Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës
Klinika e Kirurgjisë Maksillofaciale

Emri i specializimit::
Kohëzgjatja e specializimit:

Kirurgjia Maksillofaciale
48 muaj

Plani i specializimit:
Kirurgjia e përgjithshme

6 muaj

Kirurgjia Plastike

3 muaj

Otorinolaringologjia

2 muaj

Neurokirurgjia

1 muaj

KIRURGJIA MAKSILLOFACIALE

36 muaj

Programi i specializimit
Kirurgjia

e përgjithshme

Kirurgjia Plastike

6 muaj
3 muaj

Principet e përgjithshme (incizionet, instrumentet, përcjellja e fazës postoperative,
teknikat kirurgjike kryesore), transplantatet, llambot, kirurgjia e vragave, të djegurat ,
llambot locale, tumoret e elezionit të fytyrës, rekonstrukcionet. Mikrokirurgjia (ushtrimet
e teknikës së anastamozës mikrovaskulare, ligature e nervave periferik, llambot e lira),
kirurgjia estetike.
Kandidati i nënshtrohet kollokvijumit
Neurokorurgjia- 1 muaj
Principet diagnostike të pacientit neurotraumatik, teknikat kryesore neurokirurgjike,
palstika e durës.Pas mbarimit –kollokviumi.
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OTORINOLARINGOLOGJIA-2 muaj
Specializanti mëson bazat e egzami nimit otorinolaringologjik (rinoskopia, otoskopia,
laringoskopia indirekte, rinoskopia e pasme), puna në ambulantë, diagnostikimi me
mbikqyrje të specialistit, asistim në intervenime kirurgjike, zotërimi i teknikës s
ëtamponadës s ëhundës, repozicioni i eshtrave nazal, incizioni i abscesit peritonzilare,
tonzillektomi, punkcioni i sinusit. Njëkohësisht të zotërohet dija teorike nga rinologjia
dhe laringologjia.
KMF-36 muaj
Specializanti në tërësi mëson në aspektin teorik anatomine e regjionit maksillofacial,
traumatologjinë, onkologjinë
e kokës dhe qafës, kirurgjinë rekonstruktive,
malformacionet kraniofaciale, deformitete e skeletit të fytyrës, sëmundjet e gjëndërravem
nyjen temporomandibulare dhe kirurgjinë estetike. E preferueshme njohja e gjuhës
angleze për përcjellje të literatutës, librave dhe revistave në këtë gjuhë. Pas mbarimit –
kollokviumi.
Gjatë 36 muajve të punës në kirurgji maksillofaciale organizohen kollokvijume nga
anatomia, traumatologjia, onkologjia e kokës dhe qafës, kirurgjia rekonstruktive,
malformacionet kraniofaciale, deformitete të skeletit të fytyrës, sëmundjet e gjëndërrave
dhe nyjes temporomandibulare, intervenimet e nevojshme:
-traheotomia
-trajtimi i plagëve në indet e buta
-trajtimi konzervativ I frakturave në nofullën e poshtme
- trajtimi konzervativ I frakturave në nofullën e sipërme
- trajtimi konzervativ I frakturave në kockën zigomatike
-trajtimi kirurgjik i frakturave në nofullën e poshtme
- trajtimi kirurgjik i frakturave në nofullën e sipërme
- trajtimi kirurgjik i frakturave në kockën zigomatike
-incizioni intraoral dhe drenazha e abscesit,
-incizioni ekstraoral dhe drenazha e abscesit,
-ekscizioni i Tu benign në lëkurë të fytyrës/qafës,
-ekscizioni i Tu malign në lëkurë të fytyrës/qafës,
-operimi i sinusit maksillar,
-plastika e fistulës oroantrale
-llambot locale
-llamboja aksiale (deltopektorale)
-llamboja miokutane (pectoralis major)
-rekonstruksioni I defektit pas operacionit commando (llambot me ligaturë primare)
-marrja dhe aplikimi I transplatateve të lira
-ekscizioni I gjëndërrës submandibulare
