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Sistemi i unifikuar informativ për shkëmbimin e informacioneve midis njësive 
të kujdesit shëndetësor parësor për raste urgjente në zonën ndërkufitare 

Akronimi i projektit HEALTH-INFO 

Partner i projektit: Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

“Praktikat më të mira për shqyrtimin dhe zbulimin e hershëm të 
kancerit të gjirit” 

 
 
 

 
 

Në dy javët e kaluara, 13 profesionistë shëndetësorë, radiologë specialist dhe teknik radiolog nga 

spitalet në Manastir dhe Gjevgjeli, u avansuan mes trajnimeve të organizuara nga Ministria e 
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Shëndetësisë dhe i forcuan kapacitetet dhe aftësitë e tyre në temën "Praktikat më të mira për shqyr-

timin dhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit". Profesionistët e trajnuar shëndetësorë do të përf-

shihen në skrining programin për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit tek gratë nga rajonet rurale 

dhe nga vendbanimet e papërshtatshme për të arritur në Manastir dhe Gjevgjeli. 

Gjithë programi arsimor përbëhej nga pjesa teorike dhe puna praktike. Trajnimi u krye nga profesion-

istë të kualifikuar dhe me përvojë, radiologë specialistë dhe teknologë radiologjikë nga Instituti Uni-

versitar i Radiologjisë dhe Spitalit të Përgjithshëm "8 Shtatori" në Shkup. 

Programi arsimor përfshiu disa aspekte të rëndësishme të tilla si: Metodat diagnostike në zbulimin e 

hershëm të kancerit të gjirit, rëndësia e cilësisë teknike të mamografisë, roli i ultrazërit në depistim, 

Protokolli i Shfaqjes, Metodat Diagnostike dhe teknikat e Imazheve dhe të tjera 

Projekti HEALTH-INFO zbatohet në korrnizat e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar INTERREG IPA 

Greqi-Republika e Maqedonisë së Veriut, 2014-2020, nën qëllimin specifik: Përmirësimi i kujdesit 

shëndetësor parandalues dhe shërbimeve sociale për fëmijët dhe për të moshuarit, dhe ka një buxhet 

prej gjithsejt  1,301,152 € . Ky projekt bashkë-financohet nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondet 

Nacionale të vendeve pjesëmarrëse. 

Qëllimi i projektit është të përmirësojë sistemin e kujdesit shëndetësor në zonën ndërkufitare, duke 

zhvilluar një sistem të unifikuar informativ për shkëmbimin e informacioneve, i cili do të mbledhë dhe 

përpunojë të dhënat e nevojshme dhe do të mbështesë politikat strategjike të ofruesve të kujdesit 

shëndetësor në të dy anët e kufirit. 

 Më tepër rreth projektit tonë mund të lexoni në faqen e internetit: www.healthinfoproject.eu. 

 
 
 
 


