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Parathënie

Publikimi i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2010
është hartuar në bazë të përpunimit të pjesës
“Çertifi kata Mjekësore” e Skedës së Vdekjes.
INSTAT - Instituti i Statistikës, përpunon pe-
riodikisht rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në
mënyrë analitike dhe në pasqyra standart sipas
Klasifikimit Ndërkombëtar të Sëmundjeve të
rekomanduara nga Organizata Botërore e Shën-
detësisë (WHO).

Përpunimi i informacionit të shkaqeve të vdekjes
krijon mundësi të gjërë për analiza të rëndësishme
statistikore, epidemiologjike të domosdoshme
për fushat ku është fokusuar interesi i mjekut të
përgjithshëm, i mjekut specialist, institucioneve
shëndetësore, për vendim-marrësit si dhe për-
doruesve të tjerë brenda dhe jashtë vendit.

Duhet theksuar se Skeda e Vdekjes, me pjesën
e vet të Çertifi katës  Mjeksore ku në të cilën
përcaktohet Shkaku i vdekjes, është një anketë
e mirëfi lltë që lejon të shënohet drejt sëmundja 
apo trauma që shkakton vdekjen.

Grupimi standart dhe paraqitja në tabela lehtëson
analizën dhe krahasimin dhe me vende të tjera.
Kodimi i sëmundjeve sipas ICD-9 vlerësohet nga
Organizata Botërore e Shëndetësisë si version që
konverton automatikisht Klasifi kimin Ndërkom-
bëtar ICD-9 në Klasifi kimin ICD-10, kodim i fundit
më analitik që aplikojnë sot vëndet e zhvilluara
dhe që në të ardhmen do të aplikohet edhe në
vëndin tonë.

Preface

The new publication on the causes of deaths, for
the year 2010, is compiled based on the process-
ing of the section “Medical Certifi cate” of the
Deaths Forms. INSTAT – Institute of Statistics
periodically processes and presents in an analyti-
cal way and in standard tables the death’s causes
results in accordance with the classifications
recommended by the World Health Organization
(WHO).

The processing of the information regarding death
causes creates the possibilities for further medical
analyzed in the fi elds where various specialized 
physicians’ interest is focused.

It should be noted here that The Death Form with
its part of Medical Certifi cate where The Death
Cause is determined, is a genuine questionnaire,
which allows for accurate statement of the disease
or trauma, serving as death cause.

The standard grouping and table presentation
facilitate the analysis and comparison with other
countries. The disease coding according to ICD-9
is estimated by WHO as a version which automati-
cally converts ICD-9 classifi cation to the ICD-10, 
the most analytical recent coding applied in the
developed countries nowadays and which will be
applied in our country as well in the future.
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II- Metodologjia

Baza e të dhënave: Burimet kryesore të in-
formacionit statistikor të sëmundjeve që janë shkaku
i vdekjeve janë:

Së pari: është informacioni i evidentuar në
spitale dhe institucione të tjera mjeksore me dhe pa
shtretër dhe që përbën dokumentacionin klinik, por i
përcaktuar dhe formuluar sipas regullave si informa-
cion statistikor për njohjen sëmundshmërisë. Zgjed-
hja dhe caktimi i shkakut të vdekjes bëhet duke u
nisur nga kriteri i mbështetur në nocionin e “shkakut
fi llestar ” d.m.th. të sëmundjes ose traumës e cila
e përcakton të gjithë ngjarjen që çon në vdekje. Në
rast se shkaqet e vdekjes janë më shumë se një,
zgjedhja e shkakut bëhet sipas rregullit të ndryshimit
të mëtejshëm të shkakut fi llestar deri në gjetjen e 
shkakut kryesor, sipas kriterit të seleksionimit.

Së dyti: është informacion që merret
nëpërmjet “Çertifi katës Mjeksore” në Skedën
e Vdekjes. Ky informacion është formuluar sipas
kërkesave të Klasifi kimit Ndërkombëtar ICD-9 të 
shkaqeve të vdekjes, i koduar për të bërë grupimin
e sëmundjeve në 17 grupe kryesore dhe çdo grup
në nëngrupet kryesore. Të dhënat e kësaj pjese të
skedës plotësohen nga mjeku dhe përbëjnë burimin
më të plotë dhe zyrtar statistikor të sëmundjeve që
janë shkak i vdekjes.

