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2 | SPITALI AMERIKAN

Rrjeti laboratorik i Spitaleve Amerikane është i akredituar me ISO 15189:2007 ndër standartet më të 
rëndësishme mjekësore. Deri tani rezulton laboratori i vetëm i akredituar në Shqipëri dhe Kosovë. 
Akreditimi është kryer nga një ndër bordet më të njohura europiane, ESYD. Ky akreditim u arrit pas një 
pune të përbashkët më shumë se dyvjeçare të kryesuar nga stafi laboratorik dhe stafi i menaxhimit të 
cilësisë. Rrjeti laboratorik është i shtrirë në 5 qendra të Spitalit Amerikan. Stafi i tij i kualifikuar, 
i nënshtrohet një programi trajnimi të vazhdueshëm.

Rrjeti laboratorik 
i Spitalit Amerikan
i vetmi i akredituar me 
ISO 15189:2007
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The following traceability pathway has been established with reference to standards ISO17511 and ISO18153 and has been 
followed to establish traceability for Randox calibrators allowing patient results to be traced back to the source.

•	 Kontrolli i brendshëm sipas West-Gard rules.

•	 Kontroll interlaboratorik me Acibadem Labmed, 
rrjeti më i madh laboratorik në Turqi i vetmi i 
certifikuar me standartin ISO 15189:2007

•	 Kontrolli i jashtëm me kompaninë Randox Angli.

Kontrolli i cilësisë është 
i organizuar në tre nivele
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•	 Checkup periodike laboratorike të më shumë se 10.000 punonjësve të institucioneve publike dhe 
jopublike të mbuluara nga gjashtë kompani siguracionesh.

•	 Protokolle të përmuajshme laboratorike të rreth 360 pacientëve të hemodializës nga bashkëpunimi i 
Spitalit Amerikan me QSUT, SUQU dhe MSH.

•	 Kontrata me mbi 120  klinika private në Tiranë dhe rrethe për gjithë gamën e shërbimeve laboratorike 
të ofruara nga rrjeti jonë laboratorik.

•	 Pranë laboratorit tonë realizohen  me sukses gjithashtu ekzaminimet e detajuara gjenetike, klinike 
dhe biokimike të pacientëve pre-transplant dhe monitorimin laboratorik frekuent të imunosupresorëve 
(ciklosporinë, takrolimus dhe sirolimus) në këta pacientë post transplantit. Ky monitorim realizohet për 
herë të parë dhe të vetme në Shqipëri pranë këtij laboratori.

Kontrata dhe Bashkëpunime



SPITALI AMERIKAN | 5

Këto shërbime kryhen me teknologjinë më 
bashkëkohore automatike në fushën laboratorike 
në mbi 20 aparatura : Cobas6000modular, 
Integra800, integra400, cobasC111, Elecsys2010, 
Immunlite 2000, Olympus, Vidas, Sysmex, Stago, 
Siemens CA 1500, GenexpertHytec 288, Bactalert, 
Vitec 2 compactS Sebia elctrophoresis, HPLC, të 
kompanive më prestigjoze laboratorike  Roche 
diagnostics ,Beckman Coulter, Biomeriuex, 
Sysmex, Siemens, Biomedica etj.

Bashkëngjitur kësaj teknologjie është edhe pajisja 
e këtij rrjeti laboratorik me sistemin informatik 
laboratorik (LIS-laboratory information system) me 
barkodin e mostrave biologjike që në marrje të tyre 
nga pacienti e cila shmang gabimet njerëzore të fazës 
preanalitike në ngatërrimin e mostrave të pacientëve 
dhe njëkohësisht në arshivimin e të gjithë rezultateve 
laboratorike të çdo pacienti.

1300 shërbime laboratorike të organizuara 
në “Manualin e testeve laboratorike” botim i 
Spitalit Amerikan që prej vitit  2007 
dhe i rinovuar dhe ribotuar disa herë.

