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1. PËRMBLEDHJE
Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në drejtorinë tuaj për
muajin raportues
Gjatë periudhës janar – mars 2019, Drejtoria e Shëndetësisë ka pranuar 970 lëndë për t’u
shqyrtuar nga komisioni profesional. Stafi në këtë drejtori, ka pasur 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 me planprogramin e Komunës për
drejtorinë tuaj:






Renovime dhe përmirësime të infrastrukturës në objekte shëndetësore;
Monitorimi i mbarëvajtjes së punës në përditshmëri të personelit shëndetësor në
QKMF dhe njësitë e saj, si dhe në QMU;
Inicimi i përgatitjeve administrative, zbatimi i planit të prokurimit 2019;
Përpilimi i raporteve të ndryshme në kuadër të Drejtorisë;
Shqyrtimi i mjeteve të ankimit përmes rrugëve administrative;
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Mbarëvajtje e konkursit publik mbi personelin shëndetësor.

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:


Zhvillimi dhe monitorimi i kontratës:
 “Renovime dhe përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore”:
- Renovim i hapësirave: radiologjike dhe laboratorike në QMF 5;
- Largim i materialit jo funksional në QMF 5, në mbikëqyrje nga komisioni
i caktuar nga QKMF dhe DSH;
- Fillim i renovimit të hapësirës – laborator QMF 5;
- Takime dhe njoftime të vazhdueshme të ekipit menaxhues;
- Vendosja e pllakave të qeramikës në QMF 9;
- Identifikimi i defekteve në QMF 3 nga kontrata e skaduar, gjatë periudhës
garantuese;
- Renovimi i dyshemesë në QKMF/ndërresa e natës;
- Përmirësimi i hapësirës së pikës QMU, pika e re;
 “Furnizim me pajisje mjekësore” – si ritenderim nga viti 2018;
 “Furnizim me material administrativ shëndetësor”.



Monitorimi i mbarëvajtjes së përditshmërisë të personelit shëndetësor në QKMF
dhe njësitë e saj, si dhe në QMU;
Takime të vazhdueshme me menaxhmentin QKMF dhe QMU në lidhje me
përditshmërinë e punës me qytetarë;
QKMF ndarja e mirënjohjeve personelit të pensionuar gjatë vitit 2018;
QMU ndarja e mirënjohjeve personelit për punën gjatë vitit 2018;
Identifikimi i nevojave rreth specifikave për procedurë të tenderimit:
- Servisimi dhe mirëmbatja e aparaturës mjekësore në QKMF dhe njësitë e
saj, dhe QMU;
- Furnizim me barna dhe material shpenzues mjekësor për QKMF dhe
QMU;
- Furnizim me autoambulanta për nevoja të QMU-së;
- Furnizimi me inventar për nevojat e QKMF-së dhe QMU-së;
- Furnizim me pajisjeve mjekësore;
Përpilimi i raporteve: Raport vjetor 2018, si dhe Plani i veprimit i DSH-së në vitin
2019;
DSH zgjidhet anëtare e kryesisë së Trupave regjional për dialog social në
regjionin e Prishtinës – Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës;
Takim me Zyrën japoneze – mundësitë e aplikimit për grant;
Përgatitja finale – konkursi ideor “Ndërtimi i QMF – Zona Perëndim, Prishtina e
Re;
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Përgatitjet teknike rreth realizimit të aktiviteteve:
 Vizitat sistematike në shkollat fillore dhe SHMU në komunën e
Prishtinës;
 Dezinsektimi hapësinor në komunën e Prishtinës;
 Deratizimi i garazheve dhe bodrumeve publike;
 Deratizimi i rrjetit të kanalizimit dhe
 Dezinfektimi dhe deratizimi i objekteve shëndetësore;