II - Methodology

Data base: The main sources of statistics
information on the diseases that serve as death
cause are:

First: the information from hospitals and
other medical institutions with or without beds which
makes up the clinical documentation determined and
compiled in accordance with the rules for the statistics
information on recognition of disease situation.The
selection and determining of the death cause is done
according to the criterion based on the notion of “the
initial cause” i.e. the disease of or trauma determin-
ing the situation that lead to death. If the causes of
death are more than one the section of the cause is
done based on the rule of the further variation of the
initial cause until the discovery of the important cause
according to theselection criterion.

Second: is the information acquired through
the “Medical Certifi cate” in the Death Card. This
information is formulated in compliance with the ICD-
9 International Classifi cation requirements, coded in 
order to make the division of diseases into 17 main
groups and each group into the respective main sub-
groups. The data in this part of the card are fi lled in 
by the doctor and make up the most complete and
offi cial statistics source of the diseases serving as 
death cause.
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VDEKSHMËRIA

Sëmundjet kryesore në strukturën e përgjithshme të vdekshmërisë

Shkaqet e vdekjeve janë analizuar mbi bazën e skedës së vdekjes në përputhje me Klasifi kimin Ndërkombëtar të Së-
mundjeve versioni 9, (ICD-9).
Në këtë analizë përmblidhen të gjithë skedat e vdekjeve që raportohen në INSTAT nga Zyrat e Gjëndjes Civile në vend.
Në përgjithësi struktura e vdekshmërisë së përgjithshme për vitet 2005-2010 mbetet e pandryshuar në aspektin e saj
të përgjithshëm, por shihet një ndryshim i saj në aspektin e lëvizjes nga fshati në qytet, kjo e lidhur ngushtë me lëvizjen
e popullsisë nga zona rurale në atë urbane.
Ndërsa në stukturën e përgjithshme të vdekshmërisë meshkujt zënë 54% kundrej 46% të vdekjeve që janë femra.

Renditja e 10 sëmundjeve kryesore që shkaktojnë vdekje ne Shqipëri, 2010

Nga ana e strukturës moshore, në bazë të raportimit të skedës së vdekjeve 2.7 % janë të grupmoshës 0-14 vjeç, 29.7
% janë 15-69 vjeç dhe 67.6 % janë mbi 70 vjeç.

Vdekjet nga sëmundjet e sistemit të Qarkullimit të Gjakut zënë vëndin e parë në strukturën e vdekshmërisë së
përgjithshme, pra 54.9% e vdekje të ndodhura në vendin tonë.
Vdekjet më të larta në këtë grup janë në sëmundjet e enëve të gjakut të trurit në masën 35.8 % brënda këtij grupi dhe
me tendencë në rritje tek femrat.
Ndërsa sëmundjet ishemike të zemrës brënda këtij grupi zënë vendin e dytë me 33.1% dhe më shumë janë prekur
meshkuj në krahasim me femrat.
Vlen për t’u theksuar se vdekjet në qytet nga sëmundje ishemike të zemrës dhe enëve të trurit zënë 49.6% në qytet,
nga 51.4 % në fshat.
Përsa i përket shpërndarjes sipas grup moshës 90.6 % e zë mosha mbi 60 vjeç.

Vdekjet nga Tumoret zënë vëndin e dytë në strukturën e vdekshmërisë së përgjithshme, veçanërisht tumoret malinj
të aparatit tretës, të frymëmarrjes dhe urogjenitale te cilat jane me te theksuar në moshat mbi 50 vjeç.
Vdekjet nga tumoret malinj të aparatit tretës janë 2 herë më shumë tek meshkujt se tek femrat dhe zënë 34% të
vdekshmërisë brenda grupit të tumoreve.
Vdekjet nga tumoret malinj të aparatit të frymëmarrjes janë 4 herë më shumë tek meshkujt se tek femrat.
Numri i vdekjeve nga tumoret malinj të gjirit këtë vit janë 3 herë më shumë tek femrat se tek meshkujt ndërsa nga tu-
moret malinj të organeve urogjenilate janë 1.9 herë më shumë tek meshkujt se tek femrat.
Vlen për t’u theksuar se vdekjet nga tumoret në qytet dhe në fshat janë pothuajse njëlloj, përkatësisht 49.7% dhe
50.3%.
Sipas vendndodhjes së vdekjes, 86% e vdekjeve nga tumoret ndodhin në shtëpi dhe vetëm 10.4 % në spital.
Gjithashtu 88 % e vdekjeve brënda këtij grupi janë mbi moshën 50 vjeç.

