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1. PËRMBLEDHJE 
Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në drejtorinë tuaj për 

muajin raportues. 

 

Gjatë muajit shtator 2020,  Drejtoria e Shëndetësisë pranoi 53 lëndë të ndryshme për t’u 

shqyrtuar nga stafi i saj, si dhe nga komisioni profesional. Stafi në këtë drejtori kishte takime të 

përditshme me qytetarë, për t’u  njoftuar me procedura dhe shërbime sipas interesit dhe 

kërkesave të tyre. 

2. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA  
Listoni aktivitetet për muajin raportues, të parapara sipas planprogramit të Komunës 

për drejtorinë tuaj: 

 

 Renovime dhe përmirësimeve të infrastrukturës në objekte shëndetësore; 

 Monitorim dhe mbështetje të aktiviteteve bazuar në kontratat aktive; 

 Monitorimi i mbarëvajtjes së punës në përditshmëri të personelit shëndetësor në 

QKMF dhe njësitë e saj, si dhe në QMU; 
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 Identifikimi i nevojave për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në kuadër të 

KPSH-së; 

 Inicimi i përgatitjeve administrative, zbatimi i plan-prokurimit 2020; 

 Përpilimi i raporteve të ndryshme në kuadër të Drejtorisë. 

 

3. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA  

Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e implementuara gjatë periudhës raportuese nga 

drejtoria juaj, duke përfshirë edhe aktivitetet që janë në implementim e sipër. 

Theksoni të arriturat e drejtorisë: 

 

 Identifikimi i nevojave rreth përpilimit të specifikave: 

- Furnizim me barna dhe material shpenzues për QKMF dhe QMU; 

- Furnizim me inventar për nevojat e objekteve shëndetësore – KPSH; 

 Monitorim i aktiviteteve: 

- Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së objektit QMU; 

- Furnizim me barna dhe material shëndetësor mjekësor; 

 Furnizim me material administrativ shëndetësor; 

 Përcaktim i stafit vlerësues për aktivitetin: 

- Furnizim me pajisje mjekësore për nevojat e KPSH QKMF dhe QMU; 

 Përcaktim i stafit menaxhues për aktivitetin: 
- Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe mjekësor LOTI III – ritender; 

 Monitorimi i mbarëvajtjes së përditshmërisë së personelit shëndetësor në QKMF dhe 

njësitë e saj, si dhe në QMU; 

 Takime të vazhdueshme me menaxhmentin e QKMF-së dhe QMU-së në lidhje me 

përditshmërinë e punës me qytetarë; 

- Në prioritet ndërmarrjen e masave preventive rreth  parandalimit të korona-virusit; 

- Njoftim i vazhdueshëm rreth riorganizimit të personelit shëndetësor mbi gatishmërinë e 

përhapjes së korona-virusit; 

 Gjatë muajit shtator, 590 raste ishin pozitive me # COVID-19; përderisa të shëruar ishin 
1390 qytetarë; 

 Zhvillohen faza e gjashtë e dezinsketimit hapësinor në komunën e Prishtinës; 

 Pjesëmarrës në takimin e dytë të Komitetit Drejtues të Projektit (KDP): “Avancimi i 

kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve”. Projekt i financuar nga Zyra e Bashkimit 

Evropian në Kosovë, kurse implementuar nga SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, në 

partneritet me Handikos; 

 Hapet konkursi publik mbi plotësimin e pozitave të lira të zyrtarëve publik. 

 

4. AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR 
Të përshkruhen në detaje  aktivitetet që janë në implementim e sipër nga drejtoria juaj 

për muajin raportues: 