Fillimi i vizitave sistematike të nxënësve të klasave I, V dhe IX, më
04.03.2019;
Pjesëmarrës në testimin, intervistimin dhe përpilimin e listës përfundimtare
të kandidatëve në konkursin publik;
Përgatitja e raporteve buxhetore, javore dhe mujore, në përputhje me aktet
ligjore në fuqi;



Mbikëqyrja, shfrytëzimi - realizimi i buxhetit përmes programit “Free
balance”;



Koordinimi i punëve dhe bashkëpunime i QKMF dhe QMU me Drejtorinë e
Financave dhe Zyrën e prokurimit, për harxhimin e buxhetit në bazë të
rrjedhës së parasë;



Kontrollimi, mbikëqyrja e buxhetit dhe miratimi i tyre sipas fondit, kodit
dhe kategorive ekonomike;



Planifikimi, raportimi dhe mbajtja e evidencës së shpenzimeve të buxhetit
(në kategoritë “Mallra dhe shërbime”, dhe “Komunali dhe subvencioneve”);



Alokimet;



Pranimi i faturave;



Përgatitja e dokumenteve të nevojshme;



Zotimet;



Procedurat e mëtutjeshme – Prokurim dhe Drejtori të Financave;



Raportimi i shpenzimeve të realizuara në drejtori, sipas kërkesave për
raportim;
Raportimi i obligimeve/borxheve më të vjetra se 30 ditë – Drejtori të
Financave;
Përgatitjen e deklaratave të disponushmërisë për inicim të procedurave të
prokurimit;
Përgatitja e raportit final, të kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë, rreth
fondit të huamarrjes mbi përmirësimin e qasjes në shërbime cilësore të
kujdesit parësor shëndetësor (KPSH) kuadër planit të veprimit, përmirësimin
e përformancës 2018.





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


Mbikëqyrje e vazhdueshme e punës së përditshme të personelit shëndetësor në
objektet shëndetësore rreth mbarëvajtjes së punës.
 Monitorimi i kontratave:
 “Furnizim me material administrativ e shëndetësor”;
 “Renovime dhe rindërtime”;
 “Pastrimi dhe mirëmbajta higjienike e objekteve shëndetësore të
kujdesit parësor shëndetësor;

-

Përgatitje për tenderim:
“Servisimi dhe mirëmbajtja e aparaturës mjekësore në QKMF dhe njësitë
saj, dhe në QMU;
“Furnizim me barna dhe material shpenzues mjekësor për QKMF dhe
QMU”;
“Furnizim me inventar për nevojat e Institucioneve shëndetësore”;
“Mbarëvajtja e vizitave sistematike në shkollat e komunës së Prishtinës”.

5. STATISTIKAT
Të listohen të 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.
Nr.
lëndëve

Fondi burimor

Planifikuara

Alokuara

Shpenzuara

Pagat
Mallra dhe
shërbime
10

6,500,000

1,606,208.70

1,606,208.70

582,647

320,455.86

132,024.70

72

21

300,000

337,343.28

52,765.89

23

Huamarrja

477,333

Komunali

300,000

170,000.00

87,955.17

183

281,951.00

64,435.00

2

Kapitale

1,360,000

1,480,000

280
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5.1.2 Takimet me palë


Çdo dit pune, nga ora 9:00 - 16:00. Drejtoria e Shëndetësisë bën pranimin e
palëve. Rreth 9 – 10 palë janë pranuar, me përjashtim të palëve të pranuar nga
drejtori, ndërkaq drejtori kishte 48 takime në zyrë të DSH-së.