-ekscizioni I cistave të qafës
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-disekcioni selektiv I qafës dhe disekcioni radikal I qafës
-ekscizioni i Tu benign në kavitetin oral,
-ekscizioni i Tu malign në kavitetin oral
-osteotomia e mandibullës te progenitë
-plastika evrragave në fytyrë dha qafë
-plastika ecarjeve të buzës dhe të qiellëzës
-të gjitha intervenimet kirurgjike bëhen nen mbikqyrje të specialistit
Specializanti është i kyqur në kujdestari (shërbimi I të rinjëve) pasiqë intervenimet më të
vogla në anestezi locale I bënë vet apo në asistencë të nevoojshme të specialistit.
Specializanti është o obliguar t’I regjistroj 2 semestra të studimeve postdiplomike nga
otorinolaringolohgjia dhe kirurgjia maksillofaciale.
Pas mbarimit të specializimit nga kirurgjia maksillofaciale kandidati zoton vet një nr. Të
madh të intervenimeve
Intervenimet:
Llambot regjionale:
-faciale
-muskulare
-fasciokutavne
-muskulokutane
-osteomuskulokutane
-deltopektorale, pectoralis major dhe minor, latissimus dorsi, trapezius dhe rhomboideus
Lambo të lira mikrovaskulare:
-fasciale,
-fascikutane,
-muskulare
-osteomuskulare
-osteofasciokutane
-osteomuskulokutane
-radiale
-deltoide
-latissimus dorsi
-skapulare
-pecroralis major-minor
-m. Rectus abdominis
-zdjelicni rezanj
-bedreni rezanj
-fibulare
-jejonum
-omentum
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Kjo pjesë e specializimit nuk mund të realizohet për shkak të mungesës së pajisjes dhe
arsyeve kadrovike. Jemi të mendimit ëe të mundësohet realizimi i këtyre pjesëve të
specializimit në qendrat jashtë Kosovës.
Leshërat e kokës, kafka , balli , vetullat
-anatomia, emriologjia, patologjia
-principet etrajtimit kirurgjik të leshërat të kokës, kafkës , ballit, vetullave
-rekonstruksioni i lëkurës së kafkës-llanmbot-teknika
-teknikat për rekonstruimin e vetullave
-teknikat për rekonstruimin e defekteve të kockës së kafkës
-alopecia-trajtimi kirurgjik
-kirurgjia e vetullave të lëshuara
-llambot për rekonstruim mikrokirurgjik të defekteve të leshërat të kokës, kafkës , ballit,
vetullave
Lëkura
-anatomia, embriologjia , patologjia, keloidet
-trauma-lacerimet, dëmtimet me diegje
-dermoabrazioni
Orbita dhe adnekset
-Traumat e orbitës (frakturat)
-Blefaroplastika
-Rekonstrukcionet e orbitës pas resekcioneve të medha
Veshët
-Otoplastika-teknikat
-terapia kirurgjike, mikrotitë –makrotitë
-tekniukat rekonstruktive pas traumave të veshëve
Hunda
-Operacionet e septumit-teknika
-Op. E konchave
-rinoplastika –teknikat
-rekonstrukcionet e defekteve totale dhe subtotale të hundës
Faqet dhe regjioni parotid
-Mikrosomia hemifaciale
-Kirugjia e vragave
-terapia mikrokirurgjike e facialisit
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-ritidektomia
-kirurgjia e faqeve të trasha
-korigjimi I defekteve të indeve të buta me llambo
-ekspanderët indorë në rekonstrukcionin e kokës dhe qafës
Kirurgjia estetike e skeletit facila
-genioplastika
-implantatet
Buzët
-teknikat kirurgjike për rekonstruimin e buzës s ëposhtme dhe të sipërme
Qafa
-lipektomia
-liposukcioni
-llambot për rekonstruimin e defekteve në qafë

Klinika e Kirurgjisë Maksillofaciale
Prishtinë, 21.07.2004
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