Vdekjet nga Simptomat, Shenja dhe Sëmundje të papërcaktuar mirë, zënë vendin e tretë në strukturën e vdeksh-
mërisë së përgjithshme.
Megjithë tendencën në ulje në vite prapë ato zënë 12% të rasteve të raportuara në strukturën e vdekshmërisë së
përgjithshme.
Në këtë grup 58.8% e rasteve janë femra dhe 52% e këtyre rasteve janë në qytet.

Vdekjet nga Dëmtimet Traumatike, Helmimet dhe Aksidentet zënë vëndin e katërt në strukturën e vdekshmërisë
së përgjithshme.
Vdekjet e ndodhura në këtë grup janë 22.3 raste për 100 mijë banorë, ku meshkujt janë 17.6 raste për 100 mijë banorë
dhe femra 4.7 raste për 100 mijë banorë.
Traumat, helmimet dhe aksidentet zënë 5.9% të vdekjeve në strukturën e vdekshmërisë, nga ku 79.1% janë meshkuj
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MORTALITY

The most important diseases in the general structure of mortality

Causes of death are analyzed based on the death certifi cate according to the International Standard Classifi cation ICD-9. 
In this analysis are summarized all the death’s fi les that are reported to INSTAT from the registry offi ce in the country.
The general mortality structure for 2005 - 2010 remains almost unaffected in its general aspect, but it has been seen a
change in terms of its movement from village to town, this closely related with population movement from rural areas
in the urban areas.
In the general structure of mortality men occupy 54% of deaths while women 46% of deaths.

Ranking of 10 major diseases that cause death in Albania, 2010

By the structure ages, based on reporting the deaths certifi cate are 2.7% aged 0-14 years old, are 29.7% aged 15-69 
years old and are 67.6% over 70 year old.

Deaths due to diseases of the Circulatory System occupy the fi rst place in the general mortality structure with
54.9% of the deaths. Most deaths are due to vascular diseases of the brain with 35.8 % of deaths in this group and with
an increase trend in female.
While ischemic heart diseases occupy second place with 33.1% and males are affected more compared with female.
It has to be noted that the deaths from ischemic heart disease and brain vessels occur 49.6% in urban areas compared
with 51.4 % in rural areas.
Regarding the distribution by age groups it is found that 90.6 % of the deaths are aged over 60.

Deaths due to neoplasm diseases occupy the second place in the general mortality structure, most frequent malignant
tumors are those of the digestive system, respiratory and genitourinary system, which occurred more in ages over 50 years.
Deaths due to malignant tumors of the digestive system are twice more in males than female and occupy 34% of mortality
within the group of tumors.

dhe 20.9% janë femra.
Brenda këtij grupi aksidentet janë 2.6 herë më të larta tek meshkujt në krahasim me femrat.
Vdekjet nga aksidentet e qarkullimin rrugor janë 5 herë më të larta tek meshkujt se tek femrat, me një tendencë në rritje
nga viti në vit.
Vrasjet janë 7.5 herë më të larta tek meshkujt se tek femrat, ndërsa në vetëvrasjet janë 1.7 herë më të lartë tek meshkuj
me një tendencë të qëndrueshme në vite.
Vlen për t’u theksuar se vdekjet në fshat zënë 51.8% të vdekjeve nga Traumat, Helmime dhe Aksidentet.