5.1.3 Takimet me institucione të tjera.
-

Drejtoria e Shërbimeve Publike:
o Lehtësimi i qarkullimit të veturave zyrtare me pacientë në mot me borë;
o Lehtësimi i qarkullimit të autoambulancës në afërsi të objektit QMU;
o Sigurimi i hapësirës për vendosje të materialit jofunksional nga QMF 5;
o Kërkesë për vendosje të shtyllave antiparking – QMF 3;
o Kërkesë për furnizim dhe mbjellje të drurëve dekorativë në objektet
shëndetësore;

-

Drejtoria e Investimeve Kapitale:
o Menaxhim i kontratës – renovime dhe rindërtime;

-

Drejtoria e Prokurimit:
o Procedura rreth kontratave të ndryshme;

-

Drejtoria e Administratës:
o Shtypja e fletëpalosjeve për nder të Ditës së Shëndetit Oral

5.1.4 Diskutime publike/takimet me qytetarë
Gjatë kësaj periudhe kishte rreth 9 – 11 qytetarë gjatë orarit të punës 8:00 – 16:00, çdo dite
pune, përveç takimit të palëve me drejtorin.

5.1.5 Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare.

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


Të pranuara në DSH ishin 970 lëndë, prej të cilave 963 janë në proces, 1 është
anuluar dhe 6 janë miratuar.

5.1.7 Përfitues të subvencioneve:
5.1.8 Takime të tjera me:



Ministrinë e Shëndetësisë;
TV Klan;
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KTV;
Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë;
AQH.

SFIDAT
Nëse gjatë implementimit të planeve është hasur në vështirësi të ndryshme, p.sh. pengesa
brenda drejtorisë, Komunës, apo institucioneve të ndryshme, ju lutëm shpjegoni në këtë
hapësirë:
 Mungesa e stafit në DSH;
 Mungesa e shefit të Sektorit tash e sa vjet;
 Numri jo i mjaftueshëm 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.
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Përgatitjet për publikimet e tenderëve, bazuar në planin e prokurimit;
Monitorim i përditshmërisë së personelit, për të ndikuar në shërbime
shëndetësore cilësore dhe të qasshme.

TË TJERA
Shënoni çështjet tjera që mendoni se janë me rëndësi të raportohen, e që nuk kanë qenë
të përfshira në pikat e mësipërme.

AKTIVITETET NË QENDRËN KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE
Për periudhën raportuese janë ofruara 852 079 shërbime shëndetësore, duke përfshirë edhe vizitat
mjekësore:
 Nga 03.01.2019 deri më 31.01.2019, trajnimi njëmujor “Kirurgjia e vogël dhe
procedurat tjera emergjente“, është duke vazhduar në QKE/SHSKUK trajnimin
ekipi i 30-të mjekë/infermierë;
 Nga 03.01.2019 deri më 31.01.19, “Trajnimi për Dijabetin”, është duke vazhduar
në Klinikën Endokrinologjike, me kohëzgjatje njëmujore, trajnimin ekipi i 22-të
mjekë/infermierë;
 Më 15.01.2019, në QMU është mbajtur takimi me koordinatoren e QMU-së Dr.
Valbona Blaku dhe Dr. Isuf Bajrami, lidhur me planin e trajnimit RCP;
 Më 17.01.2019, është mbajtur takim me 3 përfaqësues të kompanisë farmaceutike
“MERK” nga Maqedonia, lidhur me interesimin e tyre për organizimin
e ligjëratës në QKMF për Menaxhimin e diabetit;
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Më 21.01.2019, është monitoruar ekipi që është duke vijuar trajnimin "Kirurgji e
vogël "në QME, ku është diskutuar me drejtorin e QME-së, dr. Basri Lenjani,
lidhur me procedurat tjera emergjente, siç është vendosja e kateterit urinar dhe
intubimit endotracheal, të cilat janë pjesë e këtij trajnimi;
Nga data 21 janar, shënohet “Java Evropiane Kundër Kancerit të Qafës së
Mitrës”;
Më 23.01.19 dhe 30.01.19, në QKMF është mbajtur ligjërata:"Imazheria e gjinjve Mamografia dhe modalitetet tjera", ku kanë marrë pjesë 90 mjekë;
Më 28.01.2019, është mbajtur takim me përfaqësues të Kompanisë “NESTLE”
lidhur me ligjëratën e planifikuar me ligjërues pediatër, për ushqimin e foshnjave
dhe çrregullimet që shfaqen tek të porsalindurit, si colikat infantile, refluksi ,
vjelljet etj.
Më 31.01.2019, në QTMF është mbajtur takim me përfaqësuesit e AMF-së, lidhur
me aprovimin e programit të AMFK ( Asociacioni i M. Familjarë të Kosovës) për
ZHVP nga OMK, si dhe koordinimin e ligjëratave të planifikuara për Komunën e
Prishtinës;

