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

Gjatë muajit dhjetor 2019, stafi në këtë drejtori ka pasur takime të përditshme me
qytetarë, për t’u njoftuar me procedura dhe shërbimet sipas interesit dhe kërkesave të
tyre.
2. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA
Listoni aktivitetet për muajin raportues, të parapara sipas planprogramit të Komunës
për drejtorinë tuaj:







Monitorimi i aktiviteteve bazuar në specifikat e kontratave publike kornizë
dhe furnizime;
Monitorimi i mbarëvajtjes së punës në përditshmëri të personelit
shëndetësor në QKMF dhe njësitë e saj, si dhe në QMU;
Përgatitjet administrative rreth aktiviteteve në vitin fiskal 2020;
Përpilimi i raporteve të ndryshme në kuadër të Drejtorisë;
Shqyrtimi i mjeteve të ankimit me rrugë administrative.
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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 kontratave:
 “Renovim i hapësirave, kati përdhese, QMF 5”;
 “Renovime dhe përmirësime të infrastrukturës së objekteve
shëndetësore në hapësira të ndryshme, bazuar në gjendjen aktuale
të tyre”;
 “Furnizim me material shpenzues stomatologjik”;
 “Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe RO Kabineti”;
 “Pastrimi i objekteve shëndetësore”;
 “Furnizim me inventar për nevojat e Institucioneve shëndetësore”;
 “Takime dhe njoftime të vazhdueshme të ekipit menaxhues”;
 “Vazhdim i kontratës së negociuar – Sigurimi fizik i objekteve
shëndetësore”;
 “Përcaktim i ekipit menaxhues:
 Digjitalizimi i objekteve shëndetësore”;
 “Përcaktim i ekipeve vlerësuese për aktivitetet:
 Furnizim me pajisje mjekësore për QKMF dhe QMU;
 Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së objektit të
QMU-së”;
 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;
 Bashkëpunim me ekipet menaxhuese; Plani i menaxhimit të kontratave –
proces prokurimi;
 Takim pune me kolegë DIMK dhe OE rreth projektit “Ndërtimi i QMF,
Prishtina e Re – Zona perëndim”;
 Takim pune me kolegë nga Drejtoria e Urbanizmit rreth zgjerimit të
garazheve të QMU-së;
 Përpilim i specifikave të aktiviteteve bazuar në Planin e veprimit, të vitit
2020:
 DDD e objekteve shëndetësore;
 Sigurimi fizik i objekteve shëndetësore;
 Pastrimi i objekteve shëndetësore;
 Furnizim me material shpenzues mjekësor dhe laboratorik;
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Takim me MAP dhe profesionistë të tjerë rreth Planit të fizibiletitit i
ndërtimit të Spitalit të Prishtinës;
Përgatitje të dhënash mbi adresat e pacientëve me hemodializë, të cilët
transportohen me veturë zyrtare – QKMF;
Pjesëmarrje në trajnim në fushat e Sistemit të menaxhimit të performancës
komunale mbështetur nga projekti SDC/Demos dhe Sida;
Pjesëmarrje në dëgjim publik me qytetarë;
Ndarja e mirënjohjeve për personelin shëndetësor të cilët u pensionuan
gjatë vitit 2019;
Rifunksionalizimi i shërbimeve shëndetësore laboratorike dhe ndërresa e
natës në QMF 5;
Përmirësimi i infrastrukturës së parkingjeve në QMU, QMF 5 dhe QMF 6.

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

Monitorimi i kontratave:
 “Furnizim me material shpenzues stomatologjik”;
 “Renovime dhe rindërtime”;
 “Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve
shëndetësore të kujdesit primar shëndetësor”;
 “Furnizim me pajisje mjekësore, pjesa 2”:
 “Renovime dhe përmirësime të infrastrukturës së objektit
QMU”;
 “Digjitalizimi i objekteve shëndetësore”;
 Mbikëqyrje e vazhdueshme e punës së përditshme të personelit
shëndetësor në objektet shëndetësore rreth mbarëvajtjes së punës.

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 tjera specifike që mund të
ketë drejtoria juaj. Shtoni kategoritë sipas nevojës.