 Identifikimi i nevojave për ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore 

edhe gjatë gjendjes emergjente, si pasojë e pandemisë globale; 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBKYX06rMlxaoGm8msmF44w_EbFzz_JprZsDf39kXerI5rcj9sGRnSzZgaQpnVQTLV4xX7NXDo5g04E1VJcOpiClZgo0nAwM0vztagZneehuSSES7blLm6vl3bKiOalh8wFvb5xiMV39pPq0zQCxiuzNPPxF6S2hA5oFasGCllHVJK_E5ZK8Xl29RxGbP-HR7lJvxhSDoblTIyvPNkyKKUrNORi19yTTVOzc9Ma_KvzI6e1U4IK-IJjsQ6zUJAlbWYRDQ8cKUxGCHv5edJ6XE3vXySLWcuscFT1HAg95jDaBd9J0l3hKgiMWfAQx9VuFvkRZUd-Cq1xmNm_4ycex1n1IQ&__tn__=%2ANK-R
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 Identifikimi i nevojave për lehtësimin e punës së përditshme të personelit 

shëndetësore edhe gjatë gjendjes emergjente, si pasojë e pandemisë 

globale; 

 Përgatitje teknike rreth vlerësimit të lëndëve që kanë të bëjnë me 

subvencionet në shëndetësi. 

 

5. STATISTIKAT 
Të listohen te gjitha statistikat përkatëse për drejtorinë tuaj, duke filluar nga buxheti i 

planifikuar dhe ai i shpenzuar për periudhën raportuese, diskutimet publike, takimet me 

palë, institucione, qytetarë e të ngjashme, kërkesat për qasje në dokumente zyrtare, lëndët 

e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër, dhe statistika të tjera specifike që mund 

të ketë drejtoria juaj. Shtoni kategoritë sipas nevojës. 

 

5.1.1. Buxheti i planifikuar dhe ai i shpenzuar për periudhën raportuese 

 

Fondi Burimor  Të planifikuara  Të alokuara  Të shpenzuara  
Nr. i 

lëndëve  

Pagat 7,140,000   893,961.57   

Mallra dhe 
shërbime    

    
  

10 1,010,000.00 1,010,000.00 59,368.83 59 

21 387,953.00 200,000.00 4,145.00 4 

4 867,637.00   5,258.65 6 

Komunali 310,000.00 284,166.67 27,785.77 39 

  1,397,953.00       

Subvencione  1,200,000.00       

          

Kapitale 1,190,000.00       

21   890,000.00 59,719.81 2 

22   599,738.46 974.00 1 

 

5.1.2. Takimet me palë 

 

5.1.3. Takimet me institucione të tjera: 

 
- Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, 

- Drejtoria e Kadastrit, 

- Drejtoria e Arsimit, 

- Drejtoria e Investimeve Kapitale, 

- Prokurimi, 

- Zyra e regjenerimit urban. 
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5.1.4. Diskutime publike/takimet me qytetarë 

Raportime të përditshme me medie lokale: RTV 21, RTV Dukagjini, TV Klan dhe RTK; 

5.1.5. Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare: 
- Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, rreth renovimit të QMF 4; 

- Drejtoria e Kadastrit, rreth renovimit të QMF 4. 

 

5.1.6. Lëndët e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër 

 

5.1.7. Përfitues të subvencioneve: 

 

Më 19 shtator 2020, në takimin e Komisionit profesional nga 47 lëndë të 

pranuara, u shqyrtuan 32 lëndë, kurse 15 lëndë mbetën të pashqyrtuara.  

 

5.1.8. Takime të tjera 

 

- MSH, 

- IKSHP, 

- QKMF, 

- QMU, 

- NP “Hortikulutura”. 

 

6. SFIDAT  
Nëse gjatë implementimit të planeve është hasur në vështirësi të ndryshme,  p.sh. pengesa 

brenda Drejtorisë, Komunës apo institucioneve të ndryshme, ju lutem shpjegoni në këtë 

hapësirë:  

 Mungesa e stafit në DSH; 

 Mungesa e shefit të DSH-së tani e sa vjet; 

 Mungesa e stafit shëndetësor në objektet e KPSH-së; 

 Trajnime të ndryshme të personelit, DSH, përgjegjësitë e përditshme 

zyrtare; 

 Numri i pamjaftueshëm i stafit shëndetësor, bazuar në nevoja të 

qytetarëve; 

 Buxhet jo i mjaftueshëm, sidomos për kategorinë “Mallra dhe shërbime”, 

ku me rritjen e numrit të pacientëve dhe shërbimeve, rrezikojmë 

shërbimet e vazhdueshme deri në fund të vitit. 

