
 

 

 

FORMULAR PËR MUKOPOLISAHARIDOZË 

MUKOPOLISAHARIDOZE FORMULAR 

 

Të dhënat që duhet të plotësohen për pacientet të dyshuar për 

mukopolisaharidozë  

Data to be filled for patients with mucopolisaharidoze suspect  

 Të dhënat e kërkuara 
Information required  

Përgjigjet  
Answers  
 

1 Emër, Mbiemër  
Name, Surname 

 

2 Atësia, Mëmësia  
Father Name, Mother Name 

 

3 Seksi  
Gender 

 

4 Datëlindja  
Birthday 

 

5 Adresa, Nr. Telefoni  
Address, Phone number 

 

6 Data e vendosjes së diagnozës  
Date of diagnosis 

 

7 Data e ekzaminimit të parë  
Date of first examination 

 

8 Shkaku i kontrollit ose i vajtjes te mjeku  
The reason of medical control 

 

9 A kanë sëmundje të tillë prindërit? Cili? 
Did parents have the same disease? 
Which of them (mother / father)?  

 

10 A ka histori familjare me këtë sëmundje, 
shkalla e familjaritetit 
Family Anamnesis of these disease? 

 

11 Anamneza e pacientit (a ka sëmundje të 
tjera, kur janë diagnostikuar) 
Patient Anamnesis (other diseases) 

 

12 A ka sëmundje të tjera kongenitale?  
Other Congenital diseases? 

 



 

 

13 Anamneza e barrës (probleme gjatë 
shtatzanisë, lindje parakohe, etj.) 
Pregnancy anamnesis (problems during 
pregnancy, premature childbirth, etc.) 

 

14 A ka lindur nëna fëmijë të vdekur? 
Dead child born (if any)  

 

15 A ka pasur nëna aborte (spontane ose të 
provokuara)   
Spontaneous or programmed abort? 

 

16 Sa fëmijë ka nëna; Datëlindja e tyre; 
Mënyra e lindjes? 
How many children have the mother; 
Their birthday; The modality of birth 

 

17 Mosha e prindërve  
Parents age 

 

18 Si ka qënë zhvillimi i fëmijes?   
The child development? 

 

19 Gjatësia dhe pesha e femijës  
Length and weight of the child 

 

20 A ka anomali të dukshme skeletike?  
Sceletic anomalies? 

 

21 A ka dëmtime të kyceve, enjtje? 
Articulation injury, swelling? 

 

22 A ka dëmtime të syve (korneale ose 
problem shikimi) 
Eye damage (corneal or sight problems)  

 

23 A ka dëmtime të veshëve (probleme 
dëgjimi) 
Hearing problem? 

 

24 A ka dëmtime të zemrës?  
Cardiac disease? 

 

25 A ka dëmtime të mëlcisë dhe shpretkës 
(hepato-splenomegali)?  
Hepatic or splenic damage?  

 

26 Zhvillimi mendor (psikomotor)  
Mental (psychomotor) development 

 

27 Ecuria e sëmundjes së dyshuar për 
mukopolisaharidozë  
Progress of suspected disease for 
mucopolisaharidosis 

 

 