5.1.1. Buxhetin e planifikuar dhe shpenzuar për periudhën raportuese.
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Fondi
burimor
Pagat
Mallra dhe
shërbime
10
21
Huamarrja
Komunale
Kapitale
10
21
22
Gjithsej

Planifikuara Alokuara

Të
Nr. i
shpenzuara lëndëve

6,500,000
1,360,000
582,647
300,000
477,333
300,000
50,000
1,480,000
638,901

6,464.72
7,906.88

35
16

25,029.45

96

50,000.00
272,741.52
57,315.00
419,457.57

1
3
1
152

Gjatë muajit dhjetor 2019, në mungesë të mjeteve buxhetore, DSH-ja i është drejtuar
Kryetarit dhe Drejtorisë së Financave, ku kemi kërkuar aprovim për lejim të pagesave.
Nga Drejtoria e Administratës dhe e Mirëqenies Sociale, janë proceduar për ekzekutim
gjithsej 151 lëndë, me vlerë 330,855.09€.
Nr. i lëndëve të përgatitura, të kontrolluara dhe të proceduara për
shpenzim.
Drejtoria e Shëndetësisë

152

D. Administratës dhe e Financave

151

Gjithsej

303

5.1.2. Takimet me palë
 Rreth 9 – 10 palë janë pranuar gjatë ditëve të punës, me përjashtim
të palëve të pranuara nga drejtori.
5.1.3. Takimet me institucioneve tjera:
- Drejtoria e Investimeve Kapitale:
o Menaxhim i kontratës “Renovime dhe rindërtime”;
o Përpilimi i specifikave “Ndërtimi i QMF, Prishtina e Re – Zona
Perëndim”;
- Drejtoria e Mirëqenies Sociale:
o “Bashkëpunim në aktivitetin e ndarjes së subvencioneve”;
- Drejtoria e Urbanizmit:
o “Zgjerimi i garazheve – QMU”;
- Arkivi Komunal:
o “Informata mbi objektet QKMF dhe njësitë e saj”;
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Drejtoria e SHPMSH:
o “Informim mbi adresat e pacientëve rreth mirëmbajtjes dimërore të
rrugëve”.
5.1.4. Diskutime publike/Takimet me qytetarë
Dëgjim publik, më 30.12.2019.
5.1.5. Kërkesat për qasje në dokumente zyrtare
Arkiva Komunal:
o Objektet QKMF dhe njësitë e saj.
5.1.6. Lëndët e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër.
5.1.7. Përfitues të subvencioneve.
5.1.8. Takime të tjera.

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 Sektorit tani 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.

7. AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR PERIUDHEN PASUESE
Aktivitetet e planifikuara:
 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;
 Aktivitete për të ngritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
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

AKTIVITETET NË QENDRËN KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE
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Aktivitetet vetëdijesuese
-

-

-

-

Më 03 dhe 10 dhjetor 2019, në QKMF u mbajt trajnimi: "Metodat bazike dhe
bashkëkohore për trajtimin e djegieve, organizuar nga Shoqata e Kirurgeve
Plastikë Rekonstruktivë të Kosovës;
Më 11 dhe 13.12.2019, ne hotel “Sirius”, u organizua Konferencë/punëtori nëpër
QMF për përmirësimin e cilësisë: “Mbështetja në të ushqyerit me gji”, në kuadër
të hulumtimit të znj. Melinda McKay nga Londra, rreth përmirësimit të cilësisë
në KPSH;
Konferenca është mbështetur nga OBSH dhe implementuar nga AMC dhe
QKMF;
Më 11 dhe 18.12.2019, në kuadër të aktiviteteve të ZHVP-së, në QKMF u mbajt
ligjërata "Osteoarthritis”;
Më 17.12.2019, në QKMF u mbajt takim nga HANDIKOS, lidhur me vazhdimin
e aktiviteteve të planifikuara për vitin 2020, të cilat kanë për qëllim rritjen e
ndërgjegjësimit, njohurive dhe bashkëpunimit ndaj rasteve të dhunës ndaj
fëmijëve me aftësi të kufizuara në të gjitha mjediset, si dhe sigurimin e
shërbimeve shëndetësore cilësore për këta fëmijë;
Më 20.12.19, u mbajt takim i Komitetit të Programit për skriningun e kancerit të
qafës së mitrës, organizuar nga AMC;
Shënohet Dita Botërore Kundër HIV-AIDS;
Raport për rezultatet e trajtimit TB 2018, në DSM të Komunës së Prishtinës;
Raport mujor, Raport i barnave ATL në DSM, Komuna e Prishtinës.

