 

B) Sistolike 140-180 mmhg dhe/ose diastolike 90-105 
 

D) Sistoliku me i vogel se 140 mmhg dhe diastoliku me i vogel se 90 mmhg 
 
 

Infermieri Pyetja: 967 

Mjekimi i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç : 
 

A) Aktivitetin fizik 
 

C) Kufizimin e kripes 

D) Lenien e alkolit 
 
 

Infermieri Pyetja: 968 

Mjekimi farmakologjik i hipertensionit arterial perfshin Të gjitha përveç : 
 

B) Betabllokues 

C) Ace inhibitorë 

D) Antagoniste te kalciumit 

 
Infermieri Pyetja: 969 

Panusi është strukture histologjike qe vihet re tek te sëmurët me : 
 

A) Lupus Eritematoz Sistemik 

B) Sklerodermi difuze 
 

D) Dermatomiozit 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al 

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

C) Sakroileiti 

A) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te siperme urinare 

B) Tolerance ndaj te ftohtit 

B) Antidepresantet triciklike 

 

Infermieri Pyetja: 970 

Manifestimi me i zakonshem dhe nga me te hershmit qe vihet re ne Morbus Bekteriev 

është : 

A) Rashi malar ne forme fluture 

B) Artriti simetrik i artikulacioneve Të vogla te duarve 
 

D) Polifagi dhe polidipsi 

 
Infermieri Pyetja: 971 

Pielonefriti: 

B) Perfaqeson nje infeksion te rrugeve te poshtme urinare 

C) Nuk është i dhimbshem 

D) Asnjëra prej tyre 
 

Infermieri Pyetja: 972 

Hipotiroidizmi shfaqet me simptomat e meposhtme përveç: 
 

A) Krampe muskulare 
 

C) Konstipacion 

D) Gjendje te pergjumur 
 
 

Infermieri Pyetja: 973 

Cili nga medikamentet konsiderohet si linja e parë e mjekimit ne depresionin madhor dhe 

crregullimin obsesiv kompulsiv? 

A) Inhibitorët selektive te rikapjes se serotonines 
 

C) Stabilizuesit e humorit 

D) Benzodiazepinat 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 974 
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A) Për të kontrolluar dhimbjen nevojiten doza më të mëdha opioidesh krahasuar me 

atë që mjaftonte javët e para 

A) Uljes te funksionit renal 

B) Artriti reumatoid 

Cila prej përgjigjeve tregon praninë e tolerancës ndaj opioideve? 
 

B) Duhen dhënë stimulantë për të balancuar efektet sedative të opioideve 

C) Pacienti bëhet anksioz kur kujton orën kur duhet të marrë opioidet 

D) Pacienti nuk ka konstipacion pas marrjes së dozave të zakonshme të opioideve 
 
 

Infermieri Pyetja: 975 

Nje pacient 53 vjeçar, i cili mjekohet me ibuprofen 400mg dy here ne ditë per te kuruar 

dhimbjen kronike te mesit krijon edeme e ekstremiteteve te poshtme. Infermierja qe 

kujdeset per te mendon se edema është rezultat i : 

B) Uljes se nivelit te kreatinines 

C) Rritje te filtrimit glomerular 

D) Rritje te nivelit te proteinave plazmatike 
 
 

Infermieri Pyetja: 976 

Cila prej sëmundjeve te meposhtme muskulo-skeletike karakterizohet nga prania e 

nyjeve te Heberdenit? 

A) Lupusi eritematoz sistemik 
 

C) Sclerodermia 

D) Osteoporoza 
 

 

 

 

 

 

 

Infermieri Pyetja: 977 
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B) Është sëmundje qe vjen si pasoje e shtimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra 

mbiveshkorë 

A) Hiperkalemise 

B) Terapi medikamentoze dhe fizike 

D) Noduse subkutane 

Sindroma Kushing : 

A) Është sëmundje qe vjen si pasoje e zvoglimit te prodhimit te kortizolit nga gjendra 

mbiveshkorë 

 
 
 

C) Është sëmundje qe karakerizohet nga dhimbja e mesit dhe ngurtesimi mengjezor 

D) Ne kete sëmundje mungojne shenjat e virilizmit si depozitimi i dhjamit ne regjionet 

ndermje shpatullave 

 
 

Infermieri Pyetja: 978 

Karakteristike per sindromen Kushing është prania e Të gjithave, përveç : 
 

B) Alkalozës metabolike 

C) Prodhimit ektopik të ACRH 

D) Artriti simetrik i artikulacioneve interfalangeal proksimale 
 
 

Infermieri Pyetja: 979 

Terapia e spondilitit ankilozant perfshin: 
 

A) Vetem terapi medikamentoze 
 

C) Levotiroskine dhe deksametazon 

D) Desmopresine dhe indometacine 
 
 

Infermieri Pyetja: 980 

Te sëmurët me poliarterit nodoz kutan kanë: 
 

A) Renie ne peshë 
B) Temperature 

C) Dëmtime ne organe 
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D) te anesive 

B) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterieve të mëdha 

D) Metotreksati 

D) Hepatitit A 

Infermieri Pyetja: 981 

Ne sklerodermine e lokalizuar ka dëmtime vetem: 
 

A) te miokardit 

B) renale 

C) gastrointestinale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 982 

Arteriti Takayasu: 

A) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterive ë vogla 
 

C) Eshtë inflamacion granulomatoz i arterieve të mesme 

D) Nuk është inflamacion granulomatoz 
 
 

Infermieri Pyetja: 983 

Ne mjekimin e pneumonise perdorën me shpesh preparatet e meposhtme përveç: 
 

A) Ampicilina 

B) Ceftazidina 

C) Eritromicina 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 984 
Cirroza e mëlçisë mund te shkaktohet nga faktorët e meposhtem përveç: 

 
A) Hepatitit B 

B) Hepatitit C 

C) Alkolit 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 985 

Ne hepatitin alkolik 
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B) Vlerat a aspartat amiontransferazes (GPT) janë thuajse dy here me te larta se ato 

te alanin aminotransferazes (GOT) 

D) Voltaren ne doze te lartë 

A) Bifosfonate 

B) degjenerative muskuloskeletike 

A) Inflamatorë 

A) Vlerat e aspartat aminotransferazes (GPT) janë ne norme 
 

C) Bilirubina është ne norme 

D) Pacienti nuk ka ndryshime te orëksit 
 
 

Infermieri Pyetja: 986 

Mjekimi i cirrozes alkolike perfshin Të gjitha përveç : 
 

A) Diete 

B) Nderprerje te marrjes e alkolit 

C) Vitamin terapi 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 987 

Osteoporoza mjekohet me : 

B) Kripra te arit 

C) D- penicilamine 

D) Azatioprine 
 

Infermieri Pyetja: 988 

Osteoartriti është: semundje: 

A) inflamatorë muskuloskeletike 
 

C) endokrine 

D) gjenetike 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 989 

Glukokortikosteroidet e injektueshem ne artikulacione indikohen te perdorën ne 

patologjite muskuloskeletike : 
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D) Melena 

B) Toraco-freno-laparotomik 

C) Sintetike 

B) Mekanike 

C) Ne prani te osteoporozes 

D) Ne prani te frakturave 
 
 

Infermieri Pyetja: 990 

Pneumonia atipike karakterizohet nga keto shenja përveç: 
 

A) Dobesi trupure 

B) Dhimbje koke 

C) Kolle e thate 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 991 

Të gjitha sa me poshte janë te vërteta per IRA postrenale përveç: 
 

A) Është mjaft e shpështë ndermjet te semureve ambulatorë 

B) Prek me shume burrat sesa gratë 

C) Ne shumicen e rasteve i detyrohet bllokimit uretral. 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 992 

Cili incision lejon nje nderhyhet ne te njejten kohe ne kavitetin torakal dhe abdominal? 
 

A) Sternotomia 
 

C) Median 

D) Bisubcostal 
 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 993 

Fijet e polipropilenit janë fije: 
 

A) Natyrale 

B) Artificiale 
 

D) Shkaktohet nga medikamente qe reduktojne filtrimin glomerular 
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B) Hemostazen e variceve te ezofagut 

A) Rrugeve biliare/biles 

C) Hemostazen endoskopike 

C) Infeksioni i plagës 

D) Vegjetale 
 
 

Infermieri Pyetja: 994 

Sonda Sengstaken -Blakemorë perdorët per: 
 

A) Kateterizimin e vezikes urinare 
 

C) Tharjen e sekrecioneve gastrike 

D) Enteroklizma 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 995 

Dreni Kehr perdorët per drenimin e: 
 

B) Kolonit/duodenit 

C) Toraxit 

D) Abceseve 
 
 

Infermieri Pyetja: 996 

Skleroterapia ne endoskopi perdorët ne: 
 

A) Heqjen e trupave te huaj 

B) Zgjerimin e stenozave te aparatit tretes 
 

D) ERCP pankreato-kolangiografia retrograde endoskopike 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 997 

Cila nga keto nuk është komplikacion i menjehershem pas operacionit? 
 

A) Obstruksioni i rrugeve te ajrit 

B) Nauze dhe te vjella 
 

D) Ankthi dhe dhimbja 
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C) Katekolaminat 

B) venoze qendrorë 

D) Infeksionet 

 
Infermieri Pyetja: 998 

Ne reaksionin e alarmit, pergjigja neuronale realizohet nga: 
 

A) Hormonet 

B) Riekuilibri hidro-elektrolitik 
 

D) Reaksionet hemodinamike 
 
 

Infermieri Pyetja: 999 
Solucionet e glukozes 10%, 20% dhe 33% injektohen ne sistemet: 

 
A) venoze periferike 

 

C) arteriale periferike 

D) arteriale qendrorë 
 
 
Infermieri Pyetja: 1000 

Cila nga keto nuk është komplikacion I menjehershem i nderhyrjeve venoze qendrorë? 
 

A) Hematoma lokale 

B) Pneumotoraksi 

C) Ndryshimet kardiake 
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C) Hiperglicemi 

C) Hematoma lokale 

D) Hipotensioni arterial 

C) Bllokimet e venave te thella 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1001 

Cila nga keto nuk është shenje klinike e embolise me gaz? 
 

A) Insuficenca kardiocirkulatorë/ cianoza 

B) Polipnea 
 

D) Dhimbja 
 

 
Infermieri Pyetja: 1002 

Cila nga keto nuk është komplkacion i mevonshem i nderhyrjeve venoze qendrorë? 
 

A) Infeksioni 

B) Thyerja e kateterit 
 

D) Tromboza e thellë venoze 
 

Infermieri Pyetja: 1003 

Këto janë ndryshimet në qarkullimin venoz në ulçerat venoze të këmbës përveç njërës: 
 

A) Mungesa e valvulave të thella 

B) Bllokimi i venave të thella 

C) Fistula arterio-venoze 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1004 

Cila nga keto nuk është shkak i krijimit te ulcerave diabetike? 
 

A) Mikro/makro angiopatia 

B) Dëmtimet trofike nga pakesimi i qarkullimit te gjakut 
 

D) Prirja per infeksione 
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A) nga dekubituset 

D) Lloji i antibiotikut të përdorur 

A) Dehidrimi i të sëmurit 

B) Defiçitet e vitaminave 

 
 

Infermieri Pyetja: 1005 

Sindromat e imobilizimit kanë te bëjnë me ulcerat: 
 

B) arteriale 

C) diabetike 

D) neuropatike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1006 

Këto janë kushtet e zhvillimit të infeksionit në plagët kirurgjikale përveç njërit: 
 

A) Vaskularizimi i keq 

B) Prania e trupave të huaj dhe nekrozave 

C) Flora polimikrobiale 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 1007 

Këto janë faktorët e përgjithshëm që vonojnë shërimin e plagëve, përveç: 
 

B) Mosha e madhe 

C) Hipoproteinemia 

D) Prania e trupave të huaj në plagë 

 
Infermieri Pyetja: 1008 

Këto janë faktorët lokalë që vonojnë shërimin e plagëve, përveç: 
 

A) Infeksioni bakterial i plagës 
 

C) Hematomat 

D) Indet e devitalizuara 
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C) 8 orë 

B) 20-25 

B) Fistula 

 
Infermieri Pyetja: 1009 

Nje plagë quhet e kontaminuar kur kalojne se paku: 
 

A) 1-2 orë 

B) 4 orë 
 

D) 16 orë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1010 

Matja e nivelit te albumines ne gjak lidhet me cilin nga parametrat e vleresimit te 

ushqyerjes se nje pacienti? 

A) Klinike 

B) Antropometrik 

C) Biohumerale 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1011 

Sa është BMI (Body mass index) ne njerëzitnormale? 
 

A) 15-20 kg/m2 
 

C) 25-30 

D) 30-35 
 

Infermieri Pyetja: 1012 

Cila nga keto nuk është patologji e menjehershme dhe fillestare e stomave te aparatit 

tretes? 

A) Pezmatimi I lëkurës 
 

C) Hemoragjia 

D) Edema 
 
 

D) Imunologjike 
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A) Terheqja, mbledhja e gojezes 

B) Keto-acidoza diabetike 

D) Sindromi okluziv nga invaginacioni i zorrës 

B) Tranziti intestinal 

 
Infermieri Pyetja: 1013 

Cila nga keto nuk është patologji e vone e stomave (gojezave) te aparatit tretes? 
 

B) Granuloma 

C) Fistula 

D) Hernie 
 
 

Infermieri Pyetja: 1014 

Cila nga patologji është shkak i abdomenit akut JO-Kirurgjikal? 
 
A) Apendisiti akut 

 

C) Divertikuliti (divertikuli i zorrës së hollë/trashë) 

D) Infarkti intestinal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1015 

Cila nga këto patologji është shkak i abdomenit akut Kirurgjikal? 
 

A) Patologjitë metabolike dhe endokrine 

B) Sëmundjet reumatizmale dhe të kolagjenit 

C) Insuficenca mbiveshkore 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1016 

Cili nuk është shkaktar i dhimbjes në abdomenin akut kirurgjikal? 
 

A) Hemoragjia peritoneale 
 

C) Bllokimi i tranzitit 

D) Ischemia/infarkti intestinal 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

B) Nga lloji i analizave dhe ekzaminimeve preoperatorë 

D) hipertensioni 

A) Abscesi 

D) Lidhet me nenushqyerjen 

 
Infermieri Pyetja: 1017 

Karakteri dhe shkalla e ndryshimeve qe ndodhin ne organizmin e te operuari,t varen nga 

keto faktorë përveç njerit: 

A) Nga lloji i anestezise 
 

C) Nga pergatitja preoperatorë 

D) Nga gjendja e të sëmurit para operacionit 
 

Infermieri Pyetja: 1018 

Pneumotoraksi nuk shkaktohet nga: 

A) traumat 

B) një patologji neoplazike e pulmonit 

C) aplikimi i sistemeve totalisht te qendrueshme 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1019 

Ka kapsul piogjene: 

B) Flegmona 

C) Celuliti 

D) Forunkula 

 
 

Infermieri Pyetja: 1020 

Nuk është e vërtetë për obezitetin: 
 

A) Haset shpesh 

B) Gjendet me shumë ne meshkujt 

C) Faktore predispozues mund te jete rritja e estrogjeneve ne gjak 
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D) Diabeti melitus 

C) Hernia strangulative 

C) lateral të sipërm 

A) Antiseptikën fizike 

 
 

Infermieri Pyetja: 1021 

Nuk është semundje kirurgjikale: 
 

A) Ulcera e përforuar 

B) Kanceri i stomakut 

C) Ulcera stenozante grada IV 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1022 

Përben urgjence kirurgjikale: 

A) Kalkuloza e kolecistes 

B) Akalazia e ezofagut 
 

D) Noduli i ftohte i tiroides 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1023 

Kanceri i gjirit prek më shpesh kuadratin: 
 

A) medial të sipërm 

B) medial të poshtëm 
 

D) lateral të poshtëm 
 
 

Infermieri Pyetja: 1024 

Përdorimi i garzave hyn në: 

B) Antiseptikën kimike 

C) Antiseptikën mekanike 

D) Antiseptikën biologjike 
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B) Një paisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të pakontrolluar për 

të ndërprerë një aritmi 

B) stomakut 

D) Kolecistiti akut kalkuloz 

Infermieri Pyetja: 1025 

Në pozicionimin e pacientit në tavolinën e opëracionit duhet pasur parasysh të gjitha të 

poshtëshënuara përveç: 

A) Të evitohet komprimimi abdominal i tejzgjatur 

B) Të përdoren metodat që parandalojnë dekubituset 

C) Të evitohet aplikimi për kohë të gjatë në gjymtyrë i lakut hemostatik 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1026 

Sindromi Dumping është komplikacion i kirurgjisë së: 
 

A) duodenit 
 

C) kolecistës 

D) heparit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1027 

Nuk është urgjencë ekstreme kirurgjikale: 
 

A) Ruptura e lienit 

B) Ruptura kataklizmike e barrës ekstrauterine 

C) Embolia arteriale mezenteriale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1028 

Defibrilatori nuk është: 

A) Një paisje me anë të të cilit i jep pacientit një shkarkim elektrik të kontrolluar për të 

ndërprerë një aritmi 

 
 
 

C) Një paisje që ushqehet me bateri të karikueshme ose rrjet i vazhdueshem tensioni 

D) Një paisje që realizon shkarkesën te pacienti me anë të dy elektrodave 
 

D) Të pozicionohet pacienti si ndihet më mirë 
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A) trajtohen kirurgjikalisht të sëmurët 

B) Seksi 

D) Mungesa e hidroniveleve ne radiografi 

D) Nxehtesia 

 
 

Infermieri Pyetja: 1029 
Salla operatore është vendi ku: 

 

B) shtrohen për trajtim pacientët 

C) shtrohen për trajtim pacientët kirurgjikal 

D) trajtohen intensivisht te sëmurët kirurgjikal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1030 

Është parimi me i rendesishem ne ndarjen ne dhoma te te sëmurëve kirurgjikal: 
 

A) Mosha 
 

C) Asepsia 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1031 

Nuk është karakteristike ne ileusin mekanik: 
 

A) Stop i feceve dhe gazrave 

B) Nauze e te vjella 

C) Dhimbja abdominale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1032 

Agjenti me i vlefshem i përdorur si sterilizues te autoklavi është: 
 

A) Ajri ujor nenpresion 

B) Forma e autoklavit 

C) Koha 
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D) refluksi i lëngut biliar 

A)zgjerimin në pikën e bashkimit të faringut me ezofagun 

C) Leukopenia 

D) Limfangoidi 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1033 

Cila nga të mëposhtmet nuk është komplikacion i ulçerës gastrike: 
 

A) hemorragjia 

B) stenoza 

C) degjenerim neoplazik 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1034 

Divertikuli i Zenkerit ka të bëjë me: 
 

B) zgjerim në bifurkacionin e trakesë 

C) zgjerim në pjesen fundore të ezofagut 

D) mungesë e lirimit të sfinkterit të poshtëm ezofageal 
 

 
Infermieri Pyetja: 1035 

Nuk është karakteristike e fazes akute te infeksionit : 
 

A) Dhimbja 

B) Temperatura 
 

D) Hiperemia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1036 

Është inflamacion i gjendrave limfatike: 
 

A) Limfadeniti 

B) Celuliti 

C) Furunkuli 
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C) Merret me rruge arteriale 

C) plagë operatore 

C) për të mbajtur agen 

C) Laparoskopia 

 

 
Infermieri Pyetja: 1037 

Nuk është e vërtetë për ushqimin parenteral qe: 
 

A) Është ushqim artificial i pacientit kirurgjikal 

B) Merret me rruge venoze 
 

D) Merret kur ushqimi oral ose enteral jane te pamundura 
 
 

Infermieri Pyetja: 1038 

Cila nga këto plagë është e pastër? 
 

A) plagë traumatike e bërë brenda 8 orëve të para 

B) plagë nga djegiet 
 

D) plagë traumatike nga mjete prerëse sterile 

 
Infermieri Pyetja: 1039 

Portagia është instrument kirurgjikal që përdoret: 
 

A) për të suturuar 

B) për të diveriguar 
 

D) për të mbajtur lamën 

 
Infermieri Pyetja: 1040 

Kirurgji mini-invazive quhet: 

A) Lapartomia 

B) Torakotomia 
 

D) Endoskopia 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

C) Kalkuloza e kolecistes 

D) Vaskulare 

C) Abscesin 

A) Hemorragjine digjestive 

 
Infermieri Pyetja: 1041 

Nuk është urgjence kirurgjikale: 
 

A) Hemorragjia digjestive 

B) Ulcer bulbi duodeni e përforuar 
 

D) Apendiciti akut 
 

 

Infermieri Pyetja: 1042 

Antiseptikën nuk e ndajmë në: 

A) Fizike 

B) Kimike 

C) Biologjike 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1043 

Fluktuacioni është karakteristik për: 
 

A) Flegmonën 

B) Limfangoidin 
 

D) Celulitin 
 
 

Infermieri Pyetja: 1044 

Fibrogastroskopia mund te jete mjet trajtimi për: 
 

B) Përforacionin e ulcers duodenale 

C) Stenozen pylorike 

D) Përitonitin post ulceres se përforuar 
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B) Hemoptizia 

D) Diarre masive 

B) Nenushqyerjai 

D) Cianoza 

 
 

Infermieri Pyetja: 1045 

Nuk ndodh ne hemorragjine gastro intestinale: 
 

A) Melena 
 

C) Hematemeza 

D) Anemia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1046 

Janë karakteristike në ileusin mekanik përveç: 
 

A) Stop i feçeve dhe gazrave 

B) Nauze e të vjella 

C) Prania e hidroniveleve në radiografi 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1047 

Nuk është komplikacion i nderhryjeve venoze qendrore: 
 

A) Pneumotoraksi 
 

C) Limforrea 

D) Embolia 
 

 
Infermieri Pyetja: 1048 

Janë karakteristikë e fazes akute të infeksionit përveç: 
 

A) Dhimbja 

B) Temperatura 

C) Leukocitoza 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

D) Ndodh vetëm nën lëkurë 

C) Hidroadeniti 

B) Limfadenit 

B) Kalcitonine 

 
Infermieri Pyetja: 1049 

Nuk është e vërtetë për abscesin: 
 

A) Prania e kapsulës piogjene 

B) Prania e fluktuacionit 

C) Mund të jetë i nxehtë/i ftohtë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1050 

Është inflamacion i gjendrave te djerses: 
 

A) Adeniti 

B) Celuliti 
 

D) Furunkuli 
 
 

Infermieri Pyetja: 1051 

Infeksioni rrugëve limfatike quhet: 
 

A) Mastit 
 

C) Limfangoid 

D) Furunkul 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1052 

Tiroidja prodhon: 

A) Serotonine 
 

C) Histamine 

D) Glukagon 
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A) Uljen e Kalciumit ne lengun jashteqelizor 

C) Infektive 

D) Tetani 

B) Tetani 

 

Infermieri Pyetja: 1053 

Kalcitonina ben: 

B) Rritjen e kalciumit ne lengun jashteqelizor 

C) Uljen e depozitimit te kalciumit ne kocka 

D) Rritjen e kalciumit ne urine 
 
 

Infermieri Pyetja: 1054 

Origjina etiologjike e tiroiditit akut eshte: 
 

A) Virale 

B) I panjohur 
 

D) Autoimmune 
 
 

Infermieri Pyetja: 1055 

Tiroiditi kronik sklerotik Riedel jep keto shenja klinike pervec: 
 

A) Dispne 

B) Disfoni 

C) Hipotiroidizem 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1056 

Cila nga keto nuk eshte komplikacion i kirurgjise se tiroideve (tiroidektomise)? 
 

A) Disfoni 
 

C) Infeksion, sepsis 

D) Krize tirotoksike 
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D) Pleures 

D) Shtim ne peshe 

B) Infeksion 

B) Hemotoraks 

 
Infermieri Pyetja: 1057 

Karakteristikat klinike te morbus Bazedow jane keto pervec: 
 

A) Takikardi 

B) Ekzoftalmi 

C) Shqetesime/pagjumesi 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1058 

Hemotoraksi shkaktohet nga keto gjendje pervec: 
 

A) Infarkt pulmonar 
 

C) Trauma 

D) Neoplazi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1059 

Cila nga keto nuk eshte shenje e nje mediastiniti akut? 
 

A) Dhimbje 
 

C) Kolle 

D) Disfagi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1060 

Mezotelioma eshte tumor i: 

A) Bronkeve 

B) Parenkimes pulmonare 

C) Mediastinit 
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B) 25-45 vjec 

C) E vonshme 

B)Mungesa e lirimit të sfinkterit të poshtëm ezofageal 

 
Infermieri Pyetja: 1061 

Mastopatia fibrocistike prek grate e moshes: 
 

A) 20-25 vjec 
 

C) 40-50 vjec 

D) 50-60 vjec 
 
 

Infermieri Pyetja: 1062 

Dhimbja si shenjë e kancerit të stomakut është: 
 

A) E hershme 

B) Gjatë zhvillimit të sëmundjes 
 

D) Gjatë gjithë kohës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1063 

Akalazia e ezofagut është: 

A)Zgjerim i ezofagut në formë trastëzash 
 

C)Zhvendosja e stomakut në kraharor nëpërmjet hiatusit diafragmatik 

D)Mungesa e lirimit të sfinkterit të sipërm ezofageal 

 
 

Infermieri Pyetja: 1064 

Cili nga këto është shkak i divertikulit të traksionit në ezofag? 
 

A) Rritja e presionit intraluminal 

B) Djegiet e ezofagut 

C) Ulcerat e ezofagut 

D) Proceset cikatrizuese trakeobronkiale të puthitura me ezofagun 
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D) Rrugeve biliare te jashtme 

B) Hipërtensioni portal 

C) Kalkuloza e kolecistës 

B) Hepatike 

 
Infermieri Pyetja: 1065 

Biliomat jane pasoja te traumes se: 
 

A) Stomakut 

B) Duodenit 

C) Heparit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1066 

Këto jane shkaqet e abcesit hepatik përvec: 
 

A) Stenoza biliare 
 

C) Kalkuloza biliare 

D) Infeksion i përgjithshem 
 
 

Infermieri Pyetja: 1067 

Pasojat e kolangitit sklerotizues janë këto përveç: 
 

A) Cirroza 

B) Hipertensioni portal 
 

D) Variçet e ezofagut 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1068 

Ikteri nga deficitet enzimatike (semundja Crigler-Mayor) ka natyre: 
 

A) Prehepatike 
 

C) Post hepatike 

D) Idiopatik 
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A) Fistul biliare 

C) Kalkuloza intrahepatike 

B) Apendektomi 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1069 

Cila nga keto nuk eshte nderlikim pas kolecistektomise (heqjes kirurgjikale te kolecistes) 

? 
 

B) Hemoragji 

C) Demtim i rrugeve biliare 

D) Gure ne rruget biliare 
 
 

Infermieri Pyetja: 1070 

Cila nga keto nuk eshte nderlikim i litiazes se kolecistes? 
 

A) Fistula biliare 

B) Pezmatimi 
 

D) Hemobilia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1071 

Incizioni ne piken Mc Burney kryhet per: 
 

A) Kolecistektoni 
 

C) Hernie te paretit abdominal 

D) Kalkuloze biliare 
 

 
Infermieri Pyetja: 1072 

Cili nga këto nuk është nderlikim postopërator i hernies inguinale ? 
 

A) Hematoma e sakusit scrotal 

B) Atrofi testikulare 

C) Përforacion i zorreve 

 
 
 

D) Ileusi 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

A) Tumori renal 

C) Diarre 

B) Ikteri 

D) Ikter 

 

Infermieri Pyetja: 1073 

Cili nga këto nuk klasifikohet ne tumore retroperitoneale? 
 

B) Lipoma 

C) Leiomioma 

D) Hemangiosarkoma 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1074 

Cila nga këto nuk është klinike e fibrozes retroperitoneale? 
 

A) Ikteri 

B) Tromboflebitet 
 

D) Dhimbje 
 
 

Infermieri Pyetja: 1075 

Cila nga këto nuk është shenjë e neoplazive retroperitoneale? 
 

A) Hemoragji gastrointestinale 
 

C) Tromboza venoze 

D) Dizuria 
 

Infermieri Pyetja: 1076 

Cila nga këto nuk është shenjë e insulinomes? 
 

A) Hipoglicemia 
B) Halucinacione 

C) Cefale 
 

 
 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

C) Hipobilirubinemi 

D) Retensioni urinar 

C) Inkontinenca (mosmbajtja e urinës) 

D) Dizuria 

 

Infermieri Pyetja: 1077 

Vipoma (sekretimi i peptidit vazokativ intestinal) nuk shoqerohet me cilen? 
 

A) Diarre 

B) Hipokalemi 
 

D) Hipokloremi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1078 

Cila nga këto nuk është komplikacion i cistektomise? 
 

A) Hemoragjia 

B) Tromboza venoze e thelle 

C) Laparocela 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1079 

Cila nga këto nuk është komplikacion i prostatektomise? 
 

A) Hemoragjia 

B) Sepsisi abdominal 
 

D) Anemia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1080 
Cila nga këto nuk është shkak i hidronefrozes? 

 
A) Litiaza (guret) ne sistemin urinar 

B) Keqformimet 

C) Fibroza retropëritonelae 
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B) Stadi II a 

C) > 5 cm 

D) Hemoragji 

B) Kontraksionet e muskujve te kembes 

Infermieri Pyetja: 1081 

Deri ne çfarë stadi sipas klasifikimit te Leriche-Fontaine te stenozes ateromatoze te 

pjeses iliako-femorale merret ne considerate terapia medikamentoze? 

A) Stadi I 
 

C) Stadi II b 

D) Stadi III 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1082 

Kirurgjia ne aneurizmen abdominale merret ne konsiderate kur aneurizmi ka diameter: 
 

A) > 2cm 

B) >3 cm 
 

D) > 7 cm 
 
 

Infermieri Pyetja: 1083 

Cila nga këto nuk është simptome e tromboembolise arteriale? 
 

A) Dhimbje 

B) Mungese pulsi 

C) Zbehtesi 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1084 

Gjaku rrjedh ne venat e kembes i shtyre nga këto faktore përvec njëres: 
 

A) Presioni arterial 
 

C) Shtyrja nga valvulat e venave 

D) Aspiracioni kardio torakal 
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B) Zgjerim i vazhdueshem e i qendrueshem i një arterie për shkak te ndryshimeve ne 

muret e saj 

C) Hipotensioni arteria 

C) Rreth moshës 6-7 vjeç 

 
Infermieri Pyetja: 1085 

Aneurizma është: 

A) Semundje degjeneruese me grumbullimin e qelizave me prejardhje nga indi lidhor, 

lipide etj 

 
 
 

C) Bllokim akut një arterie ardhur nga trombet ne arteriet me demtime te shtreses 

intime 

D) Çarje gjatësore e tunike media te arteries 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1086 

Cila nga këto nuk ben pjese ne etiopatogjenezen e tromboflebiteve sipefaqesore? 
 