Vdekjet nga sëmundjet e Aparatit të Frymëmarrjes zënë vendin e pestë në strukturën e përgjithshme të shkaqeve
të vdekjeve 11.4 raste për 100 mijë banorë.
Si dinamikë, vdekjet nga ky grup-sëmundjesh ka ardhur duke u ulur gjatë viteve të fundit.
Brënda grupit, vdekjet më të shumta kanë ardhur nga nën/grupet e sëmundjeve, bllokimi kronik i mushkërive, pneumo-
nia dhe gripi, me tendencë në rritje tek meshkujt, ku ky raport për meshkuj është 61.2% ndaj 38.8% femra.
E rëndësishme të theksohet është se vdekjet në fshat zënë 64.2% të vdekjeve nga sëmundjet e aparatit te
frymëmarrjes.
Në këtë grup 12% e vdekjeve janë të moshës 0-5 vjeç dhe 85.5% janë mbi moshën 55 vjeç.
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Deaths due to malignant tumors of the respiratory system occur 4 times more in males than females.
The number of deaths due to malignant tumors of breast occur 3 times higher in females than males while death due
to malignant tumors of the genitourinary organs occur 1.9 times higher in males than females.
It has to be noted that mortality from malignant tumors in the urban and rural area are almost the same, respectively
49.7% and 50.3%.
According to the place of occurences, 86% of deaths due to neoplasm occur at home and only 10.4% occur in hospital.
Also 88% of deaths within this group are aged over 50 years.

Deaths due to symptoms, signs and ill-defi ned conditions occupy the third place in the general mortality structure.
Despite the decreasing trend in the years they occupy 12% of cases reported in the mortality structure yet.
In this group 58.8% of the deaths occur in female and in same value 52% occur in the rural area.

Deaths due to Trauma, Poisoning and Accidents occupy the fourth place in the general mortality structure.
Mortality coeffi cient according to cause is 22.3 per 100 thousand inhabitants, for male it is 17.6 per 100 thousand 
inhabitants compared with 4.7 per 100 thousand inhabitants for female.
Trauma, Poisoning and Accidents occupy 5.9% of the deaths in the general mortality structure where 79.1 % are male
and 20.9 % are female.
Accidents in general occur 2.6 times higher in male compared with female.
Deaths due to road accidents are 5 times higher in males than females, with an increase trend from year to year.
Homicides occur 7.5 times higher in males.
Suicides are 1.7 higher in male with permanent trend in years
It has to be noted that mortality in country side (rural area) represents 51.8% of the deaths due to Trauma, Poisoning
and Accidents.

Deaths due to Respiratory System diseases occupy the fi fth place in the general mortality structure.
Mortality coeffi cient according to cause is 11.4 per 100 thousand inhabitants.
Deaths due to this disease have decreased in the latest years.
Inside the group, most of the deaths are due to chronic lung blockage, pneumonia and infl uenza sub/group with an 
increase trend in male, where this ratio for men was 61.2% compared with 38.8% for female.
It has to be noted that mortality in the rural area represents 64.2 % of the deaths due to respiratory system diseases.
In this group 12% of deaths are aged 0-5 years old and 85.5% are aged over 55 years old.
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Defi nitions related to deaths causes

THE DEATH CAUSE is the disease, symptom that has
caused the death or contributed in it, and also the circum-
stances of the accident that brought about these traumas.
(Described in the death certifi cate)

THE INITIAL DEATH CAUSE implies the disease or trauma
that triggers the development of the disease that lead to
death, in the case of accident, the circumstances of the
accident or violence that brought about the fatal trauma.

DEATH implies the permanent disappearance of all signs of
life in any of the moments after a live birth (the interruption
of the vital functions with no possibility of reanimation).This
defi nition does not include the fetal death.

THE PREMATURE DEATH OF NEWLY BORN is the death
of child born alive within 7 days of life (168 hours).

LATE DEATH OF A NEWLY BORN is the death of a child
born alive 7 days of life (over 168 hours but before 28 days
after birth).

PERINATAL DEATH is the death happening before the
start of labor activity or during labor and includes the death
of children within the fi rst 24 hours of life up to the 7-th day 
of life (168 hours).

MATERNAL DEATH is the death of a woman in the period
of pregnancy or within 42 hours after its completion due
to any cause determined or aggravated by pregnancy or
by the aid given excluding the accidental or unexpected
deaths.

MORTALITY implies deaths as a component of the
population variation, happening to each member of the
population.

MORTALITY COEFFICIENT ACCORDING TO CAUSE is
expressed in deaths per 100 thousand, because for many
death causes the rate level is very low.

THE PROPORTION OF MORTALITY DUE TOASPECIFIC
CAUSE death due to a specifi c cause can be expressed 
as percentage of all deaths.

