Kryetari i ASHAK-ut akademik Hivzi Islami ia dorëzoi
Fletëdëshminë e anëtarit të Jashtëm të Akademisë së Shkencave dhe të
Arteve të Kosovës, neurokirurgut të njohur, Prof. Dr. Mentor Petrelës

Na ka tubuar sot profesori, doktori e specialisti i shquar dhe
organizatori i madh i veprimtarisë shkencore-kërkimore, akademike dhe
menaxheriale në fushën e mjekësisë, Prof. Dr. Mentor Petrela, anëtar i
Akademisë Botërore të Neurokirurgjisë (World Academy of Neurological
Surgery), që ka vetëm 100 anëtarë nga gjithë bota, dhe anëtar i shumë
institucioneve dhe asociacioneve profesionale-shkencore evropiane dhe
botërore, tashmë anëtar i jashtëm edhe i Akademisë së Shkencave dhe të
Arteve të Kosovës. Emri i tij është i njohur dhe i respektueshëm në gjithë
botën mjekësore.
Me propozimin e Kryesisë së Akademisë sonë të dt. 31.10.2016,
prof. Petrela në Kuvendin e Akademisë, të mbajtur më 21 dhjetor 2017, u
zgjodh anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës. Sot do të kemi rastin t’i dorëzojmë dëshminë e anëtarit të jashtëm
të Akademisë sonë dhe njëkohësisht të ndjekim ligjëratën e tij.
Para kësaj, më lejoni që ta paraqes një tablo të shkurtër të jetës dhe
të punës së tij shkencore-hulumtuese. Prof. dr. Mentor Petrela lindi në
Tiranë në vitin 1950, ku e mbaroi shkollën fillore dhe të mesme. Studimet
për mjekësi i kreu në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës në
vitin 1973, me diplomën “Cum Laude”. Studimet specialistike i mbaroi
në Universitetin René-Descartes XI të Parisit, ku u kurorëzua me diplomën
në fushën e neurokirurgjisë në vitin 1979 dhe në këtë mënyrë në këtë fushë
arriti të ngrihej dhe afirmohej edhe jashtë kufijve kombëtarë e rajonalë,
duke u bërë pjesë e qarqeve të njohura shkencore-hulumtuese evropiane.
Nuk ka dyshim se pa prof. Petrelën neurokirurgjia në Shqipëri do të ishte
më e varfër krahasuar me dimensionet dhe cilësinë që i ka dhënë ai sot.
Në vitet 1990-1996 ishte shef i Shërbimit të Neurologjisë dhe
Neurokirurgjisë të Qendrës Spitalore “Nëna Terezë”, ndërsa në vitet 19931997 ishte Drejtor i Përgjithshëm i kësaj Qendre Spitalore. Nga viti 1994
është profesor i Neurokirurgjisë të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit
të Tiranës. Në vitet 1995-2000 ushtroi funksionin e Presidentit të Shoqatës
Shqiptare të Neurologjisë, ndërkaq nga viti 1996 gjendet në funksionin e
Shefit të Neurokirurgjisë në Qendrën Spitalore Universitare “Nëna Terezë”
në Tiranë. Në vitin 1997 zgjidhet President i Shoqatës Shqiptare të
Neurokirurgjisë. Në vitet 1999-2002 ishte dekan i Fakultetit të Mjekësisë
të Universitetit të Tiranës, ndërsa në vitet 2008-2011 ushtroi detyrën e
shefit të Departamentit të Neurologjisë dhe Psikiatrisë. Aktualisht gjendet
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në detyrën e shefit të Neurokirurgjisë të Qendrës Spitalore “Nëna Terezë
në Tiranë dhe anëtar aktiv në Akademinë Botërore të Neurokirurgjisë dhe
në institucione të tjera profesionale-shkencore evropiane.
Nga viti 1992 është anëtar nderi i Shoqatës Franceze të Neurologjisë.