Këto rezultate janë disponibël në çdo moment kur 
pacientit i nevojiten ato për informacion të gjendjes së 
tij shëndetësore, për qëllime krahasuese të rezultateve 
laboratorike pre dhe post-terapeutike.

Një diagnozë e saktë dhe një trajtim efiçient mund 
të sigurohet vetëm nga një mbështetje e sigurtë dhe 
e shpejtë laboratorike. Objektivi ynë është suportimi 
i mjekësisë parandaluese dhe asaj trajtuese me një 
diagnozë laboratorike të sigurtë, e cila do të çojë në 
një trajtim efiçient. Cilësia e lartë e ekzaminimeve 
laboratorike, stafi i kualifikuar dhe trajtimet e 
vazhdueshme shkencore mbështesin suksesin disa 
vjeçar të laboratorëve të Spitalit Amerikan (AH).

“Shërbimi laboratorik 24-orë në shtatë ditë të javës 
në të pesë qendrat e Spitalit Amerikan.
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Testet Laboratorike
•	 TESTE BIOKIMIKE

 - Rutine
 - Specifike
 - Proteina spacofike
 - Lipoproteina & fosfolipide
 - Panele metabolike
 - Panele të funksionit hepatik & renal
 - Monitorimi elekrolitik në gjak dhe urinë
 - Teste biokimike të likidit artikular, 

cerebrospinale, pleural, pericardial etj.

•	 TESTE HEMATOLOGJIKE

•	 TESTE HORMONALE

•	 TESTE IMUNOLOGJIKE

•	 MARKUESIT TUMORALE

•	 AGJENTË INFEKSIOZË DHE 
SEROLOGJIA E TYRE

•	 TESTE MIKROBIOLOGJIKE

•	 PANELE  ALERGJIKE,  IGE 
SPECIFIKE DHE INTOLERANCA 
USHQIMORE TË DETAJUARA

•	 DOZIMI I MEDIKAMENTEVE & 
TESTE TOKSIKOLOGJIKE

•	 ELEKTROFOREZA & 
INUNOELEKROFOREZA

•	 TESTE TË DETAJUARA TË 
KOAGULIMIT

•	 CHECK UP SIPAS MOSHËS DHE 
SEKSIT

•	 CHECK UP TË GRAVIDANCËS

•	 CHECK UP NEONATAL

•	 GJENETIKA PRENATALE DHE 
BIOLOGJIA MOLEKULARE

•	 TESTE LABORATORIKE SIPAS 
LLOJIT TË PATOLOGJISË.
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Teste për herë të parë në Shqipëri që kryhen 
vetëm pranë laboratorit të Spitalit Amerikan.
STANDARDI I RI PËR KANCERIN OVARIAN
HE4 - GOLD STANDARD QË PREJ FILLIMIT TË 
VITIT 2012 SI BIOMARKER LABORATORIK  NË 
DIAGNOZËN E KANCERIT TË OVARIT
Kanceri i ovarit referohet se vret 15.000 gra vetëm 
në SHBA. Ndryshe nga kanceri i gjirit që zbulohet 
që nëfillimet e tij me anë të mamografisë dhe 
ekzaminimeve të tjera rutine radiologjike dhe me një 
mbijetesë mbi 80 % për kancerin ovarian deri tani 
nuk ka patur asnjë ekzaminim përcaktues për një 
diagnozë të hershme.
Deri përpara më shumë se një viti si biomarker 
laboratorik  për këtë lloj karcinome ishte vetëm CA 
125 e cila nuk ishte efektive për një diagnozë të 
hershme dhe në shumicën e rasteve jepte një vlerë 
false pozitive të lartë sidomos në kistet ovariale që 

