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Vergjini Mulo (Çabeli) 

 
1982- Përfunduar gjimnazin “Petro Nini Luarasi” me medalje ari. 

1986- Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, dega stomatologji. 

 

Pozicioni  i  punës 

 

1986-1987 - Mjeke stomatologe në klinikën stomatologjike  Mat (Burrel); 

1989-1990- Mjeke stomatologe në klinikën stomatologjike nr.3,10 Tiranë; 

1990- Asistente në katedren e Ortopedisë, Fakulteti i  Mjekësisë,Tiranë; 

1991- e në vazhdim- Pedagoge në departamentin e protetikës, lënda  

ortodonci. 

 

Tituj dhe grada shkencore 

 
Doktor i 
Shkencave 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë,  Departamenti i Stomatologjisë. 
 Tema: “Indeksi i nevojës së trajtimit ortodontik dhe përdorimi i tij në studime  
epidemiologjike dhe në praktikën klinike”   Periudha 26. 03. 1997 

Profesor i 
Asociuar 

Marrë në datë 26.12.2006 nga  Vendimi Nr 132 nga Komisioni i Vlerësimit të  
Titujve Akademikë 

Profesor  Marrë në datë 09.03.2011 nga  Vendimi Nr 206 nga Komisioni i Vlerësimit të 
Titujve Akademikë 

 

                                  

Përgjegjësi  profesionale 

 

1993-1999- Udhëheqëse dhe përfaqësuese e Shqipërisë në Programin e 

Komunitetit Europian “PECO- EUROQUAL-BIOMED” (Bruksel); 

1996- e në vazhdim- Titullare e lëndës së ortodoncisë në departamentin e 

protetikës; 

1997- e në vazhdim- Anëtare e Shoqatës Ballkanike Stomatologjike; 

2000- e në vazhdim- Anëtare e kolegjiumit të redaksisë së Revistës 

Stomatologjike Shqiptare; 

2005-2013- Presidente  e SHOSH (Shoqata e Ortodontëve  Shqiptare); 

2000- e në vazhdim- Zv\dekane e Fakultetit të Mjekësisë Dentare, 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë; 



-Pjesëmarrëse aktive në komisione të ndryshme, moderatore seance në 

aktiviteteve shkencore brenda dhe jashtë vendit, eksperte vlerësimi nga qkev 

eksperte e jashtme e ASCAl, etj.                          

2017- e në vazhdim- “Member of  Editoral Board” në Balkan Journal of 

Dental Medicine;       

2018- e në vazhdim- Koordinatore akademike e FMD-së, për programet 

ndërkombëtare (Erasmus, Tempus, etj); 

-Deputy Council of Bass (Shoqata Ballkanike Dentare); 

-Kryetare/ anëtare e komisioneve të ndryshme: NjSBC; rankimi apo   

përzgjedhja e studentëve në çdo fillim viti akademik; përpilimi i programeve 

të reja; organizimi i ditës së hapjes dhe diplomimit të studentëve, etj.; 

-Janar 2022- kryetare e komisionit të përhershëm për dhënien e gradës 

“Doktor i Shkencave”. 

 

Artikuj   shkencorë 

 

1995- “Mbi cilësinë në shërbimin ortodontik”-Gazeta Mjekësore  nr. 17, f. 8, 

Tiranë; 

1998- “Indeksi i nevojës së trajtimit ortodontik dhe përdorimi i tij në 

shërbimin ortodontik”- Buletini i shkencave mjekësore nr.3,vëll.34,f.106   

Tiranë; 

2000- “Nënnumëri i dhëmbëve dhe trajtimi i tij”- Revista stomatologjike 

shqiptare nr.2(24),vëll.III,f.78; 

2000- “Parandalimi i protruzionit dentar në denticion qumështi”- Revista 

stomatologjike shqiptare nr.2 (24),Vell III, f.89; 

2001- “Mosha biologjike”- Revista stomatologjike shqiptare nr.2(25),vëll 

III, f.139; 

2002- “Profilaksia në ortodonci”- Buletini i Urdhërit të Mjekëve të 

shqipërisë, nr 2 ,f.53; 

2002- “Metoda të reja për parandalimin e recidivave në ortodonci”- Revista 

stomatologjike shqiptare, nr.4,5 (26,27), f.230; 

2002- “Problemet psikologjike në ortodonci”- Journal of dentistry, 

Apollonia, Maqedoni, nr.4.8, f.47-53; 

2003- “Nevoja për trajtim ortodontik te fëmijët shqiptarë në Shqipëri dhe 

Maqedoni”- Revista stomatologjike shqiptare, nr.7(29),vëll III, f.421; 

2004- “Përcaktimi i moshës skeletike”- Revista stomatologjike shqiptare, 

nr.1(31), vëll. IV; 

2004- “Vlerësimi i kohës optimale të trajtimit ortodontik në varësi të 

malokluzionit”- Revista stomatologjike shqiptare, nr 1(31), vëll IV;  



2003- “Kontakte më të shpeshta jane të dobishme”- intervistë me Prof. 