 Organizata humanitare “Human Apeal Int” në bashkëpunim me Këshillin
e Bashkësisë Islame, dhuruan pajisje mjekësore – Defibrilator për nevojat e
QKMF-së në Prishtinë;
 Përgatitje për publikim të konkursit - pranim në marrëdhënie pune stafi QKMFsë;
 Nga 01.02.2019 deri më 28.02.2019, trajnimi njëmujor: “Kirurgjia e vogël dhe
procedurat tjera emergjente“, është duke vazhduar në QKE/SHSKUK trajnimi
ekipi i 31-të mjekë/infermierë. Vazhdon “Trajnimi për Dijabetin” ekipi i 23-të
mjekë/infermierë, në Kliniken Endokrinologjike, me kohëzgjatje njëmujore;
 Më 04.02.2019, AMC organizoi takimin e Komitetit të Programit për
Skriningun e Kancerit të Qafës së Mitrës, ku morën pjesë anëtarët e grupit
punues nga QKMF ( menaxhmenti dhe koordinatorët), me ç’rast u diskutua mbi
planet për vitin 2019, si dhe për zgjerimin e programit për skriningun e kancerit
të qafës së mitrës në komunën e Mitrovicës;
 Takim pune më 05. 02. 2019, lidhur me metodologjinë e auditimit, "Menaxhimi i
asthmës në moshat pediatrike" në Njësinë e Pediatrisë dhe Qendrat e
Mjekësisë Familjare. Takimi u organizua me qëllim diskutimi
të metodologjisë së auditimit, rezultateve të para të cilat kanë arritur, gjendjes
aktuale të të dhënave të grumbulluara;
 Në takimi e KESH-it rajonal në IKSHP, më 06.02.19 u diskutua dhe u planifikuan
aktivitetet e radhës, si Dita Botërore e TBC-së, që daton më 24 mars;
 Në QTMF, më 07.02.19, u mbajt takim me profesionistë gjinekologë të
QMG/QKMF dhe koordinatoren e ZHVP-së lidhur me trajnimin e mjekëve
familjarë për marrjen e PAP-testit;
 Më 07. 02. 2019, takim pune
në Klinikën e Pediatrisë në SHSKUK. Në takim është diskutuar për
standartizimin e menaxhimit të astmës, bazuar në evidenca më të mira,
diagnostikimin, zbatimin e udhërrëfyesve;
 Në kuadër të aktiviteteve të ZHVP në QKMF-së, u mbajt ligjërata "Syndroma e
zorrës irrituese (IBS)", më 13.02.19 dhe 19.02.19, pjesëmarrës ishin 93 mjekë;
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Më 19. 02. 2019, në QKMF komisioni shqyrtoi shkresat nga kutitë e ankesave të
pacientëve. Gjithsej ishin 144 shkresa, prej tyre 117 apo 81% ishin falënderime,
prej tyre 113 shkresa apo 78% ishin të vlefshme, kurse 4 apo 3% ishin
të pavlefshme, kurse numri total i shkresave me ankesa ishte 13 apo 9%, prej
tyre 6 apo 4% ishin të vlefshëm dhe 7 apo 5% ishin jo të vlefshëm. Kurse 14
shkresa apo 10% ishin kërkesa të parashtruara nga pacientët.
Më 27 shkurt 2019, në sallën e QKMF-së u mbajt ligjërata me titullin "Gripi dhe
ftohja" në kuadër të programit të ligjëratave organizuar nga AMFK.
28 shkurt 2019, u mbajt trajnim njëditor në Hotel Internacional, rreth përpilimit
të materialit edukativ me rregullore të re, organizuar nga IKSHP dhe AQH.
Pjesëmarrës ishin anëtarë të edukimit dhe promovimit shëndetësor nga rajoni;
Gjatë muajit shkurt, në restorant “Rings”, u mbajt takim pune me anëtarët e
komitetit për screeningun e Ca të qafës së mitrës, organizuar nga AMC.