THE INFANT MORTALITY COEFFICIENT is the number
of deaths for children under 1 year old for even 1000 live
births in a given year.

THE MATERNAL MORTALITY COEFFICIENT is the
number of women who die as a result of pregnancy per
100 thousand live births in a given year.

DISEASE SITUATION is the proportion of the disease
cases for a specifi c population calculated according to 
PREVALENCE and INCIDENCE.

Defi nicione që lidhen me shkaqet e vdekjeve

SHKAKU I VDEKJES është sëmundja, simptoma që ka
shkaktuar ose stimuluar vdekjen, si dhe rrethanat e ak-
sidentit që kanë shkaktuar këto trauma (Përshkruhet në
çertifi katën e vdekjes).

SHKAKU FILLESTAR I VDEKJES nënkupton sëmundjen
ose traumën që ndihmon zhvillimin e sëmundjes e cila
shkaktoi vdekjen dhe kur është aksident, rrethanat e aksi-
dentit ose dhunës që shkaktuan traumën vdekjeprurëse.

VDEKJA nënkupton zhdukjen e qëndrueshme të të gjitha
shënjave të jetës në një moment të çfarëdoshëm, ose pas
një lindje të gjallë (ndërprerjen e funksioneve jetësore pa
mundësi reanimimi). Ky defi nicion nuk përfshin vdekjen 
fetale.

VDEKJA E PARAKOHSHME E TË PORSALINDURIT
është vdekja e një fëmije të lindur gjallë që ndodh brënda
shtatë ditëve të para të jetës pas lindjes (168 orë).

VDEKJA E VONE E TË PORSALINDURIT është vdekja e
një fëmije të lindur gjallë që ndodh pas shtatë ditëve të para
të jetës pas lindjes (mbi 168 orë, por para se të mbushen
28 ditë të jetës pas lindjes).

VDEKJA PERINATALE është vdekja që ka ndodhur para
fi limit të aktivitetit të lindjes ose gjatë aktivitetit të lindjes dhe 
fëmijët e lindur gjallë që vdesin brënda 24 orëve të para të
jetës ose deri në ditën e shtatë (168 orë) mbas lindjes.

VDEKJA AMËNORE është vdekja e një gruaje që ndodh
gjatë periudhës së shtatzanisë ose brënda 42 ditëve mbas
përfundimit të saj nga një shkak çfarëdo i përcaktuar që
është rënduar nga barra ose nga ndihma e dhënë për
barrën duke përjashtuar vdekjet aksidentale ose të pa-
pritura.

VDEKSHMËRIA shpreh vdekjet si një komponent i
ndryshimit të popullsisë e cila i ndodh çdo pjesëtari të
popullsisë.

KOEFIÇIENTI I VDEKSHMËRISË SIPAS SHKAKUT
llogaritet për 100 mijë banorë sepse për shumë shkaqe
vdekjesh shkalla e ndodhjes është shumë e vogël.

RAPORTI VDEKUR NGA NJË SHKAK SPECIFIK shpre-
het si përqindje e vdekjeve që ndodhin nga një shkak
specifi k kundrejt vdekjeve gjithsej.

KOEFIÇIENTI I VDEKSHMËRISË FOSHNJORE është
numri i vdekjeve të fëmijëve nën 1 vjeç për 1000 lindje të
gjalla në një vit të dhënë.

KOEFIÇIENTI I VDEKSHMËRISË AMËTARE është numri i
grave që vdesin si rëzultat i shtatzanisë në një vit të dhënë
për 100 mijë lindje të gjalla të atij viti.