Njësia e Vaksinimit
Bazuar në Kalendarin e imunizimit, vazhdon vaksinimi i qytetarëve të komunës së
Prishtinës.
Qytetarët për t’u mbrojtur nga gripi sezonal, u vaksinuan nga data 9.12.2019 në QKMF,
Njësia e vaksinimit.
Poliklinika stomatologjike
Numri i pacientëve në Shërbimin stomatologjik ishte - 5837;
Numri i grafive - 645;
Furnizim me material shpenzues stomatologjik nga OE;
Vizitë e vazhdueshme nga kryeshefi, mbi përditshmërinë e personelit shëndetësor në
ndërresën e ditës/natës dhe kujdestari.
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 Shërbimet shëndetësore – QKMF dhe njësitë e saj, dhjetor 2019

Vizita
mjekësore

102446

Shërbime
Shërbime
Shërbime
shëndetësore laboratorike stomatologjike

81058

82912

Shërbime
radiologjike

17428

2207

Gjithsej

286051

AKTIVITETET NË QENDRËN E MJEKËSISË URGJENTE
Në QMU gjatë periudhës raportuese është punuar sipas orarit të punës, ku mesatarja e
shërbimeve shëndetësore gjatë 24 orëve ishte rreth 110, përderisa e interevenimeve ishte
50 raste.
Nga raportimet e stafit mjekësor, rastet urgjente janë trajtuar sipas prioriteteve të
triazhës dhe sipas këtyre raportimeve kanë dominuar rastet me:
- Intoxikimealimentare,
- Gastroenterokolitet acute,
- Lëndime në aksidentet e trafikut,
- Kriza hipertenzive,
- Reaksionet alergjike,
- Gjendje sinkope etj.
Vizitat shëndetësore vazhduan sipas thirrjeve në linjën tel. 194, në Qendrën Dispeçerike
nga qytetarët.
Përkundër kushteve të vështira atmosferike, që ishin shpesh me mjegull, e here - herë
me borë dhe temperatura shumë të ulëta, ekipet mjekësore vepruan në terren në të
gjitha thirrjet urgjente.
Nga aktivitet kulturore-sportive dhe aktivitetet tjera jashtë orarit të rregullt të punës,
veçojmë:
- Ekipi mjekësor i QMU-së, më 12.12.2019, nga ora 16:00 ishin të pranishëm në
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, për t’u ofruar shërbime shëndetësore
personave të riatdhesuar në nevojë në momentin e arritjes.
- Më 15.12.2019, nga ora 12:00 deri 14:00, ekipi i QMU-së asistoi në manifestimin
sportiv “Vrapo Babadimër”, i mbajtur në sheshin “Zahir Pajaziti”;
- Më 26.12.2019, duke filluar nga ora 8:10 deri në orën 9:30, u mbajt Kolegjiumi
mjekësor, ku u diskutuan problemet, sfidat dhe ballafaqimet në punë gjatë vitit
2019 në QMU. Ndërkaq u propozuan zgjidhjet në funksion të ngritjes së cilësisë
së shërbimeve;
- Pas kolegjiumit është mbajtur ligjërata e 12-të, në kuadër të programit për EVM, i
licencuar nga OMK;
- Më 31.12.2019, u shpallën punëtorët e dalluar, të cilëve u janë ndarë mirënjohje
nga menaxhmenti dhe drejtori i DSH-së.
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Shërbimet në muajin dhjetor 2019 – QMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Viz. mj. urgj. në terren
Vizita mjekësore në
QMU
Shërbimi i kirurgjisë së
vogël
Shërbimi i rea. në
terren
Shërbimi i gjysmint.
Shërbimi i infermierisë
Aksidentet
Fatkeqësitë
Shërbimi laboratorik
EKG
Transportet
Konstatim vdekjeje
GJITHSEJ

1253
439
40
28
208
155
84
46
137
101
325
42
2858
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