A) Hipërkoagulabiliteti 

B) Demtimet parietale 
 

D) Shtjellat e rrjedhes se gjakut 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1087 

Dhëmbët e qumështit zëvendësohen me dhëmbët e përhershëm: 
 

A) Rreth moshës 3-4 vjeç 
B) Rreth moshës 4-5 vjeç 

 

D) Rreth moshës 8-9 vjeç 
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A) Fëmija i lindur para 37 javësh moshë shtatzënie 

D) Faktorët gjenetikë 

D) 5 muaj 

A) Mineralizimin e kockës 

Infermieri Pyetja: 1088 

Quhet fëmijë prematur: 

B) Fëmija që lind para 37 javësh moshë shtatzënie dhe me peshë nën 2500 g 

C) Fëmija i lindur pas 42 javësh moshë shtatzënie 

D) Fëmija që lind ndërmjet 37 dhe 42 javësh moshë shtatzënie 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1089 

Faktorët e jashtëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të: 
 

A) Kushtet social-ekonomike 

B) Klima tropikale 

C) Sëmundjet kronike pas lindjes 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1090 

Fëmija e dyfishon peshën e lindjes në moshën: 
 

A) 1 vjeç 

B) 10 muaj 

C) 8 muaj 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1091 
Vitamina D merr pjesë në: 

 

B) Aktivitetin nervor 

C) Pjekurinë seksuale 

D) Hematopoezë 
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B) 12 muaj 

B) 50 cm 

B) Kushtet social-ekonomike 

C) më të larta ose të barabarta me 15 mg/dl 

 
Infermieri Pyetja: 1092 

Fëmija e trefishon peshën e tij në moshën: 
 

A) 8 muaj 
 

C) 1.5 vjeç 

D) 2 vjeç 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1093 

Gjatësia e fëmijës në lindje është rreth: 
 

A) 60 cm 
 

C) 40 cm 

D) 30 cm 
 
 

Infermieri Pyetja: 1094 

Faktorët e brendshëm që ndikojnë në rritje e zhvillim janë të gjithë me përjashtim të: 
 

A) Hormonet seksuale 
 

C) Hormonet e tiroides 

D) Hormoni somatotrop 
 

Infermieri Pyetja: 1095 

Encefalopatia bilirubinike tek një fëmijë në term shfaqet kur vlera e bilirubinës serike arrin 

vlera: 

A) më të larta ose të barabarta me 20 mg/dl 

B) më të larta ose të barabarta me 18 mg/dl 
 

D) më të larta ose të barabarta me 10 mg/dl 
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C) Ka në përdorim metoda parandalimi. 

C) Hipobilirubinemi 

D) Ragadet e gjirit të nënës 

 
Infermieri Pyetja: 1096 

Për infeksionin nga Rubeola Kongenitale janë të vërteta të gjitha me përjashtim të: 
 

A) Prek fetusin me rrugë transplacentare 

B) Shkakton vonesë në rritjen intrauterine dhe anemi tek bebi 
 

D) Është një nga shkaqet e prematurancës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1097 

Infeksioni neonatal nuk ka: 

A) Hipotermi 

B) Hipoglicemi 
 

D) Ulje të frekuencës kardiake 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1098 

Apgari është: 

A) Sëmundje ngjitëse e neonatit 

B) Keqformim i lindur 

C) Sëmundje e sistemit kardiorëspirator 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1099 

Përbëjnë kundërindikacion absolut për ushqyerjen me gji të gjitha me përjashtim të: 
 

A) HIV i nënës 

B) Insuficiencë kardiake e dekompesuar e nënës 

C) TBC aktiv i nënës 
 

 
 
 

D) Sistem vlerësues i shenjavëjetësorë të neonatit 
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D) Përdorimi i saj nuk e parandalon shfaqjen e encefalopatisë bilirubinike 

C) 2 vjeç 

D) Hipoksisë nga një lindje e vështirë 

C) Shkakton fraktura të kockave 

 
Infermieri Pyetja: 1100 

Fëmija katërfishon peshën e lindjes në moshën: 
 

A) 1 vjeç 

B) 1.5 vjeç 
 

D) 5 vjeç 
 

 
Infermieri Pyetja: 1101 

Proteina C reaktive është e rritur në të gjitha rastet, me përjashtim të: 
 

A) Meningitit 

B) Sepsisit 

C) Pneumonisë 
 

 

 

Infermieri Pyetja: 1102 

Tetanozi neonatal ka të vërteta të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Shkakton sepsis 
B) Shkakton kontraktura muskulare 

 

D) Shkakton trismus 
 

 
Infermieri Pyetja: 1103 

Për fototerapinë janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Vepron duke zbërthyer bilirubinën kutane 

B) Ndihmon në uljen e nivelit të bilirubinës së palidhur 

C) Nuk ekziston një vlerë e përcaktuar e nivelit të bilirubinës tek të gjithë neonatët për 

fillimin e fototerapisë 
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C) pas javës 42 të shtatzënisë 

D) Hiperglicemi 

D) Jashtëqitja e parë e bebit 

D) Reflekset primare 

 
Infermieri Pyetja: 1104 

Fëmijë postmatur quhet i linduri: 
 

A) përpara 37 javësh moshë shtatzënie 

B) me peshë nën 2500 g 
 

D) nga 37 në 42 javë moshë shtatzënie 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1105 

Infeksioni neonatal ka të gjitha shenjat klinike të mëposhtme, me përjastim të: 
 

A) Temperaturë e lartë 

B) Rash kutan (njolla të kuqe në lëkurë) 

C) Ikter 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1106 

Mekonium quhet: 

A) Qumështi i ditëve të para pas lindjes 

B) Një keqformim i lindur i traktit gastrointestinal 

C) Një sëmundje ngjitëse e transmetuar nga nëna 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1107 

Vlerësimi i Apgarit nuk përfshin: 

A) Frekuencën kardiake 

B) Tonusin muskular 

C) Frekuencën respiratorë 
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D) Hepatiti b kongenital 

B) Hiperglicemisë 

A) Fiksimi i bilirubinës së palidhur në bërthamat trunorë 

C) 75 cm 

 
Infermieri Pyetja: 1108 

Shkaktojnë keqformime të lindura të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Rubeola kongenitale 

B) Toksoplazmoza kongenitale 

C) CMV kongenital 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1109 

Mund të jenë shenja klinike të një infeksioni neonatal të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Hipotermisë 
 

C) Hepatosplenomegalisë 

D) Bombimit të fontanelës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1110 

Kern ikteri shkaktohet nga: 

B) Fillimi i parakohshëm i ablaktacionit 

C) Anemia nga mungesa e hekurit 

D) Ikteri nga qumështi i gjirit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1111 

Gjatësia e fëmijës në fund të vitit të parë është rreth: 
 

A) 1 m 

B) 85 cm 
 

D) 50cm 
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B) 5-7 mg/dl 

B) Koma ose shok, 

C) Rrezatim i tepruar nga rrezet e diellit 

D) Metronidazoli 

Infermieri Pyetja: 1112 

Ikteri tek neonati bëhet i dukshëm në lëkurë kur niveli serik i bilirubinës është: 
 

A) 2-4 mg/dl 
 

C) 8-9 mg/dl 

D) 10 mg/dl 
 
 

Infermieri Pyetja: 1113 

Terapia rehidruese orale është trajtim i zgjedhur për të gjithë fëmijët e dehidruar, me 

përjashtim të: 

A) Të vjella dhe temperaturë e lartë, 
 

C) Shigelozë, 
D) Helmim ushqimor 

 
 

Infermieri Pyetja: 1114 

Favorizojnë malnutricionin të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Infeksionet kronike 

B) Përdorimi pa kriter i antibiotikëve 
 

D) Kushtet e këqija social-ekonomike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1115 

Mjekimi i zgjedhur në Giardiazë është: 
 

A) Amikacina 

B) Mebendazoli 

C) Piperazina 
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C) Dehidrimet e tipeve të ndryshme 

B) Fëmija është ushqyer vetëm me gji gjashtë muajt e parë të jetës 

D) Gjak komplet 

C) Njeriu 

 

Infermieri Pyetja: 1116 

Ndërlikimi më i shpeshtë i Salmonelozës është: 
 

A) Prolapsi rektal 

B) Anemia 
 

D) Meningiti 
 
 

Infermieri Pyetja: 1117 

Kwashiorkor-i karakterizohet nga të gjitha shenjat e mëposhtme, me përjashtim të: 
 

A) Anamnezë për mosmarrje të mjaftueshme të proteinave, por marrje relativisht e 
mjaftueshme e kalorive 

 

C) Edema 

D) Hipoalbuminemi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1118 

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë? 
 

A) Koprokultura 

B) Hemokultura 

C) Kërkimi për pus e gjak në feçe 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1119 

Hymenolepsis nana transmetohet nga: 
 

A) Pleshti 

B) Miza 
 

D) Këpusha 
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D) Antibiotikoterapi 

A) Është sëmundje me predispozitë të qartë trashëguese 

B) Sistemi nervor 

A) Ne regjionin epigastrik 

 
Infermieri Pyetja: 1120 

Masat e mëposhtme duhen marrë në një fëmijë me shok anafilaktik të rëndë, përveç? 
 

A) Lirimi i rrugëve të frymëmarrjes 

B) Oksigjenimi 

C) Përdorimi i adrenalinës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1121 

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për dermatitin atopik? 
 

B) Lidhet me praninë e parazitëve intestinalë, 

C) Prek kryesisht adoleshentët, 

D) Lë imunitet të përjetshëm 
 
 

Infermieri Pyetja: 1122 

Në dehidrimin hiperton vuan më shumë: 
 

A) Sistemi kardiovaskular 
 

C) Trakti tretës 

D) Sistemi limfatik 
 
 

Infermieri Pyetja: 1123 

Oliva pilorike është nje mase qe palpohet 
 

B) Ne regjionin inguinal te majte 

C) Ne regjionin inguinal te djathte 

D) Ne Asnjërën 
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D) Diarre 

A) Rakitit 

B) Shtypur kockat në regjonin oksipital 

 
Infermieri Pyetja: 1124 

Diarrea nga Shigella karakterizohet klinikisht nga të gjitha simptomat e mëposhtme 

përveç: 

A) Diarre me mukus dhe gjak 

B) Temperaturë e lartë 

C) Dhimbje barku 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1125 

Spazmofilia paraqitet klinikisht me shenjat e mëposhtme, përveç: 
 

A) Konvulsione parciale 

B) Konvulsione të gjeneralizuara 

C) Konvulsione te dukshme ose qe provokohen 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1126 

Kraniotabes është shenjë klinike e: 

B) Hipovitaminozes A 

C) Te dyjavë 

D) Asnjëres 
 
 

Infermieri Pyetja: 1127 

Kraniotabesi evidentohet duke: 

A) Marre anamnezen e të sëmurit 
 

C) Auskultuar me stetoskop 

D) Asnjërën 
 

D) Dhimbje koke 
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C) 15 mg/kg për çdo marrje, 

C) Askaridozë, 

B) Ekziston një interval pa shenja klinike ndërmjet lindjes dhe çrregullimeve të para 

B) Dermatiti atopik, 

 
 

Infermieri Pyetja: 1128 

Doza e Acetaminofenit (Paracetamol) në fëmijë është: 
 

A) 2 mg/kg për çdo marrje, 
B) 5 mg/kg për çdo marrje, 

 

D) 50 mg/kg për çdo marrje, 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1129 

Infiltrati eozinofilik Löffler në pulmone mund të haset në: 
 

A) Enterobiozë (oksiuriazë), 

B) Teniazë, 
 

D) Sepsis nga salmonella 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1130 

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë për stenozën hipertrofike të pilorit? 
 

A) Të vjella që në lindje 
 

C) Ka prani të bilës në të vjella 

D) Ka humbje të orëksit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1131 

Shkaktojnë çrregullime malabsorbtive të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Alergjia nga proteinat e qumështit të lopës, 
 

C) Malnutricioni proteino-kalorik, 

D) Lambliaza 
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C) 50 mg/kg peshë, 

B) Uljes së kalciumit të jonizuar në gjak, 

D) Idiopatik- i pa njohur 

A) Shigella, 

 
 

Infermieri Pyetja: 1132 
Sa është sasia e Tresolit që përdorët për rehidrim oral në dehidrimin e lehtë? 

 
A) 10 mg/kg peshë 

B) 20 mg/kg peshë, 
 

D) 100 mg/kg peshë 
 

 
Infermieri Pyetja: 1133 

Tetania në fëmijët e vegjël është pasojë e: 
 

A) Rritjes së glicemisë, 
 

C) Uljes së glicemisë, 

D) Rritjes së kalcemisë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1134 

Shkaku më i shpeshtë i urtikarieve është: 
 

A) Alergjia ushqimorë, 

B) Infeksionet virale, 

C) Alergjia medikamentoze, 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1135 

Prania e leukociteve në feçe vihet re në diarrenë nga: 
 

B) Viruset, 

C) Gabimet në ushqyerje, 

D) Helmimet ushqimorë 
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B) Nga marrja e lëndëve kaustike, 

C) Dhimbja e kokës, 

A) Nuk është urgjencë mjekësorë 

A) Viruset 

 

Infermieri Pyetja: 1136 

Provokimi i të vjellave ka kundërindikacion absolut në helmimet: 
 

A) Ushqimorë, 
 

C) Nga paracetamoli, 

D) Nga valiumi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1137 

Forma e dehidrimit (i lehtë-i mesëm-i rëndë) tek fëmija vlerësohet me të gjitha, me 

përjashtim të: 

A) Matja e presionit arterial, 

B) Thellimi i syve, 
 

D) Niveli i fontanelës së madhe 
 
 

Infermieri Pyetja: 1138 

Trajtimi i stenozës hipertrofike të pilorit: 
 

B) Është urgjence mjekesorë 

C) Nuk ka nevoje per ekzaminime paraprake 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1139 

Shkaktarët më të shpeshtë të diarresë në fëmijë (rreth 70% e diarreve) janë: 
 

B) Bakteret 

C) Mykrat 
D) Asnjëri 
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C) Krimba, 

D) Konvulsione 

A) Hipokalceminë, 

 

Infermieri Pyetja: 1140 

Teniat janë: 

A) Viruse, 

B) Baktere, 
 

D) Myke 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1141 

Disa komplikacione afatgjata të diabetit janë të gjitha të poshtëshënuarat, përveç: 
 

A) Dëmtimi i shikimit 

B) Dëmtimi i funksionit renal 

C) Ulçera trofike kryesisht në këmbë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1142 

Shenja Trousseau lidhet me: 

B) Hipovitaminozën A 

C) Hipovitaminozën K 

D) Shokun anafilaktik 
 
 

Infermieri Pyetja: 1143 

Doza e Adrenalinës subkutan për trajtimin e shokut anafilaktik është: 
 

A) 0.1 mg për çdo 10 kg peshë, 

 
C) 1 mg për çdo 10 kg peshë, 

D) 10 mg për çdo 10 kg peshë 
 
 

B) 0.5 mg për çdo 10 kg peshë, 
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B) Artikulacionit radiokarpal, 

D) Hipertension arterial 

C) proteinik, 

C) Hipokalceminë, 

 
Infermieri Pyetja: 1144 

Vlerësimi i moshës kockorë bëhet më mirë me radiografinë e: 
 

A) Gjurit, 
 

C) Kaviljes, 

D) Bërrylit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1145 

Për hipotiroidizmin kongenital janë karakteristike të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Fontanela anteriorë e posteriorë shumë të mëdha, 

B) Vonesë në pjekurinë skeletike, 

C) Ikter, 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1146 

Problemi nutricional më kritik i moshës parashkollorë në të gjithë botën është: 
 

A) i karbohidrateve, 

B) i yndyrnave, 
 

D) i mineraleve 
 
 

Infermieri Pyetja: 1147 
Shenja Trousseau lidhet me: 

 
A) Hiperkalceminë, 

B) Hiponatreminë, 
 

D) Hipotiroidizmin 
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C) Lëndëve acide, 

D) klorur kaliumi [KCl 7.5%] 

B) Hemokultura, 

 
Infermieri Pyetja: 1148 

Lavazhi gastrik është i kundërindikuar në marrjen e: 
 

A) Aspirinës, 

B) Valiumit, 
 

D) Vitaminave, 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1149 

Në dehidrimin e rëndë, në 2-3 orët e para të rehidrimit nuk jepet solucion: 
 

A) Ringer Lactat 

B) bikarbonat natriumi [NaHCO3] 

C) fiziologjik [NaCl 0.9%] 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1150 

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk ka vlerë në shigelozë? 
 

A) Koprokultura, 
 

C) Ekzaminimi i feçeve për gjak e pus, 

D) Elektrolitët dhe ekuilibri acidobazik, 
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C) Vitamina D, 

D) Të vjellat ushqimore pas ushqyerjes, 

D) Shtim në peshë 

A) Bakteret 

Infermieri Pyetja: 1151 

Thithja e kalciumit në zorrë varet nga: 
 

A) Hormonet e tiroides, 

B) Insulina, 
 

D) Përqëndrimi në gjak i vitaminës C, 
 
 

Infermieri Pyetja: 1152 

Njëra nga shenjat e mëposhtme dëshmon për stenozë hipertrofike të pilorit: 
 

A) Të vjellat biliare, 

B) Anorëksia, 

C) Diarrea, 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1153 

Diabeti melitus karakterizohet nga keto shenja klinike, pervec: 
 

A) Poliuri, 

B) Polifagi, 

C) Polidipsi 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1154 

Diarrea infektive shkaktohet vetëm nga : 
 

B) Viruset 

C) Mykrat 
D) Parazitët 
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C) Bakteret 

A) Skeletit të fëmijës 

D) Shtim ne peshe 

D) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e proteinave, e shoqëruar me marrje disi 

 
Infermieri Pyetja: 1155 

Çfarë vë në dukje koprokultura? 
 

A) Viruset 

B) Myket 
 

D) Protozoarët 
 
 

Infermieri Pyetja: 1156 

Rakiti është sëmundje e: 

B) Aparatit tretes 

C) Aparatit urinar 

D) Aparatit gjenital 
 
 

Infermieri Pyetja: 1157 

Rakiti karakterizohet nga te gjitha te poshteshenuarat, pervec: 
 

A) Mosmineralizimi i skeletit te femijes 

B) Dobësi 

C) Deformim i kockave 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1158 

Kwashiorkor: 

A) Është sëmundje infektive bakteriale, 

B) Shkaktohet nga marrja e pamjaftueshme e yndyrnave, 

C) Shkaktohet nga krimbat e rrumbullakët intestinalë, 
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C) Antibiotikët, 

A) Sistematike-e detyrueshme për çdo të porsalindur 

A) Hipokalcemia, 

C) 50 ml/kg peshë, 

 
 

Infermieri Pyetja: 1159 

Në diarrenë akute me mukus e gjak përdorën: 
 

A) Antidiarreikët, 

B) Antiemetikët, 
 

D) Opiatet 

 
Infermieri Pyetja: 1160 

Dhënia e vitaminës K tek i porsalinduri duhet të jetë: 
 

B) E këshillueshme, 

C) E panevojshme tek fëmija që ushqehet me gji, 

D) Vetëm në rast hemorragjie të jashtme 
 
 

Infermieri Pyetja: 1161 

Në rakit është karakteristike: 
 

B) Proteinuria, 

C) Anemia, 

D) Hiperglicemia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1162 

Sa është sasia e likideve për mbushjen e shtratit vaskular në dehidrimin e mesëm? 
 

A) 10 ml/kg peshë, 
B) 20 ml/kg peshë, 

 

D) 90 ml/kg peshë 

të mjaftueshme të kalorive 
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B) L-tyroksine, 

C) Të vjellat janë biliare, 

D) Acidoza metabolike 

D) Skorbuti 

 
 

Infermieri Pyetja: 1163 

Hipotiroidizmi kongenital mjekohet me: 
 

A) Hormonin e rritjes, 
 

C) Kortizonikë, 

D) Insulinë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1164 

Për stenozën hipertrofike të pilorit janë të vërteta të gjitha, përveç: 
 

A) Është më e shpeshtë në meshkuj, 

B) Fillimisht të vjellat janë gojë-gojë, pastaj presioni shtohet, 
 

D) Rritja e fëmijës dëmtohet nga kjo patologji 
 
 

Infermieri Pyetja: 1165 

Cili nga çrregullimet e mëposhtme është i pranishëm në shokun hipovolemik? 
 

A) Edemat e shprehura, 

B) Hiperglicemia 

C) Hiperalbuminemia 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1166 
Janë shenja të rakitit të gjitha, me përjashtim të: 

 
A) Kraniotabes, 

B) Ngadalësimit të rritjes, 

C) Sulkusit tëi harrisonit, 
 



 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
  

 
Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 

https://gjithcka.al 
  

C) Përdorimi i barnave antimikrobike, 

A) Intoksikacioneve në fëmijë 

D) Konstipacion 

A) Sol. Bikarbonat Na 8.4% 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1167 

Çrregullimet alergjike mund të mjekohen me sukses me të gjitha mënyrat e mëposhtme, 

me përjashtim të: 

A) Mënjanimit të kontaktit me alergjenin 

B) Mjekimi adekuat farmakologjik [adrenalinë, anihistaminikë], 
 

D) Përdorimi i bronkodilatatorëve 
 

Infermieri Pyetja: 1168 

Karboni aktiv përdorët për trajtimin e: 
 

B) Hipokalcemisë, 

C) Diarresë dhe/ose të vjellave, 

D) Hipokalcemisë, 
 

Infermieri Pyetja: 1169 

Diarrea infektive nga Shigella karakterizohet klinikisht nga shenjat e meposhtme, pervec: 
 

A) Diarre e pakët me mukus e gjak 

B) Dhimbje të forta barku 

C) Temperaturë e lartë 
 

 
Infermieri Pyetja: 1170 

Cili është medikamenti që përdorët për korrigjimin e acidozës metabolike? 
 

B) Sol.Ca glukonat 

C) Sol.klorur kaliumi 

D) Asnjëra 
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B) 3 sekonda 

A) Aspirinës 

C) 15 mg/kg në një marrje 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1171 

Koha e rikolorimit(rimbushjes kapilare në normë është më pak se : 
 

A) 1 sekonda 
 

C) 6 sekonde 

D) 9 sekonda 
 

Infermieri Pyetja: 1172 

Sindromi Reye lidhet me përdorimin e: 
 

B) Aminofilinës 

C) Amfetaminës 

D) Antibiotikëve 
 
 

Infermieri Pyetja: 1173 

Doza e paracetamolit për uljen e temperaturës në fëmijë është: 
 

A) 2 mg/kg në një marrje 

B) 5mg/kg në një marrje 
 

D) 20 mg/kg në një marrje 
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A) Lidh toksinën që qarkullon në gjak 

B) Janë simetrike 

C) Difteri 

C) Fruthit 

Infermieri Pyetja: 1174 

Serumi antidifteritik: 

B) Shkrin membranat e formuara në fyt 

C) Pengon shumimin e mikroorganizmit 

D) Përdorët si profilaksi kundër difterise 
 
 

Infermieri Pyetja: 1175 

Për paralizat e poliomielitit njëri nga pohimet nuk është i vërtetë: 
 

A) Janë flakside 
 

C) Janë të përherëshme 

D) Janë proksimale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1176 

Paraliza e nervit glosofaringeal, me dalje të lëngjeve nga hunda, mund të vihet re në: 
 

A) Rubeolë 

B) Sinuzit 
 

D) Askaridozë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1177 

Njollat e Koplik-ut janë karakteristikë e: 
 

A) Rubeolës 

B) Varicelës 
 

D) Skabiesit 
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B) Varicelë 

B) Varicelë 

C) Glomerulonefriti 

C) Statusit konvulsiv 

Infermieri Pyetja: 1178 

Ekzantema që shfaqet edhe në lëkurën me flokë flet për: 
 

A) Rubeolë 
 

C) Fruth 

D) Skarlatinë 
 

Infermieri Pyetja: 1179 

Rashi kutan makulo-papulo-vezikular, i shoqëruar me temperaturë të lartë dhe prurit flet 

për: 

A) Rubeolë 
 

C) Fruth 

D) Skarlatinë 

 
Infermieri Pyetja: 1180 

Janë komplikacione të varicelës të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Qelbëzimi i elementeve kutane 

B) Sindromi Reye 
 

D) Herpes Zoster 
 
 

Infermieri Pyetja: 1181 

Fenobarbitali (Luminali) përdorët për trajtimin e: 
 

A) Giardia lamblias 

B) Laringitit akut 
 

D) Skarlatinës 
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B) Aspirina 

B) Hematuria 

D) Suplemente me hekur 

C) Skarlatinës 

Infermieri Pyetja: 1182 

Në varicelë nuk duhen përdorur: 
 

A) Antihistaminikët 
 

C) Antibiotikët 

D) Solucionet rehidruese 
 
 

Infermieri Pyetja: 1183 

Shenja madhorë e glomerulonefritit akut është: 
 

A) Proteinuria 
 

C) Hipertensioni arterial 

D) Anemia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1184 

Eshtë e dobishme të përdorën për pertusin te gjitha te poshteshenuarat, pervec: 
 

A) Oksigjenoterapi 

B) Diazepam 

C) Inhalacion me bronkodilatatorë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1185 

Gjuha si manaferra të kuqe është karakteristike e: 
 

A) Rubeolës 
B) Parotitit 

 

D) Fruthit 
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C) Bradikardia 

D) Nënushqyerja 

C) Poliuria 

C) 6 muaj - 5 vjeç 

Infermieri Pyetja: 1186 

Njëra nga shenjat e mëposhtme nuk bën pjesë në kriteret madhorë të Ethes 

Reumatizmale Akute: 

A) Carditis 

B) Poliarthritis 
 

D) Chorëa minor 

 
Infermieri Pyetja: 1187 

Shkakton anemi ferriprive: 

A) Hemofilia 

B) Talasemia 

C) Papajtueshmëria nga faktori Rh 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1188 

Cila nga shenjat e mëposhtme nuk është karakteristike e Sindromit Nefrotik Idiopatik? 
 

A) Hipoproteinemia 

B) Edema 
 

D) Proteinuria 
 

Infermieri Pyetja: 1189 

Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile? 
 

A) Tek i porsalinduri 

B) Nga muaji i parë në muajin e pestë të jetës 
 

D) Pas moshës 12 vjeç 
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D) Dispne inspiratore 

B) Kulturë fyti 

A) Periudha e inkubacionit është 15-50 ditë 

B) Miokardin 

Infermieri Pyetja: 1190 

Bronkioliti nuk ka : 

A) Takipne 

B) Tirazh 

C) Wheezing 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1191 

Diagnoza etiologjike e faringotonsilitit streptokoksik beta-hemolitik të grupit A bëhet me: 
 

A) Hemokulturë 
 

C) Urokulturë 

D) Gjak komplet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1192 

Karakteristikat klinike të infeksionit nga Hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të: 
 

B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike 

C) Transmetimi është fekal-oral 

D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe të bilirubinës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1193 

Toksina difteritike parapëlqen: 

A) Indin renal 
 

C) Timusin 

D) Tiroiden 
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B) 0.5 mg/kg ne nje marrje 

D) Laringitit 

C) Hepatitis 

A) Poliomielit 

Infermieri Pyetja: 1194 

Doza e diazepamit për trajtimin e një krize konvulsive është: 
 

A) 0.1 mg/kg ne nje marrje 
 

C) 5 mg/kg ne nje marrje 

D) 10mg/kg ne nje marrje 
 

Infermieri Pyetja: 1195 

Kolla lehëse është karakteristikë e: 
 

A) Tonsilitit 

B) Pertusit 

C) Astmës bronkiale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1196 

Cila nga sëmundjet e mëposhtme nuk shkaktohet nga Streptokoku beta-hemolitik ose 

nuk është pasojë e tij? 

A) Ethja rheumatizmale 

B) Skarlatina 
 

D) Angina folikulare 
 

 
Infermieri Pyetja: 1197 

Paraliza Landry mund të vihet re në: 
 

B) Difteri 

C) Laringit 

D) Meningit 
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B) Rubeolë 

B) i varicelës 

A) Fruthit 

Infermieri Pyetja: 1198 

Rash rozë, temperaturë subfebrile, limfadenopati cervikale - flet për: 
 

A) Skarlatinë 
 

C) Fruth 

D) Varicelë 
 

 
Infermieri Pyetja: 1199 

Herpes zoster shkaktohet nga virusi: 
 

A) herpes simplex 
 

C) i hepatitit 

D) HIV 
 
 

Infermieri Pyetja: 1200 

Komplikacioni më i shpeshtë i varicelës është: 
 

A) Bronkopneumonia 

 
C) Meningoencefaliti 

D) Laringotrakeobronkiti 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1201 

Maska e Filatov-it është karakteristikë e: 
 

B) Rubeolës 

C) Skarlatinës 

D) Varicelës 
 
 
 

B) Qelbëzimi i elementeve kutane 
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C) Hipotermi 

C) Temperatura septike 

D) Sëmundja karakterizohet nga dispne e tipit inspirator 

B) Mebendazol (Vermox) 

Infermieri Pyetja: 1202 

Meningiti i latantit ka të pranishme të gjitha shenjat e mëposhtme klinike, me përjashtim 

të: 

A) Bombim të fontanelës 

B) Konvulsione 
 

D) Fotofobi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1203 

Cila prej shenjave mund të lidhet me hepatitin akut? 
 

A) Stridori laringeal 

B) Urtikaria e gjeneralizuar 
 

D) Konvulsionet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1204 

Për astmën janë të vërteta të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Kriza e astmës mund të shpërthejë nga një infeksion viral, sforcim fizik, emocion 

B) Eshtë sëmundje inflamatorë kronike 

C) Prania e wheezing është e përhershme 
 

 

Infermieri Pyetja: 1205 

Krimbat e rrumbullakët mjekohen me: 
 

A) Metronidazol (Flagyl) 
 

C) Manitol 

D) Makrolidë 
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A) Oligoanuria 

D) Feçe parazit 

B) Variçelës 

B) Hepatiti viral B 

Infermieri Pyetja: 1206 

Shenjë madhorë e insuficiencës renale kronike është: 
 

B) Edema 

C) Poliuria 

D) Hematuri 

 
Infermieri Pyetja: 1207 

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme rekomandohet të kryhet në një fëmijë me urtikarie? 
 

A) Urinë komplet 

B) Urokulturë 

C) Koprokulturë 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 1208 

Sindroma Reye është komplikacion i: 
 

A) Skarlatinës 
 

C) Pertusit 

D) Poliomielitit 

 
 

Infermieri Pyetja: 1209 

Nuk transmetohen me rrugë fekal-orale: 
 

A) Poliomieliti 
 

C) Hepatiti viral A 

D) Hepatiti viral E 
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B) Elektroforëzën e hemoglobinës 

C) Streptococcus beta-hemolyticus; Penicilinë 

D) 10 mg/kg në një marrje 

 
Infermieri Pyetja: 1210 

Diagnoza e drepanocitozës bëhet me: 
 

A) Të dhënat e gjakut komplet 
 

C) Matjen e nivelit të bilirubinës në gjak 

D) Matjen e hekurit në gjak 
 
 

Infermieri Pyetja: 1211 

Parandalimi dhe trajtimi i tonsilofaringitit nga Streptokoku beta-hemolitik i grupit A 

parandalon: 

A) Miokarditin 

B) Ethen reumatizmale 

C) Skarlatinën 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1212 

Tonsiliti akut shkaktohet nga, dhe mjekohet me: 
 

A) Escherichia coli; Gentamicinë 

B) Hymenolepsis nana; Cefalosporina 
 

D) Staphylococcus aureus; Gentamicinë 

 
Infermieri Pyetja: 1213 

Doza e ibuprofenit për trajtimin e ethes në fëmijë është: 
 

A) 0.1 mg/kg në një marrje 

B) 0.5 mg/kg në një marrje 

C) 1 mg/kg në një marrje 
 

 
 

D) Infeksionin e rrugëve urinare 
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D) Seksi femës preket më tepër 

D) Proteinuria masive 

D) laringeale 

D) Ethen reumatizmale 

Infermieri Pyetja: 1214 

Cili nga pohimet e mëposhtme nuk është i vërtetë për shokun anafilaktik? 
 

A) Klinika varet nga rruga e futjes së antigjenit 

B) Eshtë situatë urgjente që prek shumë organe e sisteme 

C) Trajtimi i zgjedhur është ultrakorteni ose prednisoloni i/v ose i/m 
 

 

Infermieri Pyetja: 1215 

Shenjë madhore e sindromit nefrotik është: 
 

A) Oligoanuria 
B) Hematuria 

C) Hiperlipidemia 
 

 

Infermieri Pyetja: 1216 

Forma më e rëndë e difterisë është difteria: 
 

A) faringeale 

B) nazale 

C) e konjuktivës 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1217 

Chorëa e Sydenham është karakteristike në: 
 

A) Encefalopatitë kongenitale 

B) Konvulsionet febrile 

C) Veset e zemrës me cianozë 
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D) Pakësim të nivelit të hekurit në gjak 

D) Uljen e proteinave 

D) Mund të ketë hemorragji intrakraniale 

D) Poliuria 

Infermieri Pyetja: 1218 

Talasemia major nuk ka: 

A) Splenomegali 

B) Qeliza me shenjë 

C) Hbf të rritur 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1219 
Meningiti bakterial nuk ka karakteristike në LCS: 

 
A) Rritjen e neutrofileve 

B) Rritjen e numrit të qelizave 

C) Uljen e glukozës 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1220 

Për Hemofilinë A nuk është vërtetë se : 
 

A) Vjen nga mungesa e faktorit VIII 

B) Karakterizohet nga hemartroza 

C) Eshtë sëmundje autozomale recesive 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1221 

Nuk është shenjë e insuficiencës kardiake: 
 

A) Takipnea 

B) Kardiomegalia 

C) Hepatomegalia 
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B) Klinika ka manifestime të shumta ekstrahepatike 

C) Amilaza 

C) Shfaqet klinikisht vetëm tek vajzat 

C) Shikimi i fytit me spatul 

Infermieri Pyetja: 1222 

Karakteristikat klinike të infeksionit nga hepatiti A janë si më poshtë, me përjashtim të: 
 

A) Periudha e inkubacionit është 15-25 ditë 
 

C) Transmetimi është fekal-oral 

D) Infeksioni manifestohet me rritje të transaminazave dhe bilirubinës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1223 

Cila nga enzimat e mëposhtme rritet në parotit? 
 