SËMUNDSHMËRIA është propocioni i rasteve të sëmund-
jeve në një popullsi të përcatuar që matet me PREVA-
LENCËN ose INCIDENCËN e sëmundjeve.
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Grupet e sëmundjeve dhe kodet sipas
           “Klasifi kimit Ndërkombëtar i Sëmundjeve,

Shkaqeve të Vdekjeve dhe Traumave” (ICD-9)

Kodi

I - Sëmundjet infektive dhe parazitare (001-139)
Në këtë grup përfshihen 15 nën/grupe-sëmundje

II - Tumoret (140-239)
Në këtë grup përfshihen 11 nën/grupe-sëmundje

III - Sëmundjet endokrine, të ushqyerit, të metabolizmit dhe turbullimet (240-279)
imunitare
Në këtë grup përfshihen 4 nën/grupe-sëmundje

IV - Sëmundjet e gjakut dhe të organeve formuese të gjakut (Hemopoetike) (280-289)
Në këtë grup përfshihen 1 nën/grupe-sëmundje

V - Sëmundje mendore (290-319)
Në këtë grup përfshihen 4 nën/grupe-sëmundje

VI - Sëmundje të sistemit nervor qëndror dhe të organeve të shqisave (320-389)
Në këtë grup përfshihen 6 nën/grupe-sëmundje

VII - Sëmundje të aparatit të qarkullimit të gjakut (390-459)
Në këtë grup përfshihen 9 nën/grupe-sëmundje

VIII - Sëmundje të aparatit të frymëmërrjes (460-519)
Në këtë grup përfshihen 6 nën/grupe-sëmundje

IX - Sëmundje të aparatit të tretjes (520-579)
Në këtë grup përfshihen 7 nën/grupe-sëmundje

X - Sëmundje të aparatit urogjenital (580-629)
Në këtë grup përfshihen 6 nën/grupe-sëmundje

XI - Ndërlikime të barrës, të lindjes dhe të periudhës pas lindjes (630-676)
Në këtë grup përfshihen 5 nën/grupe-sëmundje

XII - Sëmundje të lëkurës dhe indit qelizor në lëkurë (680-709)
Në këtë grup përfshihen 3 nën/grupe-sëmundje

XIII - Sëmundje të sistemit të kockave dhe të kyçeve, të muskujve (710-739)
dhe të indit lidhës
Në këtë grup përfshihen 4 nën/grupe-sëmundje

XIV - Anomali (Keqformime) të bashkëlindura (Kongenitale) (740-759)
Në këtë grup përfshihen 1 nën/grupe-sëmundje

XV - Sëmundje që shfaqen në periudhën rreth lindjes (perinatale) (760-779)
Në këtë grup përfshihen 1 nën/grupe-sëmundje

XVI - Simptoma, shënja dhe sëmundje të pa përcaktuara mirë (780-799)
Në këtë grup përfshihen 3 nën/grupe-sëmundje

XVII - Dëmtime traumatike dhe helmime (800-999)
Në këtë grup përfshihen 24 nën/grupe-sëmundje

XVIII  - Klasifi kimi suplementar i shkaqeve të jashtme të traumave                                    (E800-E999)
dhe të helmimeve
Në këtë grup përfshihen 23 nën/grupe-sëmundje
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The disease groups and codes according to the
         “International classifi cation of Diseases,  

Death causes and traumas.” (ICD-9)

Code

I - Infectious & parasitic diseases (001-139)
In this group are included 15 sub-groups of diseases

II - Neoplasm (140-239)
In this group are included 11 sub-groups of diseases

III - Endocrine, metabolic, immunity, nutritional diseases (240-279)
In this group are included 4 sub-groups of diseases

IV - Blood, blood-forming organs (280-289)
In this group are included 1 sub-groups of diseases

V - Mental disorders (290-319)
In this group are included 4 sub-groups of diseases

VI - Nervous system & sense organ diseases (320-389)
In this group are included 6 sub-groups of diseases

VII - Circulatory system diseases (390-459)
In this group are included 9 sub-groups of diseases

VII - Respiratory system diseases (460-519)
In this group are included 6 sub-groups of diseases

IX - Digestive system diseases (520-579)
In this group are included 7 sub-groups of diseases

X - Genitourinary system diseases (580-629)
In this group are included 6 sub-groups of diseases

XI - Pregnancy, childbirth, puerperal (630-676)
In this group are included 5 sub-groups of diseases

XII - Skin & subcutaneous tissue diseases (680-709)
In this group are included 3 sub-groups of diseases

XII - Musculoskeletal system and connective tissue (710-739)
In this group are included 4 sub-groups of diseases

XIV - Congenital Anomalies (740-759)
In this group are included 1 sub-groups of diseases

XV - Certain diseases of early infancy (760-779)
In this group are included 1 sub-groups of diseases