Milan Kaminek-Çeki, Journal of dentistry, Apollonia, Maqedoni,nr 5,10, f. 

157-163; 

2003- “Revistë e hapur për të gjithë”- intervistë me kryeredaktorin e revistës 

‘Ortodoncie’ Mudr. Milos Spidlen, Journal of dentistry, Apollonia, 

Maqedoni,nr.5,10, f.165; 

2005- “Studimi i anadoncisë”- Revista stomatologjike, Vëllimi V, nr 4; 

2005- “Pozicioni atipik i 8-tave”- Revista stomatologjike, Vëllimi V, nr 4; 

2005- “Buzëqeshja dhe estetika”- Shëndeti oral-Prishtinë; 

2007- “Ndikimi i përdorimit të instrumentave muzikore”- Revista 

stomatologjike shqiptare, nr 1(36), vëll V, f.11; 

2007- “Përcaktimi e roli i maturitetit dentar e skeletal”- Revista 

stomatologjike shqiptare, nr 1(36), vëll V, f.19; 

2007- “Kafshimi i kryqëzuar anterior midis ortodoncisë interceptive dhe 

adulte”- Revista stomatologjike shqiptare, nr 2(37), vëll V, f.14; 

2009- “Menaxhimi i pozicionit ektopik të kaninit maksilar” (BA). Revista 

stomatologjike shqiptare, nr 1 (40), vëll 7, f.15-22; 

2009- “Anomalitë e dhëmbëve” (A). Buletini i Urdhërit të Mjekëve, fq. 66; 

2009- “Terapia ortodontike në estetikën faciale (A)-Journal of dentistry, 

Apollonia, Maqedoni, nr.10. 20, f.101-108, me indeks Koperniku 3,76 ISSN 

1409-8768; 

2009- “Anomalitë e dhëmbëve”(A)- Buletini i Urdhërit të Mjekëve,fq. 66; 

2010-  “Prevalenca e veseve orale në fëmijët e moshës 10-12 vjeç në 

klinikën stomatologjike universitare Tiranë”. Journal of dentistry, Apollonia, 

Maqedoni,nr.12. 23, f.60-62, (BA); 

2010- “Trajtimi jokirurgjikal i pacientëve adultë” (A). Revista 

stomatologjike shqiptare nr.2 (43),Vëll 8,f.22; 

2011- “Aplikimi dhe rëndësia klinike e moshës dentare dhe skeletale në 

praktikën e përditshme stomatologjike (BA). Revista stomatologjike 

shqiptare nr.1(44),Vëll 9, fq.31; 

2011- “Aplikimi i moshës biologjike në praktikën e përditshme 

stomatologjike (BA). Buletini i shkencave mjekësore nr.2,Vëll 42,qershor 

2011; 

2013- “Evaluation of the Mesiodistal Crown Sizes of the Remaining 

Dentition in Patients with Hypodontia, between 12 and 16 Years of Age” 

International Journal of BioMedicine 3(3) (2013) 207-210  (impact factor);  

Mars-dhjetor 2016- “Avulsioni i dhëmbit inciziv central permanent dhe 

trajtimi i pasojave”- Revista Stomatologjike Shqiptare, vëll 14, nr 1,2; 

1 & 2, nëntor 2017- “Trajtimi i klasës së III-të. Raste klinikeRevista 

Stomatologjike Shqiptare, vëll 15, nr. Tiranë; 



1 & 2, nëntor 2017- “Rast klinik i një kanini maksilar të impaktuar, i trajtuar 

në mënyrë ortodontike kirurgjikale”. Revista Stomatologjike Shqiptare, vëll 

15, nr. Tiranë; 

Tetor 2018- “Lidhja e posturës me anomalitë e klasës së II-të”. Revista 

Stomatologjike Shqiptare,  vëll. 17, nr. 2 (59), , Tiranë; 