A) Fosfataza alkaline 

B) Transaminazat 
 

D) Lipaza 

 
Infermieri Pyetja: 1224 

Janë të vërteta për Hemofilinë B të gjitha me përjashtim të: 
 

A) Nuk dallohet klinikisht nga hemofilia A 

B) Niveli i faktorit IX është i ulur 
 

D) Trashëgohet në mënyrë autozomale recesive 

 
Infermieri Pyetja: 1225 

Në rastin e epiglotitit duhet shmangur: 
 

A) Matja e temperaturës 

B) Oksigjenimi 
 

D) Aerozoloterapia me adrenalinë 
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C) Hbf 

C) Hemofilia 

D) Antitusivët (frenuesit e kollës) 

B) Ethe 

Infermieri Pyetja: 1226 

Hb që gjendet në sasi më të madhe tek i porsalinduri është: 
 

A) Hba 

B) Hba2 
 

D) Hbs 
Infermieri Pyetja: 1227 

Cila nga sëmundjet e mëposhtme shkaktohet nga një gjen i lidhur me seksin? 
 

A) Talasemia 

B) Anemia ferriprive 
 

D) Drepanocitoza 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1228 

Mjekimet e mëposhtme janë të dobishme në laringotrakeobronkitin akut, me përjashtim 

të: 

A) Rritja e lagështisë së mjedisit 

B) Aerozoloterapia me adrenalinë 

C) Oksigjenoterapia 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1229 

Cilën nga shenjat e mëposhtme nuk e gjejmë në infeksionet e rrugëve të sipërme 

respiratorë? 

A) Kollë 
 

C) Polipne 

D) Wheezing 
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B) Streptokoku 

C) Aspirinë 

B) Mjekimit me antibiotikë 

B) Parotitit 

 
 

Infermieri Pyetja: 1230 

Shkaktarë të anginës purulente janë: 
 

A) Viruset 
 

C) Mykoplazma 

D) Ndotësit ambientalë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1231 

Ethja në fëmijë trajtohet me të gjitha mënyrat e mëposhtme, me përjashtim të: 
 

A) Ibuprofen 

B) Paracetamol 
 

D) Kompresa 
 
 

Infermieri Pyetja: 1232 

Në trajtimin e bronkiolitit akut kanë vlerë të gjitha, me përjashtim të: 
 

A) Inhalacionit me bronkodilatatorë 
 

C) Oksigjenoterapisë 

D) Trajtimit të ethes me antipiretikë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1233 

Orkiti është komplikacion i: 

A) Skarlatinës 
 

C) Varicelës 

D) Fruthit 
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D) Hepatosplenomegali 

D) Nga 6 muaj në 5 vjeç 

C) Meningit 

C) Njollat e Koplikut 

 
Infermieri Pyetja: 1234 

Në një fëmijë me purpur trombocitopenike autoimune i gjejmë të gjitha, me përjashtim të: 
A) Petekie dhe ekimoza 

B) Anemi 

C) Numri i trombociteve i ulur 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1235 

Në cilën moshë hasen më shpesh konvulsionet febrile? 
 

A) Tek i porsalinduri 

B) Pas moshës 12-vjeçare 

C) Nga 6 në 12 vjeç 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1236 

Shenja Brudzinski është pozitive në: 
 

A) Parotit 

B) Miokardit 
 

D) Hepatit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1237 

Fruthi ka shenjë patognomonike: 
 

A) Maskën e Filatovit 

B) Dermografizmin e bardhë 
 

D) Shenjën Trousseau 
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D) Të gjitha 

D) Të gjitha 

B) Ditën e trete të jetës 

A) Ditën e parë të jetës 

Infermieri Pyetja: 1238 

Nje i porsalindur klasifikohet si SGA kur: 
 

A) Pesha është nën 3% percentile 

B) Gjatesia është nën 3% percentile 

C) Perimetri i kokës është nën 3 % percentile 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1239 

Nje i porsalindur klasifikohet si LGA kur 
 

A) Pesha është mbi 97% percentile 

B) Gjatesia është mbi 97 % percentile 

C) Perimetri I kokësështë mbi 97 % percentile 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1240 

Ikteri fiziologjik shfaqet: 

A) Ditën e parë të jetës 
 

C) Ditën e dhjete të jetës 

D) Muajin e parë të jetës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1241 

Ikteri nga papjtueshmeria e rhezusit shfaqet: 
 

B) Ditën e trete të jetës 

C) Ditën e dhjete të jetës 

D) Muajin e parë të jetës 
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C) Berthamat nukale te trurit 

C) Rreth 1-2 orë pas ushqyerjes 

A) Menjehere pas ushqyerjes 

C) HIV-aids 

  Infermieri Pyetja: 1242 

Kernikter ose ikteri nuklear prek: 
 

A) Aparatin gastro-intestinal 

B) Aparatin lokomotor 
 

D) Aparatin kardio-respirator 
 
 

Infermieri Pyetja: 1243 

E vjella ne refluksin gastro-ezofageal ndodh: 
 

A) Menjehere pas ushqyerjes 

B) Para ushqyerjes 
 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1244 

E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit ndodh: 
 

B) Para ushqyerjes 

C) Rreth 1-2 orë pas ushqyerjes 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1245 

Neonati nuk vendoset ne gji kur nëna është e semure nga: 
 

A) Rubeola 

B) Meningiti 
 

D) Tetanozi 
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B) Gonorëse 

C) Gjashte muaj pas lindjes 

A) Vendos bebin mbi barkun e nënes 

A) Kalueshmeria anale 

Infermieri Pyetja: 1246 

Oftalmiti është shenja me e zakonshme dhe me e shpështë e; 
 

A) Tetanozit 
 

C) Sifilizit 

D) Drubeoles 
 

Infermieri Pyetja: 1247 

Ushqyerja ekskluzive me gji duhet te vazhdohet: 
 

A) Dy muaj pas lindjes 

B) Kater muaj pas lindjes 
 

D) Deri ne vitin e parë të jetës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1248 

Ne sallen e lindjes veprimi qe duhet bere gjithmone është: 
 

B) Largoje ne nje dhome me vete 

C) Mbaje larg nga ambjenti ku rri nëna 

D) Mos i jep informacion nënes 
 
 

Infermieri Pyetja: 1249 

Ne ekzaminimin e parë te bebit gjithmone duhet parë: 
 

B) Kalueshmeria nazale 

C) Kalueshmeria ezofago-gastrike 

D) Të gjitha 
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A) Burimi i oksigjenit 

A) 30 minuta para lindjes 

B) Pas javes se 42 -te të shtatzanisë 

A) Permbajtje qumeshti 

Infermieri Pyetja: 1250 

Ne sallen e lindjes Asnjëhere nuk duhet te mungoje: 
 

B) Ngrohesi i ambjentit 

C) Pelenat e ngrohta 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1251 

Ne sallen e lindjes ekipi neonator duhet te njoftohet: 
 

B) Ne momentin e lindjes 

C) Pas lindjes 

D) Nuk është e nevojshme te jene ne salle 
 
 

Infermieri Pyetja: 1252 

Nje i porsalindur klasifikohet si serotin kur lind: 
 

A) Para javes se 37-te të shtatzanisë 
 

C) Midis 37-41 javështatzanie 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1253 

E vjella ne stenozen hipertrofike te pilorit është: 
 

B) Qumesht I prere si hirre 

C) Me permbajtje bile 

D) Asnjëra 
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A) Papjekuri te sistemit respirator 

A) Bebit prematur 

D) Të gjitha 

Infermieri Pyetja: 1254 

Bebi i porsalindur vendoset ne gji: 
 

 
B) Ditën e parë pas lindjes 

C) Tre ditët e para te lindjes 

D) Javen e parë pas lindjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 1255 

Cilën nga sëmundjet e mëposhtme shfaq me shpejt fëmija prematurë? 
 

B) Papjekuri te sistemit lokomotor 

C) Papjekuri te sistemit nervor 

D) Papjekuri te sistemit tretes 
 
 

Infermieri Pyetja: 1256 

Hipotermia ose temperature e ulët është karakteristike e: 
 

B) Bebit hipotrof 

C) Bebit serotin 

D) Asnjërit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1257 

Perpara nje femije premature cilen do te vleresosh me shume: 
 

A) Veshtiresine ne frymemarje 

B) Hypoglicemine 

C) Hypotermine 
 

A) Menjehere pas lindjes 
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A) Ne minute e parë të jetës 

D) Asnjërit 

A) Bilirubinemia 

A) Te trajtojme problemin imediat 

 

Infermieri Pyetja: 1258 

Pikezimi i Apgarit kryhet: 

B) Ne minute 0 të jetës 

C) 30 minutat e para 

D) Ditën e parë te lindjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 1259 

Anomalite e bashkelindura janë me teper karakteristike e: 
 

A) Femijeve te lindur ne term 

B) Femijeve te lindur SGA 

C) Femijeve te lindur LGA 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1260 

Cili nga ekzaminimet e meposhtme laboratorike tregon nivelin e ikterit: 
 

B) Azotemia 

C) Glicemia 

D) Sedimenti 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1261 

Cfare duhet te bejme para nje femije te semure? 
 

B) Te gjejme pse femija është semurur dhe te trajtojme shkakun 

C) Te monitorojme cdo faktor rreziku 

D) Të gjitha 
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A) brenda vitit te parë të jetës 

C) Ka prani te folikujve 

D) Skuqja 

D) Retina 

 

Infermieri Pyetja: 1262 

Mortaliteti infantil nënkupton vdekshmerine neonatale; 
 

B) ne muajin e parë të jetës 

C) ne javen e parë të jetës 

D) ne ditën e parë të jetës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1263 

Konjuktiviti bakterial: 

A) Shkaktohet nga viruset 

B) Ka papilla te zmadhuara 
 

D) Ka sekrecione mykoide 
 
 

Infermieri Pyetja: 1264 

Ne ankesat subjektive nuk ben pjese: 
 

A) Ulja e te parit 

B) Dhimbja 

C) Lotimi i shtuar 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1265 

Ne uvea nuk ben pjese: 

A) Irisi 

B) Trupi ciliar 

C) Choroidea 
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C) I jep formen syrit 

A) Jane te shpeshta ne cdo stine 

D) Kalon pa mjekim 
 

C) Crregullimi I pozicionit te syrit 

 

Infermieri Pyetja: 1266 

Trupi qelqor: 

A) Ka mbaresa nervore 

B) Ka pigment 
 

D) Ushqen retinen 
 

Infermieri Pyetja: 1267 

Konjuktivitetet virale: 

B) Kane sekrecione purulente 

C) Ka folikuj ne konjuktive 

D) Ka zmadhim te papilave 
 
 

Infermieri Pyetja: 1268 

Mjekimi i konjuvitit viral: 

A) Antiviral 

B) Antibiotik 

C) Antimykotik 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1269 

Ne ankesat objektive nuk ben pjese: 
 

A) Ulja e te parit 

B) Skuqja 
 

D) Tumoret 
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C) Konet 

A) 60 dioptri 

C) Turbullim I vitrozit 

C) Lente e fort kontakti 

 
Infermieri Pyetja: 1270 

Nuk ben pjese ne shtresat e kornese: 
 

A) Membrana e Bawmanit 

B) Stroma 
 

D) Endoteli 
 
 

Infermieri Pyetja: 1271 

Fuqia perthyese e syrit eshte: 
 

B) 58 dioptri 

C) 62 dioptri 

D) 50 dioptri 
 
 

Infermieri Pyetja: 1272 

Ne keratite dallojme gjithe keto pervec: 
 

A) Infiltrate korneale 

B) Hypopion 
 

D) Edeme korneale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1273 

Keratokonusi mjekohet me: 

A) Antibiotik 

B) Syze 
 

D) Kortizonike 
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B) Diametri I kornese > 12mm 

A) Anomali e perthyerjes se drites 

B) punktat 

C) Shfaqet nga perdorimi I gjate I kortizonikeve 

 
Infermieri Pyetja: 1274 

Makrokornea eshte: 

A) Semundje inflamatore e kornese 
 

C) Dhome e perparme e thelle 

D) Diameter <10 mm 
 
 

Infermieri Pyetja: 1275 

Keratokonus eshte: 

B) Dalje ne forme koni e kristalinit 

C) Semindje inflamatore 

D) Ka sekrecione purulente 
 
 

Infermieri Pyetja: 1276 

Cila forme e keratitit shfaqet me heret? 
 

A) dentritik 
 

C) vezikular 

D) stromal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1277 

Keratiti mykotik: 

A) Shfaqet ne dimer 

B) Ka aftesi te perseritet shpesh 
 

D) Mjekohet me antibiotike 
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D) Anomali e perthyerjes se drites 

B) pas retines 

C) Antimykotike 

C) Shembellimi bie ne retine 

 
 

Infermieri Pyetja: 1278 

Ametropia eshte: 

A) Anomalia e retines 

B) Anomali e kornese 

C) Shembellimi bie ne retine 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1279 

Ne hipermetropi shembellimi bie: 
 

A) ne retine 
 

C) para retine 

D) ne pika te ndryshme ne retine 
 
 

Infermieri Pyetja: 1280 

Keratiti mykotik mjekohet : 

A) Antivirale 

B) Antibiotike 
 

D) Kortizonikle 
 
 

Infermieri Pyetja: 1281 

Emetropia eshte: 

A) Anomali e refraksionit 

B) Anomali e kornese 
 

D) Shembellimi bie para retines 
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B) para retines 

A) Eshte anomali e kornese 

A) Miopi 

C) Miopi alta 

 
 

Infermieri Pyetja: 1282 

Ne miopi shembellimi bie: 

A) ne retine 
 

C) pas retines 

D) ne pika te ndryshme te retines 
 
 

Infermieri Pyetja: 1283 

Astigmatizimi: 

B) Eshte anomali e kristalinit 

C) Shembellimi bie ne retine 

D) Eshte demtim i akomodimit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1284 

Syzet e lugeta perdoren: 

B) Hipermetropi 

C) Astigmatizem 

D) Glaukone 
 
 

Infermieri Pyetja: 1285 

Shkolitje retinal mund te kemi ne: 
 

A) Hipermetropi alta 

B) Astigmatizem 
 

D) Asnjera 
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A) Iris 

A) Uveite te perparme 

B) Hipermetropi 

B) Kristalini 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1286 

Sfinkter dhe dilatators pupile ndodhen ne: 
 

B) Trupin ciliar 

C) Choroidea 

D) Retine 
 
 

Infermieri Pyetja: 1287 

Fenomeni tindal vihet re ne: 

B) Uveite te pasme 

C) Konjuktivite 

D) Glaukome 
 
 

Infermieri Pyetja: 1288 

Syzet e myseta perdoren: 

A) Miopi 
 

C) Astigmatizem 

D) Glaukome 
 
 

Infermieri Pyetja: 1289 

Akomodimi realizohet nga: 

A) Retina 
 

C) Kornea 

D) Trupi qelqor 
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C) Turbullim I dhomes se perparme 

A) Grumbullim pusi ne dhomen e perparme 

B) irisit me kornene 

A) Turbullime te vitrozit 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1290 

Fenomeni tindal eshte: 

A) Anomali e perthyerjes se drites 

B) Anomali e kristalinit 
 

D) Turbullim I vitrozit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1291 

Hypopion eshte: 

B) Turbullim I dhomes se perparme 

C) Turbullim I trupit qelqor 

D) Inflamacion I konjuktives 
 
 

Infermieri Pyetja: 1292 

Sinecy anterior eshte ngjitje e: 
 

A) kornese me kristalinin 
 

C) irisit me kristalinin 

D) kristalinit me vitrozin 
 
 

Infermieri Pyetja: 1293 

Cila shenje i perket uveiteve posteriore? 
 

B) Turbullime ne kamera anterior 

C) Skuqje ciliare 

D) Dhimbje 
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C) irisit me kristalinin 

A) Atropina 

A) Tension I larte I syrit 

A) Trabekulat 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1294 

Synecy posterior eshte ngjitje e: 
 

A) kornese me kristalinin 

B) irisit me kornene 
 

D) kristalinit me vitrozin 
 
 

Infermieri Pyetja: 1295 

Cili mjekim eshte kryesor ne uveite? 
 

B) Kortizoniket 

C) Antiviralet 

D) Antibiotiket 
 
 

Infermieri Pyetja: 1296 

Glaukome eshte: 

B) Semundje e nervit optic 

C) Anomali refraksioni 

D) Shtremberim I syrit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1297 

Lengu ujor I syrit eleminohet nga: 
 

B) Trupi qelqor 

C) Kristalini 

D) Kornea 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

D) Kornea 

C) 11-21 mmhg 

A) Antiviralet 

B) Shtremberim I syve 

 
 

Infermieri Pyetja: 1298 

Tensioni normal I syrit eshte: 

A) 10 -20 mmhg 

B) 11-22 mmhg 
 

D) 10-22mmhg 
 
 

Infermieri Pyetja: 1299 

Cili medikament nuk perdoret ne uveite? 
 

B) Kortizoniket 

C) Antibiotiket 

D) Atropina 
 
 

Infermieri Pyetja: 1300 

Strabizmi eshte: 

A) Shtremberim I kapakeve 
 

C) Rritje e tensionit te syrit 

D) Turbullim I vitrozit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1301 

Lengu ujor nuk eleminohet nga: 
 

A) Trabekulat 

B) Kanali I shlemit 

C) Hapesirat e fontanes 
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D) Astigmatizmi 

A) Tonometer 

A) B-bllokues 

 
 

Infermieri Pyetja: 1302 

Ne glaukome nuk ndodh: 

A) Rritje e tensionit intraocular 

B) Demtim I n. Optic 

C) Ulja e pamjes 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1303 

Tensioni I syrit matet me 

B) Ophthalrnoskop 

C) Gonioskop 

D) Biomikroskop 
 
 

Infermieri Pyetja: 1304 

Timololi eshte: 

B) A2-Agoniste 

C) Prostaglandine 

D) ACE-inhibitor 
 

 

Infermieri Pyetja: 1305 

Azopti është: 

A) B-bllokues 

B) A 2 agonist 

C) Prostanglandinë 

D) Inhibitor i anhidrazës karbonike 
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D) Gonioskop 

C) Prostaglandine 

D) 6 

A) M.rectus extern 

 
Infermieri Pyetja: 1306 

Kendi i CA shihet me : 

A) Tonometer 

B) Biomikroskop 

C) Ophthalmoskop 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1307 

Travatani eshte: 

A) B-bllokues 

B) A2-agoniste 
 

D) ACE- inhibitor 
 
 

Infermieri Pyetja: 1308 

Muskujt e jashtem te syrit jane: 

A) 2 

B) 4 

C) 5 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1309 

Cili muskul i jashtem i syrit inervohet nga n. Abducent? 
 

B) M. Rectus intern 

C) M.rectus superior 

D) M.rectus inferior 
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C) Dhome e perparme e thelle 

C) M.obliquos superior 

A) Ënjtjes (zmadhimit) të nyjave limfatike 

C) Hematemesis 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1310 

Cila shenje nuk eshte ne krizen glaukomatoze? 
 

A) Iris bombe 

B) Sy I forte si gur 
 

D) Edeme korneale 

 
Infermieri Pyetja: 1311 

Cili muskul i jashtem inervohet nga n.troklearis? 
 

A) M.obliquos inferior 

B) M. Rectus inferior 
 

D) M.rectus med 
 
 

Infermieri Pyetja: 1312 

Termi adenopati i referohet: 

B) Ënjtjes së zorrëve të mëdha 

C) Ënjtjes së fshikëzës së tëmthit 

D) Ënjtjes së stomakut 
 
 

Infermieri Pyetja: 1313 

Vjellja e gjakut është i njohur si: 
 

A) Hemorroide 

B) Hemostasis 
 

D) Melena 
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B) Hepatit 

B) Pyrosis 

B) Hyperemesis 

D) Melena 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1314 

Inflamacioni i mëlcisë njihet si: 

A) Cirrhozë 
 

C) Bulimi 

D) Fistul 
 

 
Infermieri Pyetja: 1315 

Ndjesia e djegies retrosternale njihet si: 
 

A) Cardiosis 
 

C) Mostretje 

D) Meteorizëm 
 
 

Infermieri Pyetja: 1316 

Të vjellat e shtuara njihen si: 
 

A) Hyperpepsia 
 

C) Hyperamnesia 

D) Hyperfagia 
 

Infermieri Pyetja: 1317 

Defekimi me feçe në ngjyrë të zezë quhet: 
 

A) Diarre 

B) Karcinozë 

C) Konstipacion 
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C) Sigmoidoskopi 

B) Kolecititi akut 

A) Vështirësi në gëlltitje 

B) Ndodh më shpesh në meshkuj se femra 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1318 

Inspektimi instrumental i pjesës fundore të zorrës së trashë është i njohur si: 
 

A) Colostomi 

B) Trakeostomi 
 

D) Tonsilektomi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1319 

Cila nga të mëposhtmet nuk është patologji e pankreasit? 
 

A) Pancreatiti akut 
 

C) Fibroza cistike 

D) Kanceri pankreatik 
 
 

Infermieri Pyetja: 1320 

Disfagia është: 

B) Vështirësi në tretje 

C) Pamundësi për të përtypur 

D) Vështirësi në defekim 
 
 

Infermieri Pyetja: 1321 

Stenoza e lindur e pilorit: 

A) Zakonisht paraqitet që në ditët e para të jetës 
 

C) Paraqitet me të vjella me gjak 

D) Trajtohet me FPP 
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A) Sëmundje kronike degjenerative e mëlçisë 

A) Një Hepatit B 

B) Antitrupa Antimitokondrial (AMA) 

B) Për virusin B 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1322 

Cirroza është: 

B) Tumor i gojës 

C) Tumor i stomakut 

D) Prania e gurëve në fshikëzën e tëmthit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1323 

Një pacient diagnoztikuar me hbs Ag (+), propabikish ka: 
 

B) Koledokolitiazë 

C) Cirrozë biliare primare 

D) Kolangit sklerotizant primar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1324 

Cili ekzaminim gjaku do të ishte më i dobishem për të konfirmuar diagnozën e Cirrhozës 

biliare primare? 

A) Antitrupa Antigliadinë 
 

C) Antitrupa Antinuclear 

D) Niveli i amilazes ne gjak 
 
 

Infermieri Pyetja: 1325 

Për cilin nga viruset e hepatitit ekziston vaksina? 
 

A) Për virusin A 
 

C) Për virusin C 
D) Për virusin D 
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A) Proteinuria 

D) Të gjitha 

D) Të gjitha 

D) Të gjitha 

 
Infermieri Pyetja: 1326 

Faktori më i rëndësishëm për progresionin e nefropatisë është: 
 

B) Leukocituria 

C) Hematuria 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1327 

Ndër shkaqet e Insuficencës Renale Kronike mund të jetë: 
 

A) Diabeti Mellitus 

B) Hipertensioni Sistemik 

C) Pielonefriti kronik 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1328 

Në Insuficencën Renale Kronike të avancuar mund të vihen re këto lezione kutane: 
 

A) Pruritis 

B) Kalçifikime kutane dhe subkutane 

C) Dermatopati të fistulës arteriovenoze 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1329 

Faktorë predispozues për Insuficencën Renale Akute mund të jetë: 
 

A) Mosha e avancuar 
B) Përdorimi i anti-inflamatorëve-josteroidal 

C) Përdorimi i anti-hipertensivëve ACE inhibitorë. 
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D) Të gjitha 

B) Thuajse identike me njëra-tjetrën 

C) Lokalizimi I zonës së të folurës; 

C) 4 lobe; 

Infermieri Pyetja: 1330 

Indikacion absolut për fillimin e dializës është: 
 

A) Edema pulmonare 

B) Hiperkaliemia 

C) Perikarditi uremik 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1331 

Hemisferat cerebrale janë: 

A) Identike me njëra-tjetrën; 
 

C) Plotësisht të ndryshme nga njëra-tjetra 

D) Të pakrahasueshme 
 
 

Infermieri Pyetja: 1332 

Hemisferat dallojnë nga njëra-tjetra nga: 
 

A) Përmasat e lobit frontal; 

B) Përmasat e lobit temporal; 
 

D) Përmasat e lobit oksipital 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1333 
Ndarja e hemisferave për arsye didaktike bëhet në: 

 
A) 2 lobe; 

B) 3 lobe; 
 

D) 5 lobe. 
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A) trupa qelizash nervore; 

B) të folurit 

C) Amnezi 

A) olfaktorë 
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Korteksi cerebral përbëhet kryesisht nga: 
 

B) zgjatimet e qelizave nervore; 

C) qeliza mbështetëse (jo neurone); 

D) trupa qelizore dhe zgjatime të qelizave nervore në sasi thuajse të barabarta. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1335 

Afazia është crregullim i: 

A) vëmendjes 
 

C) nuhatjes 

D) shikimit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1336 

Çrregullime të kujtesës janë: 

A) Afazi 

B) Agrafi 
 

D) Disfagi 
 
 
Infermieri Pyetja: 1337 

Anosmia është shenjë e dëmtimit të nervave: 
 

B) facial 

C) glosofaringealë 

D) trigeminalë 
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C) Deficit i fushës vizive 

B) okulomotor 

C) Paralizën faciale periferike 

C) 1/3 e pasme të gjuhës; 

Infermieri Pyetja: 1338 

Hemianopsia është: 

A) Deficit motor 

B) Çrregullim sensitiv 
 

D) Çrregullim i ekuilibrit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1339 

Ptoza palpebrale haset në dëmtimet e nervit: 
 

A) olfaktor 
 

C) trigeminal 

D) hypogloss 
 
 

Infermieri Pyetja: 1340 

Shenja e "Bell", haset në: 

A) Neuralginë trigeminale 

B) Paralizën faciale centrale 
 

D) Neuralgjinë glosso-faringeale. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1341 

Në dëmtimet e nervit glosso-faringeal kemi humbjen e shijes në: 
 

A) 1/3 e përparme të gjuhës; 

B) 1/3 e mesme të gjuhës; 
 

D) Gjithë gjuhën. 
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B) motor; 

C) Pllakën neuro-muskulare; 

A) mekanizmin e kontraksionit muscular; 

D) 2 - 3min. 

Infermieri Pyetja: 1342 

Nervi hypogloss është: 

A) sensitiv; 
 

C) miks (sensitivo-motor); 

D) me funksion parasimpatik. 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1343 

Në sindromat miastenike dëmtimi primar është në: 
 

A) Nervat përiferikë; 

B) Fibrat muskulare; 
 

D) Sistemin nervor qendror. 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1344 

Në miopatitë, dëmtimi primar është në: 
 

B) junksionin muskul-nerv; 

C) nervat përiferikë; 

D) harqet reflektore. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1345 

Rezervat neuronale me glukozë janë të mjaftueshme për: 
 

A) 0.5 - 1 min; 

B) 1 - 1.5 min; 

C) 1.5 - 2 min; 
 

 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al   

D) karotis dhe 2 arteriet vertebrale. 

B) akute neurologjike, nga çrregullim I sistemit cerebro-vaskular; 

C) Demielinizante; 

Infermieri Pyetja: 1346 

Furnizimi arterial i trurit sigurohet nga 2 arteriet: 
 

A) cerebri anterior; 

B) cerebri media; 

C) communicante anterior dhe 2 arteriet communicante posteriore; 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1347 

Patologjite cerebrovaskulare karakterizohen nga deficite: 
 

A) subakute neurologjike, nga çrregullim metabolic; 
 

C) neurologjik me baze gjenetike; 

D) neurologjik nga intoksikacionet. 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1348 

Skleroza multiple është patologji: 
 

A) Dismielinizante hereditare; 

B) Dismielinizante e fituar; 
 

D) Metabolike. 
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B) Degjenerative progressive; 

A) parietale e temporal; 

B) neuronale në traktin pyramidal; 

C) hereditare; 

 
Infermieri Pyetja: 1349 

M. Alzheimer është sëmundje: 
 

A) Demielinizante; 
 

C) Traumatike; 

D) Metabolike. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1350 

Në morbus Alzheimer ndodh humbje progressive neuronale në korteksin e lobeve: 
 

B) oksipitale e frontale; 

C) frontale e parietale; 

D) oksipitale e parietale. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1351 

Skleroza laterale amiotrofike (SLA ), karakterizohet nga humbje: 
 

A) progresive neuronale në korteksin frontal; 
 

C) neuronale në fashikujt posterior; 

D) neuronale në cornu anterior yë medulles spinale. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1352 

Atrofitë spinocerebellare janë patologji: 
 

A) demielinizante; 

B) metabolike; 
 

D) vaskulare. 
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A) genit që kodon për një enzimë apo protein të rëndësishme; 

D) bakrit në organizëm. 

B) funksionet e larta konjitive; 

C) Hyporefleksi; 

 
Infermieri Pyetja: 1353 

Patologjitë metabolike të trashëguara të sistemit nervor shkaktohen nga defekte te: 
 

B) kontraksionit muskular; 

C) funksionit të harkut reflektor; 

D) funksionit të pllakës neuro-muskulare. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1354 

Morbus Willson është pasojë e anomalisë së një proteine transportuese të: 
 

A) hekurit në organizëm; 

B) klorit në organizëm; 

C) azotit në organizëm; 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1355 

MMSE, është test i cili përdoret për të vlerësuar: 
 

A) forcën muskulare; 
 

C) sensibilitetin; 

D) ekuilibrin. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1356 

Dëmtimet e motoneuroneve inferior shkaktojnë: 
 

A) Reflekse të pandryshuara; 

B) Hipërrefleksi; 
 

D) Arefleksi. 
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B) Hipërrefleksi; 

A) motor; 

D) të fibrave nervore. 

C) Dy epruveta qelqi, njëra me ujë të ngrohtë dhe tjetra me ujë të ftohtë; 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1357 

Dëmtimet e motoneuroneve supëriore shkaktojnë: 
 

A) Reflekse të pandryshuara; 
 

C) Hyporefleksi; 

D) Arefleksi. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1358 

Zona motore primare ndodhet në korteksin: 
 

B) parietal; 

C) oksipital; 

D) temporal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1359 

Dhimbje neuropatike është dhimbje që shkaktohet nga lezione: 
 

A) të korteksit cerebral; 

B) të radikseve nervore; 

C) muskulare; 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1360 

Për të ekzaminuar sensibilitetin termik përdoren: 
 

A) Një epruvetë qelqi me ujë të ngrohtë; 

B) Një epruvetë qelqi me ujë të ftohtë; 
 

D) Një age sterile. 
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B) parietal; 

A) Hypoestezi dhe disestezi; 

D) Përceptimin e aromave inekzistente. 