Në kolegjiumet profesionale, gjatë periudhës raportuese u shqyrtuan këto tema:
- Raporti i shqyrtimit të kutive të ankesave;
- Prezantimi i punës së DAT;
- Prezantimi i aktiviteteve të edukimit dhe promovimit shëndetësor të realizuar në vitin
2018 dhe planit për vitin 2019;
- Prezantimi i të gjeturave të studimit të mënyrës së të jetuarit të punonjësve të
shëndetësisë së KPSH-së në Prishtinë dhe
- Të ndryshme.
Nga dita ndërkombëtare e gruas - 8 Marsi, filloi fushata sensibilizuese “Zbulimi i hershëmmbijetesë”, e cila zgjati gjatë tërë muajit mars 2019. Në hapësirat e QKMF-së u ofruan shërbime
falas të mamografisë së gjirit për gratë dhe vajzat mbi moshën 40 vjeç.
Njësia e vaksinimit
Bazuar në kalendarin e Imunizimimit, u vaksinuan gjithsej 1628 nxënës në SHML “Sami
Frashëri”, “Ahmet Gashi”, “Gjin Gazulli”, “7 Shtatori”, medreseja “Alaudin”, “28 Nëntori” dhe
“Eqrem Çabej”.
KEPSH
Më 20 mars, në QMF 9 u shënua Dita Botërore e Shëndetit Oral, ligjëratë edukative për nxënësit
e klasës së parë te SHFMU " Xhavit Ahmeti", me titull “Pastrimi dhe parandalimi i prishjes së
dhëmbëve”.
Në javën e fundit të marsit, nga data 25-29 mars 2019, në Qendrat e Mjekësisë Familjare u
mbajtën ligjërata edukative për sëmundjen e tuberkulozit. Të pranishmëve iu shpërnda material
edukativ siguruar nga IKSHP.
Më 28 mars, në SHFMU " Meto Bajraktari" u mbajt ligjëratë edukative, me titull “Pastrimi i
duarve dhe preventimi nga sëmundjet ngjitëse".
ZHVP
Më 13.03.19 dhe 28.03.19, në kuadër të aktiviteteve të ZHVP-së në QKMF është mbajtur ligjërata
"Menopauza ".
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EDUKIMI DHE PROMOVIMI SHËNDETESOR
Dita botërore kundër TBC-së, në vazhdën e aktiviteteve të KEPSH-së, me qëllim të edukimit
dhe promovimit shëndetësor të popullatës, u mbajtën ligjërata edukative për pacientët e
Qendrave Familjare lidhur me këtë sëmundje.
Më 25 mars 2019, me rastin e Ditës Botërore të Tuberkulozit, është organizuar Manifestim
qendror në hotel “Sirius”, ku morën pjesë jo vetëm pulmologët, por të gjithë profesionistët
shëndetësorë, si dhe përfaqësues nga QKMF-ja.