Dhjetor 2018 -“Trajtimi jo kirurgjikal me aparat të lëvizshëm. 1 pacient 

adult me malokluzion të kl 3, rast klinik”. Buletini i urdhrit të stomatologut, 

nr 3; Mars,  

2019- “Class 3 malocclusion, bimaxillary protrusion treated without 

extraction with selfligating”- Revista Apollonia, Maqedoni, nr 21(3 7, 38) 

ISSM 1409-8763 (fq 39-48)(bp); 

Dhjetor 2021- bashkëautore e librit : “ortodonzia clinica e biomeccanica”, 

bari, Itali; 

Dhjetor 2021- “Evaluating the Factors That Influence Caries Reduction 

During Pregnancy”.  World Academy of Science, Engineering and 

Technology International Journal of Medical and Health Sciences, Vol:15, 

No:08, 2021; 

Prill-maj 2022- “Assessment of dental caries in children of age 6 and 7 years 

old in albania”. World Academy of Science, Engineering and Technology 

International Journal of Medical and Health SciencesVol:16, No:05, 2022;  

Shtator 2022- “The impact of oral health and other important factors related 

to preterm birth - A longitudinal study”. Journal of International Dental and 

Medical Research, September 18, 2022. 

 

Postera 

 

1996-  “Indagine epidemiologiga sulla patologia del cavo orale nella 

popolazione scolastica di Tirana (Albania)”, Siena, Itali; 

1999- “The early protusion: a risk for traumatization in the permanent 

dentition” ,Kongresi i 4-tërt Ballkanik, Stamboll,Turqi; 

2000- “The reduce of teeth number-still a problem”. Kongresi i 5-të 

Ballkanik, Selanik, Greqi; 

2001- “Considerations on orthodontic treatment need”. Kongresi i 6-të 

Ballkanik, Bukuresht, Rumani; 

2002- “The application of new methods for a better retention in our 

practice”. Kongresi i 7-të ballkanik,Kusadasi,Turqi; 

2002- ‘The evaluation of pshychosocial development in children in 

orthodontics’. Kongresi i stomatologjisë, Strugë,Maqedoni; 



2002- ‘Kontrolli i recidivave i shkaktuar në indet e buta’. Kongresi i I-rë i 

stomatologjisë, Prishtinë, Kosovë; 

2003- ‘Orthodontic treatment need at Albanian population’. EOS-79 

Congress of the Europian Orthodontic Society, Pragë, Çeki; 

2004- ‘The evaluation of the best orthodontic treatment in according to the 

tipe of malocclusion’.  Kongresi i 9-të Ballkanik, Maqedoni; 

2004- ‘Combined treatment of a patient with oligodontia’.  Kongresi i 9-të 

Ballkanik, Ohër, Maqedoni; 

2005- “The relationship between malocclusion and signs  of TMJ 

dysfunction”. Kongresi i 10 Ballkanik, Bass,  Beograd, Jugosllavi (A); 

2005- “Trauma in the dentition, their sequellae and orthodontic 

managment”. Kongresi i 10 Ballkanik, Bass,  Beograd, Jugosllavi (A); 

2006- “Face mask therapy in Albanian children” (BA). 82 Congress of 

European Orthodontic Society, Viena, Austri; 

2006- “Determination, evalution of dental, skeletal maturity”. 11 congress of 

Bass, Sarajeve, Bosnje (A); 

2006- “The influence of wind instrument in acquired dentoalveolar 

abnormalities”(A). 11 congress of Bass Sarajevë, Bosnjë; 

2006- “The treatment of agenesia in adult patient” (BA). 11 congress of  

Bass, Sarajevë, Bosnjë; 

2006- “Përcaktimi, vlerësimi dhe roli i maturitetit dentar dhe skeletal në 

stomatologjinë klinike”. Kongresi ndërkombetar i Apolonisë, Strugë, 

Maqedoni; 

2007- “Association between malocclusions and symptoms of TMS 

dysfunction in our orthodontic patients”. Kongresi 12 Ballkanik, 

Stamboll,Turqi; 

2007- “Prevalence of hypodontia correlated with jaw relationship”. Kongresi 

12 Ballkanik, Stamboll,Turqi; 

2007- “Cephalometric values of class III malocclusion” . Kongresi 12 

Ballkanik, Stamboll,Turqi; 