XVI    - Symptoms, sign, and ill-defi ned conditions                                                                  (780-799)
In this group are included 3 sub-groups of diseases

XVII - Injury and poisoning (800-999)
In this group are included 24 sub-groups of diseases

XVIII - External of injury and poisoning (accidents) (E800-E999)
In this group are included 23 sub-groups of diseases
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Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve
Causes of death by group-diseases

Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë, tipit e vendbanimit
Causes of deaths by sex, type of residence
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Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve për 100 mijë banorë
Causes of deaths by group-diseases per 100 thousands inhabitants

Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë dhe vendbanimit
Causes of deaths by sex and type of residence
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Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve për 100 mijë banorë
Causes of deaths by group-diseases per 100 thousands inhabitants

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-sëmundjeve për 100 mijë banorë
Causes of deaths by group-diseases per 100 thousands inhabitants
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Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë, tipit të vendbanimit, 2010
Causes of deaths by sex, type of residence, 2010

Shkaqet e vdekjeve sipas vendndodhjes
Causes of deaths by place of occurrence
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Numri i vdekjeve sipas grup-moshës, gjinisë, tipit e vendbanimit
Number of deaths by age-groups, sex, type and place of residence
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Numri i vdekjeve sipas grup-moshës e vendndodhjes
Number of deaths by place of occurence and ages-group
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Shkaqet e vdekjeve sipas grup-moshave dhe grup-sëmundjeve
Causes of deaths by ages-group and diseases-group

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-moshave dhe grup-sëmundjeve
Causes of deaths by ages-group and diseases-group



Shkaqet e vdekjeve - Causes of death Shëndetësi - Health

19

Shkaqet e vdekjeve sipas grup-moshave dhe grup-sëmundjeve
Causes of deaths by ages-group and diseases-group

Vdekjet sipas prefekturave, gjinisë dhe tipit
Deaths by prefectures, sex and by type
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Shkaqet e vdekjeve sipas prefekturave dhe grup-sëmundjeve
Causes of deaths by prefectures and by diseases-group

Shkaqet e vdekjeve sipas prefekturave dhe grup-moshës
Causes of deaths by prefectures and by ages-group
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Shkaqet e vdekjeve të fëmijëve deri 1 vjeç sipas gjinisë, tipit e vendbanimit
Causes of deaths of children under 1 year old by sex, type and by place residence

Shkaqet e vdekjeve të fëmijëve deri 1 vjeç për 1000 lindje gjallë
Causes of deaths of children under 1 year old per 1000 live births
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Vdekjet e fëmijëve nën 1 vjeç sipas prefekturave
Causes of deaths of children under 1 year old by prefectures

Vdekjet e fëmijëve nën 1 vjeç sipas grup-sëmundjeve
Causes of deaths of children under 1 year old by diseases-groups
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Shkaqet e vdekjeve të fëmijëve deri 1 vjeç sipas vendndodhjes
Causes of deaths of children under 1 year old by place of occurrence

Numri i vdekjeve sipas prefekturave dhe vendndodhjes
Number of the deaths by prefectures of occurrence
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Numri i vdekjeve nga sëmundjet infektive parazitare sipas nën/grup-sëmundjeve
Number of deaths from infectious parasitic diseases by sub/group diseases

Numri i vdekjeve nga tumoret sipas nën/grup-sëmundjeve, gjinisë dhe vendbanimit
Number of deaths from tumors by sub/group diseases, sex and place residence
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Numri i vdekjeve nga tumoret sipas vendndodhjes
Number of deaths from tumors by place occurrence

Numri i vdekjeve nga tumoret sipas gjinisë, venbbanimit dhe vendndodhjes
Number of deaths from tumors by sex, place residence and by place of occurrence
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Numri i vdekjeve nga tumoret sipas grup-moshës dhe nën/grup-sëmundjeve
Number of deaths from tumors by age-groups and sub/group diseases
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Numri i vdekjeve nga tumoret sipas rretheve dhe nën/grup-sëmundjeve
Number of deaths from tumors by districts and sub/group diseases

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas nën/grup-sëmundjeve
Number of deaths from circulatory system diseases by sub/group diseases
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Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas vendndodhjes
dhe nën/grup-sëmundjeve
Number of deaths from circulatory system diseases by place of occurrence
and sub/group diseases