Poliklinika stomatologjike
Numri i pacientëve në shërbimin stomatologjik të QKMF - 23941;
Numri i grafive - 2237;
Vizitë nga MSH dhe QKSUK, ku është diskutuar mbarëvajtja e punës në Poliklinikën
Stomatologjike;
Është punuar në planin e vizitave sistematike, si dhe planin për Ditën Botërore të Shëndetit Oral.
Në kuadër të EVP-së për stomatologë është mbajtur një ligjëratë (17 pjesëmarrës);
Në Kuvendin e Odës së stomatologëve janë zgjedhur 4 përfaqësues nga shërbimi stomatologjik
Ka pasur 3 vizita ne Qmf V ne kujdestari;
Me përfundim të furnizimit me autokllavë, është trajnuar stafi nga ana e OE-së;
Për nder të Ditës Botërore të Shëndetit Oral, u mbajtën aktivitete (ligjërata dhe bashkëbisedim)
me fëmijët parashkollorë në 5 çerdhe të Komunës së Prishtinës;
Në kuadër të EVP për stomatologë, u mbajt ligjëratë nga drejtori i DSH-së, dr. Bujar Gashi.

Për këtë periudhë kohore janë pranuar/furnizuar Barnatorja Qendrore:
-

Donacion nga “Pharma Plus” - Losarcomp Genericon 50mg-12.5mg, sasia 100 kuti,
pranuar më 29.01.2019;
Ministria e Shëndetësisë me material tabletar medicional shpenzues dhe material
tabletar antituberkular;
OE Sinorg me material tabletar dhe ampullar;
OE Koslabor me material medicional shpenzues;
Donacion i pranuar nga “Santefarm”, me material ampullar dhe “Trepharm” me
material tabletar dhe sirup.