A) ruajtur ekuilibrin në pozicionin në këmbë; 

 
Infermieri Pyetja: 1361 

Zona sensore primare ndodhet në korteksin: 
A) frontal; 

 

C) oksipital; 

D) temporal. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1362 

Në sindromën hipotalamike (dëmtime të hipotalamusit), kemi: 
 

B) Hipërestezi; 

C) Hypoestezi; 

D) Anestezi. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1363 

Halucinacionet olfaktore kanë të bëjnë me: 
 

A) Mungesën e nuhatjes; 

B) Ekzagjerimin e nuhatjes; 

C) Mungesën e shijes; 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1364 

Ataksia statike është paaftësia për të: 
 

B) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë hapur; 

C) ruajtur ekuilibrin në ecje me sytë mbyllur; 

D) kryer provën index-nasi. 
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B) arritjen në mënyrë korrekte një shenjë; 

C) njohjes së objekteve në prani të sistemeve sensoriale intakte; 

D) Shpejtësinë e konduksionit nervor motor apo sensitiv; 

A) Shpërthejnë pas një stimuli të caktuar; 

 
Infermieri Pyetja: 1365 

Dismetria është paaftësia për: 

A) ruajtjen e ekuilibrit në ecje; 
 

C) kapjen e një objekti; 

D) ecjen me sytë mbyllur. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1366 

Agnozia është çrregullim i: 

A) kuptimit të të folurës; 

B) orientimit në kohë dhe hapësirë; 
 

D) sensibilitetit taktil. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1367 

Elektroneurografia përcakton: 

A) Aktivitetin elektrik kortikal; 

B) Vijueshmërinë funksionale të harqeve reflektore; 

C) Funksionin e fibrave muskulare; 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1368 

Epilepsia reflektore përbëhet nga atake epileptike që: 
 

B) Janë të palidhura me stimuj të ndryshëm; 

C) Hasen më tepër në të rriturit; 

D) Janë me bazë gjenetike. 
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B) Aktivitetit elektrik kortikal; 

A) Faza e dhimbjes maksimale të kokës; 

A) Trupi i verdhe 

B) Incidencen e një semundjeje 

 
Infermieri Pyetja: 1369 

EEG bën regjistrimin e : 

A) Funksionit të harqeve reflektore; 
 

C) Funksionit të fibrave muskulare; 

D) Funksionit të fibrave nervore. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1370 

Aura e migrenës është: 

B) Përiudha pas qetësimit të kësaj dhimbjeje; 

C) Simptomatologjia specifike që shfaqet para dhimbjes; 

D) Nuk ka lidhje me dhimbjen e kokës. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1371 

Progesteroni prodhohet nga: 

B) Uterusi 

C) Hypofiza 

D) Ovaret 
 
 

Infermieri Pyetja: 1372 

Parandalimi paresor ul: 

A) Prevalencen e një semundjeje 
 

C) Prevalencen e një handikapi 

D) Incidencen e një handikapi 
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A) 8 deri ne diten e 14 

D) Nuk ka rendesi ne çfarë momenti te ciklit 

A) Ne hypofize 

C) Hormoni seksual mashkullor 

 

Infermieri Pyetja: 1373 

Për te evituar një shtatzani abstinohet nga dita: 
 

B) 6 deri ne diten e 14 

C) 8 deri ne diten e 18 

D) 6 deri ne diten e 12 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1374 

Pilula kontraceptive e urgjences merret ne: 
 

A) Mes te ciklit 

B) Fillim te ciklit 

C) Fund te ciklit 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1375 

Hormoni luteinizues prodhohet: 

B) Ne ovare 

C) Ne testikuj 

D) Ne uterus 
 
 

Infermieri Pyetja: 1376 

Testosteroni është: 

A) Qeliza seksuale mashkullore 

B) Hormoni seksual femeror 
 

D) Qeliza seksuale femerore 
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A) Hypofiza dhe hypotalamusi 

D) Injektable 

C) Kondomi 

B) Metodat barriere 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1377 

Hormoni folikulo stimulus prodhohet nga: 
 

B) Ovaret 

C) Uterusi 

D) Testikujt 
 
 

Infermieri Pyetja: 1378 

Depoproverat bejne pjese ne metodat: 
 

A) Orale 

B) Kirurgjikale 

C) Subdermale 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1379 

E vetmja metode kontraceptive qe mbron nga HIV/AIDS është: 
 

A) Metoda kirurgjikale 

B) Spërmicidet 
 

D) Metodat hormonale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1380 

Cilat metoda kontraceptive mund te mbrojne nga IST? 
 

A) Metoda e diteve kalendarike 
 

C) Injëktablet 

D) Metodat orale 
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D) Kancerin e gjirit 

A) Kancerin e qafës se mitres 

D) subdermale 

C) Genus valgum 

 
Infermieri Pyetja: 1381 

Vetinspektimi e vetekzaminimi behet ne: 
 

A) Kancerin e qafës se mitres 

B) Menopauze 

C) Ne rastin e një IST je 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1382 

PAP testi behet për te diagnostikuar: 
 

B) Kancerin e gjirit 

C) HIV/AIDS 

D) Kancerin e ovarit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1383 

Norplanti dhe implanon bejne pjese te metodat: 
 

A) injëktable 

B) orale 

C) barriere 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1384 

Kur kemi largim të kondileve femorale kontrolaterale nga njëri-tjetri dhe afrim të 

maleolave kontrolaterale me njëra-tjetrën, kemi të bëjmë me: 

A) Genus rekurvatum 

B) Genus varum 
 

D) Genus pronatum 
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A) Deformim të shtyllës kurrizore 

C) Të dyja sa më sipër 

D) Nuk kemi shkurtim të asnjë strukture 

D) Artikulacionin metatarso-falangeal 

 
Infermieri Pyetja: 1385 

Në shenjat klinike të osteogenezës imperfekte vërejmë: 
 

B) Ekzoftalmi 

C) Sklera blu 

D) Ptozë palpebrale 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1386 

Osteoporoza ka si karakteristikë: 

A) Mineralizim të pamjaftueshëm të kockës 

B) Pakësim i masës kockore 
 

D) Asnjë prej tyre 
 
 

Infermieri Pyetja: 1387 

Në pes ekuinovarus kemi: 

A) Shkurtim të strukturave laterale 

B) Shkurtim të strukturave mediale 

C) Shkurtim të strukturave dorsale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1388 

Në hallux valgus patologjia qëndron në: 
 

A) Artikulacionin metacarpo-falangeal 
B) Artikulacionin interfalangeal 

C) Artikulacionin talo-krural 
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A) Skoliozë strukturale 

C) E insuficencës së muskujve gluteale 

D) Spina bifida 

B) Harkun longitudinal dhe atë transversal 

 

Infermieri Pyetja: 1389 

Kur kemi rrotullim të vertebrave në aksin e tyre dhe transmetim të këtij rrotullimi tek brinjët 

duke formuar gibus kifo-skoliotik kemi të bëjmë me: 

B) Skoliozë funksionale 

C) Kifozë 

D) Spondilolistezë 
 

 
Infermieri Pyetja: 1390 

Në luksacionin congenital koksofemoral kur fëmija fillon të ecë duke çaluar, kjo ndodh si 

pasojë: 

A) E shkurtesës së njërit femur 

B) E shkurtesës së të dy femureve 
 

D) Asnjë prej sa më sipër 
 
 

Infermieri Pyetja: 1391 

Mielomeningocela shfaqet në kë nga këto diagnoza: 
 

A) Sakralizim të vertebrës së fundit lumbare 

B) Luksacion congenital kokso-femoral 

C) Skoliozë funksionale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1392 

Në pes planus patologjia qëndron në: 
 

A) Pozicionimin e metatarseve 
 

C) Pozicionimim e kockës kuboide 

D) Tendinin e akilit 
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A) Në vendosjen e jastëkut abduktor (Pavlik) 

D) Redresime me gips 

A) Më i ngushtë (vogël) se norma 

D) Asnjë prej tyre 

Infermieri Pyetja: 1393 

Trajtimi i luksacionit kokso-femoral kongenital në moshën 3 muaj konsiston: 
 

B) Në imobilizimin me gips 

C) Në rikonstruksion të acetabulit kirurgjikalisht 

D) Në reponim të hapur kirurgjikal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1394 

Mjekimi i pes equinovarus tek të porsalindurit konsiston në: 
 

A) Ndërhyrje kirurgjikale 

B) Artrodezë 

C) E lëmë të autokorrigjohet deri në moshën 8 vjeç 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1395 

Në coxa vara këndi cerviko-diafizar është: 
 

B) Më i gjerë (madh) se norma 

C) 180 gradë 

D) Këndi cerviko-diafizar nuk ndikohet nga coxa vara 
 
Infermieri Pyetja: 1396 

Fraktura e diafizës tibiale trajtohet: 
 

A) Duke imobilizuar gjithë anësinë superiore 

B) Duke imobilizuar vetëm bërrylin 

C) Duke imobilizuar artikulacionin Gleno-humeral 
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C) Reponim e fiksim me bandazh në formë tete 

B) arteries ulnare 

B) metodës Kocher 

B) Abduksion 

Infermieri Pyetja: 1397 

Në frakturat e thjeshta të klavikulës pa komplikacione duhet kryer: 
 

A) Reponim dhe imobilizim në gips 

B) Reponim kirurgjikal dhe fiksim me vida 
 

D) Reponim dhe fillim i lëvizjeve të lehta 
 
 

Infermieri Pyetja: 1398 

Në frakturën e diafizës humerale mund të kemi dëmtim të: 
 

A) arteries radiale 
 

C) nervit radial 

D) nervit ulnar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1399 

Luksacioni gleno-humeral reponohet sipas: 
 

A) metodës së Hipokratit 
 

C) metodës së Hipokratit metodës Kocher 

D) kirurgjikalisht 
 

 
Infermieri Pyetja: 1400 

Nëse kemi frakturë ekstensore suprakondilare të humerusit, pas reponimit imobilizimi 

duhet të kryhet në: 

A) Fleksion 
 

C) Ekstension 

D) Pronacion 
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A) Në pjesën distal të femurit 

D) Submandibular 

B) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje të pjerrët 

C) Monteggia 

 
Infermieri Pyetja: 1401 

Fraktura e kondileve femorale ndodh: 
 

B) Në pjesën diafizare të femurit 

C) Në pjesën proksimale të femurit 

D) Në pjesën proksimale të humerit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1402 

Luksacioni gleno-humeral mund të jetë të gjitha më poshtë përveç: 
 

A) Subklavikular 

B) Erekta 

C) Subakromial 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1403 

Frakturë oblike është fraktura që e ndan kockën: 
 

A) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje horizontale 
 

C) Në 2 pjesë nëpërmjet një linje ovale 
D) Në 3 ose më shumë pjesë 

 
 

Infermieri Pyetja: 1404 

Fraktura e ulnës dhe luksacioni i radiusit emërtohet: 
 

A) Locos tipica ose Colles 

B) Galeazzi 
 

D) Jones 
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D)të gjitha sa më lart 

D) asnjë prej tyre 

A) Hormonale 

D) Asnjera nga keto 

 
Infermieri Pyetja: 1405 

Në konsolidimin kockor faza e dytë është: 
 

A) e kallusit primar 

B) e inflamacionit 

C) pseudoartroza 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1406 

Një frakturë mund të jetë: 

A) komocionale 

B) kompartimentale 

C)spirale 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1407 

Implantet jane metoda kontracepsinhormonale 
 

B) Jo hormonale 

C) Kimikate 

D) Asnjera nga keto 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1408 

Pilulat progestative kunderindikohen ne; 
 

A) Gjashte mujorin e pare te ushqyerjes me gji 

B) Gjashte javet e para te ushqyerjes me gji 

C) Tre muajt e pare te ushqyerjes me gji. 
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D) Asnje nga opsionet 

C) Nxit rritjen dhe zhvillimin e folikulit ovarian 

B) Ovaret 

C) Doza e te dyve 

Infermieri Pyetja: 1409 

DIU vendoset kur femra eshte: 
 

A) Shtatzane 

B) Ka nje infeksion puerperal 

C) Ka nje semundje inflamatore pelvike. 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1410 

Hormoni folikulo stimulus 

A) Provokon ovulacionin 

B) Mban trupin e verdhe 
 

D) Asnje nga opsionet 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1411 
Estradioli prodhohet nga: 

 
A) Hypofiza 

 

C) Uterusi 

D) Asnje nga opsionet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1412 

Kush e percakton tipin e pilulave te kombinuara: 
 

A) Doza e etinil estradiolit 

B) Doza e progesteronit 
 

D) Asnje nga keta 
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A) Hormonale 

A) Ndalimit te aktivitetit folikular ovarian 

D) Asnje nga opsionet 

B) Dalja e vezes nga folikuli 

Infermieri Pyetja: 1413 

Kontraceptivet oral jane metoda: 

B) Jo hormonale 

C) Kimikate 

D) Asnje nga opsionet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1414 

Menopauza natyrale eshte si rezultat i: 
 

B) Ablacionit kirurgjikal te ovareve 

C) Frenimit jatrogjen te funksionit te ovareve 

D) Te treja se bashku 
 
 

Infermieri Pyetja: 1415 

Nje mesazh duhet te jete: 

A) I gjate 

B) I shkurter 

C) Te mos perseritet 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1416 

Cfare eshte ovulacioni: 

A) Pjekja e vezes 
 

C) Pjekja dhe dalja e vezes nga folikuli 

D) Asnje nga opsionet 
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C) Folikulare, ovulatore, luteale 

A) Tre: mukoze, muskulare e seroze 

C) Prolaktina 

C) 120-160/min 

 
Infermieri Pyetja: 1417 

Ne ciklin menstrual, duke nisur nga dita e pare e ciklit, dallohen tre faza. Tregoni cila nga 

alternativat e meposhtme i paraqet ne renditjen e rregullt: 

A) Luteale,ovalatore, folikulare 

B) Ovulatore, luteale, folikulare 
 

D) Folikulare, luteale, ovulatore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1418 

Sa shtresa dallohen ne strukturen e uterusit? 
 

B) Dy: seroze dhe muskulare 

C) Dy: mukoza dhe muskulare 
D) Tre: dy mukoze dhe një muskulare 

 
 

Infermieri Pyetja: 1419 

Cili nga këto hormone nuk prodhohet nga placenta gjatë barrës? 
 

A) Gonadotropina korionike humane (hCG) 

B) Hormoni laktogjen placentar 
 

D) Progesteroni 
 
 

Infermieri Pyetja: 1420 

Cila është frekuenca e rrahjeve të zemres fetale RZF: 
 

A) 70-80/min 

B) 90-110/min 
 

D) > 160/min 
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D) Lëvizjet fetale të ndjera nga nena 

C) Dy arterie dhe një venë 

B) 30-40 % 

 
Infermieri Pyetja: 1421 

Cila nga këto mundësi nuk ështe e pranishme në javën e 12-të të shtatzanisë ? 
 

A) Amenorea 

B) Hormoni bhCG në gjak 

C) Rrahjet e zemres fetale në ekografi 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1422 

Difektet e tubit neural te fetusit mund t'i atribuohen mungeses se: 
 

A) hekurit 

 
C) vitamines A 

D) estrogjeneve 
 
 

Infermieri Pyetja: 1423 

Kordoni umbilikal përmban: 

A) Dy vena dhe një arterie 

B) Dy arterie dhe dy vena 
 

D) Një arterie dhe një venë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1424 

Volumi i gjakut ne barrë rritet me 
 

A) 10-20 % 
 

C) 50-60 % 

D) 70-80 % 
 
 
 
 

B) folateve 
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B) Oksipito-mental 

C) 15-30 minutave 

A) Përiudha menjëherë pas lindjes deri në 4-6 javë pas lindjes 

D) Prolaktina 

 
Infermieri Pyetja: 1425 

Diametri më i madh i kokës fetale është: 
 

A) Suboksipital 
 

C) Biparietal 

D) Oksipito-frontal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1426 
 

Ekspulsioni i anekseve fetale (placentes dhe membranave) pas lindjes normalisht ndodh 

brenda: 

A) 2-3 minutave 

B) 10 minutave 
 

D) 60-90 minutave 
 
 

Infermieri Pyetja: 1427 

Puerpërium quhet: 

B) Përiudha para fillimit te aktivitetit të lindjes 

C) Përiudha e aktivitetit të lindjes 

D) Asnjëra nga këto 
 
 

Infermieri Pyetja: 1428 

Cila nga substancat e meposhtme clirohet ose është përgjegjëse për prodhimin e 

qumështit të gjirit (laktogjenezen) ? 

A) Estrogjeni 

B) Progesteroni 

C) Oksitocina 
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C) Oksitocina 

A) Duhet filluar menjëherë tek gruaja që nuk ushqen bebin me gji 

B) Cefalike 

 

Infermieri Pyetja: 1429 

Cila nga substancat e mëposhtme clirohet ose është përgjegjese për rrjedhjen (daljen) e 

qumështit të gjirit ? 

A) Estrogjeni 

B) Progesteroni 

 
D) Prolaktina 

 
 

Infermieri Pyetja: 1430 

Cila nga substancat e mëposhtme është përgjegjëse për involucionin uterin? 
 

A) Estrogjeni 

B) Progesteroni 
 

D) Prolaktina 

 
Infermieri Pyetja: 1431 

Cila nga pohimet e mëposhtme është e saktë për kontracepsionin pas lindjes ? 
 

B) Nuk është i rendesishem tek gruaja që ushqen bebin me gji 

C) Nuk është i rendesishëm deri në shfaqjen e menstruacioneve të para 

D) Nuk është i nevojshëm për një muaj pas Sectio Cezarea 
 
 

Infermieri Pyetja: 1432 

Cila nga këto paraqitje i referohet paraqitjes me koke të fetusit? 
 

A) Podalike 
 

C) Oblike 

D) Transversus 
 
 
 

C) Oksitocina 
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D) Shtimi i të paktën 6 kg peshë në barrë 

C) Pap testi 

D) Ushtrimet fizike 

D) serotine 

 
Infermieri Pyetja: 1433 

Cila nga indikacionet dietetike të mëposhtme NUK është e duhura për gruan shtatzënë? 
A) Ulja e përdorimit të kripës 

B) Shtesa e hekurit 

C) Shtimi i acidit folik 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1434 

Cili nga ekzaminimet e mëposhtme nuk është test i zakonshem gjatë një barre pa 

komplikime ? 

A) Dozimi në serum i bhCG 

B) Hemoglobina 
 

D) Grupi i gjakut dhe faktori Rh 
 
 

Infermieri Pyetja: 1435 

Cili nga kushtet e mëposhtme NUK lidhet me një shtim të riskut të sëmundshemrisë 

perinatale ? 

A) Kushtet e dobëta socioekonomike 

B) Mosha e nënës nën 20 vj 

C) Duhanpirja 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1436 

Barra me moshe më shumë se 42 jave quhet: 
 

A) preterm 

B) premature 

C) ne term 
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A) Rritja e trashesise se indit adipoz subkutan 

B) Hipërglicemia 

B) Macja 

C) 36 te barrës 

 
Infermieri Pyetja: 1437 

Sindroma e postmaturit (serotinit) përfshin gjithë mundesite e meposhtme, përvec: 
 

B) Lekura e rrudhosur, qe deskuamohet 

C) Gjurme mekoniumi mbi lekure, membrane e kordon 

D) Thonj te gjatë 

 

 
Infermieri Pyetja: 1438 

I porsalinduri nga nena diabetike NUK rrezikohet nga: 
 

A) Hipoglicemia 
 

C) Hipocalcemia 

D) Makrosomia 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1439 

Cili është mbartesi natyral i Toksoplasmozes? 
 

A) Gjaku 
 

C) Peshku i kontaminuar 

D) Femijet ne moshe shkollore 
 

 
Infermieri Pyetja: 1440 

Prematur përkufizohet një neonat i lindur para javes: 
 

A) 24 te barrës 

B) 34 te barrës 
 

D) 40 te barrës 
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C) Amniocenteza 

B) Tre aborteve spontane 

A) 1/3 e poshtme te kavitetit uterin 

B) Vagina 

 

Infermieri Pyetja: 1441 

Ne metodat diagnostikuese joinvazive ne obstetrike NUK ben pjese: 
 

A) Ekografia 

B) Stress test 
 

D) Profili biofizik 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1442 

Abort habitual quhet prania e njëpasnjëshme e : 
 

A) Dy aborteve spontane 
 

C) Kater aborteve sponatene 

D) Me shumë se 5 aborte spontane 
 
 

Infermieri Pyetja: 1443 

Placenta previa është vendosja e placentes ne: 
 

B) 1/3 sipërme te kavitetit uterin 

C) Fundus uteri 

D) Murin e përpareshem uterin 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1444 

Cili nga organet apo lokalitetet anatomike nuk ben pjese ne organet e jashtme genitale? 
 

A) Vulva 
 

C) Mons pubis 

D) Përineumi 
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C) 28 ditë 

C) Zgjatja e ndryshueshme e fazës folikulare 

B) Shtimi i sekretimit te FSH 

A) Kohezgjatja e ndryshueshme 

 

Infermieri Pyetja: 1445 

Zgjatja mesatare e ciklit menstrual është: 
 

A) 22 ditë 

B) 25 ditë 
 

D) 35 ditë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1446 

Ardhja e ciklit menstrual shkaktohet nga: 
 

A) Çlirimi i prolaktinës 

B) Çlirimi pulsatil i GnRH (hormoni clirues i gonadotropinave) 
 

D) Nga sinteza e progesteronit në corpus luteum 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1447 

Indikatori me i mire qe pararend ovulacionin është: 
 

A) Piku i estrogjenit 
 

C) Fillimi i stimi te sekretimit te LH 

D) Shtimi preovulator i progesteronit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1448 

Cila nga karakteristikat e mëposhteme NUK është tipike për fazën folikulare të ciklit ? 
 

B) Rritja dhe zhvillimi i folikujve ovariene 

C) Tempëratura bazale mbi 36,5 

D) Rritja vaskulare e endometrit 
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D) Proctoragjia (hemoragji rektale) 

C) Methotroxate 

B) Barra ektopike 

B) Nderprerje te vullnetshme te barrës 

 
Infermieri Pyetja: 1449 

Cila nga shënjat e më poshtme NUK takohet në rastin e barrës ektopike (GEU) ? 
 

A) Dhimbje në kuadrantet e poshtme të barkut 

B) Gjakrrjedhje vaginale ose spotting 

C) Amenorrea 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1450 

Trajtimi i GEU (barrës ektopike) mund te behet me: 
 

A) Laparaskopi 

B) Laparatomi 
 

D) Të gjitha 
 
 

Infermieri Pyetja: 1451 

Cilat nga patologjitë e mëposhteme NUK është pasoje e sëmundjes inflamatore pelvike ? 
 

A) Endometrioza 
 

C) Aderencat pelvike 

D) Dispareunia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1452 

Cila nga situatat e meposhtme NUK shoqerohet me risk te shtuar për SIP? 
 

A) Fillimi i kontakteve seksuale 15 vj 
 

C) Marrja e kontraceptiveve orale 

D) Përdorimi i DIU 
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D) Shikimi direkt i lezionit endometriozik dhe biopsia 

D) Terapia estrogjenike zevendesuese 

D) Deficiti imunologjik 

B) Progesteroni 

Infermieri Pyetja: 1453 

Diagnoza e endometriozës vendoset në baze të: 
 

A) Anamnezës 

B) Ekzaminimit objektiv 

C) Dozimi i CA 125 
 

 

Infermieri Pyetja: 1454 

Terapia me e përshtatshme për një grua 35 vjece që i është nenshtruar interventit 

kirurgjikal radikal (hysterectomia totale cum adnesis) është: 

A) Danazoli 

B) Kontraceptivet orale 

C) Antiinflamatoret jo steroidiene 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1455 

Cila nga pohimet e mëposhtmet NUK sherben si teori për endometriozën? 
 

A) Metaplazia e epitelit celomik 

B) Hipërplazia endometriale 

C) Menstruacioni retrograd 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1456 

Cila nga terapitë e mëposhtme NUK është e indikuar për trajtimin e endometriozës? 
 

A) Agonistet e hormonit clirues të gonadotropinave (GnRH) 
 

C) Kontraceptivet orale 
D) Danazoli 
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C) Trajtimi spitalor 

D) Endometrioza 

A) Menometroragjia 

A) Menometroragjia 

Infermieri Pyetja: 1457 

Parimet e trajtimit të gonorresë, ME PËRJASHTIM TE: 
 

A) Doza unike 

B) Trajtimi i partnerit 
 

D) Mjekimi i sëmundjeve bashkëshoqëruese 

 
Infermieri Pyetja: 1458 

Me cilat nga patologjitë e mëposhtme janë të lidhura me shpesh metroragjitë 

disfunksionale? 

A) Polipet endometriale 

B) Anovulacioni 

C) Çregullimet e koagulimit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1459 

Me çfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 100 ml dhe me ritëm 

cdo 35 ditë? 

B) Menoragjia 

C) Polimenorea 

D) Oligomenorea 
 

Infermieri Pyetja: 1460 
Me cfarë termi (emri) përcaktohen menstruacionet me humbje gjaku 40 ml dhe ritëm cdo 

35 dite? 

B) Menoragjia 

C) Polimenorea 

D) Oligomenorea 
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B) Sifilizi 

D) Qarkullim gjaku parazitar nga organet e tjera 

D) Pielonefritin 

A) Te vjellat 

 
Infermieri Pyetja: 1461 

Cila nga këto IST kalon nepër tre stade të njëpasnjëshme nëse lihet pa u mjekuar ? 
 

A) HPV 
 

C) Chlamidia tracomatis 

D) Gardnerella vaginalis 
 
 

Infermieri Pyetja: 1462 

Miomat submukoze mund të shoqerohen me këto shenja dhe simtoma, përvec: 
 

A) Anemi 

B) Infertilitet 

C) Menometroragji 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1463 

Miomat janë të lidhura me kushtet e meposhtme klinike përvec se me: 
 

A) Aneminë 

B) Amenorenë 

C) Dismenorea 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1464 

Cila nga ankeset e meposhtem nuk lidhet me kliniken e fibromiomave uterine? 
 

B) Dhimbja 

C) Problemet riprodhuese 

D) Menometroragjia 
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B) I rrisin përmasat 

B) Histerosaplingografia 

D) Biopsia e endometrit 

B) Barra 

 
Infermieri Pyetja: 1465 

Fibromiomat uterine gjatë barrës: 

A) I zvogelojne përmasat 
 

C) Pësojnë transformim malinj 

D) Nuk pësojnë ndryshime 
 
 

Infermieri Pyetja: 1466 

Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vleresimin e 

kalueshmerisë tubare? 

A) Testi post-koital 
 

C) Laparaskopia 

D) Spermograma 
 
 

Infermieri Pyetja: 1467 

Cila nga metodat diagnostike të mëposhtme është e duhura për vlerësimin e 

malformacioneve të kavitetit uterin ? 

A) Testi post-koital 

B) Histerosaplingografia 
C) Laparaskopia 

 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1468 

Cila nga situatat e meposhtme NUK është treguese e ndodhjes së ovulacionit? 
 

A) Shtimi i tempëratures normale 
 

C) Endometri i tipit sekretiv 

D) Menstruacioni 
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C) Kriptokirdia 

C) Biopsia endometriale 

C) Kalueshmëria tubare 

D) Androgjenet 

Infermieri Pyetja: 1469 

Cila nga situatat e mëposhtme NUK flet për sterilitet femeror? 
 

A) Mungesa e kalueshmerise tubare 

B) Anovulacioni 
 

D) Insuficienca e progesteronit ne fazen e dyte te ciklit 

 
Infermieri Pyetja: 1470 

Cila nga ekzaminimet e më poshtme NUK përdoret për identifikimin e infertilitetit 

mashkullor? 

A) Spermograma 

B) Testi post-coital 
 

D) Antikorpet anti-spërmatozoidike 

 
Infermieri Pyetja: 1471 

 
Për fillimin dhe mbajtjen e ciklit menstrual NUK është e nevojshme: 

 
A) Hormoni clirues i gonatropinave (GnRH) 

B) Një endometer i ndjeshëm ndaj hormonet steroide seksuale 
 

D) Hormonet steroide seksuale me origjine ovariale 
 

Infermieri Pyetja: 1472 

Cili nga ekzaminimet hormonale është kryesor për përcaktimin e ndodhise se 

menopauzes? 

A) FSH 

B) LH 

C) Prolaktina 
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C) Rënia e estrogjeneve 

B) Progesterone 

C) Osteoporoza dhe arterioskleroza 

D) Hipërkolesterolemia 

 
Infermieri Pyetja: 1473 

Afshet e nxehta në menopausë krijohen nga: 
 

A) Rritja e FSH 

B) Rritja e LH 
 

D) Rënia e progesteronit 
 

 
 
Infermieri Pyetja: 1474 

Trajtimi i keshilluar për osteoporozë në menopauzë i përfshin të gjitha PËRVEC: 
 

A) Estrogjen 
 

C) Ushtrime fizike 

D) Kalcium 
 

 
Infermieri Pyetja: 1475 

Pasojat afatgjata të menopauzës janë: 
 

A) Anemia 

B) HTA dhe diabeti 
 

D) Depresioni 
 
 

Infermieri Pyetja: 1476 

Cili nuk përben një faktor risku për kancerin e qafës se mitres? 
 

A) Raporti i pare seksual ne moshe shumë te re 

B) Partnere seksuale te shumte 

C) Duhanpirja 
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D) Vetëm me progesteron 

A) DIU 

C) Nauze 

B) 6 muaj amenore 

 
 
Infermieri Pyetja: 1477 

Gjatë laktacionit janë të lejuar kontraceptivët oralë: 
 

A) Monofazikë te kombinuar 

B) Dyfazikë të kombinuar 

C) Trefazikë të kombinuar 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1478 

Metodat kontraceptive afatgjata të rikthyeshme përfshijnë: 
 

B) Spërmicidet 

C) Kondomi 

D) Diafragma 
 
 

Infermieri Pyetja: 1479 

Dizavantazhet e kontraceptivëve progesteronike përfshijnë: 
 

A) Metroragji 

B) Amenore 
 

D) Humbje në peshë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1480 

Diagnoza e menopauzës vendoset pas: 
 

A) 3 muaj amenore 
 

C) 12 muaj amenore 

D) 18 muaj amenore 
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D) Qafës se mitrës 

B) gjatë kontakteve seksuale 

D) Numri i lartë i partnerëve seksualë 

A) 6, 11 

Infermieri Pyetja: 1481 

Dispareunia është dhimbja: 

A) gjatë menstruacioneve 
 

C) në mesin e ciklit (ovulatore) 

D) pelvike e papërcaktuar 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1482 

HPV është i lidhur me kancerin e : 
 

A) Gjirit 

B) Mitrës 

C) Vaginës 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1483 

IST favorizohen nga: 

A) Menopauza 

B) Abstinenca seksuale 

C) Përdorimi i profilaktikëve 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1484 

Nëntipat e HPV që përfshihen si onkoviruse me risk të larte janë: 
 

B) 16, 18 

C) 21, 23 

D) 52, 53 
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C) Pap-testi 

B) Ndalimit natyral te aktivitetit folikular oavarian 

C) Trichomonas vaginalis 

 
Infermieri Pyetja: 1485 

Kush është ekzaminimi baze depistues për kancerin e qafës se mitres? 
 

A) Ekografia 

B) Vizita gjinekologjike 
 

D) Kultura e sekrecioneve vaginale 

 
 

Infermieri Pyetja: 1486 

Kush përbën faktor parandalues për kancerit e gjirit? 
 

A) Menarka e herëshme 

B) Menopauza e voneshme 

C) Nullipariteti 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1487 

Menopauza artificiale nenkupton të gjitha obsionet e meposhtme, përvec: 
 

A) Ablacioni kirurgjikal I dy ovareve 
 

C) Kemioterapia 

D) Radioterapia 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1488 

Infeksioni vaginal i shoqeruar me leukore me ere si te peshkut te prishur shkaktohet nga: 
 

A) Chlamydia tracomatis 

B) Streptokoku B hemolitik 
 

D) Gardnerela vaginalis 
 
 

D) Asnjëra 
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D) Merret pilula e harruar brenda 12 oreve dhe vazhdohet pilula e radhes 

A) Është një e dhënë që shpreh volumin e likideve që ndodhen në venat centrale 

B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone 

Infermieri Pyetja: 1489 

Kur harrohet pilula kontraceptivi, cili është qendrimi i duhur? 
 