 

7. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR PERIUDHEN PASUESE 

 

 Përgatitjet për publikimet e tenderëve bazuar në planin e prokurimit; 
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 Monitorim i përditshmërisë së personelit, për të ndikuar në shërbime 

shëndetësore cilësore dhe të qasshme; 

 Pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme profesionale. 

    

8. TË TJERA 
Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen e që nuk kanë qenë të 

përfshira në pikat e mësipërme. 

 

 

QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE 

 

RRJEDHA E PUNËS 

Gjatë muajit shtator 32020, vazhdoi organizimi i brendshëm, i përshtatur me situatën 

epidemiologjike, për ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Në tri Qendra të Mjekësisë Familjare 

(QKMF, QMF IV dhe QMF V) ka vazhduar puna pa ndërprerje (24/7) në ndërresa të zakonshme 

(07:13:30; 13:30 – 19:00 dhe 19:00 – 07:00). Në katër qendra të tjera (QMF 2, QMF 6, QMF Besi dhe 

QMF Hajvali) është zbatuar orari i punës prej: 07:00 – 19:00, po ashtu në ndërrime të zakonshme 

si më lart. Ky organizim i punës është bërë për të përballuar nevojat dhe kërkesat për zbatimin e 

masave, rekomandimeve dhe obligimeve tona kundruall parandalimit dhe frenimit të pandemisë 

COVID-19, përkundër mungesës së numrit të mjaftueshëm të personelit. Në qendrat tjera është 

punuar në një ndërresë, nga ora 08:00 – 16:00.  

Që prej javës së fundit të qershorit 2020, kur ishin regjistruar rastet e para të infeksionit me COVID 

19, në mesin e stafit mjekësorë dhe deri më 30 shtator 2020, kishte plot 187 punonjës të infektuar 

(simptomatik apo sipas rezultateve të testimeve) të QKMF-së, që për periudha të caktuara kohore 

(bazuar në rekomandimet e IKSHPKS) kanë qenë të izoluar dhe jashtë vendit të punës.  

Në të gjitha Qendrat e Mjekësisë Familjare, në hyrje kanë vazhduar të qëndrojnë ekipet e përbëra 

nga (mjeku familjar dhe infermieria) për triazhimin e pacientëve. Gjatë kësaj periudhe kohore, i 

është mundësuar personelit shëndetësorë shfrytëzimi i pushimit vjetor (deri në 5 ditë pune). 

Prej 4 gushtit 2020, në përgjigje të nevojave të shtuara për administrimin e terapisë parenterale, 

në mënyrë ambulatore, për qytetarët e infektuar me COVID-19 dhe me qëllim të reduktimit të 

mundësisë së përhapjes së infeksionit prej tyre, kemi adaptuar QMF 7 në lagjen “Emshiri” si 

Qendër për terapi parenterale për COVID 19. Stafi i të gjitha njësive të Mjekësisë Familjare ka 

dhënë kujdestari 12 orëshe (maksimum 2 herë brenda muajit) në këtë qendër. Prej 1 – 30 shtator 

2020 në këtë qendër, me qëllim të shfrytëzimit racional të stafit, është përshtatur orari i punës 

sipas fluksit të pacientëve në dy ndërresa 8 orëshe: 8:00 – 16:00 dhe 16:00 – 24:00. Për këtë periudhë 

janë administruar plot 1220 infuzione (653 në ndërresën e parë dhe 567 gjatë ndërresës së dytë) 

me një mesatare prej rreth 40 infuzionesh brenda 16 orëve, dhe me variacione prej 22 (më 28 dhe 

29 shtator) deri më 67 (2 shtator 2020), por me një trend stabil të rënies.  

Prandaj, në javën e fundit të shtatorit është reduktuar edhe stafi.   
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Gjatë vizitave monitoruese në të gjitha Qendrat e Mjekësisë Familjare (ndërresa e paraditës, 

pasditës dhe ndërrimi i natës), nuk janë konstatuar mangësi serioze. Problemet e vogla, si 

mungesa e kartelave identifikuese, është evidentuar dhe do të mbahet nën vëzhgim. 

Poliklinika e Stomatologjisë dhe Shërbimi stomatologjik ka rifilluar punën në të gjitha QMF-të, 

me orar të rregullt, dhe ka kthyer të gjitha shërbimet e veta në funksion.  