AKTIVITETET NË QENDRËN E MJEKËSISË URGJENTE
Gjatë periudhës, raportuese është punuar me ekipe mjekësore sipas orarit të punës.
Mesatarja gjatë 24 orëve, ishte rreth 130 shërbime shëndetësore. Mesatarja e intervenimeve në
terren ishte 40 deri 50 raste për 24 orë. Shërbimet janë kryer sipas prioriteteve të triazhës për
ndihmë mjekësore. Nga raportimet e mëngjesit nga stafi mjekësor, të gjitha rastet urgjente janë
trajtuar.
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Sipas raporteve mjekësore, kanë dominuar rastet me:
- Sëmundje akute respiratore;
- Astma bronchiale;
- Gjendjet febrile;
- Bronchitet kronike;
- Lëndime në aksidentet e trafikut;
- Hipertension arterial;
- Abdomeni akut;
- Lëndimet e papritura nga rrëshqitjet;
- Neurozat;
- Sindromi apstinencial nga përdoruesit e drogave;
- Krizat e vetëdijes etj.
Ekipet mjekësore ishin të mobilizuara për të ofruar intervenime urgjente, përkunder kushteve
jashtëzakonisht të vështira atmosferike nga sasia e madhe e dëborës, akullit, temperaturave
shumtë të ftohta dhe vështirësive në rrugë.
Sipas raporteve mjekësore, vërehet një rritje e pacientëve me sëmundje akute respiratorë, të
shoqëruara me rritje të temperaturës trupore dhe kollitje.
Ekipi mjekësor në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, më 17.01.2019, në ora 13:50 ka pritur
qytetarët e riatdhesuar. Ekipi mjekësore u ofroi shërbime shëndetësore personave në nevojë,
gjatë së cilës nuk kishte ndonjë problem.
Më 16 -17 janar, QMU është vizituar nga ekspertët suedezë. Koordinatorja për EVM dhe grupi
punues me stafin shëndetësor, mbajtën aktivitet ditor lidhur me implementimin e
udhërrëfyesve klinikë në praktikë. Aktiviteti është monitoruar nga ekspertët suedezë të cilët e
kanë vlerësuar lart qasjen profesionale të stafit, si dhe organizimin.
Më 25.01.2019, nga ora 8:10 deri 9:15 është mbajtur Kolegjiumi mjekësor, ku është diskutuar
lidhur me raportin vjetor për shërbimet mjekësore të QMU-së. U zhvilluan diskutime
konstruktive, duke pasur në fokus përmirësimet në periudhën e ardhshme.
Pas kolegjiumit është mbajtur ligjërata me titull “Urgjencat në kirurgjinë e fëmijëve.
Sipas raporteve mjekësore, gjate muajit shkurt u vërejt një rritje e pacientëve me sëmundje akute
respiratore të shoqëruara me rritje të temperaturës trupore dhe kollitje.
Më 01.02.2019, ekipi mjekësor me autoambulancë ka filluar punën në punktin pranë QKMF-së,
në të cilin do të punohet sipas orarit të punës non- stop 24 orë. Qëllimi i hapjes së kësaj pike
është ofrimi i intervenimeve të shpejta, duke shkurtuar kohën e intervenimeve për shkak të
trafikut të dendur në qytet.
Më 14.03.2019, një ekip mjekësor nga QMU-ja, asistoi në Aeroportin Ndërkombëtar ,,Adem
Jashari’’ - riatdhesim i qytetarëve të Kosovës.
Më 24.03.19 një ekip mjekësor nga QMU-ja tregoi gatishmëri të ofrimit të shërbimeve
shëndetësore gjatë mbarëvajtjes së Minimaratonës 5 km, organizuar nga OJQ "Replay Peace" në
Hajvali, me moton “Vrapo për paqe”, duke filluare nga ora 12:00 – 15:00;
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QMU-ja, me një ekip mjekësor dhe autoambulancë, më 20.03.2019 prej orës 16:30 tregoi
gatishmëri gjatë stërvitjes së kombëtares së Kosovës, e mbajtur në stadiumin e qytetit ,,Fadil
Vokrri’’.
Më 20.03.2019 nga ora 18:00, i njëjti ekip ka siguruar stërvitjen e kombëtares së Danimarkës në
stadiumin e qytetit ,, Fadil Vokrri ’’.
Ndërsa më 21.03.2019, nga ora 17:00 deri 22:30, ndeshja Kosova – Danimarka, u sigurua nga dy
ekipe mjekësore me autoambulanca. Ndeshja është luajtur në stadiumin e qytetit “Fadil
Vokrri”.
Më 24.03.2019, një ekip mjekësor i QMU-së, siguroi stërvitjen e Kombëtares së Kosovës në
Stadiumin e Qytetit të Prishtinën ,,Fadil Vokrri’’.
Me 25.03.2019 nga ora 17:00 deri në ora 22:30 dy ekipe nga QMU-ja me autoambulanca u
sigurua ndeshja zyrtare e kombëtareve, Kosovë – Bullgari, e luajtur në stadiumin e Prishtinës
“Fadil Vokrri’’.
Më 29.03.2019, ekipi mjekësor nga QMU mori pjesë në ushtrimin e Shpëtimit dhe evakuimit,
organizuar nga KOST-i. Ushtrimi zgjati nga ora 10:00 deri 14:00.
Më 31.03.2019, nga ora 10:00 deri 15:00, një ekip mjekësor i QMU-së siguroi garën e çiklizmit në
maratonën për kupën e Prishtinës, të mbajtur në relacionin Llukar - Keqekoll- Ballaban - Liqeni i
Batllavës.
 Inaugurimi i pllakës memoriale dr. Faton Hoxha, më 29.03.2019 në hapësirën e QMU-së.
EVM
Temat ishin:
Epistaxis dhe sinusiti acut.
Legjislacioni për urgjenca në Kosovë dhe
Kujdesi paliativ mjekësor dhe infermieror.
Shërbimet në periudhën raportuese, janar – mars 2019, QMU:
Vizita mjekësore në terren – 1741;
Vizita mjekësore në QMU – 1387;
Shërbimi i kirurgjisë së vogël – 69;
Shërbimi i reanimimit – 10;
Shërbimi gjysmëintenziv – 644;
Shërbimi i infermierisë – 408;
Aksidente – 163;
Fatkeqësi në punë – 3;
Fatkeqësi – 164;
Shërbimi laboratorik – 447;
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EKG – 185;
Transportet – 642;
Konstatim vdekje – 139.
Gjithsej - 6002 shërbime shëndetësore.
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