A) Nderpritet paketa e filluar 

B) Merren dy pilula njëherazi 

C) Hidhet tableta e harruar dhe merret pasardhesja 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1490 

Kateterizimi arterial: 

A) Nuk realizon një monitorim agresiv të presionit arterial 

B) Nuk mundëson marrjen e gjakut për analiza 

C) Përdoret shpesh për infuzionin e likideve dhe medikamenteve 

 

 

Infermieri Pyetja: 1491 

Presioni venoz central: 

B) Ulet kur ulet presioni arterial sistolik 

C) Është mbi 10 cm shtyllë ujë në shokun hipovolemik 

D) Merr vlera të larta kur kemi humbje të masës qarkulluese 
 
 

Infermieri Pyetja: 1492 

Monitorimi respirator behet: 

A) për të mbikëqyrur përfuzionin e organeve 
 

C) nëpërmjet matjes së presionit arterial të gjakut 

D) nëpërmjet matjes së frekuencës kardiake 
 
 
 

D) Përdoret për infuzionin e likideve dhe medikamenteve jovazoaktivë vetëm në 
situata urgjente 
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A) është mungesë e funksionit cerebral me funksione vitale të ruajtura 

B) Apnea, ose respiracion me gulçim 

C) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardiak n.q.s. Fillohet menjëherë 

reanimimi kardiopulmonar 

B) është humbje e rikthyeshme e funksionit të trungut të trurit 

Infermieri Pyetja: 1493 

Gjendja vegjetative: 

B) quhet ndryshe vdekje cerebrale 

C) është gjendja në të cilën pacienti kryen aktivitet intelektual dhe shqisor 

D) është gjendja në të cilën pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të 

funksioneve jetike të tij 

 
Infermieri Pyetja: 1494 

Shenjat e arrestit kardiocirkulator janë: 
A) Pacienti është koshient 

 

C) Lëkurë e ftohtë, e zbehtë, e djersitur 

D) Mungesë e pulsit periferik 
 

Infermieri Pyetja: 1495 

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë: 
 

A) Ischemia cerebrale për më shumë se 5-7 minuta nuk jep dëmtime në sistemin 

nervor qendror 

B) Rezervat e ATP në tru konsumohen brenda 15 minutash në rast arresti kardiak 
 

D) Truri mund të ruhet edhe 15 minuta pas arrestit kardiak pavarësisht fillimit të 

reanimimit kardio-pulmonar 

 
Infermieri Pyetja: 1496 

Vdekja cerebrale: 

A) është humbje e parikthyeshme e funksionit të korteksit 
 

C) është humbje e funksionit të korteksit, me funksion të rujtur trungut të trurit 

D) është gjendja ku pacienti ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve 

jetike të tij 
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A) Hipovolemia nga humbjet e shpejta të gjakut 

D) Bën vlerësimin e përgjigjeve motore, verbale dhe lëvizjes së syve 

D) Rrezikon për barotraumë ose volutraumë pulmonare 

 
Infermieri Pyetja: 1497 

Cili nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë: 
 

A) Në pacientët që janë zgjuar, reflekset mbrojtëse të rrugëve të ajrit nuk 

parandalojnë aspirimin pulmonar të përmbajtjes gastrike 

 
C) Intubimi trakeal me një tub me manshetë nuk e ul riskun për aspirim 

D) Intubimi trakeal me një tub me manshetë mund ta parandalojë plotësisht aspirimin 

e përmbajtjes gastrike 

 
Infermieri Pyetja: 1498 

Shkaqet më të zakonshme që shkaktojnë arrestin kardiopulmonar janë: 
 

B) Hipokapnia 

C) Alkaloza metabolike 

D) Hipertermia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1499 

Vlerësimi i komës sipas shkallës GLASGOW: 
 

A) Nuk jep të dhëna për thellësinë e komës 

B) Nuk ndikohet nga përgjigja motore e pacientit 

C) Kryhet vetëm duke i folur pacientit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1500 

Ventilimi mekanik: 

A) Nuk zëvendëson ventilimin e kryer nga sistemi respirator i pacientit 

B) Ul gjithnjë debitin kardiak 

C) Ul rrezikun e aspirimit 
 

B) Pacientët me një status mental të alteruar mund t'i humbasin reflekset mbrojtëse 

gjë që i ekspozon ata me riskun e rritur për pneumoni aspirative 
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B) Zhvillohet toleranca 

A) Preferohet ushqyerja enterale kundrejt asaj parenterale 

B) Ndikohet nga raporti ventilim/perfuzion 

 

Infermieri Pyetja: 1501 

Në pacientët që marrin opioide për një kohë të gjatë për trajtimin e dhimbjes: 
 

A) Zhvillohet apasionimi ose varësia psikologjike 
 

C) Kanë diarre për një kohë të gjatë 

D) Me rritjen e dozës shfaqet deprimimi i respiracionit 
 

Infermieri Pyetja: 1502 

Në pacientët me ventilim mekanik: 
 

B) Nuk bëhet ushqyerje për sa kohë që pacienti është në ventilim mekanik 

C) Shkurtohet koha e qëndrimit në ventilator mekanik tek pacientët me kequshqyerje 

D) Duhet dhënë një sasi sa më e madhe ushqimesh nga sonda nazo-gastrike për të 

përmirësuar gjendjen nutricionale të pacientit 

 
Infermieri Pyetja: 1503 

Insuficienca respiratore: 

A) Nuk zhvillohet gjatë detresit respirator të adultit 
 

C) Mund të shoqërohet me hiperoksemi 

D) Trajtohet gjithnjë me ventilim mekanik pavarësisht shkakut të saj 
 

Infermieri Pyetja: 1504 

Cili nga pohimet është i vërtetë? 
 

A) Të gjitha dhimbjet kanë një shkak fiziologjik të identifikueshëm 

B) Nëse raportohet lehtësim i dhimbjes pas një placeboje, kjo do të thotë se dhimbja 

nuk është reale 

 
D) Meshkujt ndiejnë më pak dhimbje se femrat 

 
 
 

C) Toleranca ndaj dhimbjes është individuale 
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B) Ngrihet si toraksi dhe abdomeni 

B) Presioni arterial mesatar nën 50 mmHg 

A) Monitorohet pulsoksimetria dhe gazanaliza e gjakut 

D) Rrit tolerancën ndaj dhimbjes sepse sa më gjatë të ketë patur dhimbje aq më i 

pandjeshëm bëhet ndaj saj 

 
Infermieri Pyetja: 1505 

Në respiracionin paradoksal, në inspirim : 
 

A) Ndërkohë që toraksi ngrihet abdomeni ulet  
 

C) Ulet toraksi dhe ngrihet abdomeni 

D) Ulet toraksi dhe ulet dhe abdomeni 
 
 

Infermieri Pyetja: 1506 

Shenja të perfuzionit jo të përshtatshëm të organeve vitale janë: 
 

A) Presioni sistolik i gjakut mbi 80 mmHg 
 

C) Prezenca e presionit venoz central të lartë 

D) Lëkura e ngrohtë, rimbushja kapilare e mirë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1507 

Në një pacient të terapisë intensive me çrregullim akut të statusit mental: 
 

B) Jepet gjithmonë sedativë 

C) Jepet glukozë i/v vetëm në diabetikët 

D) Vendoset oksigjen suplementar pavarësisht O2Sat normal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1508 

Në dhimbjen kronike pacienti: 
 
 

A) Paraqitet me shenjat e fluksit të shtuar simpatik 

B) Nuk ka ndryshime në shenjat vitale 

C) Ul dozën e analgjezikëve për qetësimin e dhimbjes 
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A) Acidozë metabolike 

D) Ka si karakteristike një PH arterial nën 7,35 

A) për të mbikëqyrur përfuzionin e organeve 

A) Te përqëndrimit të oksihemoglobinës së saturuar të një subjekti 

 
 

Infermieri Pyetja: 1509 

Cilën nga gjendjet e mëposhtme shkakton humbja e bikarbonateve nga organizmi? 
 

B) Alkalozë metabolike 

C) Alkalozë respiratore 

D) Acidozë respiratore 
 
 

Infermieri Pyetja: 1510 

Shoku hipovolemik: 

A) Shkaktohet nga shtimi i masës qarkulluese të gjakut 

B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës 

C) Shfaqet me hipërtension 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1511 

Monitorimi hemodinamik behet: 

B) për të vlerësuar shkëmbimin e gazeve në pulmone 

C) nëpërmjet matjes së presionit të dioksidit të karbonit në rrugët e ajrit 

D) nëpërmjet matjes se PH dhe gazeve të gjakut arterial 
 
 

Infermieri Pyetja: 1512 

Pulsoksimetria bën të mundur monitorimin në vazhdimësi: 
 

B) Të niveleve të presionit pjesor të oksigjenit në gjak 

C) Të niveleve të presionit pjesor të dioksidit të karbonit në gjak 

D) Presionit të dioksidit të karbonit në rrugët ajrore 
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C) Qëllimi i tij është të rikthejë respiracionin dhe aktivitetin kardiak 

D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergene 

A) PH i gjakut nën 7.35 

B) Kur pacienti bëhet jokoshient nga narkoza me dioksid karboni 

 

Infermieri Pyetja: 1513 

Masazhi i jashtëm kardiak: 

A) Kur zhvillohet në mënyrë efikase mban një presion arterial sistolik nën 80 mmhg 

B) Praktikohet kur pulsi në arteriet e mëdha është mbi 30 rrahje në minutë 
 

D) Shoqëron dhënien e adrenalinës, defibrilimin dhe respiracionin artificial në 

menaxhimin e arrestit kardiak 

 
 

Infermieri Pyetja: 1514 

Shoku anafilaktik: 

A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut 

B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës 

C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1515 

Acidoza metabolike karakterizohet nga: 
 

B) Bikarbonatet në gjak mbi 23.4 mEq/l 

C) Presioni arterial i dioksidit të karbonit mbi 35 mmHg 
D) Mjekohet me oksigjenoterapi 

 
 

Infermieri Pyetja: 1516 

Pacienti duhet intubuar nqs: 

A) Presioni i dioksidit të karbonit në gjak ulet progresivisht 
 

C) Kur ngrihet ph i gjakut nga alkaloza e thellë respiratore 

D) Presioni i oksigjenit arterial rritet progresivisht pavarësisht përdorimit të maskës 

faciale 
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D) Vlerësimi dhe terapia 

D) Rruga intrakardiake 

B) Nauzeja dhe të vjellat 

B) Shfaqet kur një pacient ndërpret menjëherë përdorimin e opioidit 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1517 

Cilat duhet të kryhen të parat në një pacient të terapisë intensive? 
 

A) Manovrat diagnostike 

B) Manovrat terapeutike 

C) Anamneza dhe ekzaminimit fizik 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1518 

Kush është rruga e përshtatshme për administrimin e medikamenteve gjatë reanimimit 

kardiopulmonar në një arrest kardiak kur nuk mund të vendoset rruga venoze? 

A) Rruga intramuskulare 

B) Rruga endotrakeale 

C) Rruga intraoseale në pacientë adultë 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1519 
Efektet anësore më të shpeshta të opioideve janë: 

 
A) Hiperventilimi 

 

C) Diarrea 

D) Axhitimi 
 

Infermieri Pyetja: 1520 

Sindroma e abstinencës nga opioidet: 
 

A) Quhet ndryshe varësi psikologjike nga opioidet 
 

C) Ndodh si pasojë gripit në pacientë që marrin opioide në doza të mëdha 

D) Nuk ndodh kur opioidi ndërpritet menjëherë në një pacient që i ka përdorur për një 

kohë të gjatë 
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D) Nëse mbahen temperaturat e duhura mund të ruhet për të paktën një vit, ose më 

shumë 

B) pacienti është në arrest respirator 

B) Ul rriskun për pneumoni nozokomiale 

 
 

Infermieri Pyetja: 1521 

Në rastet kur ka ndodhur vdekja cerebrale: 
 

A) pacienti nuk ka nevojë për mbështetje reanimatore të funksioneve jetike të tij 
 

C) pacienti nuk ka nevojë për ventilim mekanik për oksigjenim të mirë të indeve 

D) funksionojnë ende qendrat përgjegjëse për automatizmin kardiorespirator që 

ndodhen në bazën e kafkës 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1522 

Plazma e freskët e ngrirë: 

A) Është një likid zëvendësues i mirë për të korrigjuar hipovoleminë 

B) Nuk ka risk për transmetimin e infeksioneve të transmetueshme nëpërmjet 

transfuzionit 

C) Ka prioritet ndaj përdorimit të likideve zëvendësues kristaloidë në trajtimin e 

hipovolemisë 

 
 
 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1523 

Ngritja e shtratit me kënd 45 gradë në pacientët në ventilim mekanik: 
 

A) Rrit rriskun për aspirim të përmbajtjes gastrike 
 

C) Përmirëson hipotensionin 

D) Ndikon në përmirësimin e gjumit. 
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C) Për ta shkëputur pacientin nga respiratori duhet që ai të ketë reflekse intakte të 

rrugëve ajrore 

C) Është pasojë e një vatre infeksioni dhe e bakteremisë 

A) Transfuzionit jokompatibël sipas grupit 

 
Infermieri Pyetja: 1524 

Cilat nga pohimet e mëposhtme janë të vërteta: 
 

A) Sedacioni dhe paraliza përdoren në çdo pacient që është në ventilim mekanik 

B) Për parandalimin e pneumonisë të lidhur me ventilimin mekanik koka e shtratit 

duhet të ulet sa më shumë 

 
 
 

D) Në pacientët që marrin opioide zhvillohet varësia psikologjike nëse ato ndërpriten 

menjëherë 

 
Infermieri Pyetja: 1525 

Acidoza respiratore: 

A) Zhvillohet gjatë diarreve masive 

B) Zhvillohet në insuficiencën renale 

C) Korrigjohet me dhënien e bikarbonateve 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1526 

Shoku septik: 

A) Shkaktohet si pasojë e reduktimit të masës qarkulluese të gjakut 

B) Shkaktohet nga insuficienca primare e zemrës 
 

D) Është pasojë e futjes në organizëm të substancave alergene 
 

 
Infermieri Pyetja: 1527 

Reaksionet hemolitike të transfuzionit vijnë si pasojë e: 
 

B) Antitrupave kundër leukociteve, ose proteinave plazmatike të dhuruesit 

C) Kalimit të një sasie të konsiderueshme të ajrit në vena 

D) Transfuzionit të shpejtë të gjakut të ftohtë 
 

D) Është tregues i nevojës së ventilimit mekanik në insuficiencën respiratore 
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B) Mikroorganizmave të pranishëm në florën e tij 

C) Anestezia spinale dhe epidurale jep të përziera dhe të vjella 

B) Obstruksioni i rrugëve të sipërme ajrore nga rënia e gjuhës 

 
Infermieri Pyetja: 1528 

Një pacient mund të vetëinfektohet si pasojë e: 
 

A) Transportit të agjentëve infektues nga një pacient tek tjetri 
 

C) Mosndryshimit të barrierave individuale 

D) Përdorimit të antibiotikëve 
 
 

Infermieri Pyetja: 1529 

Transfuzioni i gjakut: 

A) Bëhet me gjak të saponxjerrë nga frigoriferi 
 

 
C) Duhet të zgjasë më shumë se 4 orë 

D) Bëhet me gjak që ka mbi 6 orë i nxjerrë nga frigoriferi dhe i ngrohur 
 
 

Infermieri Pyetja: 1530 

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë : 
 

A) Anestezia spinale dhe epidurale jep hipërtension arterial 

B) Anestezia spinale dhe epidurale jep takikardi 
 

D) Anestezia epidurale jep më shpesh se anestezia spinale dhimbje koke nga shpimi 

postdural 

 

 
Infermieri Pyetja: 1531 

Nga moseleminimi i plotë i anestezisë gjenerale dhe/ose bllokut neuromuskular ndodh: 
 

A) Çrregullime të elektrolitëve 
 

C) Zgjim i shpejtë 

D) Çrregullime të tempëratures 
 
 

B) Bëhet me gjak të ngrohur më parë në 37 gradë celsius 
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C) Matet nëpërmjet pulsoksimetrit 

D) Të korrigjohet hipovolemia dhe hipokalemia e mundshme para operacionit nëse 

koha e lejon 

B) Acidozë respiratore akute 

B) Retensioni urinar 

 
Infermieri Pyetja: 1532 

PaO2 (presioni arterial i oksigjenit): 
 

A) Ndryshon në varësi të presionit pjesor të oksigjenit në ajrin e inspiruar 

B) Nuk ndryshon në sëmundjet pulmonare 
 

D) Nuk ndryshon nga presioni venoz i oksigjenit 
 

Infermieri Pyetja: 1533 

Cila nga thëniet e mëposhtme është e vërtetë: 
 

A) Të gjitha medikamentet që përdor pacienti duhet të ndërpriten para kirurgjisë 

B) Duhanin mund ta pijë deri para operacionit 

C) Gjatë operacionit nuk ka rëndësi nëse stomaku është plot, ose jo 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1534 

Hipoventilimi postoperator çon në: 

A) Hipokapni 
 

C) Hiperoksemi 

D) Në një ventilim të rritur në minutë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1535 

Komplikacionet e analgjezisë epidurale janë: 
 

A) Hipertensioni 
 

C) Takikardia 

D) Sedacioni 
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D) Shoqërohet me rritje të kohës së mbushjes kapilare 

A) Bllok motor dhe bllok sensor 

A) Anestezi të një ekstremiteti 

 
Infermieri Pyetja: 1536 

Efektet e mbisedacionit në një pacient të terapisë intensive janë: 
 

A) Diskomfort 

B) Dhimbje 

C) Hipertension 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1537 

Shoku hipovolemik: 

A) Shkaktohet nga humbja e më pak se 20-25% të masës qarkulluese të gjakut 

B) E ka klinikën të ngjashme me shokun septik 

C) Presionin venoz central e ka të njëjtë me shokun kardiogjen 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1538 

Anestezia spinale jep: 

B) Bllok sensor pa bllok motor 

C) Analgjezi për një kohë të gjatë 

D) Anestezi të një ekstremiteti 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1539 

Anestezia regjionale endovenoze jep: 
 

B) Jep gjumë të thellë 

C) Jep relaksim neuromuskular 

D) Hipotension dhe bradikardi 
 
 
 

D) Vështirësi në komunikim 
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C) Përdorimit të agjentëve osmotikë 

C) septicemia 

C) Mund të shkaktojë aritmi, ose arrest kardiak 

A) E ruan viabilitetin dhe funksionin e eritrociteve 

 
Infermieri Pyetja: 1540 

Presioni i rritur intrakranial ulet nëpërmjet: 
 

A) Oksigjenimit të pacientit 
B) Hipoventilimit 

 

D) Përdorimit të diuretikëve 

 
Infermieri Pyetja: 1541 

Infeksionet që hasen më shpesh në terapi intensive janë: 
 

A) infeksionet e lëkurës 

B) infeksionet e traktit gastrointestinal 
 

D) infeksionet e sistemit nervor qendror 
 
 

Infermieri Pyetja: 1542 

Transfuzioni i shpejtë i gjakut të ftohtë: 
 

A) Mund të shkaktojë reaksione anafilaktike 

B) Çon në mbingarkesë cirkulatore 
 

D) Rrit mundesinë për formimin e mikroagregatev 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1543 

Gjaku gjatë ruajtjes së tij pëson këto ndryshime: 
 

B) Bëhet me acid 

C) Ulet përqëndrimi i kaliumit në plazëm 

D) Faktori i VIII i koagulimit është relativisht i stabilizuar 
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A) Mund të ndodhin ndryshime të kalemisë 

B) Adrenalinës 

A) Antibiotikët 

A) Përdoret si anestezi mbajtëse 

 
Infermieri Pyetja: 1544 
Në organizmin që ka marrë gjak, pas transfuzionit të gjakut: 

 

B) Mund të rritet niveli i kalciumit të jonizuar 

C) PH i gjakut bëhet acid për shkak se gjaku i konservuar është acidotik 

D) Ngarkesa acidotike tek pacienti është minimale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1545 

Mjekimi i shokut anafilaktik bëhet me dhënien e: 
 

A) Antibiotikëve 
 

C) Kardiotonikëve 

D) Analgjezikëve 
 
 

Infermieri Pyetja: 1546 

Alergjenët më të shpeshtë që çojnë në shok anafilaktik janë: 
 

B) Rrezatimi që përdoret në imazherinë diagnostikuese 

C) Pickimi nga gjarpri 

D) Helmimet me fosfororganikë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1547 

Anestezia inhalatore: 

B) Nuk përdoret për induksion anestezi 

C) Futet në rrugë venoze 

D) Nuk varet nga funksioni respirator 
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A) Futet nëpërmjet rrugës venoze 

C) E tretë 

A) Nga 1-7 

A) Manubrium sternum dhe corpus sterni 

 
Infermieri Pyetja: 1548 

Anestezia endovenoze: 

B) Nuk përdoret si anestezi mbajtëse 

C) Shfrytëzon potencialin shkëmbyes të sistemit respirator 

D) Nuk mund të realizohet pa vendosur më parë tubin endotrakeal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1549 

Cila nga brinjët e mëposhtme nuk është atipike? 
 

A) E parë 

B) E dytë 
 

D) E dymbëdhjetë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1550 

Brinjët e vërteta janë: 

B) Nga 1-10 

C) Nga 1-12 

D) Asnjëra prej tyre 
 
 

Infermieri Pyetja: 1551 

Angulus sternum formohet nëpërmjet: 
 

B) Manubrium sternum dhe incisura costale 

C) Manubrium sternum dhe brinjës 

D) Asnjëra prej tyre 
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D) Sacro-cocsigeal

C) Flexion

D) Vertebra lumbare e pestë

A) glenoidale

Infermieri Pyetja: 1552 

Shtylla kurrizore paraqitet e lëvizshme me përjashtim të regjionit: 

A) Cervical

B) Thoracal

C) Lumbar

Infermieri Pyetja: 1553 

Mbledhja e muskujve quhet: 

A) Adduksion

B) Abduksion

D) Extension

Infermieri Pyetja: 1554 

Pelvisi formohet nga kockat e mëposhtme me përjashtim të: 

A) Oss coxae

B) Oss sacrum

C) Oss coccygeum

Infermieri Pyetja: 1555 

Skapula nuk ka Fose: 

B) subskapulare

C) supraspinate

D) infraspinate
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B) kapitis 

C) Në formë tjegullave të catisë 

B) Promontorium 

B) Kocka zigomatike 

 

Infermieri Pyetja: 1556 

Humerusi nuk ka Fose: 

A) olekrani 
 

C) radiale 

D) koroide 
 
 

Infermieri Pyetja: 1557 

Procesi spinos i vertebrave torakale është: 
 

A) Në formë katrore 

B) Spina bifida 
 

D) Në formë pesëkëndore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1558 

Nuk i takon kafkës elemeti: 

A) Calvaria 
 

C) Glabella 

D) Clivus 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1559 

Procesi zigomatik mungon tek: 

A) Kocka frontale 
 

C) Kocka temporal 

D) Maxilla 
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A) procese artikulare 

B) xipfoideus 

B) Linea transversal 

A) Rectus femoris 

 
Infermieri Pyetja: 1560 

Atlasi nuk ka: 

B) Foramen transversal 

C) Fovea dentis 

D) dy tuberkulume 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1561 

Proces i skeletit torakal eshte: 

A) stiloideus 
 

C) mamillaris 

D) zygomatikus 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1562 

Tek sacrum nuk gjejmë: 

A) Facies artikularis 
 

C) Cornua sacralia 

D) Spina sacralis 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1563 

Cili nga muskujt e mëposhtëm nuk fillon me dy koka? 
 

B) Digastrikus 

C) Pronator teres 

D) Gastrocnemius 
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C) Elipsoid 

D) Toraksit 

B) Inervohen nga n. Facial 

C) Oss humerusi 

 
 

Infermieri Pyetja: 1564 

Artikulacioni temporomandibular është i tipit: 
 

A) Cilindrik 

B) Sferik 
 

D) Enarthrozis 
 
 

Infermieri Pyetja: 1565 

Muskujt pektoralë i takojnë: 

A) Abdomenit 

B) Pelvisit 

C) Shpinës 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1566 

Muskujt e mimikës: 

A) Lëvizin manibulën 
 

C) Kanë inervime të ndryshme nga njëra -tjetra 

D) Kanë dy pika fiksimi në kocka 
 
 

Infermieri Pyetja: 1567 

M.deltoideus fiksohet në: 

A) Oss scapula 

B) Oss Clavikula 
 

D) Vertebren e tretë 
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B) Femurit, tibies, patelles 

B) Suturat 

D) m.triceps brakial 

A) Inkogurent 

 

Infermieri Pyetja: 1568 

Artikulacioni genu realizohet ndërmjet: 
 

A) Femurit, tibies, fibules 
 

C) Femurit dhe tibies 

D) Femurit fibula dhe patella 
 
 

Infermieri Pyetja: 1569 

Në lidhjet e kafkës mbizotërojnë: 
 

A) Artikulacionet 
 

C) Ligamentet 

D) Sinkondrozat 
 
 

Infermieri Pyetja: 1570 

Shtrin parakrahun: 

A) m ekstensor karpi radial longus 

B) m ekstensor karpi radial brevis 

C) m.ekstensor karpi ulnar 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1571 

Artikulacioni coxo-fmoralis është; 

B) Kongurent 

C) Pjesërisht inkogurent 

D) Asnjëri prej tyre 
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D) të gjitha më sipër janë funksione të membranës qelizore 

A) Ne transportin aktiv 

C) Difuzionin e lehtësuar 

B) SN autonom 

 

Infermieri Pyetja: 1572 

Cili nga të mëposhtmit është funksion i membranës qelizore? 
 

A) inicion transduksionin e sinjalit 

B) transporton jone dhe molekula të tjera 

C) formon kanale selective 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1573 

Në cilin prej proceseve, qelizat shpenzojnë rreth 40% të energjisë së tyre ditore? 
 

B) Ne endocitozë 

C) Ne exocytosë 

D) Ne difuzion të lehtësuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1574 

Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteinës mbartëse nga një zonë me 

përqendrim më të lartë drejt një zone me përqendrim më të ulët? 

A) Me transportin aktiv 

B) Endocitozën 
 

D) Difuzionin e thjeshtë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1575 

Pjesa e sistemit nervor që konsiderohet e pavullnetshme është: 
 

A) SN somatic 
 

C) SN sensor 
D) SN motor 
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C) tubujt T 

A) dy linjave Z 

D) hapësirën sinaptike 

B) nga një neuron motor dhe fibrat muskulare që ai kontrakton 

 
Infermieri Pyetja: 1576 

Invaginimet e sarkolemës që formojnë zgjatime në formë gishtërinjsh, që depërtojnë në 

brendësi të fibrës muskulare quhen: 

A) retikulum sarkoplazmik 

B) retikulum endoplazmatik 
 

D) filamentet e aktines 
 
 

Infermieri Pyetja: 1577 

Segmenti i miofibrilit i quajtur sarkomer, gjendet midis: 
 

B) dy bandave A 

C) dy zonave H 

D) dy aktinave 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1578 

Në një sinaps neuro-muskular, neuroni e çliron neurotransmetuesin në: 
 

A) pllakën motore 

B) citoplazmën e qelizës muskulare 

C) cisternat terminale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1579 

Një njësi motore përbëhet nga: 
 

A) të gjitha fibrat muskulare brenda një muskuli të caktuar 
 

C) të gjitha neuronet që inervojnë një pjesë të caktuar të trupit 

D) një muskul dhe një nerv 
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D) hypër tensionit arterial 

A) Creatinë fosfati 

C) muskuli i lëmuar shfaq aktivitet spontan dhe mund të modifikohet nga veprimi i HO 

B) limfocitet B 

 
Infermieri Pyetja: 1580 

Të gjitha më poshtë janë shenja të inflamacionit përveç: 
 

A) dhimbjes 

B) skuqjes 

C) tempër atures 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1581 

Një nga molekulat e mëposhtme bën të mundur që muskuli të sigurojë energjinë e 

nevojshme për kontraksion duke gjeneruar ATP prej ADP. Cila është ajo? 

B) Fosfokinaza 

C) Acetilkolinesteraza 

D) Katalaza 

 
Infermieri Pyetja: 1582 

Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lëmuar dhe atij të 

strijuar? 

A) muskuli i lëmuar kontraktohet më shpejt se ai i strijuar 

B) muskuli i strijuar peërdor dy neurotransmetues, ai i lëmuar vetëm një 
 

D) muskuli i lëmuar nuk përmban të njëjtët elementë tkurrës si ai i strijuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1583 

Cila nga qelizat e mëposhtme prodhon antikorpe? 
 

A) limfocitet T 
 

C) monocitet 

D) fagocitet 
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D) qelizat ependimale 

B) Dentritë 

C) muskulit skeletik 

B) Një stimulim me intensitet më të lartë shkakton impulse më të fuqishme 

Infermieri Pyetja: 1584 

Si quhen degëzimet nervore të cilat përcjellin impulsin drejt trupit të neuronit? 
 

A) Aksone 
 

C) Trupa Nissl 

D) Neurofibrile 

 
Infermieri Pyetja: 1585 

Sistemi nervor autonom inervon të gjitha më poshtë përveç: 
 

A) muskulit kardiak 

B) gjendrave egzokrine 
 

D) traktit tretës 
 
 

Infermieri Pyetja: 1586 

Cila nga qelizat e neuroglisë veshin pleksin korioid dhe ventrikujt e trurit? 
 

A) astrocitet 

B) oligodentrocitet 

C) mikroglia 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1587 

Zgjidhni thënien e pasaktë ndër të mëposhtmet lidhur me përçimin e impulsit nevor: 
 

A) Përçimi i impulsit nervor bëhet sipas ligjit gjithcka ose asgjë 
 

C) Përçimi i impulsit në fibrat e mielinizuara bëhet me kërcim nga një nyje Ranvier në 

tjetrën 

D) Arritja e potencialit të veprimit rrit përshkueshmërinë e membranës aksonale 
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B) EMG 

B) eksitues 

C) receptoëet ndijësor 

C) Fovea centralis 

 
Infermieri Pyetja: 1588 

Neurotransmetuesit të cilët rrisin për meabilitetin e membranës post sinaptike për jonet 

Na, dhe potencojnë impulsin nervor quhen neurotransmetues: 

A) inhibitorë 
 

C) aktive 

D) neutral 
 
 

Infermieri Pyetja: 1589 

Pjesa fillestare e harkut reflektor është: 
 

A) interneuroni 

B) fijet efektore 
 

D) neuroni motor 
 
 

Infermieri Pyetja: 1590 

Aktiviteti elektrik i muskulit vlerësohet me: 
 

A) EEG 
 
 
 

C) ECG 

D) MRI 
 
 

Infermieri Pyetja: 1591 

Cili është rajoni i retinës që përgjigjet për mprehtësinë e pamjes? 
 

A) Sclera 

B) Lëngu qelqor 
 

D) Disku optic 
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D) auto destruksion i gjendrës endocrine 

D) HAD 

A) Aldosteroni 

D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve 

 
Infermieri Pyetja: 1592 

Kontrolli i çlirimit hormonal bëhet nga organizmi me të gjitha rrugët e mëposhtme përveç: 
 

A) feed-back negative 

B) stimulim nervor 

C) çlirim i HO kontrolluese 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1593 

Hormonet e mëposhtme çlirohen nga antehipofiza, përveç: 
 

A) FSH 

B) TSH 

C) ACTH 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1594 

Hormoni i prodhuar në kortexin e gjendrës mbiveshkore që vepron në veshkë duke 
mbajtur Na e duke eliminuar K, dhe që indirekt ndikon në ruajtjen e presionit arterial 

është: 

B) Epinefrina 

C) Kortizoli 

D) Adrenalina 
 
 

Infermieri Pyetja: 1595 

Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç: 
 

A) rënie në peshë 

B) rritje të metabolizmit bazal 

C) rritje të debitit kardiak 
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D) Hekuri 

D) spazmë e enës së gjakut, koagulim i enës së gjakut, formim i trombit 

D) rënie të metabolizmit të karbohidrateve 

 
 

Infermieri Pyetja: 1596 

Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e 

eritrociteve të reja? 

A) Globina 

B) I gjithë eritrociti 

C) Biliverdina 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1597 

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve? 
 