2007- “Multidisiplinary treatment of tooth transpozicion and supernumerary 

teeth, case report” . Kongresi 12 Ballkanik, Stamboll,Turqi; 

2007- “Progenia vera with maxillary deficiency and laterognatia treated with 

fixed prosthetic, case report” . Kongresi 12 Ballkanik, Stamboll,Turqi; 

2009- “Orthodontic and aesthetic rehabilation of a case with bruxism (case 

report)”. Kongresi 14 Ballkanik, Varna, Bullgari (A); 

2009- “Orthodontic patients and the oral hygiene”. Kongresi 14 Ballkanik, 

Varna, Bullgari (BA); 

2009- “Apical intervention in cronic periodontitis”. Kongresi 14 Ballkanik, 

Varna, Bullgari (BA); 



2009- “The pathological occlusion and their orthodontic- orthopedic 

managment”. Kongresi 14 Ballkanik, Varna, Bullgari (BA); 

2009- “Grumbullimet dentare, ekstraksion apo jo” (BA). Kongresi 

ndërkombetar i Stomatologjisë, Tiranë; 

2009- “Rezultatet në mjekimin e anomalive nga frymëmarrja orale” (BA). 

Kongresi ndërkombëtar i Stomatologjisë, Tiranë; 

2010- “Extraction vs nonextraction in orthodontics”, fq 147. Kongresi 

ndërkombëtar i 15-të i Bass, Selanik, Greqi (BA); 

2010- “Prevalence of oral habits in 10-12 years old children in Tirana”, 

fq15. Kongresi ndërkombëtar i 15-të i Bass, Selanik, Greqi (A); 

2010- “Trajtimi ortodontik si hap ndihmës në korrigjimin përfundimtar të 

dhëmbëve anteriorë të keqpozicionuar”. Kongresi ndërkombëtar i Apolonisë, 

Strugë, Maqedoni (BA); 

2012 -“The importance and evaluation of biological age compared to 

chronological age”. Kongresi i 17-të ballkanik, Bass,Tiranë; 

2012 - ,: “Postura dhe ndikimi ne anomalite dentare dhe skeletale”. Kongresi 

i 17-të ballkanik, Bass,Tiranë; 

2012- “The cooperation orthodontist-prosthesist for a comprehensive 

treatment in  adult patiens”. Kongresi i 17-të ballkanik, Bass,Tiranë; 

2012- “Vlerësimi i diferencave në zhvillimin fizik dhe moshën dentare në 2 

grupe të veçanta djemsh”. Kongresi ndërkombëtar Stomatologjia sot, 

Maqedoni; 

2013- “Conseguences of dental traumas suffered during chidhood”. 

Congress Bass; 

12 shtator 2015- “Protokolle të ndryshme terapeutike në menaxhimin e 

kaninit maksilar të retinuar”. Takimi 2 i ortodontëve shqiptarë, Tiranë; 

12 shtator 2015- “Trajtimi multidisiplinar i një pacienti adult”. Takimi 2 i 

ortodontëve shqiptarë, Tiranë; 

Maj 2017- “Trajtimi i klasës së 3 të anglit me sistemin damon”. Takimi i 4 i 

ortodontëve shqiptarë, Tiranë; 

3 nëntor 2017- “Trajtimi 2 fazor i malokluzionit të klasës së II-të skeletale”. 

Kongresi 1 i FMD-së, Tiranë; 

9-10 nëntor 2018- “Përdorimi i PRF dhe grafive kockore për trajtimin e 

kisteve të nofullave”. Kongresi 2 i FMD-së, Tiranë; 

9-11 maj 2019- “Non extraction orthodontic treatment of  unilateral 

maxillary ectopic canine”. 24 Bass Congress, Balcanic, Tiranë; 

9-11 maj 2019- “Treatment of retained teeth and gingivar recession with the 

use of PrF”. 24 Bass Congress, Balcanic, Tiranë. 