Shërbimi i vaksinimit – gjatë muajit shtator 2020, janë administruar 3669 vaksina.  

Shërbimi laboratorik – gjatë shtatorit ka kryer 2330 teste serologjike.  

Përndryshe, gjatë muajit gusht 2020 janë realizuar gjithsej: 

 59634  vizita mjekësore; 

 68152 shërbime shëndetësore; 

 55733   shërbime laboratorike; 

 11276  shërbime stomatologjike 

 2254  shërbime radiologjike 

Të tjera: 

 

REKOMANDIME 

1. Planifikimin e nevojave për PPM dhe pajisje tjera medicinale për përballimin e valës së dytë 

të pandemisë me COVID-19, në vjeshtë. 

 

QENDRA E MJEKËSISË URGJENTE 

 

Qendra e Mjekësisë Urgjente – Prishtinë, gjatë muajit shtator vazhdoi organizimin e brendshëm, 
përshtatur me situatën epidemiologjike, për ofrimin e shërbimeve shëndetësore urgjente. 
Gjatë muajit shtator, QMU ka mbështetur këto aktivitete:  

- Më 03.09.2020, me kërkesën e Federatës se Futbollit të Kosovës, në stadiumin e qytetit 
“Fadil Vokrri” asistoi në 2 seanca stërvitore të ekipeve U 21 të Kombëtares së Kosovës 
dhe Anglisë; 

- Më 04.09.2020, asistoi në ndeshjen zyrtare, e vlefshme për kualifikim në kampionatin 
Evropian, në mes të reprezentacionit U21 të Kosovës dhe Anglisë; 

- Më 16.09.2020, asistoi me një ekip mjekësore në stadiumin “Fadil Vokrri” në stërvitjet e 
reprezentacionit të Kosovës dhe Estonisë, si dhe  

- Më 17.09.2020, asistoi në ndeshjen zyrtare të FIFA-së, mes reprezentacionit të femrave 
Kosovë - Lituani.  

Nga raportimet e stafit mjekësor, rastet urgjente janë trajtuar sipas prioriteteve të triazhës, 
dominuan rastet me: 
- Hipertension arterial; 
- Bronchiti acut; 
- Sëmundjet kronike obstructive të mushkërive; 
- Astma bronchiale; 
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- Colikat abdominale; 
- Reakcionet e stresit psikotraumatik; 
- Gastroenterocolite acut; 
- Reumatoid arthriti; 
- Aksidentet e trafikut etj. 
 
QMU kishte mesatarisht rreth 200 thirrje gjatë 24 orëve në linjën emergjente – 194, nga ana e 
qytetarëve. Furnizimi me mjete mbrojtëse (veshje, maska, doreza, kalaqe, syze) kundër COVID -
19, ishte në nivelin e duhur. 
QMU gjatë kohës së pandemisë COVID -19, me përkushtim të të gjithë stafit mjekësor dhe 
mbështetës, me sukses vazhdon të kryejë detyrat dhe misionin e vetë, duke iu ofruar ndihmë 
mjekësore urgjente të gjithë qytetarëve. 
Renovimi i objektit të QMU-së ka përfunduar dhe jemi duke krye punët e vendosjes së 
inventarit në objekt. Shpresojmë se shumë shpejtë do të vazhdojmë punën në  ndërtesën që 
ofron kushte shumë më të mira për punë.  

 

1 Viz.mj.urgj.në terren 976 

  Viz.mj. të tjera 105 

2 
Vizita mjekësore në 
QMU 2 

3 
Shërbimi i kirurgjisë 
së vogël 0 

4 
Shërbimi i rea. ne 
terren 11 

  
Shërbimi i rea. ne 
QMU 0 

5 
Observim 
(INTENZIV) 9 

6 
Shërbimi i 
infermierisë 0 

7 Aksidente 89 

8 Fatkeqësi në punë 3 

  Fatkeqësi të tjera 76 

9 Shërbimi laboratorik 0 

10 EKG 24 

11 Transporte 245 

12 Konstatim vdekjeje 46 

 GJITHSEJ 1586 
 

 