A) Ca 

B) Na 

C) proteinat 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1598 

Zgjidhni alternativën e cila përshkruan në mënyrë të saktë fazat e hemostazës: 
 

A) kogulim i gjakut, formim i trombit, spazme e enës së gjakut 

B) formim i trombit, koagulim i gjakut, spazmë e enës së gjakut 

C) spazmë e enës së gjakut, formim i tapës trombocitare, formim i koagulit 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1599 

Rritja e nivelit të hormoneve të tiroides në gjak jep efektet e mëposhtme, përveç: 
 

A) rënie në peshë 

B) rritje të metabolizmit bazal 

C) rritje të debitit kardiak 
 

 
 

D) vitamina B12 dhe acid Folik 
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D) Hekuri 

D) vitamina B12 dhe acid Folik 

A) nyja sino-atriale 

B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit 

 

Infermieri Pyetja: 1600 

Cila pjesë (element) i eritrocitit mund të riciklohet në palcën e kockave për prodhimin e 

eritrociteve të reja? 

A) Globina 

B) gjithë eritrociti 

C) Biliverdina 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1601 

Cili nga përbërësit ushqimor është më i rëndësishëm për prodhimin e eritrociteve? 
A) Ca 

B) Na 

C) proteinat 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1602 

Cila pjesë e zemrës funksionon si pacemaker duke dërguar impulse? 
 

B) nyja atrio-ventrikulare 

C) fijet Purkinje 

D) tufa e Hiss 
 
 

Infermieri Pyetja: 1603 

Kompleksi QRS në ECG tregon: 

A) depolarizim të atriumeve 
 

C) repolarizim të ventrikujve 

D) zemren në qetësi 
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C) Receptorët sensorë që ndiejnë ushqimin në farings 

B) koklea 

B) Parietale 

D) Acidi klorhidrik 

 
Infermieri Pyetja: 1604 

Çfarë e inicion reflexin e gëlltitjes? 
 

A) Frika nga gëlltitja 

B) Gjuha që vërtitet në gojë 
 

D) Receptorët e shijes 
 

Infermieri Pyetja: 1605 

Receptorët e dëgjimit vendosen në: 
 

A) kanalet semicirkulare 
 

C) sakula 

D) vestibule 
 

Infermieri Pyetja: 1606 

Cilat qeliza të stomakut sekretojnë faktorin intrinsek? 
 

A) Të mukozës 
 

C) Peptike 

D) G 
 
 

Infermieri Pyetja: 1607 

Cila nga të mëposhtmet nuk është përbërje e lëngut pankreatik? 
 

A) Kimotripsina 

B) Amilaza 

C) Bikarbonatet 
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C) Surfactant 

A) kapaciteti pulmonar total 

C) Qelizat T 

C) oksihemoglobinë 

 
 

Infermieri Pyetja: 1608 

Lipoproteina që ul tensionin sipërfaqësor të alveolave dhe i bën ato të mos kolabohen 

quhet: 

A) Fosfolipid 

B) Lipoproteinë alveolare 
 

D) Tensinogjen 
 
 

Infermieri Pyetja: 1609 

Sasia maksimale e ajrit që një për son mund të expirojë pas frymëmarrjes më të thellë të 

mundshme është: 

B) vëllimi expirator reservë 

C) vëllimi residual 

D) vëllimi reservë inspirator 
 
 

Infermieri Pyetja: 1610 

Imuniteti qelizor sigurohet nga: 

A) A .makrofagët 

B) Bazofilet 
 

D) Qelizat B 
 
 

Infermieri Pyetja: 1611 

Oksigjeni transportohet në gjak kryesisht si: 
 

A) O2 i tretur në plazëm 

B) deoksihemoglobinë 
 

D) karbaminëhemoglobinë 
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B) është udheheqesja e ritmit të zemres 

B) nyja nderatriale 

A) nyja sino atriale 

A) dora e majtë me kemben e majte 

 
 

Infermieri Pyetja: 1612 

Nyja sinoatriale: 

A) prodhon impulse me frekuence normale 
 

C) vendoset ne pjesen e pasme të atriumit të djathte 

D) asnjë nga të mesipër met 
 
 

Infermieri Pyetja: 1613 

Nuk ben pjese ne sistemin konduktor të zemres: 
 

A) tufa e Hisit 
 

C) nyja atrio-ventrikulare 

D) pema Purkinje 
 
 

Infermieri Pyetja: 1614 

Cila pjese e zemres funksionon si pacemaker duke derguar impulse? 
 

B) nyja atrio ventrikulare 

C) fijet Purkinje 

D) tufa Hissit 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1615 

Ne derivacionin e tretë të Elektrokardiogrames shprehet lidhja e: 
 

B) dora e djathtë me kemben e majte 

C) kemba e djathtë me doren e djathte 

D) kemba e djathtë me doren e majte 
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D) asnjë nga të mesipër met 

C) vell eritrocitar / vell.e për gjith 

C) antigenet A dhe B 

D) vitamina B12 dhe ac. folik 

 
 

Infermieri Pyetja: 1616 

Nyja atrio-ventrikulare: 

A) prodhon impulse me frekuence normale 

B) është udheheqesja e ritmit të zemres 

C) vendoset ne pjesen e pasme të septumit nderventrikular 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1617 

Hematokriti është: 

A) vell.eritrocitar / vell.leukocitar, i shprehur ne për qindje 

B) numri absolut i eritrociteve ne gjak 
 

D) Vell. Leukocitar/ vell. Eritrocitar. 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1618 

Individet me grupin e gjakut AB kane: 
 

A) vetëm antigenin B 

B) vetëm antigenin A 
 

D) asnjerin prej tyre 
 
 

Infermieri Pyetja: 1619 

Cili nga përberesit ushqimor është me I rendesishem për prodhimin e eritrociteve? 
 

A) Ca 

B) Na 

C) proteinat 
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C) ajri respirator 

D) të gjitha me sipër janë funksione të membranes qelizore 

A) .depolarizim të atriumeve 

B) goja 

 
Infermieri Pyetja: 1620 

Volum Tidal quhet: 

A) kapaciteti vital 

B) Volumi inspirator rezerve 
 

D) të gjitha të mesipër met 
 
 

Infermieri Pyetja: 1621 

Cili nga të meposhtmit është funksion i membranes qelizore: 
 

A) .inicion transduksionin e sinjalit 

B) transporton jone dhe molekula të tjera 

C) formon kanale selective 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1622 

Vala P ne ECG tregon : 

B) depolarizim të ventrikujve para kontraksionit 

C) repolarizim të ventrikujve 

D) zemra ne qetesi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1623 

Cila nga të meposhtmet nuk luan rol mbrojtes ne traktin respirator: 
 

A) hunda 
 

C) epiteli respirator 

D) leukocitet 
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C) difuzion i lehtesuar 

D) gjatë repolarizimit të zemres 

C) quhet sasia e ajrit qe mbetet ne mushkeri pas nje frymenxjerrje të sforcuar 

C) është ton sistolik 

 

Infermieri Pyetja: 1624 

Me cilin lloj procesi transportohet glukoza prej proteines mbartese nga nje zone me për 

qendrim me të lartë drejt nje zone me për qendrim me të ulet: 

A) transport aktiv 

B) endocitoze 
 

D) difuzion i thjështë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1625 

Dhembi T shfaqet: 

A) gjatë depolarizimit të atriumit të majte 

B) gjatë depolarizimit të ventrikulit të djathte 

C) ne fillim të sistoles atriale 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1626 

Ajri rezidual i mushkerive : 

A) matet me spirometer 

B) varion nga 2000-3000 ml 
 

D) quhet sasia e ajrit qe del gjatë nje frymenxjerrje normale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1627 

Toni i dytë i zemres ka vecoritë e meposhtme, për vec njeres: 
 

A) është ton diastolik 
B) është ton i forte 

C) D) është ton i shkurter 
 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

C) ethe 

A) aldosteroni 

A) transport aktiv 

B) muskulaturen gjatesore 

Infermieri Pyetja: 1628 

Të gjitha me poshtë janë shenja të inflamacionit përveç; 
 

A) dhimbje 

B) skuqje 
 

D) enjtje 

 
Infermieri Pyetja: 1629 

Hormoni I prodhuar ne kortexin e gjendres mbiveshkore qe vepron ne veshke duke 

mbajtur Na e duke eliminuar K,dhe qe indirect ndikon ne ruajtjen e për sionit arterial 

është: 

B) epinefrina 

C) kortizol 

D) adrenalina 
 
 

Infermieri Pyetja: 1630 

Qelizat shpenzojne rreth 40% të energjise se tyre ditore ne cilin prej proceseve; 
 

B) endocitoze 

C) exocytose 

D) difuzion të lehtesuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1631 
 

Segmentimi ne traktin tretes është karakteristike për : 
 

A) muskulaturen rrethore 
 

C) asnjeren prej tyre 

D) muskulaturen e traktit tretes ne për gjithesi. 
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C) muskuli I lemuar Mund të shfaqe aktivitet spontan dhe Mund tëmodifikohet nga 

veprimi i HO 

A) Active 

C) PTH+ kalcitonina 

 
Infermieri Pyetja: 1632 

Ku ndryshon fizilogjia e kontraksionit muskular midis muskulit të lemuar dhe atij të strijuar: 
 

A) muskuli i lemuar kontraktohet me shpejt se ai i strijuar 

B) muskuli i strijuar përdordy neurotransmetues, ai i lemuar vetëm nje 
 

D) muskulin kardiak 
 

 
Infermieri Pyetja: 1633 

Zgjidhni thenien e pasaktë nder të meposhtmet, lidhur me përcimin e impulsit nevor: 
 

A) për cimi i impulsit nervor behet sipas ligjit gjithcka ose asgje 

B) nje stimulim me intensitet me të lartë shkakton impulse me të fuqishme 

C) për cimi I impulsit ne fibrat e mielinizuara behet me kercim nga nje nyje Ranvier ne 

tjetren 

D) arritja e potencialit të veprimit rrit për shkueshmerine e membranes aksonale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1634 

Zgjidhni alternativen e cila për shkruan ne menyre të saktë fazat e hemostazes 
 

B) endocitoze 

C) difuzion i lehtesuar 
D) difuzion I thjështë 

 
Infermieri Pyetja: 1635 

Hormonet qe rregullojne metabolizmin e Ca++ ne gjak janë; 
 

A) insulina+ glukagoni 

B) glukagoni + PTH 
 

D) estrogjen + progesterone 
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D) asnjë 

B) SN autonom 

C) Mungese e semundjes 

D) Mireqenie fizike, mendore dhe shoqerore 

Infermieri Pyetja: 1636 

Hipofiza e pasme sekreton: 

A) FSH 

B) Oksitocine 

C) HAD 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1637 

Pjesa e sistemit nervor qe konsiderohet e pavullnetshme është; 
 

A) SN somatik 
 

C) SN sensor 

D) SN motor 
 
 

Infermieri Pyetja: 1638 

Shendeti sipas teorise Bio-Mjekesore eshte: 
 

A) Mireqenie Shpirterore 
B) Mireqenie Fizike 

 

D) Mireqenie mendore 
 
 

Infermieri Pyetja: 1639 

Shendeti sipas OBSH eshte: 

A) Gjendja e mireqenies se plote 

B) Mireqenie fizike dhe shpirterore 

C) Mireqenie mendore dhe shoqerore 
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A) Në popullatë 

A) Në parandalimin e sëmundjeve 

C) Ne diagnostikimin e hershem të semundjeve 

A) Barazia dhe solidariteti 

Infermieri Pyetja: 1640 

Shëndeti Publik e ka fokusin: 

B) Në individë 

C) Në institucionet shëndetësore 

D) Në politikat shëndetësore. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1641 

ShëndetiPublik e ka fokusin: 

B) Në shërbimet shëndetësore 

C) Të dyja 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1642 
Shëndeti publik e ka fokusin në: 

 
A) Diagnostikimin e semundjeve 

B) Ne trajtimin e semundjeve 
 

D) Asnjëra 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1643 

Parimet etike të shendetit publik të "ri" janë: 
 

B) Vlerat morale 

C) Mospjesemarrja 

D) Pjesëmarrja 
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C) Aplikimi i parandalimit 

A) Aplikimi i njekohshem i shume disiplinave 

D) Të gjitha 

A) Obeziteti 

 
Infermieri Pyetja: 1644 

Karakteristika unike e shendetit publik: 
 

A) Aplikimi i nje disipline 

B) Aplikimi i trajtimit 
 

D) Të gjitha 
 
 

Infermieri Pyetja: 1645 

Karakteristika unike e shendetit publik: 
 

B) Aplikimi i diagnostikimit 

C) Për dorimi i burimeve financiare pa eficince 

D) Asnjëra 
 

Infermieri Pyetja: 1646 

Funksionet e shendetit publik të "ri": 
 

A) Forcimi i infrastruktures 

B) Udheheqja e punës kerkimore-shkencore 

C) Adaptimi i nje për qasje komunitare 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1647 

Sfidat e shendetit publik të ri: 

B) Asbestoza 

C) Kanceri i endometrit 

D) Bronkopneumonitë 
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C) Shpështësine e semundjeve 

D) Të gjitha 

A) Ndricimi i faktoreve etiologjike 

D) Asnjëra 

 

Infermieri Pyetja: 1648 

Epidemiologjia studion: 

A) Statistiken 

B) Higjenen 
 

D) Metodat 
 
 

Infermieri Pyetja: 1649 

Stili dhe menyra e jetesës kanë të bejne me: 
 

A) duhanpirja 

B) Sjelljet seksuale 

C) Faktoret dietetike 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1650 

Qellimi i nje kerkimi epidemiologjik është: 
 

B) Studimet ekspër imentale 

C) Studimet transversale 

D) Ndricimi i faktorëve dietetikë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1651 

Randomizimi ndodh ne: 

A) Studimet trnsversale 

B) Studimet rast-kontroll 

C) Studimet kohorte 
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A) Rritjes incidences 

C) Shpër ndarjen e periudhave të inkubacionit 

B) Endemi 

D) Të gjitha 

Infermieri Pyetja: 1652 

Pandemia i referofehet: 

B) Rritjes se rriskut relativ 

C) Rritjes se prevalences 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1653 

Kurba epidemike përfaqëson : 
 

A) Incidencen 

B) Imunitetin e grupit 
 

D) Prevalencën 
 
 

Infermieri Pyetja: 1654 

Fluoroza është nje: 

A) Pandemi 
 

C) Epidemi 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1655 

Survejanca epidemiologjike është: 

A) Pasive 

B) Sentinele 

C) Aktive 
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D) Asnjëra 

A) Numri i rasteve të reja 

C) Ekspër imentale 

D) Të gjitha 

 
Infermieri Pyetja: 1656 

Incidenca është: 

B) Prevalence 

C) Studim rasti 

D) Numri total i rasteve 
 
 

Infermieri Pyetja: 1657 

Prevalenca është: 

A) Incidence 

B) Epidemi 

C) Rrisk relative 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1658 

Studimet deskriptive janë: 

A) Analitike 

B) Vezhguese 
 

D) Asnjëra 
 
 

Infermieri Pyetja: 1659 

Studimet analitike: 

A) Zbulojne lidhje 

B) Provojne hipoteza 

C) Rrezojne hipoteza 
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D) nuk permbajne proteina strukturore 

C) Organizohet në kromozome 

C) Palcën e kuqe të kockave 

 
Infermieri Pyetja: 1660 

Per ribozomet nuk eshte e vertete qe: 
 

A) ne to kryhet sinteza e proteinave 

B) permbajne ARN 

C) perbehen nga subuniteti i madh dhe i vogel 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1661 

Nuk është e vërtetë që bërthama: 
 

A) ka përmasa të ndryshme në qeliza të ndryshme 

B) ka forma të ndryshme ne qeliza të ndryshme 

C) për mban material gjenetik ne trajten e adn 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1662 

ADN: 

A) Gjendet vetëm në bërthamë 

B) Shoqërohen nga proteinat histone 
 

D) Organizohet në kromatinë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1663 

Formimi i njëkohshëm i eritrocitit, trombocitit dhe granulociteve realizohet në: 
 

A) Nyjen limfatike 

B) Lien 
 

D) Hepar 
 
 
 
 

D) vendoset gjithmonë në qendër të qelizës 
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C) aksonet e tij për mbajne lende tigroide 

C) Aldosteronit 

D) shumështresor i sheshtë 

D) Ndërmjet tij dhe rep-it ka komunikim direkt 

Infermieri Pyetja: 1664 

Për neuronin është e gabuar që: 
 

A) është njësia morfologjike dhe funksionale e indit nervor 

B) nuk kanë aftësi të shumohen 
 

D) dentritet janë më të shkurtër se aksoni 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1665 

Në veshkë sintetizohen substancat e mëposhtme, përveç: 
 

A) Reninës 

B) Eritropoetinës 
 

D) Angiotensinogjenit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1666 

Epiteli i kavitetit oral është: 

A) më i keratinizuari i trupit të njeriut 

B) pseudo-shumështresor prizmatik 

C) i mbuluar në sipërfaqe nga indi muskulor 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1667 

Cili është pohim i gabuar për kompleksin Golxhi? 
 

A) Vendoset përballë bërthamës 

B) Eshtë më i shprehur në qelizat sekretore 

C) Në to kryhet trafiku më i madh i makromolekulave 
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B) Qelizat kanë gjithmonë vetëm një bërthamë 

B) Eozinofilet 

A) kanë bërthamë 

C) kanë bërthamë të rrumbullakët 

Infermieri Pyetja: 1668 

Gjeni pohimin e gabuar në lidhje me bërthamën: 
 

A) Madhësia e saj është e ndryshme në qeliza të ndryshme 
 

C) Ajo mund të gjendet në dy gjendje fizike 

D) Kromatina është përbërja kryesore e bërthamës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1669 

Cila nga qelizat e mëposhtme nuk është autoktone në indin lidhor? 
 

A) Fibroblastet 
 

C) Qelizat mezenkimale 

D) Mastocitet 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1670 

Për eritrocitet është e gabuar që: 
 

B) përmbajnë proteinën hemoglobinë 

C) kanë formën e diskut bikonkav 

D) kanë funksion transportin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1671 

Për eozinofilet nuk është e vërtetë që: 
 

A) bëjnë pjesë në seritë granulocitare 

B) kanë granula specifike me nuancë portokalli 
 

D) rritja e numrit të tyre quhet eozinofili 
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C) Përcjellës 

B) Parietale 

B) e shndritshme 

D) Shtresa muskulore është më e holla 

 
Infermieri Pyetja: 1672 

Cili funksion nuk i përket neuroglisë? 
 

A) Mbështetës 

B) Ushqyes 
 

D) Kufizues 
 
 

Infermieri Pyetja: 1673 

Cilat qeliza nuk përbëjnë mukozën e kavitetit nazal? 
 

A) Olfaktore 
 

C) Mbështetëse 

D) Kaliciforme 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1674 

Në lëkurën e hollë mungon shtresa: 
 

A) bazale 
 

C) kokrrizore 

D) e brirëzuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1675 

Gjeni pohimin e gabuar mbi uterusin: 
 

A) Përbëhet nga tre shtresa 

B) Eshtë vendi i implantimit të vezës së fekonduar 

C) Epiteli i tij përbëhet nga dy shtresa 
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A) Praninë e zgjatimeve të shumta citoplazmatike 

C) diametrin 7-8 mikrometër 

A) Popullate 

B) Lokomotor 

 
Infermieri Pyetja: 1676 

Fibrocitet kanë tipar karakteristike: 
 

B) Organelet citoplazmatike të zhvilluara 

C) Formën boshtore të bërthamës 

D) Bërthamën eukromatinike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1677 

Eritrocitet kanë tipar karakteristike: 
 

A) gjatësinë 60-80 milimetër 

B) ngjyrën blu të bërthamës 
 

D) formën bikonvekse 
 

Infermieri Pyetja: 1678 

Shendeti Publik e ka fokusin ne: 
 

B) Individe 

C) Institucione shendetesore 

D) Politika shendetesore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1679 

Palca e kockave nuk ka funksion: 
 

A) Hematoklazik 
 

C) Retikulo-endotelial 

D) Hemopoetik 
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B) me pamje të vijëzuar 

C) me funksion fagocitar 

B) pjesën supër iore 

A) prodhojnë sekrecion të përzier 

 
Infermieri Pyetja: 1680 

Fijet muskulare të skeletit në prerje tërthore janë: 
 

A) me formë poligonale 
 

C) pa bërthamë 

D) me bërthamë në qendër të qelizës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1681 

Qelizat e mikroglisë në sistemin nervor qendror janë: 
 

A) me funksion përcjellës 

B) me origjinë nga indi muskulor 
 

D) përbërëse të mielinës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1682 

Mukoza olfaktore në kavitetin nazal mbulon: 
 

A) gjithë sipërfaqen 
 

C) pjesën më të madhe 

D) pjesën inferiore 
 

 

Infermieri Pyetja: 1683 

Gjendrat sublinguale: 

B) prodhojnë sekrecion vetëm seroz 

C) nuk kanë gjysmehënëza të xhianucit 

D) kanë qeliza centroacinare 
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C) qelizat Centroacinare 

B) Ka qeliza mezangiale 

C) Bujonet organike 

C) bazohet në të drejtën e patjetërsueshme për jetën e pacientit 

 
 

Infermieri Pyetja: 1684 

Në përbërje të acinusit pankreatik marrin pjesë edhe: 
 

A) ishujt e Langerhansit 

B) qelizat Sertoli 
 

D) qelizat Beta 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1685 

Në glomerula: 

A) Përqëndrohet urina 
 

C) Nuk ka podocitë 

D) Sintetizohet eritropoetina dhe renina 
 

Infermieri Pyetja: 1686 

Në terrenet qelizore nuk nevojiten: 
 

A) Kushtet aseptike 

B) Antinflamatorët 
 

D) Antibiotikët 

 
Infermieri Pyetja: 1687 

Në gjendjen vegjetative, vendimi për zgjatjen e jetës nëpërmjet ushqyerjes artificiale: 
 

A) bazohet në parimin e drejtësisë për shkak të burimeve të kufizuara shëndetësore 

B) promovon të mirën më të madhe, për një numër më të madh të popullsisë 
 

D) bazohet në ruajtjen e mirëqënies dhe i shërben interesave më të mira të pacientit 
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A) i mundëson pacientit terminal një cilësi më të mirë jetese 

D) refuzon terapinë intensive që zgjat jetën e një të sëmuri terminal 

B) nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore 

B) parimin e ruajtjes së sekretit mjekësor 

 
Infermieri Pyetja: 1688 

Kujdesi mjekësor paliativ: 

B) konsiston në zgjatjen e jetës së pacientit 

C) vepron mbi shkakun e një sëmundjeje 

D) përfshin vetëm terapinë që lehtëson dhimbjen fizike të pacientit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1689 

Eutanazia pasive: 

A) është në përputhje me Betimin e Hipokratit 

B) kryhet me pjesëmarrjen aktive të pacientit 

C) zbatohet në sëmundje të pashërueshme, pavarësisht stadit të sëmundjes 

 
 

Infermieri Pyetja: 1690 

Në teoritë e jo pasojave veprimi është cilësuar i drejtë : 
 

A) nëse bazohet në virtytet e moralit 
 

C) për aq kohë sa pasojat janë të mira 

D) nëse nga ky përfiton vetë personi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1691 

Plotësimi i detyrës së parandalimit të sëmundjeve ka çuar në konflikt me: 
 

A) detyrën e shtetit për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien publike 
 

C) detyrën profesionale për të mbrojtur shëndetin e pacientit 

D) interesat e shoqërisë 
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A) i drejtë nëse ai është i bazuar vetëm në ligje apo rregullore 

A) ndodh më shpesh tek personat që kanë ndjeshmëri dhe predispozicion për 

sëmundje psikike 

D) të sëmurëve të pashpresë për jetën 

A) shoqërohet me kërkesën për të drejtën e vdekjes me dinjitet 

 
Infermieri Pyetja: 1692 

Në teoritë e jo pasojave veprimi është: 
 

B) korrekt nëse funksionon dhe nëse është mëse i domosdoshëm 

C) i mirë për aq kohë sa efektet janë të mira 

D) i mirë nëse nga ky përfiton vetë për soni 

 
Infermieri Pyetja: 1693 

Cila nga karakteristikat e mëposhtme nuk i përket jatrogjenisë: 
 

B) njihen si sëmundje sugjestionuese në mjekësi 

C) kryhet me dashje nga profesionistët e shëndetësisë, zakonisht nga shpërdorimi i 
detyrës 

D) shkaktohen nga fjalët, gjestet apo mimika e njeriut të shëndetësisë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1694 

Lëvizja "Hospike" u ofron ndihmë: 
 

A) personave me aftësi të kufizuara 

B) pacientëve të moshuar të braktisur nga familjarët 

C) pacientëve me sëmundje kronike 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1695 

Testamenti i jetës: 

B) shkruhet nga personat e afërm të pacientit, në stadin terminal të sëmundjes 

C) hyn në fuqi pas vdekjes së pacientit 

D) mund të rritë nevojën për eutanazi të pavullnetshme 
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C) ekspozon njerëzit e rrezikuar ndaj presionit për t’i dhënë fund jetës së tyre 

A) t’i lejosh pacientit të bëhet një marrës pasiv i kujdesit ndaj tij 

D) të frenojë kultivimin e një shoqërie imorale 

 
Infermieri Pyetja: 1696 

Bazuar në argumentet kundër eutanazisë aktive, legalizimi i saj: 
 

A) rrit mundësinë për kujdes paliativ 

B) motivon respektin e shoqërisë për shenjtërinë e jetës 
 

D) inkurajon kërkime për mjekime të reja për të sëmurët terminalë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1697 

Në dhimbjen kronike, pacienti: 

 
B) flet shumicën e kohës për dhimbjen 

C) ka ankth të shtuar 

D) shfaq reagime fiziologjike të ngjashme me dhembjen akute 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1698 

Të trajtosh pacientin si një të tërë do të thotë: 
 

B) të fokusohesh vetëm tek sëmundja e tij 

C) të pajtohesh me nocionin e paternalizmit 

D) t’i lejosh të ushtrojë autonominë morale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1699 

Qëllimi i utilitarizmit, si një teori etike perëndimore është: 
 

A) të sigurojë kënaqësi për një numër të kufizuar individësh 

B) të respektojë ligjet dhe rregulloren, pavarësisht nëse veprimi ka pasoja të mira ose 

jo 

C) të arrijë rezultate sa më mira, për një numër sa më të madh personash 
 

 
 

A) adaptohet me dhimbjen 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

D) marrjen e vendimeve nga ana e mjekut, në emër të pacientit, bazuar në interesin 

më të mirë të tij 

C) nuk paraqet vështirësi në marrjen e vendimit, nëse bazohemi në parimet etike 

A) deklarata e Lisbonës 

 

Infermieri Pyetja: 1700 

Koncepti i paternalizmit në etikën mjekësore tradicionale nuk inkurajon: 
 

A) parimin e të bërit mirë 

B) respektimin e autonomisë së pacientit 
C) parimin e të mos dëmtuarit të pacientit 

 

Infermieri Pyetja: 1701 

Një dilemë etike: 

A) rezulton në një zgjedhje të drejtë apo të gabuar 

B) është një çështje pa një përfundim të kënaqshëm 
 

D) krijon një konflikt vlerash, por që nuk cënon interesat e pacientit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1702 

Cilat nga pohimet për konsentin është i gabuar: 
 

A) është në kundërshtim me të trajtuarit e njerëzve në mënyrë holistike 

B) është shprehje e parimit të autonomisë së pacientit 

C) bazohet në një komunikim të mirë profesionist shëndetësor-pacient 

D) nënkupton miratimin ose refuzimin e mjekimit nga ana e pacientit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1703 

Deklarata e të Drejtave të Pacientit quhet ndryshe: 
 

B) deklarata e Gjenevës 

C) kodi i Nurenbergut 

D) deklarata e Helsinkit 
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D) ka frymë bashkëpunimi dhe ndarje idesh me kolegët e tij 

B) në reagimet e pacientëve ndaj dhembjes, pavarësisht fazës së saj 

B) kompetenca profesionale shihet si kusht i mjaftueshëm për të kryer këtë mision 

A) profesionisti shëndetësor ka arritur të krijojë një raport të qartë me vdekjen 

Infermieri Pyetja: 1704 

Një infermier që vuan nga sindroma e konsumimit profesional: 
 

A) ka mjaft lodhje fizike, por ndihet i motivuar për punën e tij 

B) është mjaft produktiv si në karrierën profesionale dhe atë personale 

C) mban distancë ndaj të sëmurit 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1705 

Në vlerësimin e dhimbjes tek pacienti, infermieri duhet të bazohet: 
 

A) vetëm në komunikimin verbal 
 

C) komunikimin verbal dhe joverbal 

D) vetëm në shkaqet e dhimbjes 
 
 

Infermieri Pyetja: 1706 

Misioni i mbështetjes shpirtërore ndaj të sëmurit terminal nuk përmbushet si duhet, nëse: 
 

A) profesionisti shëndetësor ka arritur të krijojë një raport të qartë me vdekjen 
 

C) profesionisti ka trajnimin e duhur për të punuar në situata me ngarkesë të fortë 

emocionale 

D) profesionisti integron vdekjen brenda kuadrit të jetës duke i dhënë kuptim asaj 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1707 

Thënia e së vërtetës për një sëmundje terminale, sipas modelit participativ: 
 

B) nuk i tregohet pacientit duke e mbajtur me shpresë deri në fund të jetës së tij 

C) bazohet në gjykimin dhe vendimin e mjekut për të mirën e pacientit 

D) bazohet në dialog të hapur midis mjekut dhe të sëmurit duke i treguar pa asnjë 

ngurim 
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D) deklarata e Gjenevës 

A) Mastocitet 

C) Hipersensibilizimit citotoksik 

 
Infermieri Pyetja: 1708 

Detyrimi që kanë profesionistët e shëndetit ndaj kolegëve, pacientëve dhe të afërmve të 

tyre lidhet me: 

A) përgjegjësinë personale 

 
C) përgjegjësinë tutoriale 

D) përgjegjësinë publike 
 

 
Infermieri Pyetja: 1709 

Cila nga deklaratat e mëposhtme njihet si variant i rinovuar i Betimit të Hipokratit: 
 

A) deklarata e Manilës 

B) deklarata e Helsinkit 

C) kodi i Nurenbergut 
 

 

Infermieri Pyetja: 1710 

Hipersensiviteti imediat zakonisht për fshin: 
 

B) IgG 

C) Trombocitet 

D) Makrofaget 
 
 

Infermieri Pyetja: 1711 

Një fëmijë ngacmon një fole grerëzash, thumbohet në mënyrë të përsëritur, dhe pëson 

shok brenda disa minutash, duke manifestuar insuficiencë respiratore dhe kolaps 

kardiovaskular. Kjo ka më tepër të ngjarë të ketë ndodhur nëpërmjet: 

A) Një reaksioni Arthus 

B) Anafilaksisë sistemike 
 

D) Sëmundjes së serumit 

B) përgjegjësinë profesionale 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

B) Sindroma Goodpasture 

C) Mund tëkalojne placentën 

B) Astma Bronkiale 

B) Tonsiliti Akut 

 
Infermieri Pyetja: 1712 

Cila prej të meposhtme nuk është semundje hipersensitiviteti? 
 

A) Angioedema e trasheguar 
 

C) Ethet e barit 

D) Dermatiti i Kontaktit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1713 

Antitrupat IgG kundrejt proteinave të veta: 
 

A) Janë gjetur vetëm ne pacientë me tumore 

B) Janë të prodhuara vetëm ne shpretke 
 

D) Janë me të zakonshme ne meshkuj 

 
 

Infermieri Pyetja: 1714 

Cila nga semundjet e meposhtme është semundje autoimmune? 
 

A) Hipër tesnioni arterial 
 

C) Diabeti i Sheqerit I-re 

D) Tetanozi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1715 

Cila nga semundjet e meposhtme nuk është autoimmune? 
 