Në vitin 1996 mori çmimin “Chevalier dans l’Ordre des Palmes
Académiques” (“Kalorës i Urdhrit të Palmës Akademike”) nga
Kryeministri i Francës Alain Juppé. Me Konkurs Kombëtar për
Universitetet e Francës në vitin 1997 në Paris zgjidhet Profesor i
Neurokirurgjisë. Prej vitit 1998 është anëtar i Federatës Botërore të
Neurokirurgjisë (World Federation of Neurological Surgery) dhe i
Asociacionit Evropian të Shoqatave të Neurokirurgjisë (European
Assotiation of Neurological Societies). Ishte anëtar aktiv i Akademisë
Botërore të Neurokirurgjisë (World Academy of Neurological Surgery) me
seli në Vienë, ku mbajti dhe ligjërata. Në cilësi të profesorit të ftuar
(professeur invité) mbajti ligjërata në Universitetet e Parisit, pastaj të
Milanos, Nju-Jorkut, Gjenevës etj. Në vitin 2014 Presidenti i Francës
Franҫois Hollande ia dha dekoratën më prestigjioze të Francës “Chevalier
de la Legion d’Honneur” (“Kalorës i Legjionit të Nderit”). Profesor Petrela
publikoi shumë studime në revistat prestigjioze evropiane dhe botërore nga
lëmi i neurologjisë dhe neurokirurgjisë.
Në arsyetimin e propozimit që e dhanë Kryesia dhe Komisioni për
zgjedhjen e tij anëtar të jashtëm të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve
të Kosovës, përveç tjerash, thuhet: “Në mbështetje të rezultateve të punës
shkencore-kërkimore, teorike dhe praktike, në klasifikimin ndër 100
neurokirurgët më të mirë të botës, në pjesëmarrjen aktive në strukturat
botërore akademike dhe shkencore-profesionale, në kontributin e dhënë në
kërkimin shkencor nëpërmjet publikimeve e ligjëratave në tubimet
shkencore dhe në universitetet prestigjioze të Evropës dhe botës, duke qenë
pika e referimit për pacientët në gjithë Shqipërinë dhe trojet etnike
shqiptare dhe duke shpëtuar shumë jetë njerëzish, duke qenë organizator i
shquar i punës në Shërbimin e Neurologjisë dhe Neurokirurgjisë në
Qendrën Spitalore “Nëna Terezë” në Tiranë, në Fakultetin e Mjekësisë të
Universitetit të Tiranës dhe si bartës të shumë dekoratave për meritat për
punën në lëmin e neurokirurgjisë dhe në mbështetje të Ligjit dhe Statutit të
ASHAK-ut -, është kënaqësi që t’i propozohet Kuvendit të Akademisë që
prof. Dr. Mentor PETRELËN, anëtar i “Akademisë Botërore të
Neurokirurgjisë” (“World Academy of Neurological Surgery”), ta zgjedhë
anëtar të jashtëm të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës”. Vepra e tij shkencore-kërkimore dhe puna praktike në sferën e
neurokirurgjisë dhe të mjekësisë në përgjithësi do të mbesin pa dyshim
burim i pashmangshëm reference për brezat e sotme dhe të ardhshme.
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Me të marrë lajmin zyrtar për zgjedhjen e tij anëtar të jashtëm të
Akademisë sonë, prof. Petrela e pranoi këtë zgjedhje me respekt dhe
falënderim, duke deklaruar: “Jam thellësisht i prekur nga vendimi që ju
përcillni në këtë kalim vitesh. Ndjehem i privilegjuar dhe pa fjalë”!
Të nderuar anëtarë të Akademisë dhe kolegë të botës shkencore, në
fund më lejoni t’i uroj prof. Mentor Petrelës shëndet të plotë, jetë të gjatë
dhe punë të frytshme shkencore-hulumtuese dhe ta ftoj të marrë dëshminë
e mirënjohjes sonë për punën e tij, duke e zgjedhur anëtar të jashtëm të
Akademisë sonë dhe t’ju ftoj të ndjekim bashkë fjalën/ligjëratën e tij me
titull “Transhumanizmi – realitet mitologjik, evolucionist”? Profesori e ka
zgjedhur këtë temë mjaft intriguese dhe aktuale edhe për shkak të përbërjes
heterogjene të audiencës.

Prishtinë, 24 prill 2017
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