çonte në një trajtim të rrezikshëm, të shtrenjtë dhe 
të panevojshëm. Që prej rreth një viti në mjekësinë 
laboratorike europiane dhe amerikane ka filluar dozimi 
paralel i HE4 dhe Ca125 dhe kombinimi i këtyre dy 
algoritmeve statistike të quajtura risk i algoritmit malinj 
(ROMA) për të llogaritur riskun e kancerit ovarial në 
femrat para dhe post menopauzës që në stadet e 
hershme të tij.
Pikërisht në muajt e parë të 2012 pranë laboratorit të 
SA ka filluar dozimi i HE$ me ECLIA  dhe kalkulimi i 
riskut të algoritmit malinj –ROMA .
Ky monitorim me dyzimin e njëkohshëm të HE$ 
dhe CA125 dhe kalkulimi i algoritmit ROMA ka rritur 
kapjen e kancerit ovarial në stadet e para të tij dhe 
uljen e rasteve false pozitive duke u nisur vetëm nga 
nivelet e CA 125.
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MTB/RIF(IDENTIFIKIMI I  MYKOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS DHE REZISTENCA NDAJ 
RIFAMPICINES) ME PCR, INTERFERONI GAMMA
Tuberkulozi është një nga kërcënimet vdekjeprurëse 
të shëndetit publik sot, por ende  mbetet një vakum 
në diagnozën laboratorike të tij. Tradicionalisht, 
tuberkulozi është diagnostikuar me një kombinim 
të grafisë pulmonare me ekzaminimin direkt të 
sputumit në mikroskop me ngjyrimet specifike. 
Rritja e Mycobacterium  Tuberculosis  në kulturën 
mikrobiologjike për më shumë se gjashtë javë dhe 
prova Mantoux kanë qenë metodat tradicionale 
të diagnozës. Këto metoda kanë probleme të 
sensibilitetit,  specifitetit të ulët, por dhe të 
shpejtësisë së rezultatit...Gjithashtu  përcaktimi i 
ndjeshmërisë së medikamenteve anti-tuberkulare 
është veçanërisht e rëndësishme, për shkak se 
Mycobacterium bëhet gjithnjë e më rezistent ndaj dy 
anti- tuberkularëve më të mëdhenj, isoniazide dhe 
rifampicin. Kjo formë e tuberkulozit është quajtur 
multi-drogë-rezistente, tuberkulozi (MDR-TB) dhe 
ka nevojë të trajtohet me antibiotikë të ndryshëm. 
Prandaj është e rëndësishme për të zbuluar rastet 
e MDR-TB, sepse këta pacientë mbeten një burim i 
infeksionit edhe nëse trajtohen në mënyrë standarde.

Testi MTB Xpert / RIF që kryhet pranë laboratorit të 
Spitalit Amerikan zbulon sekuenca ADN-së të veçanta 
për Mycobacterium tuberkulozi dhe rezistencën 
ndaj  rifampicinës. Ajo është e bazuar në sistemin 
GeneXpert Cepheid, një platformë më e shpejtë dhe 
e thjeshtë. Xpert MTB / RIF PCR  përqendrohet dhe 

identifikon sekuenca të  acidit nukleik në gjenomin e 
Mycobacterium Tuberculosis dhe jep rezultate nga 
mostrat sputum, urine apo likide të tjera të organizmit 
të papërpunuara në 90 minuta.