 



Referime 

 
1996- “Profilaksia ne Ortondoci”, Konferenca e 3-të kombëtare, organizuar 

nga Albanian Health Fund dhe Fakulteti i Mjekësisë,Tiranë;  

1997- “Trajtimi ortodontik me subjekte të rritura”, Konferenca e 4-tërt 

dentare, Albanian health Fund- dhe Fakulteti i Mjekësisë,Tiranë; 

1998- “An epidemiological study on orthodontic pathologies in school 

population in Tirana”, Kongresi i 3-të i Shoqatës Ballkanike Stomatologjike, 

Sofie, Bullgari;  

1999- “Mjekimi ortodontik-ortopedik i oligodontisë”, Konferenca e 5-të 

dentare dhe e 9-ta mjeko ligjore, Tiranë; 

1999- “Komplikacionet e frymëmarrjes gojore reflektore”, Konferenca e 5-të 

kombëtare dentare,Tiranë; 

2000- “Mosha ortodontike”, Konferenca e 6-të kombëtare dentare,Tiranë; 

2000- “Profilaksia ortodontike”, Simpoziumi mbi profilaksinë organizuar 

nga USAID, Tiranë; 

2000- “Korrigjimi i defektit dentar me aparate fikse”, Konferenca e 6-të 

kombëtare dentare,Tiranë; 

2001- “Metodat e reja në parandalimin e recidivave”, Konferenca e 7-të 

kombëtare dentare,Tiranë; 

2001-  “Menaxhimi i kohës së trajtimit”, Konferenca e 7-të kombëtare 

dentare,Tiranë; 

2003- “Vlerësimi i kohës optimale të trajtimit ortodontik në varësi të 

malokluzionit”, Konferenca e 9-të kombëtare dentare,Tiranë; 

2003- “Anterior crossbite between interceptive and adult orthodontic”,  

Kongresi i 8-të Ballkanik, Tiranë; 

2003- ‘Needs for orthodontic treatment at Albanian schoolchildren’,  

Kongresi i 8-të Ballkanik, Tiranë; 

2004- “Konseguencat e traumave në sistemin dentar dhe menaxhimi i tyre”,  

Konferenca e 10-të kombëtare vjetore e stomatologjisë,Tiranë; 

2004- “Denticio difficilis në syrin e ortodontit ", Konferenca e 10-të 

kombëtare vjetore e stomatologjisë,Tiranë; 

2000- Leksion: “The situation of orthodontic in Albania”, mbajtur me 

pasuniversitarët në Academic Centre of dentistry, Amsterdam, Hollandë;  

2003- ‘Dental malocclusion in antero-posterior direction’, Kongresi i 

Stomatologjisë, Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë; 

2004- ‘Arch perimeter and width changes in cleft palatewith RME’, 

Kongresi i 9-të Ballkanik, Ohër, Maqedoni; 



2004- ‘Ndryshimet në perimetrin dhe gjerësinë  e harkut dhëmbor me çarje 

të qiellzës’, Second international schientific symposium, Strugë, Maqedoni; 

2005-  “ATM dhe okluzioni” , Konferenca 1 Stomatologjike, Universiteti 

UFO,Tiranë; 

2006- “Face mask”, Konferenca  Kombëtare Stomatologjike,Tiranë; 

2006- “The influence of wind instruments in adquired dentoalveolar 

abnormalities”, Kongresi ndërkombetar i Stomatologjisë, Strugë, Maqedoni; 

2006- “Chosen measurement and role of adult dental and sceletal in clinical 

stomatology”, Kongresi ndërkombetar i Stomatologjisë, Strugë, Maqedoni; 

2006- “Përcaktimi,vlerësimi dhe roli i maturitetit dentar e skeletal në 

stomatologjinë klinike”, Konferenca 12 Kombëtare Stomatologjike,Tiranë; 

2007- “Menaxhimi i agenezisë dentare në pacientë adultë”, Konferenca 1 

Shoqata ortodontevë, Prishtinë, Kosovë; 

2007- “Estetika faciale dhe terapia ortodontike”, Konferenca 13 Kombëtare 

Stomatologjike,Tiranë; 

2007- “Trajtimi i hershëm i malokluzioneve të kl.3”, Konferenca 13 

Kombëtare Stomatologjike,Tiranë; 

2007- “Mundësi të ofruara nga aparate fikse për korrigjimin e kl.2 tek 

pacientë që kanë kaluar pikun e rritjes”, Konferenca 13 Kombëtare 

Stomatologjike,Tiranë; 

2007- “Vlerat cefalometrike të Kl.3 të Anglit”, Konferenca 3 

Stomatologjike,Universiteti UFO,Tiranë; 

2008- “The role in facial esthetic”,  Kongresi ndërkombetar i 

Stomatologjisë, Strugë, Maqedoni; 

2008- “Mjekimi i hipoplazisë maksilare në denticionin miks”, Konferenca 4 

Stomatologjike,Universiteti UFO,Tiranë; 