A) Lupusi eritematoz 
 

C) Artriti Reumatizmal 

D) Sindroma Sjorgen 
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D) Qelizat NK 

A) Nuk flaken, edhe ne mungese të terapise imuno-supresive 

B) Siguron antikorpe ne menyre me të shpejtë 

C) Nje proces qe prodhon imunitet 

 
Infermieri Pyetja: 1716 

Survejanca imune tumorale mund të ndermjetësohet nga: 
 

A) Mastocitet 

B) Neutrofilet 

C) Qelizat Langerhans 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1717 

Transplantet ndermjet individeve gjenetikisht identike (psh binjakeve identike): 
 

B) Janë të flakur ngadale, si pasojë e antigeneve minore të histokompatibilitetit 

C) Janë subjektë të flakjes supër akute 

D) Nuk kemi flakje ne rast transplanti veshke, por kemi flakje ne rast transplanti lekure 
 
 

Infermieri Pyetja: 1718 

Përparesia kryesore e imunizimit pasiv mbi atë aktiv është qe: 
 

A) Mund tëadministrohet nga goja 
 

C) Antikorpi qendron për nje kohe me të gjatë 

D) Për mban fillimisht IgM 
 
 

Infermieri Pyetja: 1719 

Imunizimi është: 

A) Nje antigjen 

B) Nje antikorp 
 

D) Trajtim qe përdorantikorpe 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

A) Frenim i përgjigjes imune 

B) Rritja e rrezikut për infeksione oportunistë 

B) Shpretka 

D) Asnjëra nga të sipër për mendurat 

Infermieri Pyetja: 1720 

Imunosupresioni është: 

B) Nje proces qe prodhon imunitet 

C) Nje antikorp 

D) Trajtim qe përdorantikorpe 
 
 

Infermieri Pyetja: 1721 

Nje komplikim i rende i për dorimit të medikamenteve imunofrenuese është: 
 

A) Rritje e rrezikut për semundje autoimune 
 

C) Renia e flokeve 

D) Renia e për qendrimit të komplementit 
 

Infermieri Pyetja: 1722 

Cili nga organet e meposhtme nuk futet tek organet limfoide primare? 
 

A) Melcia 
 

C) Palca e kockave 

D) Timusi 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1723 

Cila nga qelizat e meposhtme është mikrofag? 
 

A) Eritrociti 

B) Neutrofili 

C) Trombociti 
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C) Hapteni është nje substance qe nuk është imunogjenike por qe Mund tëreagoje 

me produktet e përgjigjes imune specifike 

C) Rruga e lectines 

D) Asnjëra nga shprehjet e mesipër me nuk është e vertetë 

Infermieri Pyetja: 1724 

Cila nga rruget e meposhtme nuk ka të beje me aktivizimin e komplementit? 
 

A) Rruga alterne 

B) Rruga e ciklit të Krebsit 
 

D) Rruga klasike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1725 

Cila nga shprehjet e meposhtme nuk është e saktë? 
 

A) Imunogjeni është nje substance qe stimulon nje përgjigje imune 

B) Antigjeni është nje substance qe reagon me produktet (elementet) e përgjigjes 

imune specifike 

 
 
 

D) Epitopi është pjesa e antitrupit qe lidhet me antigjenin 
 
 

Infermieri Pyetja: 1726 

Cila nga shprehjet e meposhtme është e vertetë? 
 

A) Alergjen quhet çdo antigjen 

B) Alergjenet janë imunologjikisht të demshem 

C) Alergjenet quhen ndyshe tolerogjene 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1727 

Cila nga vetitë e meposhtme nuk është e vertetë për adjuvantet? 
 

A) Rekrutojne qeliza qe reagojne ndaj antigjeneve 

B) Nxisin diferencimin dhe shumfishimin e qelizave imunokompetente 

 
D) Stimulojne imunitetin qelizor. 

 
 

C) Frenojne prodhimin e antitrupave 
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D) Ka rol opsonizues 

A) IgE 

D) Qelizat e Kupferit 

D) Imunofluorescence 

Infermieri Pyetja: 1728 

Cila nga theniet e meposhtme nuk është e vertetë për IgG? 
 

A) Kalon placentën 

B) Depër ton me veshtiresi ne inde 

C) Aktivizon komplementin 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1729 

Cila nga imunoglobulinat e meposhtme është ne baze të semundjeve atopike? 
 

B) IgA 

C) IgD 

D) IgG 
 
 

Infermieri Pyetja: 1730 

Cila nga qelizat nuk është pjese e imunitetit qelizor specifik? 
 

A) Limfocitet B 

B) Limfocitet T 

C) Plazmocitet 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1731 

Identifikimi I proteinave nepër mjet ndarjes elektroforetike e me tej të testit serologjik të 
imunofluoreshences është quajtur: 

 
A) Teknika ELISA 

B) Imunodifuzion 

C) Imunoelektroforeze 
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C) Test serologjik i bazuar ne shterimin e nje sasie të caktuar të komplementit ne 

prani të nje reaksioni antigjen-antikorp 

B) Janë "marres universale" të transfuzioneve 

B) Antikorp IgG 

A) Ka antikorpe ndaj qelizave të transfuzuara 

 
 

Infermieri Pyetja: 1732 

Reaksionet e aglutinimit janë: 

A) Nderveprimi antigjeneve të tretshem me antikorpe IgG apo IgM 

B) Nderveprimi antigjeneve të partikulizuar me antikorpe IgM 
 

D) Test serologjik qe përdorantikorpe të shenuar me ngjyra floreshente 
 

Infermieri Pyetja: 1733 

Individet me grup gjaku të tipit AB: 
 

A) Janë Rh(D)-negativ 
 

C) Kanëne qarkullim antikorpe anti-A dhe anti-B 

D) Kanetë njejtin haplotip 
 
 

Infermieri Pyetja: 1734 

Sëmundja hemolitike e të sapolindurit nga papajtueshmeria e grupit të gjakut Rh kerkon 

qe antikorpet maternale të hyjne ne rrymen e gjakut. Kesisoj, mediatori i kesaj 

semundjeje është: 

A) Antikorp IgE 
 

C) Antikorp IgM 

D) Antikorp IgA 
 

Infermieri Pyetja: 1735 

Nje reaksion madhor transfuzioni Mund tëshfaqet nese marresi: 
 

B) Ka qeliza T reaktive ndaj antigjeneve të grupeve të gjakut 

C) Është kompatibel për RhD 

D) Është AB pozitiv 
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B) Hemolitik brendavazal i shpejtë 

C) Psikologji 

D) O 

D) Nena RhD-, fetusi RhD+ 

 
Infermieri Pyetja: 1736 

Cili nga reaksionet e mëposhtme është me i rrezikshem për jetën? 
 

A) Hemolitik jashtëvazal 
 

C) Hemolitik brendavazal i vonuar 

D) Febril johemolitik 
 

Infermieri Pyetja: 1737 

Ku nuk janë të rendesishme grupet e gjakut? 
 

A) Transfuzione 

B) Shtatzani 
 

D) Kriminalistike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1738 

Cili nga grupet është dhurues universal? 
A) A 

B) AB 

C) B 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1739 

Kur mund të kemi semundje hemolitike të porsalindurit? 
 

A) Nena RhD-, fetusi RhD- 

B) Nena RhD+, fetusi RhD- 

C) Nena Rh D+, fetusi RhD+ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al    

C) Imunitet si pasojë e infeksionit 

C) Infektimi me HIV 

C) D 

B) O,RhD- 

Infermieri Pyetja: 1740 

Cili nga të mëposhtmit nuk mund të jetëreaksion imun nga transfuzioni? 
 

A) Purpura post-Transfuzionale 

B) Sëmundja e graftit ndaj pritësit 
 

D) Anafilaksia me IgE anti-IgA 
 
 

Infermieri Pyetja: 1741 

Cili nga të mëposhtmit nuk është grup i sistemit ABO? 
 

A) A 

B) B 
 

D) AB 
 

Infermieri Pyetja: 1742 

Nese kemi dy prind me grupe gjaku për katësisht: babai AB, Rh- dhe nena B, RhD-, cili 

nga fëmijët e mëposhtëm nuk mund të jetëi tyri? 

A) A,RhD- 
 

C) B,RhD- 

D) AB,RhD- 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1743 

Imuniteti aktiv i fituar natyralisht është: 
 

A) Nje rezistence individuale ndaj disa semundjeve e paracaktuar gjenetikisht 

B) Aftësia e trupit për tiu kundervene specifikisht organizmave apo substancave të 

huaja 

 

D) Imunitet si pasojë e vaksinimit 
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A) Antitrupa të transferuar pasivisht nga nje nene të fetusi apo i sapolindur 

B) Kanë virtualisht një kompleks të plotë të antitrupave maternale IgG 

C) Fagocitoza 

C) Imunitetin aktiv artificial 

 
Infermieri Pyetja: 1744 

Imuniteti pasiv i fituar natyralisht është: 
 

B) Antitrupa të transferuar nga nje njeri i shendetshem i imunizuar tek nje tjeter 

C) Imunitet si pasojë e infeksionit 

D) Imunitet i fituar si pasojë e transplantit të palces se kuqe të kockave. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1745 

Të sapolindurit: 

A) Marrin antitrupa IgM nga nëna nëpërmjet placentës 
 

C) Kanës humë pak limfocitë në qarkullimin e tyre 

D) Marrin qeliza B maternale 
 
 

Infermieri Pyetja: 1746 

Funksioni kryesor i neutrofileve është: 
 

A) Transporti i O2 dhe CO2 

B) Koagulimi i gjakut 
 

D) Prodhimi i proteinave toksike kunder paraziteve të caktuar 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1747 

Aplikimi i vaksines DPT ne cilin nga tipet e meposhtme të imunitetit do të kontribuonte? 
 

A) Imunitetin aktiv natyral 

B) Imunitetin pasiv natyral 
 

D) Imunitetin pasiv artificial 
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D) Plazmocitit 

B) Fagocitoza (kur ata maturohen ne makrofage) 

A) Timusi 

D) Palca kockore 

Infermieri Pyetja: 1748 

Të gjitha qelizat e meposhtme për mbajne granula qe shërbejnë ne citotoksicitet dhe ne 

shkatërrimin e qelizave të huaja për veç: 

A) Neutrofilit 

B) Qelizes vrasese natyrale 

C) Makrofagut 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1749 
Funksioni kryesor i monociteve është: 

 
A) Prodhimi i antitrupave 

 

C) Citotoksiciteti jashtëqelizor 

D) Koagulimi i gjakut 
 
 

Infermieri Pyetja: 1750 

Cili është organ paresor i sistemit imun? 
 

B) Zemra 

C) Nyjet limfatike 

D) Shpretka 
 
 

Infermieri Pyetja: 1751 

Cili është organ qendror i sistemit imun? 
 

A) Veshka 

B) Nyjet limfatike 

C) Shpretka 
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B) Çlirojne histamine 

D) Ato janë substanca me peshë të vogël molekulare që kombinohet me një antitrup 

por që nuk mund tëshkaktojnë prodhimin e tyre 

D) Procesoje dhe prezantoje antigenin 

A) Kemotaksis, aderence, digjestion, ekzocitoze 

Infermieri Pyetja: 1752 

Si mastocitet edhe bazofilet: 
 

A) Janë fagocitues 
 

C) Qarkullojne ne rrymen e gjakut 

D) Kanë receptore për antikorpe IgM 
 
Infermieri Pyetja: 1753 

Të gjitha pohimet ne lidhje me antigjenin janë të sakta, përveç njërit: 
 

A) Është një substancë kimike që mund të nxisë prodhimin e antitrupave apo qeliza T 

specifike 

B) Ai është, si rregull, substancë e huaj 

C) Ato janë substanca komplekse organike 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1754 

Roli i makrofageve gjatë nje përgjigjeje me antitrupa është te: 
 

A) Gelltise antitrupa 

B) Sintetizoje antikorpe 

C) Trese qeliza shenje të infektuara nga viruset 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1755 

Zgjidh nje stad korrekt të hapave të fagocitozes: 
 

B) Digjestion, kemotaksis, aderence, ekzocitoze 

C) Aderence, ekzocitoze, digjestion, kemotaksis 

D) Ekzocitoze, digestion, kemotaksis, adherence 
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A) Aderence 

C) Digjestion 

C) Digjestion 

C) Komplekset antigen-IgG 

 
Infermieri Pyetja: 1756 

Procesi me anë të cilitn fagocitet janë terhequr drejt mikroorganizmave quhet: 
 

B) Kemotaksis 
C) Digjestion 

D) Opsonizacion 
 

 
Infermieri Pyetja: 1757 

Procesi me anë të të cilit fagocitet i janë atashuar mikroorganizmave apo materialeve të 

tjera të huaja quhet: 

A) Aderence 

B) Kemotaksis 
 

D) Opsonization 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1758 

Procesi me anë të cilit mikroorganizmat e fagocituar janë vrare nga enzimat lizozomale 

dhe agjentet oksidues quhet: 

A) Aderence 

B) Kemotaksis 
 

D) Opsonization 
 
 

Infermieri Pyetja: 1759 

Rruga klasike e aktivizimit të komplementit nis nga nderveprimi i C1 me: 
 

A) Antigenin 

B) Faktorin B 
 

D) Lipopolisaharidet bakteriale 
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B) Numer të lartë infeksionesh të renda bakteriale 

A) Është e pranishme ne qumesht 

C) Është e kufizuar brenda vazave të gjakut 

D) IgG 

 
 

Infermieri Pyetja: 1760 

Patientet me ulje të rende të nivelit të C3 priren të kene: 
 

A) Numer të lartë infeksionesh virale të renda 
 

C) Nivel të ulet të gama-globulinave 

D) Episode të shpeshta të anemise hemolitike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1761 

IgA dimerike: 

B) Është e për fshire ne ethen e barit 

C) Aktivizon komplementin me rrugen klasike 

D) Kalon placenten 
 
 

Infermieri Pyetja: 1762 

IgM humane: 

A) Kalon placenten 

B) Mbron sipër faqet mukozale 
 

D) Është antitrup i prodhuar nga qeliza plazmatike me afinitet të larte 
 
 

Infermieri Pyetja: 1763 

Klasa imunoglobulinike me për qendrim me të lartë ne gjakun e të porsalindurit është: 
 

A) IgE 

B) IgM 

C) IgA 
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D) Allotipet janë si pasojë e polimorfizmit gjenetik brenda species 

D) IgM 

B) IgM 

A) IgG 

 
Infermieri Pyetja: 1764 

Cili prej pohimeve të meposhtme ne lidhje me allotipat imunoglobulinike është i vertete? 
 

A) Allotipat gjenden vetëm ne zinxhiret e rende 

B) Allotipet janë të për caktuar nga gjene të klases 1 të KMPI 

C) Allotipet kufizojne regjionet variabel 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1765 

Cila nga klasat imunoglbulinike është pentamer? 
 

A) IgG 

B) IgA 

C) IgE 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1766 

Antitrupi i shfaqur fillimisht ne përgjigje të nje infeksioni për here të pare është: 
 

A) IgG 
 

C) IgA 

D) IgD 
 
 

Infermieri Pyetja: 1767 

Antitrupi qe kalon placenten është: 
 

B) IgA 

C) IgD 

D) IgE 
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B) Timus 

A) Për gjegjesia për imunitetin specifik 

D) Numrin e limfociteve T 

B) 3 dite 

 
 

Infermieri Pyetja: 1768 

Toleranca qendrore e limfociteve T ndodh ne: 
 

A) Limfonodula 
 

C) Shpretke 

D) Melçi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1769 

Funksioni kryesor i limfociteve është: 
 

B) Fagocitoza 

C) Prodhimi i heparines apo histamines 

D) Prodhimi i proteinave toksike kunder paraziteve të caktuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1770 

Prania ne 70% të limfociteve CD3 pozitive tek nje pacient tregon se ai e ka normal: 
 

A) Imunitetin humoral 

B) Imunitetin celular 

C) Numrin e limfociteve B 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1771 

Nje përgjigje imune primare në njënjeri të rritur sa kohe kerkon afersisht Të 

prodhojënivele të zbulueshme antikorpale ne gjak? 

A) 12 ore 
 

C) 1 jave 
D) 3 jave 
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B) Të prodhojë direkt imunoglobulina 

C) Limfociteve T dhe B 

B) Mushkeria 

Infermieri Pyetja: 1772 

QelizaB e aktivizuar mund: 

A) Të prodhojë nje klon plazmocitesh 
 

C) Të prodhojë T-supresore 

D) Të prodhojë makrofage 
 
 

Infermieri Pyetja: 1773 

Kujtesa imunologjike është karakteristike e: 
 

A) Limfociteve T dhe Qelizave Vrasese Natyrale 

B) Limfociteve B dhe qelizave dentritike 
 

D) Makrofageve dhe Limfociteve B 
 
 

Infermieri Pyetja: 1774 

Normalisht nuk për mban mikroorganizma: 
 

A) Trakti i sipër m respirator 
 

C) Vagina 

D) Zorret e trasha 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1775 

Aftesia e nje patogjeni për të shkaktuar nje semundje duke kaluar mbrojtjet e mbartesit 

është quajtur: 

 
B) Virulence 

C) Toksigjenicitet 

D) Invazion 
 
 

A) Patogjenicitet 
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A) Të prodhuara nga disa bakterie që mund të shkatërrojnë neutrofilet 

D) Qelizat burimore me origjinë nga palca e kockave 

A) Mungojne ne sindromen Di-George 

A) Limfociteve B 

 
Infermieri Pyetja: 1776 

Leukocidinat janë: 

B) Enzima të prodhuara nga bakterie që mund të shkaktojnë lizë të eritrociteve 

C) Enzima bakteriale që koagulojnë fibrinogjenin në gjak 

D) Grup enzimash katabolizuese të fibrinës që shpërbëjnë koagulën e formuar nga 

trupi për izolimin e infeksionit 

 
 

Infermieri Pyetja: 1777 

Një fëmijë që nuk kaqeliza T apo B të detektueshme është probabilisht me defek t në: 
 

A) Timus 

B) Qeliat fagocitare 

C) Ndërveprimin qelizë T qelizë B 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1778 

Qelizat T ne limfonodula: 

B) Shfaqen kryesisht ne regjionin medular 

C) Janë të vetmet të tipit citotoksik 

D) Janë fagocituese 
 
 

Infermieri Pyetja: 1779 

Hypogamaglobulinemia e Bruton demonstrohet nga mungesa e 
 

B) Makrofageve 

C) Limfociteve T 

D) Neutrofileve 
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B) 15 ditë pas publikimit ne Fletoren Zyrtare, 

D) Keshilli administrative dhe Drejtoria. 

D) asnjë nga alternativat. 

A) asnjë individ nuk Mund tëushtroje profesionin e infermierit, mamise apo 

fizioterapeutit pa qene anetar i Urdhrit të Infermierit, 

 

Infermieri Pyetja: 1780 

Ligji hyn ne fuqi : 

A) që në momentin qe miratohet ne Parlament, 
 

C) menjehere pasi dekretohet nga Presidenti, 

D) asnjëra nga alternativat. 
 

Infermieri Pyetja: 1781 

Organë drejtuese të spitaleve janë : 
 

A) keshilli administrativ , 

B) keshilli i ministrave, 

C) drejtoria, 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1782 

Nje infermier me shtetesi të huaj : 
 

A) Nuk Mund tëpunoje ne Shqipër i, 

B) mundet të punoje vetëm nese është i anetaresuar në një urdher ne vendin e tij, 

C) Mund të punësohet në çdo rast, 
 

 
Infermieri Pyetja: 1783 

Me detyrim për anetaresi (sipas ligjit për urdhrin e infermierit) kuptojme : 
 

B) asnjë individ nuk Mund tëushtroje profesionin e infermierit, mamise apo 

fizioterapeutit pa qene anetar i Urdhrit të Mjekut, 

C) Për të ushtruar profesionin nuk është i nevojshëm anetaresimi në një Urdher 

Profesional 

D) asnjë nga alternativat. 
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B) për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet ne të gjithë Shqipër ine, 

B) nivel rajonal/ kombëtar , 

D) Të gjitha me sipër . 

A) Ne të gjithë territorin e atij shteti, 

 
 

Infermieri Pyetja: 1784 

Ligji për Urdhrin e infermierit vepron: 
 

A) vetëm për infermieret , mamitë dhe fizioterapeutet ne Tirane, 
 

C) ndaj çdo infermieri në botë 

D) asnjëra nga alternativat. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1785 

Urdhri i infermierit është i organizuar ne : 
 

A) nivel bashkie/ kombëtar , 
 

C) nivel institucionesh shendetesore 

D) asnjë nga alternativat. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1786 

Cila prej alternativave është faze e nxjerrjes se nje ligji? 
 

A) Iniciativa ligjore, 
B) Miratimi, 

C) Shpallja, 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1787 

Ligji i nje shteti vepron : 

B) Në atë shtet dhe ne shtetë afer tij, 

C) vetëm ne sipërfaqen tokësore të shtetit, 

D) vetëm ne hapesiren ajrore. 
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C) Subvencionohet nga Shteti dhe financohet nga kuotat e anetaresimit 

D) të gjitha alternativat e mësipërme 

B) detyrim administrativ, 

D) I detyrueshëm ose vullnetar. 

 
Infermieri Pyetja: 1788 

Urdhri i Infermierit : 

A) Subvencionohet vetëm nga shteti, 

B) Financohet vetëm nga kuotat e anetaresimit, 
 

D) Asnjëra me sipër . 
 
 

Infermieri Pyetja: 1789 

Cili prej këtyre kushteve nevojitet për të për fituar nga skema e sigurimeve shoqerore: 
 

A) Arritja e moshes se caktuar, 

B) vitet e punës , 

C) pagesa e kontributit, 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1790 
Sigurimet shoqërore janë : 

 
A) pagese për sonale , 

 

C) I paguajnë vetëm pensionistet, 

D) I paguajnë vetëm të punësuarit në ndërmarrjeprivate. 
 
 

Infermieri Pyetja: 1791 

Kontributi mund të jetë: 

A) I detyrueshëm, 

B) Vullnetar , 

C) Penal, 
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C) sindroma Patau 

D) sindromën Turner 

B) S. chri-du-cat 

C) Hemofilia B 

 
Infermieri Pyetja: 1792 

Sëmundja kromozomike që karakterizohet nga labiopalatoskiza, prapambetje mendore 

dhe fizike është: 

A) sindroma Down 

B) sindroma Turner 
 

D) sindroma Klinefelter 
 
 

Infermieri Pyetja: 1793 

Një gjenotip X0 shfaqet në: 
 

A) sindromën Patau 

B) trizominë 21 

C) sindromën Klinefelter 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1794 

Cilat nga sindromat e mëposhtme është sindromë gjenetike që rrjedh nga delecionet? 
 

A) S. down 
 

C) S. Patau 

D) S. Edwards 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1795 

Cila nga sëmundjet e mëposhtme tejçohet në mënyre reçesive të lidhur me X? 
 

A) Akondroplazia 

B) Albinizmi Okular 
 

D) Rakitizmi rezistent ndaj vitamines D 
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A) Klinefelter 

D) të gjitha 

B) 25% 

 
Infermieri Pyetja: 1796 

Një pacient/e paraqet pilozitet të pakësuar, hipoganadizm, inteligjencë normale, 

gjinekomasti . Dyshojmë për Sindromën: 

B) Edwards 

C) Down 

D) Turner 
 

Infermieri Pyetja: 1797 

Në një qelizë me një numer 2n+1 kromozomesh, kemi të bëjme me: 
 

A) aneuploidi 

B) monozomi 

C) triploidi 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1798 

Sindroma Down ka: 

A) Defiçiencë imunitare 

B) mekanizmi gjenetik ne mbi 90% të rasteve është mosshkëputja e kromozomeve në 

mejozë 

C) facies lunata 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1799 

Në qoftë se një çift ka një fëmije me sëmundjen e Fibrozës Cistike, shansi për të pasur 

një fëmijë tjetër të prekur nga kjo sëmundje është: 

A) 10% 
 

C) 50% 

D) 75% 
 

D) trizomi 
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C) 16 kromozome 

C) 16 kromozome 

B) Galaktozemia 

A) Alkaptonuria 

Infermieri Pyetja: 1800 

Në mitozë, qelizat me 16 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka: 
 

A) 32 kromozome 

B) 8 kromozome 
 

D) 16 çiftë kromozomesh. 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1801 
Në mejozë, qelizat me 32 kromozome prodhojnë qeliza bija ku secila ka: 

 
A) 32 kromozome 

B) 8 kromozome 
 

D) 4 çiftë kromozomesh. 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1802 

Është një çrregullim i rëndë i metabolizmit të purinave që shoqërohet me efektet klinike të 

prapambetjes mendore dhe tendencës për vetëshkatrrim: 

A) Tay-sachs 
 

C) Lesch-Nyhan 

D) Alkaptonuria 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1803 

Ne cilen sëmundje autozomike recesive, Fenilalaninë hidroksilaza është defektoze? 
 

B) Homosistinuria 

C) Albinizmi 

D) Fenilketonuria 
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D) Një gjen-një tipar 

C) Ndodh vetëm në qelizat e linjës seksuale 

A) 23 

B) Nga sistemi nervor 

 
 

Infermieri Pyetja: 1804 

Cila nga hipotezat e mëposhtme është më e sakta për sa i përket produktit të një gjeni? 
 

A) Një gjen-një proteine 

B) Një gjen-një sheqer 
C) Një gjen-një ADN 

 
Infermieri Pyetja: 1805 

Mejoza: 

A) Ndodh në të gjitha qelizat që përbejnë organizmin 

B) Është e përberë nga një ndarje e vetme 
 

D) Prodhon 4 gametë haploide si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1806 

Nga sa kopje kromozomesh përbëhet kariotipi human normal? 
 

B) 24 

C) 22 

D) 20 
 
 

Infermieri Pyetja: 1807 

ADN-ja nuk mund të analizohet nga: 
 

A) Eritrocitet 
 

C) Spër matozoidet 

D) Floket 
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C) tipi 

C) aminoacideve 

D) dezoksiriboza 

A) riboza 

Infermieri Pyetja: 1808 

Cili prej klasifikimeve të mëposhtme është më i lartë se klasifkimi klasa? 
 

A) familja 

B) Brendi 
 

D) lloji 
 

Infermieri Pyetja: 1809 

Proteinat formohen nga bashkimi në varg i: 
 

A) ribozomeve 

B) nukleotideve 
 

D) karboneve 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1810 

Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ADN? 
 

A) riboza 

B) hekzoza 

C) fruktoza 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1811 

Cili prej sheqernave të mëposhtme gjëndet tek ARN? 
 

B) hekzoza 

C) fruktoza 

D) dezoksiriboza 
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A) energjitik 

C) kloroplastet 

D) proteinat 

A) bërthamë 

 
Infermieri Pyetja: 1812 

Karbohidratet ne trupin e njeriut kanë funksion: 
 

B) levizes 

C) riprodhues 

D) mitotik 
 

Infermieri Pyetja: 1813 

Cili prej organevele nuk gjëndet në qelizën shtazore? 
 

A) ribozomet 

B) mitokondritë 
 

D) REP 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1814 

Shtresën lipidike të membranës qelizore e përshkruajnë plotësisht : 
 

A) kokat polare 

B) nukleotidet 

C) bishtat polarë 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1815 

Acidet nukleike gjenden ne : 

B) mikondri 

C) REP 

D) Ap.Golxhit 
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B) Citozinës 

B) Guaninës 

C) Timinës 

A) Adeninës 

 
Infermieri Pyetja: 1816 

Tek molekula e ADN, sasia e Guaninës është e barabartë me sasinë e: 
 

A) Adeninës 
 

C) Timinës 

D) Uracil 
 
 

Infermieri Pyetja: 1817 

Tek molekula e ADN, sasia e Citozinës është e barabartë me sasinë e: 
 

A) Adeninës 
 

C) Timinës 

D) Uracil 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1818 

Tek molekula e ADN, sasia e Adeninës është e barabartë me sasinë e: 
 

A) Guaninës 

B) Citozinës 
 

D) Uracil 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1819 

Tek molekula e ADN, sasia e Timinës është e barabartë me sasinë e: 
 

B) Citozinës 

C) Guaninës 

D) Uracil 
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A) fagocitoza 

C) difuzion 

D) lipideve 

C) 23 

 
Infermieri Pyetja: 1820 

Procesi i kundërt me ekzocitozën është : 
 

B) osmoza 

C) transport pasiv 

D) difuzioni 
Infermieri Pyetja: 1821 

Procesi qelizor gjatë të cilit lëndet kalojnë përmes një membranë nga përqëndrimi më i 

madh drejt përqëndrimit më të vogël: 

A) osomozë 

B) transport aktiv 
 

D) endocitozë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1822 

Membrana qelizore është e përbërë nga një shtresë e dyfishtë e : 
 

A) proteinave 

B) enzimave 

C) karbohidrateve 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1823 

Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë epiteliale tek njeriu është: 
 

A) 22 

B) 44 
 

D) 46 
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A) 1 

C) 2 

A) centromerit 

 
Infermieri Pyetja: 1824 

Numri i kromozomeve autosomike në një qelizë vezë tek njeriu është: 
 

A) 22 

B) 44 

C) 23 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1825 

Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë epiteliale tek njeriu është: 
 

B) 23 

C) 2 

D) 46 
 
 

Infermieri Pyetja: 1826 

Numri i kromozomeve seksuale në një qelizë vezë tek njeriu është: 
 

A) 1 

B) 22 
 

D) 46 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1827 

Kromozomet gjënden të bashkuara me anë të : 
 

B) nukleotidit 

C) bërthamzës 

D) centriolit 
 
 

D) 46 
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B) 1 

B) 1 

A) 0 

 
Infermieri Pyetja: 1828 

Në qelizën vezë të njeriut sa është numri i kromozomeve Y : 
 

A) 0 

 
C) 2 

D) 23 
 
 

Infermieri Pyetja: 1829 

Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve X: 
 

A) 0 
 

C) 2 

D) 46 
 
 

Infermieri Pyetja: 1830 

Në qelizën trupore të një mashkulli sa është numri i kromozomeve Y: 
 

A) 0 
 

C) 2 

D) 46 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1831 

Në qelizën trupore të një femre sa është numri i kromozomeve Y: 
 

B) 1 

C) 2 

D) 46 
 
 
 

B) 1 
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A) matriksin mitokondrial 

D) citoplazmë 

B) acidi piruvik 

B) 2 

Infermieri Pyetja: 1832 
Cikli Krebsit zhvillohet ne: 

 

B) krështën mitokondriale 

C) hapësiren ndërmembranore 

D) citoplazmë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1833 

Etapa e glikolizës së frymëmarjes qelizore zhvillohet në: 
 

A) matriksin mitokondrial 

B) krështën mitokondriale 

C) hapësiren ndërmembranore 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1834 

Cili acid formohet në fund të glikolizës? 
 

A) acidi laktik 
 

C) acidi oksalacetik 

D) acidi citrik 
 
 

Infermieri Pyetja: 1835 

Sa ATP fitohen në fund të etapës së glikolizës? 
 

A) 1 
 

C) 3 

D) 4 
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C) acidi oksalacetik 

C) NADH2 

D) lizozome 

D) mitokondri 

 

Infermieri Pyetja: 1836 

Cili është acidi që ripër tërihet gjatë Ciklit të Krebsit? 
 

A) acidi laktik 

B) acidi piruvik 
 

D) acidi citrik 
 
 

Infermieri Pyetja: 1837 

Cila molekulë ka si funksion transportin e eletktroneve gjatë frymëmarjes qelizore? 
 

A) ATP 

B) O2 
 

D) Acetil-Co 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1838 

Ne cilin prej organeleve të meposhtme kryhet tretja qelizore: 
 

A) Ap.Golxhi 

B) bërthame 

C) REP 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1839 

Në cilin organel formohet ATP qelizore: 
 

A) Ap.Golxhi 

B) bërthamë 

C) REP 
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C) nukleotid-ADN 

C) 36 

A) 2 

C) bërthamë 

Infermieri Pyetja: 1840 

Molekula e ADN-polimerazës përfqëson një: 
 

A) acid 

B) ADN 
 

D) enzimë 
 
 

Infermieri Pyetja: 1841 

Në fund të frymemarjes qelizore sa molekula ATP fitohen : 
 

A) 2 

B) 32 
 

D) 4 
 
 

Infermieri Pyetja: 1842 

Sa NADH2 formohen gjatë Ciklit të Krebsit? 
 