MTB XPERT / RIF RRIT SHQYRTIMISHT ZBULIMIN 
E RASTEVE NGA 45 % NË KRAHASIM ME 
MIKROSKOPINË  SMEAR, DUKE MBËSHTETUR 
FUQIMISHT ZËVENDËSIMIN E MIKROSKOPIT PËR 
KËTË TREGUES.
Ky  test së bashku me nivelin e Gamma-interferonit)
në gjak, sputum, urinë apo likide të tjera janë të 
dyja standarde për monitorimin, diagnostikimin dhe 
trajtimin e pacientit me Tuberkuloz(TBC). 
Për rreth 24 orë ne mund të vendosim diagnozën e 
TBC trajtimin dhe monitorimin  në kohë të tij.
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TESTI GJENETIK PËR RISKUN NDAJ 
TROMBOZAVE ( FAKTORI II & V) 
Për herë të parë pranë laboratorit të Spitalit 
Amerikan që prej fillimit të 2012.
Trombofilia përcaktohet si një risk në rritje ose 
tendencë për t’u zhvilluar në enët e gjakut si 
pasojë e faktorëve që mund të jenë trashëguar 
ose fituar. Trombi mund të formohet në vena 
ose sistemin arterial vaskular. Trombofilia 
venoze lidhet zakonisht me anomalitetet të  
sistemit të koagulimit dhe mund të shkaktojnë 
trombozë venoze të thellë (DVT) ose emboli 
pulmonare ( PE). Historikisht, testet laboratorike 
mbi trombofilinë kanë konsistuar në zbulimin 
e deficiteve të Antitrombinës III, Proteinës C 
dhe Proteinës S, apo testimit për antitrupat 
anti-kardiolipine, anti-fosfolipidik apo 
disfibrinogenemitë. Në dekadën e fundit u tregua 
se tromboembolia venoze është një patologji 
komplekse që varet mbi ndërveprimin e të dy 
faktorëve të fituar dhe faktorëve gjenetike. Në 
këtë drejtim, mutacionet Leiden FII dhe FV 
luajnë një rol të rëndësishëm në patogjenezën 
e DVT në kombinim me faktorët e fituar si p.sh 
mosha. FII & FV është një test cilësor i genotipit 
për zbulimin e shpejtë të Faktorit II dhe Faktorit 
V alleles.Testi  FII &FV  në Sistemin Cepheid 
GeneXpert, për herë të parë kryhet që prej fillimit 
të 2012 pranë laboratorit të Spitalit Amerikan 
jep rezultate brenda tre orësh për mutacionet FII 
(G20210A) dhe FV Leiden (G1691A) si një ndihmë 
e diagnostikimit të trombofilisë së dyshuar.

KROMOZOMI FILADELFIA ( BCR – ABL)
Kryhet për herë të parë në laboratorin e Spitalit Amerikan.
Testi diagnostik  i leukozës mieloide kronike (LMC) dhe leukozës 
limfoide akute (LLA) - përcaktimi i kromozomit Philadelphia -Ph1 
(BCR-ABL)  për herë të parë që prej fillimit të 2011 kryhet pranë 
laboratorit të Spitalit Amerikan.
Teknika laboratorike: BCR – ABL me një teknikë të avancuar  
PCR  e cila është një avantazh shtesë i kësaj teknike (PCR) 
ndaj FISH dhe citogjenetikës dhe është një korrelacion i lartë i 
rezultateve të PCR të marra nga palca e kockave dhe mostrave 
të gjakut. Pikërisht për këtë, PCR potencialisht mund të zvogëlojë 
aspirimin e palcës së kockave që kërkohet aktualisht në pacientët 
me CML.(Koha e ekzaminimit  120 minuta )

KROMOZOMI FILADELFIA 
OSE TRANSLOKACIONI FILADELFIA.
Ky kromozom mori emrin pikërisht nga qyteti  në të cilin 
u zbulua. Kromozomi Filadelfia (Ph1 ) është një anomali 
e veçantë kromozomike që lidhet me Leukozën Mieloide 
Kronike  (LMC) dhe më pak me Leukozën Limfoide. 
Akute(LLA) kryesisht tek fëmijet. Kromozomi Philadelphia 
është rezultati i një translokacioni reciprok mes kromozomit 
9 dhe 22 dhe është dizenjuar specifikisht ( 9;22) ( q34;q11). 
Prania e këtij translokacioni është një test i rëndësishëm 
diagnostik  për LMC dhe LLA. Rreth 95 % e pacientëve 
me LMC dhe 13% e atyre me LLA kanë këtë anomalitet 
kromozomial. LMC  bën pjesë në atë grup sëmundjesh që 
quhen çrregullimet mieloproliferative ku nga një studim  në 
vitin 2005 kemi 4600 raste të reja të diagnostikuara dhe 
850 vdekje. Më shumë se 95% e pacientëve me LMC 
kanë kromozomin e dalluar Filadelfia (Ph1) që del nga një 
translokacion mes krahëve të gjata të kromozomit 9 dhe 22.
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