2008- “Pacienti ortodontik dhe rëndësia e higjenës orale”, Konferenca 14 

Kombëtare Stomatologjike,Tiranë; 

2008- “Kontributi estetik i ortodontit për korrigjimin”, Konferenca 14 

Kombëtare Stomatologjike,Tiranë; 

2008- “Menaxhimi i pozicionit ektopik të kaninit”, Konferenca 14 

Kombëtare Stomatologjike,Tiranë; 

2008- “Trajtimi i kombinuar ortodontik e restaurativ i bruksizmit”, 

Konferenca 14 Kombëtare Stomatologjike,Tiranë; 

2008- “Trajtimi i suksesshëm i malokluzioneve”, Konferenca 14 Kombëtare 

Stomatologjike,Tiranë; 

2009- Leksion: “Kafshimi i kryqëzuar dhe trajtimi i hershëm i tij”, Dita 

ndërkombëtare e shëndetit në Maqedoni, Tetovë; 

2009- Leksion: “Prevenimi dhe interceptimi i kafshimit anterior”, Kongresi 

ndërkombëtar i stomatologjisë, Tiranë; 



2009- “Management of impacted maxillary canine”, Kongresi 14 Ballkanik, 

Varna, Bullgari, (BA); 

2009- “La prevencione maxillo odontostomatologica nelle scuole” (BA). 

Kongresi 9 ndërkombetar, Romë, Itali. 

2009- “Anomalitë skeletale dhe pozicioni postural” (A). Kongresi 

ndërkombëtar, Tiranë; 

2009- “Prevalenca e veseve orale në fëmijët e moshës 8-12 vjeç, në klinikën 

stomatologjike universitare, Tiranë(BA). Kongresi ndërkombëtar,Tiranë; 

2010-  “A multidisiplinary approach of a comprised and malooclusion 

situation”, (BA). Kongresi ndërkombëtar i 15-të i Bass, Selanik, Greqi; 

2010- “Trajtimi jo kirurgjikal i pacientëve adultë me malokluzione të klasës 

III”, Konferenca e 16-të kombëtare dentare Shqiptare, Tiranë (A); 

2010- “Përcaktimi i moshës skeletale nëpermjet ekografisë, krahasuar me Rg 

e dorës”, Konferenca e 16-të kombëtare dentare Shqiptare, Tiranë (A); 

2010- “Estetika në prostodontike. Dizenjimi i buzëqeshjes”, Konferenca e 

16-të kombëtare dentare Shqiptare, Tiranë (A); 

Maj 2012- “Postura dhe ndikimi në anomalitë dentare dhe skeletale”, 

Kongresi i 17-të ballkanik, Bass , Tiranë; 

Maj 2012- “The cooperation orthodontist-prosthesist for a comprehensive 

treatment in  adult patiens”, Kongresi i 17-të ballkanik, Bass , Tiranë; 

Qershor 2012- “Vlerësimi i diferencave në zhvillimin fizik dhe moshën 

dentare në 2 grupe të veçanta djemsh”. Kongresi ndërkombëtar 

Stomatologjia sot, Maqedoni;  

2013- “Conseguences of dental traumas suffered during chidhood”. 

Congress Bass, Maqedoni; 

5 qershor 2015- Leksion:  “Ortodoncia e rrugës së ajrit- paradigm e re”, 

kongresi 4 mbarëshqiptar i stomatologjisë, Prishtinë; 

Tetor 2016- Leksion: “ortodoncia dhe rruga e ajrit”, Simpoziumi i 3  i 

shoqatës ortodontike shqiptare, Tiranë; 

Dhjetor 2016- Leksion: “Ortodoncia e rrugës së ajrit”, Konferenca 

ndërkombëtare , Prishtinë; 

Prill 2017- Leksion: “Alternativat e trajtimit të agenezisë së incizivit lateral 

maksilar”, Konferenca kombëtare e mjekësisë dentare 4, Tiranë; 

Prill 2017- “Efiçienca e përdorimit të aparateve të lëvizshme në trajtimin e 

kafshimeve të kryqëzuara anteriore në denticionin e përkohshem dhe fiks”, 
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2008- Udhëheqja e shpu të Dr. Alketa Qafmolla: “Frymëmarrja orale”;    
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1997- Cikël i ri leksionesh në lëndën e ortodoncisë; 
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Specializime të shumta në Itali. Çeki, Amerikë, Hungari, Bullgari, Greqi, 

Angli, Hollandë, etj. 

                            

 

 

 
 