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas grup-moshave
Number of deaths from circulatory system diseases by age-groups
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Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas grup-moshave
Number of deaths from circulatory system diseases by age-groups
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Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të qarkullimit sipas prefekturave
Number of deaths from circulatory system diseases by prefectures

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes sipas nën/grup-sëmundjeve
Number of deaths from respiratory system diseases by sub/group diseases
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Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarjes sipas vendndodhjes
Number of deaths from respiratory system diseases by place of occurrence

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes sipas grup-moshave
Number of deaths from respiratory system diseases by age-groups
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Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes sipas grup-moshave
Number of deaths from respiratory system diseases by age-groups



Shkaqet e vdekjeve - Causes of death Shëndetësi - Health

33

Numri i vdekjeve nga sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes
sipas nën/grup-sëmundjeve dhe sipas prefekturave
Number of deaths from respiratory system
diseases by sub/group diseases and by prefectures

Numri i vdekjeve nga trauma, helmime dhe aksidente
Number of deaths from trauma, poisoning and accidents
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Numri i vdekjeve nga trauma, helmime sipas nën/grupeve
Number of deaths from external injury and poisoning and by sub/groupdiseases

Numri i vdekjeve nga trauma, helmime sipas nën/grupeve
Number of deaths from external injury and poisoning and by sub/groupdiseases
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Numri i vdekjeve nga aksidentet sipas gjinisë dhe nën/grupeve
Number of deaths from accidents by sex and sub/groupdiseases

Numri i vdekjeve nga aksidentet sipas nën/grupeve and vendndodhjes
Number of deaths from accidents by sub/groupdiseases and occurrence
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Numri i vdekjeve nga aksidentet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2005- 2010
Number of deaths from accidents according to disease subgroups, 2005 - 2010

Numri i vdekjeve nga vetvrasjet dhe vrasjet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2005 - 2010
Number of deaths due to suicide and homicide according to disease sub/groups, 2005 - 2010
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Vrasjet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2005 - 2010
Deaths according to disease sub/groups, 2005 - 2010

Vetvrasjet sipas nën/grup-sëmundjeve, 2005 - 2010
Suicide according to disease sub/groups, 2005 - 2010
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për të siguruar vazhdimësi dhe cilësi më të mirë të informacionit

që pëmban ky botim do të dëshironim t’ju kujtonim KUJDES!

Të nderuar mjekë!

Për të lejuar një përpunim të saktë informatik të “ SHKAQEVE TË VDEKJEVE” dhe për të
minimizuar shmangien nga shkaku i vërtetë i vdekjes “ JU LUTEMI” të përcaktoni saktë

shkakun e vdekjes, sipas ICD -9.

Rëndësia e të Dhënave të Vdekshmërisë

Çertifi kata Mjeksore e Shkaqeve të Vdekjes, shërben si burim për statistikat e vdekshmërisë 
të cilat formojnë bazat e sistemit më të vjetër dhe më të gjërë të survejancës së shëndetit
publik.
Statistikat e mira janë të mundshme vetëm nëse diagnozat e plota dhe rrethanat ekzakte të
shkaqeve të jashtme raportohen nga profesionistët e përfshirë në proçesin e çertifi kimit të 
shkaqeve të vdekjes.
Për qëllime statistikore dhe kërkimi, është e rëndësishme që shkaqet e vdekjes të raportohen
në mënyrën më specifi ke dhe më preçise të mundshme.
Statistikat mbi vdekshmërinë sigurojnë një bazë për studimet epidemiologjike të cilat fokusohen
në shkaqet që cojnë drejt vdekjes sipas moshës, seksit ose sipas variablave të tjerë demografi k.

Importance of Mortality Data

The Medical Certifi cate of Cause of Death, is the source of mortality statistics that form the 
basis of the oldest and most extensive public health surveillance systems.
Good statistics are possible only if precise and complete diagnoses, exact circumstances of
external causes as well as plausible chain of events are reported by the professionals involved
in the process of causes of death certifi cation.
For statistical and research purposes, it is important that the causes of death be reported as
specifi cally and as precisely as possible. In fact, careful reporting of the best medical opinion, 
results in improved quality of mortality statistics.
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