B) 4 

C) 6 

D) 8 
 
 

Infermieri Pyetja: 1843 

Sinteza e ARNm nga ADN kryhet në: 
 

A) REP 

B) mitokondri 
 

D) Ap.Golxhi 
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B) 3/4 

D) IOIO 

C) IAIO 

 
Infermieri Pyetja: 1844 

Kryqëzohen dy prindër me sy të zinj. Ata kanë një fëmijë me sy blu. Sa është probabiliteti 

të kenë një fëmije më sy të zinj? 

A) 1/2 
 

C) 1/4 

D) 2/3 
 
Infermieri Pyetja: 1845 

Një njeri me grupin e gjakut O, si e ka gjenotipin: 
 

A) IAIA 

B) IAIO 

C) IOIA 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1846 

Nëse një grua me grup gjaku A martohet me një burrë me grupin e gjakut B, dhe kanë një 

vajzë me grup gjaku O, si do të jetë gjenotipi i gruas? 

A) IAIB 

B) IBIA 
 

D) IAIA 
 
 

Infermieri Pyetja: 1847 

Mënyra e osifikimit ku prej disa pikash fillestare në indin embrional osifikimi përhapet në 

formë rrezore, quhet osifikim: 

A) endokondrial 

 
C) për iostal 

D) endesmal 
 
 

B) për ikondrial 
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C) për iostal 

D) O2 

A) 1 

B) pluhura të komprimuara ne makineri të posaçme 

Infermieri Pyetja: 1848 

Mënyra e osifikimit kur indi kockor depozitohet në sipërfaqen e jashtëme dhe zë vëndin e 

indit kërcor quhet : 

A) endokondrial 

B) për ikondrial 
 

D) endesmal 
 
 

Infermieri Pyetja: 1849 

Në qarkullimin e gjakut proteina hemoglobin lidhet me : 
 

A) CO2 

B) H2O 

C) H2 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1850 

Në fund të ovogjenëzës, sa qeliza vezë formohen: 
 

B) 2 

C) 3 

D) 4 
 

Infermieri Pyetja: 1851 

Tabletat janë: 

A) ekstraktë alkolike 
 

C) forma farmaceutike të buta që përdoren për lyerjen e lëkurës 

D) tretësira ujore që përdoren me anë të aparateve të posaçme 
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D) Inhalatore 

C) nuk Mund tëjapim sasi të madhe bari 

A) Hypotensioni I theksuar postural 

Infermieri Pyetja: 1852 

A është e vërtetë se rruga natyrale e marrjes se barit është : 
 

A) Subkutane 

B) Intramuskulare 

C) Intravenoze 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1853 

A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intravenoze; 
 

A) efekti i barit është i ngadaltë 

B) efekti i barit është i kontrollueshem 
 

D) reaksionet anafilaktike janë me të lehta 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1854 

A është e vërtetë se gjatë administrimit të barit me rrugë intramuskulare vendi me i 

shpështë I aplikimit të injeksionit ne fëmijët e vegjel është muskuli? 

A) deltoid 

B) ventrogluteal 

C) dorsogluteal 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1855 

Efekti anesor kryesor I alfa-adrenobllokuesve është : 
 

B) Retensioni urinar 

C) Diareja 

D) Dhimbje artikulare 
 
 
 

D) vastus lateralis 
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C) Takiaritmive 

A) Insuficiencen kardiake 

C) Bradikardi 

A) Glaukomes 

 
Infermieri Pyetja: 1856 

Beta-bllokuesit për doren për mjekimin e: 
 

A) Podagres 

B) Diabetit 
 

D) Bronkitit kronik 
 
 

Infermieri Pyetja: 1857 

Beta-bllokuesit kunderindikohen ne: 
 

B) Hypër tension 

C) Takikardi 

D) Ne semundjen migrenoze 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1858 

Kolinomimetiket shkaktojne: 

A) Midriaze 
B) Ulin djersitjen 

 

D) Bronkodilatacion 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1859 

Kolinomimetiket përdoren për mjekimin e: 
 

B) Astmes bronkiale 

C) Bradikardive 

D) Diareve acute 
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C) Hipër tireoze 

C) Bronkodilatacion 

A) Apnea 

A) Ethes reumatizmale 

Infermieri Pyetja: 1860 

Kolinomimetiket kunderindikohen ne; 

A) Bradikardi 

B) Retensionin urinar 
 

D) Artritin rheumatoid 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1861 

M-kolinobllokuesit shkaktojne: 
 

A) Mioze 

B) Shtim të sekrecioneve bronkiale 
 

D) Bradikardi 
 
 

Infermieri Pyetja: 1862 
 

Efekti anesor kryesor qe vihet re gjatë për dorimit të miorelaksanteve është; 
 

B) Hipër tensioni 

C) Hipër natremia 

D) Hipotermia 
 
 

Infermieri Pyetja: 1863 

Aspirina për doret për mjekimin e; 
 

B) Për uljen e tempër atures ne moshat pediatrike 

C) Insuficiences renale 

D) Parkinsonit 
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D) Fentanyli 

D) Anksioz 

B) Porfiri 

C) Diazepami 

Infermieri Pyetja: 1864 

Cili nga keto barna anestezik jep rritje të tensionit arterial: 
 

A) Tiopentali 

B) Midazolami 

C) Ketamina 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1865 

Benzodiazepinat shfaqin efekt: 

A) Eksitues 

B) Hipër tensiv 

C) Myorelaksant 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1866 

Barbituratet kunderindikohen ne: 

A) Epilepsi 
 

C) Hypër tension 

D) Takikardi 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1867 

Bari i zgjedhur për mjekimin e statusit epileptik është: 
 

A) Acidi Valproik 

B) Karbamazepina 
 

D) Trimetadioni 
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D) Ne pacientet me të vjella 

C) Gjendjes maniakale 

A) Insuficiences akutë cirkulatore 

D) Takikardine paroksizmale supraventrikulare 

Infermieri Pyetja: 1868 

A është e vërtetë se antipsikotiket kunderindikohen ne; 
 

A) Parkinson 

B) Alzheimer 

C) Skizofreni 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1869 

Kripërat e litiumit për doren për mjekimin e ; 
 

A) Epilepsise 

B) Parkinsonit 
 

D) Miastenise grave 
 
 

Infermieri Pyetja: 1870 

Kofeina për doret për mjekimin e; 
 

B) Hipër tensionit 

C) Takikardise 

D) Hipër tireoze 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1871 

Glukozidet kardiake kunderindikohen ne: 
 

A) Flaterin atrial 

B) Fibrilacionin atrial 

C) Infarktin e miokardit 
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A) Aritmive atriale 

D) Lidokaina 

D) Trinitrina 

B) Verapamili 

 
Infermieri Pyetja: 1872 

Kinidina për doret për mjekimin e : 
 

B) Astmes bronkiale 

C) Parkinsonit 

D) Epilepsise 
 
 

Infermieri Pyetja: 1873 

Bari i preferuar nw aritmitë e shkaktuara nga helmimi me digitalike wshtë: 
 

A) Verapamili 

B) Amidaroni 

C) Difedani 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1874 

Bari qe preferohet ne mjekimin e krizes anginoze është; 
 

A) Propanololi 

B) Kinidina 

C) Digoksina 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1875 

Cili nga barnat kalcibllokues mund të përdoret edhe si antiaritmik? 
 

A) Nifedipina 
 

C) Amlodipina 

D) Nikardipina 
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B) Edemave cerebrale 

B) Insuficiencen renale 

B) Diabet 

D) asnjë nga të mësipërmet 

 
Infermieri Pyetja: 1876 

Diuretiket osmotike përdoren për mjekimin e: 
 

A) Hipertensionit 
 

C) Sindromin nefrotik 

D) Asnjëra nga keto thenie nuk është e vërtetë 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1877 

Diuretiket tiazidike kunderindikohen ne: 
 

A) Hipertoni 
 

C) Edemen kardiake 

D) Edemen hepatike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1878 

A.C.E. inhibitorët kundërindikohen në: 
 

A) Hipertension 
 

C) Hiperkalemi 

D) Insuficience kardiake 
 
 

Infermieri Pyetja: 1879 

BMI është raporti i : 

A) LDL/HDL kolesterol 

B) gjatësi/peshë trupore 

C) perimetër abdominal/perimetër gluteal 
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D) menopauzë 

C) 3 mujorin e parë të shtatzanisë 

C) vitaminë C 

C) 15-20% 

 
 

Infermieri Pyetja: 1880 

Kalciumi rekomandohet si suplement në: 
 

A) urolitiazë 

B) kolelitiazë 

C) diabet mellitus 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1881 

Jodi rekomandohet si suplement në: 
 

A) Kancerin e tiroides 

B) Hipertireozë 
 

D) Të gjitha të mesipërmet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1882 

Hekuri perthithet më mirë nëse shoqërohet me: 
 

A) vitaminë D 

B) acid folik 
 

D) magnez 
 
 

Infermieri Pyetja: 1883 

Proteinat duhet të zënë përqindjen e mëposhtme në kalorazhin ditor: 
 

A) 30-35% 

B) 50% 
 

D) 40% 
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D) osteoporozë 

B) perimetri abdominal > perimetri gluteal 

B) Rakitizëm 

A) Sindromit metabolik 

 
Infermieri Pyetja: 1884 

Hekuri është i nevojshëm në të gjitha gjendjet e mëposhtme përveç: 
 

A) anemi 

B) sëmundjet e veshkave 

C) shtatzani 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1885 

Në konstitucionin android: 

A) perimetri abdominal = perimetri gluteal 
 

C) perimetri torakal > perimetri gluteal 

D) perimetri gluteal > perimetri abdominal 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1886 

Defiçiti i vitaminës D tek fëmijët çon në: 
 

A) Malabsorbim 
 

C) Diabet Melitus 

D) Diabet insipid 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1887 

Obeziteti është pjesë e: 

B) Sindromit nefrotik 

C) Sindromit koronar akut 

D) Sindromit radikular 
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C) Proteina 

A) acide yndyrore të ngopura 

A) 2500 kcal/ditë 

C) 30-35% të kalorazhit ditor 

 

Infermieri Pyetja: 1888 

Veza përmban më tepër : 

A) Yndyrna 

B) Fibra 
 

D) Karbohidrate 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1889 

Yndyrnat shtazore janë të pasura me: 
 

B) acide yndyrore të pangopura 

C) të dyja se bashku 

D) asnjë nga të mesipër met 
 

Infermieri Pyetja: 1890 

Kalorazhi ditor i nevojshëm për një mashkull me peshë ideale është: 
 

B) 2000 kcal/ditë 

C) 3000 kcal/ditë 

D) 1500 kcal/ditë 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1891 

Lipidet duhet të zënë: 

A) 60-70% të kalorazhit ditor 

B) 20-30% të kalorazhit ditor 
 

D) 10-15% të kalorazhit ditor 
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D) të gjitha të mesipër met 

D) bajamet 

C) peshe ideale 

A) molla 

 
Infermieri Pyetja: 1892 

Mungesa e hekurit mund të jetëpasojë e: 
 

A) anoreksise 

B) hemorragjise 

C) diarrese 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1893 

Cili nga produktet e mëposhtme përmban më shumë magnez: 
 

A) farat e kungullit 

B) çokollata e zezë 
C) spinaqi 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1894 

BMI = 23 shpreh: 

A) mbipeshe 

B) obezitet 
 

D) nenpeshe 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1895 

Jodi gjendet më pak tek: 

B) hurma 

C) gështenja 

D) karkalecat 
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C) BMI > 40 

B) kripën 

B) speci 

C) ne varesi të BMI 

 
Infermieri Pyetja: 1896 

Obeziteti morbid i korrespondon: 
 

A) BMI = 30 

B) BMI = 25 
 

D) BMI > 35 
 
 

Infermieri Pyetja: 1897 

Një grua shtatzanë me preeklampsi duhet të kufizojë: 
 

A) karbohidratet 
 

C) frutat 

D) të gjitha të mësipërmet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1898 

Vitamina C gjendet me tepër tek: 
 

A) domatja 
 

C) portokalli 

D) qitro 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1899 

Gratë shtatzana nenpeshe duhet të respektojne kalorazhin ditor: 
 

A) të njejtë me shtatzanat me peshe normale 

B) dyfishin e kalorazhit normal 
 

D) ne varesi të gjatesise trupore 
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A) 3 mujorin e parë të shtatzanisë 

A) 50% 

B) anemia 

D) A dhe B së bashku 

 
Infermieri Pyetja: 1900 

Acidi folik është i domosdoshëm në: 
 

B) pubertet 

C) menopauzë 

D) periudhën pas lindjes 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1901 

Karbohidratet duhet të zene ne kalorazhin ditor: 
 

B) 30% 

C) 20% 

D) 10% 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1902 

Vegjetarianet preken me shpesh nga: 
 

A) semundjet kardio-vaskulare 
 

C) obeziteti 

D) diabeti mellitus 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1903 

Diarreja mund të jetë pasojë e : 
 

A) marrjes së tepërt të yndyrnave 

B) hiperfunksionit të gjendrës tiroide 

C) marrjes së mangët të fibrave 
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A) perimetri abdominal < perimetri gluteal 

A) diabet të sheqerit 

C) karbohidratet 

A) acide yndyrore të pangopura 

 
Infermieri Pyetja: 1904 

Në konstitucionin genoid : 

B) perimetri abdominal = perimetri gluteal 

C) perimetri torakal > perimetri gluteal 

D) perimetri gluteal < perimetri abdominal 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1905 

Ngrenia e tepër t e karbohidrateve Mund tëshkaktoje: 
 

B) mbipeshe 

C) të vjella 

D) diarre 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1906 

Kalorazh me të madh për njesi grami kane: 
 

A) yndyrnat 

B) kripër at minerale 
 

D) proteinat 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1907 

Yndyrnat bimore janë të pasura me: 
 

B) kolesterol 

C) trigliceride 

D) acide yndyrore të ngopura 
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D) varet nga BMI e gruas ne fillim të shtatzanise 

B) thithjen e hekurit 

D) e dytë dhe të tretë të shtatzanisë 

A) shtatzanisë 

 
Infermieri Pyetja: 1908 

Kalorazhi ditor i grave shtatzana është: 
 

A) i njejtë me gratë normale 

B) me i vogel se gratë normale 

C) me i madh se gratë normale 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1909 

Vitamina C ne organizem është e nevojshme për : 
 

A) thithjen e yndyrnave 
 

C) thithjen e kalciumit 

D) asnjë nga të mesipër met 
 

Infermieri Pyetja: 1910 

Për të parandaluar shfaqjen e diabetit gestacional, kufizimi i karbohidrateve 

rekomandohet në tremujorin: 

A) e parë të shtatzanisë 

B) e dytë të shtatzanisë 

C) e tretë të shtatzanisë 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1911 

Konsumimi i peshkut duhet të kufizohet gjatë: 
 

B) pubertetit 

C) menopauzës 

D) laktacionit 
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B) renien e flokeve 

A) Bejne vetëm për shkrimin e gjerave, 

D) Duhet të shfaqen shpejt pas ekspozimit 

Infermieri Pyetja: 1912 

Vitamina E rekomandohet ne: 

A) dhimbjet e kokes 
 

C) anemi 

D) osteoporoze 
 
 

Infermieri Pyetja: 1913 

Trajtimi afatgjatë me Metforminë mund të shkaktojë pakësim të: 
 

A) vitaminës D 

B) acidit folik 

C) vitaminës E 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1914 

Studimet deskriptive: 

B) Nuk për doren për studimin e ekspozimeve, 

C) Nuk për doren për studimin e efekteve, 

D) Për doren vetëm për ekspozimet, 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1915 

Indikatoret për monitorimin e riskut; 
 

A) Nuk ka vlere besueshmeria, 

B) Nuk është e rendesishme lehtesia e matjes, 

C) Nuk duhet të jene të lidhur ngushtë me risqet, 
 

 
 
 

 

D) asnjërës prej tyre 
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C) Është ndotësi kryesor me përmbajtje squfuri 

D) Kanëefektë teratogjenike, 

D) Rritja e irritabilitetit SNQ, 

Infermieri Pyetja: 1916 

Dioksidi i squfurit si lëndë ndotëse në ajër: 
 

A) Ka efekt kryesor-dëmtimin e trurit 

B) Nuk ka lidhje me reshjet acide 
 

D) Është bërë problem vetëm dekadat e fundit 
 
 

Infermieri Pyetja: 1917 

Fluoruret: 

A) Futen ne organizem kryesisht me anë të ushqimeve, 
 

 
C) Mungesa e tyre ne uje ul incidencen e kariesit, 

D) Flurore me pakice-shfaqeje e flurozes, 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1918 

Efektet shendetesore të pesticideve: 
 

A) Nuk prekin sistemin imun të organizmit, 

B) Nuk prekin organet e riprodhimit, 

C) Nuk demtojne lekuren, 
 

 
 

Infermieri Pyetja: 1919 

Efektet ekstraauditive të zhurmave: 
 

A) Nuk lidhen me presionin arterial, 

B) Nuk ka crregullime të gjumit, 

C) Ndikon mbi sistemin imun, 
 

 
 
 
 
 

B) Merren ma anë të ujit të pishem, 
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A) Zgjedhjet janë multisektoriale, 

C) Ka lidhje me agjentet biologjike, 

B) Ndikohet nga elementi kohe, 

C) Ndikon mbi numrin e popullates, 

Infermieri Pyetja: 1920 

Programi i nje qyteti të shendetshem: 
 

B) Rritje e pjesemarrjes ne vendimmarrje, 

C) Roli i publikut i papër fillshem, 

D) Nje akt dhe jo proces ne vazhdimesi, 
 

 
Infermieri Pyetja: 1921 
Shëndeti mjedisor: 

 
A) Nuk lidhet me kualitetin e jetes, 

B) Nuk ndikohet nga faktoret sociale, 
 

D) Nuk lidhet me shendetin e gjeneratave pasardhese, 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1922 

Ekspozimi: 

A) Nuk merr ne konsideratë llojin e ndotesit, 
 

C) Nuk ka lidhje me sasine e ndotesit, 

D) Nuk merr parasysh futjen e ndotesit, 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1923 

Tranzicioni demografik: 

A) Lidhet me numrin e vdekjeve, 

B) Nuk ndikohet nga numri i lindjeve, 
 

D) Nuk ka lidhje me shendetin, 
 
 
 
 



Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al     

Teste pergatitese per provimin e licenses per studentet e infermierise 
https://gjithcka.al     

A) Lidhen me migrimin, lindjet, etj, 

B) Shfaqet kur ka patur nje ekspozim 

A) Është nje rezatim i llojit jonizues 

A) Doza është e veshtire të matet 

 
Infermieri Pyetja: 1924 

Problemet e shendetit mjedisor: 

B) Nuk ndikohen nga varferia, 

C) Nuk lidhen me konsumin, 

D) Nuk ndikohen nga politikat makroekonomike, 
 
 

Infermieri Pyetja: 1925 

Risku: 

A) Nuk është nje propabilitet 
 

C) Është faktor qe Mund tëshkaktoje efektë shendetesor 

D) Asnjëra nga përgjigjet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1926 

Fusha elektromanjetike: 

B) Nuk haset rreth linjave elektrike 

C) Shkakton kataraktin e syrit 

D) Mund tëshkaktoje kancerin 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1927 

Vleresimi i ekspozimit human: 

B) Me mire matja e për qendrimit 

C) Doza e marre nuk varet nga vecoritë e individit 

D) Doza nuk është ne funksion të kohes 
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A) Nxirret ne mjedis nga automjetet 

C) Lidhet me rezatimin diellor 

D) Asnjëra nga përgjigjet 

D) Lidhen me qeverisjen lokale 

 
Infermieri Pyetja: 1928 

Zhiva ( Merkuri ): 

B) Për doret si antiseptic/antifungal 

C) Nuk për doret ne prodhimin e pasqyrave 

D) Nuk për doret ne punimet e veshjes me ar 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1929 

Akumulimi i lendeve ndotese ne ajer: 
 

A) Nuk lidhet me relievin e tokes 

B) Nuk lidhet me levizjet e ajrit 
 

D) Nuk lidhet me inversionet tempër aturore 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1930 

Efektet e drejtpërdrejta të oksidit të azotit janë: 
 

A) Nuk ka efekt në aparatin respirator 

B) Ka efekt në shpërndarjen e gjakut në mushkëri 

C) Është ndotës dytësor 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1931 

Vendbanimet humanë si ekosisteme: 
 

A) Nuk lidhen me furnizimin me uje 

B) Nuk ndikohen nga ujerat e hapura 

C) Nuk lidhen me kushtet për jeten e eger 
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D) Asnjëra nga përgjigjet 

C) Për ben nje për iudhe 

B) nga sportet 

B) Janë mjaftueshem të karakterizuara nga kimikatet 

 
 

Infermieri Pyetja: 1932 

Zhvillimi i qendrueshem: 

A) Nuk lidhet me ekonomine 

B) Lidhet me brezat e ardhshem 

C) Nuk lidhet me mjedisin 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1933 

Tranzicioni demografik nenkupton: 
 

A) Nr. I vdekjeve është I ulet 

B) Nr. I lindjeve është I ulet 
 

D) Për ben nje moment 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1934 

Rreziqet fizike janë: 

A) nga mjetet motorrike 
 

C) nga rrezatimet 

D) Demtimet ne vendin e punës 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1935 

Studimet e toksicitetit akut: 

A) Përdoren për matjen e toksicitetit të lëndëve 
 

C) Përdoren për kancerogenet 

D) Nuk përfshijnë DL50 dhe PL 50 
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D) Demtimet shpjegojnë njëvegel të VPHJ 

D) Asnjëra nga përgjigjet 

A) Janë të domosdoshem ne monitorimin e riskut 

A) Shkaktojne irritimin e aparatit respirator 

 
 

Infermieri Pyetja: 1936 

Treguesi i viteve potenciale të humbura të jetes (VPHJ): 
 

A) Tenton të gjykoje humbjen e jetes humane 

B) Nuk lidhet me nr e viteve produktive të jetes qe humbasin 

C) Për doret për të për shkruar humbjen e kontributeve 
 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1937 

Gjykimi mbi riskun: 

A) Nuk lidhet me vendimmarrjet 

B) I domosdoshem krahasimi me standartet 

C) Nuk lidhet me publikun  
 

 

Infermieri Pyetja: 1938 

Indikatoret ne shendetin mjedisor: 
 

B) Nuk lidhen me jetegjatesine e pritshme 

C) Nuk për fshijne peshen ne lindje 

D) Nuk për fshijne vdekjet e parakohshme 
 
 

Infermieri Pyetja: 1939 

Lendet organike të avullueshme: 
 

B) Nuk janë problem për ajerin e brendshem 

C) Nuk ndikojne ne krijimin e ozonit 

D) Asnjëra nga përgjigjet 
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A) Lidhet me vendet e ndertimit 

D) Asnjëra nga përgjigjet 

D) Varet nga kostoja dhe për shtatshmeria 

D) Për hapet me ushqimin e gjedhit 

 
Infermieri Pyetja: 1940 

Kontrolli i cilesise se ajrit të jashtem: 
 

B) Lidhet me kontrollin e emisioneve 

C) Nuk lidhet me transportin 

D) Nuk lidhet me energjine 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1941 

Kualiteti i ujit të pijshem: 

A) Është i lidhur ngushtë me sasine e ujit 

B) Nuk varet nga veprimtaria humane 

C) Nuk varet nga aktivitetet agrobujqesore 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1942 

Zgjedhja e ushqimeve: 

A) Nuk lidhet me ndikimet kulturore 

B) Nuk varet nga mundesia e sigurimit të ushqimeve 

C) Nuk varet nga shija,era, paraqitja 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1943 

Encefalopatia spongiforme: 

A) Shkaktohet nga nje bakter 

B) Shkaktohet nga nje ameba 

C) Ka si vektor kepushat 
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B) Shtreses se peptidoglikanit 

A) Bakteret 

D) Acidi dipicolinik 

C) Termorezistenca 

 
 

Infermieri Pyetja: 1944 

Forma dhe rigiditeti i qelizës bakteriale janë si pasojë e : 
 

A) Membranes celulare 
 

C) Lipopolisaharideve 

D) Acideve teikoike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1945 

Ne qelizat eukariotë nuk hyjne: 
 

B) Bimet; 

C) Protozoaret; 

D) Kerpudhat; 
 
 

Infermieri Pyetja: 1946 

Cila nga keto substanca është prezentë ne spor por jo ne qelizen bakteriale vegjetative: 
 

A) Peptidoglikani 

B) Fosfolipidet 

C) Acidi ribonukleik 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1947 

Cila nga cilesitë e meposhtme është tipike për sporin bakterial: 
 

A) Fagocitoza 

B) Levizshmeria 
 

D) Prodhimi i antibiotikeve 
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C) Disa bejne të mundur levizjen 

A) Të pa aftë për tu rritur 

A) Nje shtrese e vetme peptidoglikani 

D) 80oC 

 
Infermieri Pyetja: 1948 

Fimbriet ose Pilet: 

A) Janë gjithmone me natyre proteinike 

B) Disa janë faktore virulence 
 

D) Janë të gjitha të verteta 
 
 

Infermieri Pyetja: 1949 

Humbja e kapsules i ben bakteret : 
 

B) Të pa aftë për ti rezistuar fagocitozes 

C) Me të ndjeshem ndaj antibiotikeve 

D) Me të lehtë për tu kultivuar 
 
 

Infermieri Pyetja: 1950 

Muri i gram pozitiveve është i për bere nga: 
 

B) Nje shtrese e peptidoglikanit dhe membrana e jashtme 

C) Peptidoglikani, acidi teicoic dhe acidi lipoteikoik 

D) Membrana fosfolipidike e acidi teikoik 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1951 

Ne cfare temperature vriten sporet bakteriale? 
 

A) 121oC 

B) 30o C 

C) 37oC 
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B) Bakteret Gram-negativ 

C) Në çdo moment të fazës febrile 

B) Streptococcus mutans 

B) Escheriachia coli 

 
Infermieri Pyetja: 1952 

Ne ngjyrimin me Gram, rezultojne me ngjyre të kuqe: 
 

A) Bakteret Gram-pozitiv 
 

C) Bakteret sporogjene 

D) Bakteret anaerobe 
 
Infermieri Pyetja: 1953 

Cili është momenti më i përshtatshëm për marrjen e hemokulturës? 
 

A) Kur temperatura ka rënë 

B) Kur fillojnë frisonet 
 

D) Mbas etheve, kur temperatura po rritet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1954 

Cili nga mikroorganizmat e mëposhtëm për fshihet ne patogjenezen e kariesit dentar? 
 

A) Streptococcus pneumoniae 
 

C) Treponema pallidum 

D) Echerichia coli 
 
 

Infermieri Pyetja: 1955 

Cili është bakteri kryesor me i shpështë ne infeksionet urinare? 
 

A) Salmonela typhi 
 

C) Pseudomonas aeruginosa 

D) Chlamydia trachomatis 
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C) Endemia 

B) Është infeksion viral 

A) Është bakter gram negative 

D) Hekzagonale 

 
Infermieri Pyetja: 1956 

Shfaqet ne vazhdimesi në njëkomunitet duke për fshire zakonisht vetëm nje popullatë të 

paket: 

A) Epidemia 
B) Pandemia 

D) Sëmundja sporadike 
 
 

Infermieri Pyetja: 1957 

Është e vertetë se gripi : 

A) Shfaqet me të dridhura (frissone) 
 

C) Shoqerohet edhe me vdekje 

D) Mjekohet me tetracikline 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1958 

Cila nga pohimet nuk është e vertetë për Giardia-n: 
 

B) Infeksion i zorres holle 

C) Transmetohet me rruge fekal -orale 

D) Trajtohet me flagyl 
 
 

Infermieri Pyetja: 1959 

Cilat nga format nuk i për kojne klasifikimit të baktereve: 
 

A) Sferike ose koke 

B) Cilindrike 

C) Spirale 
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C) Berthama 

A) Për mbajne material gjenetik të për bere nga acid nukleik 

D) Flagjelit 

D) Është i mundesuar nga plamidi i pranishem ne qelizen dhuruese. 

Infermieri Pyetja: 1960 

Cila nga strukturat e meposhtme nuk është kurre në njëqelize prokariote? 
 

A) Membrana qelizore 
B) Ribozomet 

 

D) Flagjelet 
 
 

Infermieri Pyetja: 1961 

Prokariotet, eukariotet dhe viruset Kanëtë për bashket karakteristiken: 
 

B) Për mbajne gjenome të për bere nga adn 

C) Për mbajne membranë plazmatike 

D) Për mbajne berthame 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1962 

Ne baktere levizshmeria i dedikohet: 
 

A) Ciljeve (pili) 

B) Glikokaliksit 

C) Pseudopodeve 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1963 

Cila nga shprehjet është e saktë për transduksionin: 
 

A) Është proces i transferimit gjenetik i mundsuar nga bakterofagu 

B) Është nje mekanizem nepër mjet të cilit qelizat transferojne meterialin gjenetik me 

kontakt fizik 

C) Është nje mekanizem ku qeliza për fiton nje ADN prezentë ne ambjent 
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B) Janë për gjegjes për infeksionet ne për sonat me imunitet të rene 

D) Bakteret Gram + 

D) Për gjthsisht baktere anaerob por edhe aerob 

B) Tempër ature 

 

Infermieri Pyetja: 1964 

Mikroorganizmat oportunistë : 

A) Janë agjent të toksikoinfeksioneve alimentare 
 

C) Janë gjithnje sensibel ndaj antibiotikeve 

D) Janë të pranishem ne indet njerzore të infektuara 
 
 

 
Infermieri Pyetja: 1965 

Ne ngjyrimin e Gramit rezultojne me ngjyre violet: 
 

A) Bakteret Gram -negativ 

B) Bakteret anarobe 

C) Vetëm bakteret G + aerob 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1966 

Flora bakteriale e traktit gastrointestinal për behet nga: 
 

A) Baktere anaerob 

B) Baktere aerob 

C) Ne mase të barabartë nga baktere dhe viruse 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1967 

Cila është simptoma me karakteristike ne Bakteremi: 
 

A) Kolle e forte 
 

C) Diarre 

D) Të vjella 
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C) Janë grup proteinash 

D) Pertusi 

C) Transmetohet nga qente 

D) Kalorik 

 
Infermieri Pyetja: 1968 

Është e vertetë qe Interferonet INF 
 

A) Bejne pjese ne linjen e pare të mbrojtjes 

B) Bejne pjese ne vijen e dytë të mbrojtjes 
 

D) Frenojne sintezen e viruseve 
 
 

Infermieri Pyetja: 1969 

Cili prej tyre është infeksion respirator 
 

A) Tërbimi 

B) Ethja tifoide 

C) Trikomoniaza 
 

 
 
 

Infermieri Pyetja: 1970 

Cila nga të me poshtmet nuk është e saktë për Toksoplazma Gondi ? 
 

A) Është protozoar i detyruar brendaqelizor 

B) Është infeksion transplacentar 
 

D) Prek gjendrat linfatike 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1971 

Karbohidratet kanë funksion: 

A) Enzimatik 

B) Energjiprodhues 

C) Strukturor 
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B) Glukoza 

A) Kanë grup prostetik 

D) Asnjë nga efektet e sipër përmendura 

B) Aminoacid 

 

Infermieri Pyetja: 1972 

Është karbohidrat: 

A) Glicina 
 

C) Bakri 

D) Vitamina C 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1973 

Proteinat e thjeshta: 

B) Kanë vetëm amino acide 

C) Kanëgrup prostetik dhe amino acide 

D) Nuk Kanëaminoacide. 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1974 

Vlera të ulura albuminemisë shkaktojnë: 
 

A) Ulje të presionit onkotik 

B) Rritje të presionit hidrostatik 

C) Rritje të presionit onkotik 
 

 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1975 

Acidi Aspartik është: 

A) Vitaminë 
 

C) Karbohidrat 

D) Lipid 
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B) Lipide të përbëra 

D) Asnjëra 

 
Infermieri Pyetja: 1976 

Trigliceridet janë 
A) Lipide të thjeshta 

 

C) Karbohidrate 

D) Proteina 
 
 
 

Infermieri Pyetja: 1977 

Acidi hialuronik është: 

A) Monosaharid 

B) Homopolisaharid 

C) Heteropolisaharid 
 


