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CV e shkurtër
Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 1968.
Ka kryer specializimin në mjekësi interne dhe në nefrologji (viti 1974).
Nga viti 1969 deri në vitin 1985 është marrë me trajtimin me veshkën artificiale (Dializë) te të sëmurët
me Insuficiencë Renale Akute.
Në vitin 1972 ka vënë në praktikën klinike mjekësore ekzaminimin e veshkave me anë te shintigrafisë
renale dhe radionefrogramën.
Në vitin 1979 ka kryer specializimin për sëmundjet e veshkave në spitalin "Bruse" të Parisit — Francë. Po
ashtu ka bërë specializime afatshkurtra në: Milano 1991; si dhe kurse specializimi në vitin 1991 dhe 1993
në spitalin " Necker" Paris.
Nga viti 1981—1997 drejton Shërbimin e Nefrologji – Dializë – Transplant, pranë QSU "Nënë Tereza"
Tiranë.
Në vitin 1993 mbron gradën shkencore "Doktor i shkencave mjekësore" në fushën e infeksioneve
urinare.
Në vitin 1987 merr titullin "Docent".
Në vitin 1994 merr titullin "Profesor".

Në vitin 2002 i jepet titulli "Oficer i Palmës së Artë Akademike" nga qeveria Franceze.
Vazhdon të jetë shef i Shërbimit Nefrologji – Dializë –Transplant.
Në vitin 2009 për herë të parë ne Shqipëri udhëhoqi ekipin që realizoi transplantin e parë të veshkave në
QSU "Nënë Tereza" Tiranë.
Nga viti 1993 e deri në 1997 ka qenë Zv/Rektor për anën shkencore dhe Rektor i Universitetit Tiranë.
Gjatë karrierës së tij ka shumë punime si monografi, tekste për studentët dhe specializantët, artikuj të
botuar në revista brenda dhe jashtë shtetit, mbrojtje diplomash për "Doktoratura", udhëheqës
diplomash për studentët etj.

PUBLIKIME
2015
1. Ne botim: libri për studentët dhe specializantët 2015 ( 600 faqe) si bashkautor dhe redaktor
shkencor.
2. Referate ne Kongresin Ndërkombëtar në Shqipëri Prill (24 - 25) Tirana, Albania.
3. The burden of chronic kidney disease in Albania N.Thereska F. 30.
4. A Retrospectiv review of diabetic nephropathy patients during referal to the nephrology
clinic. N. Pasko; A. Strakosha; V. Cadri; S. Mumajesi; N. Thereska.

