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

Gjatë muajit qershor 2019, Drejtoria e Shëndetësisë ka pranuar 42 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 me 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;
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 plan-prokurimit 2019;
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 radiologjike dhe laboratorike në QMF 5;
- Renovime dhe përmirësime të infrastrukturës së objekteve
shëndetësore në hapësira të ndryshme, bazuar në gjendjen aktuale
të tyre;
- Takime dhe njoftime të vazhdueshme të ekipit menaxhues;
- Furnizim me material shpenzues stomatologjik;
- Furnizim me autoambulanca për nevoja të QMU-së;
- Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe RO Kabineti;
- Pastrimi i objekteve shëndetësore;
- Dezinsektimi hapësinor në komunën e Prishtinës;
 Monitorimi i mbarëvajtjes së përditshmërisë të 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;
 Përfundimi i specifikave për procedurë të tenderimit:
- Digjitalizimi i objekteve shëndetësore;
- Furnizimi me material shpenzues laboratorik dhe RO kabineti;
- Furnizimi me inventar për nevojat e QKMF-së dhe QMU-së;
 Përcaktim ekipit menaxhues:
- Furnizim me autoambulanca;
 Përcaktim ekipit vlerësues:
- Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore;
- Furnizim me barna dhe material shpenzues medicinal;
- Furnizim me pajisje mjekësore;
 Sqarime shtesë në procesin e prokurimit:
- Furnizimi me pajisje mjekësore për nevojat e QKMF-së dhe QMUsë,
- Furnizim me material shpenzues për nevojat laboratorike dhe RO
kabineti;
 Vazhdim i aktivitetit në përpilim dhe analizë të të dhënave; vizitave
sistematike të nxënësve të klasave I, V dhe IX;
 Takime me AQH mbi përpilimin e planit të veprimit DSH – Komuna e
Prishtinës.
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Pjesëmarrës në tryezën e rrumbullakët, organizuar nga Zyra e Bashkimit
Evropian/EUSR dhe Europe House, me temën “Integrimi gjinor në
sektorin e shëndetësisë”;
Pjesëmarrës i personelit shëndetësor në hapjen e ekspozitës: “Dhuna nuk
fshihet brenda mureve” - Teatri Kombëtar, në sheshin “Skënderbeu”;
Në kuadër të kolegjiumit profesional në QKMF, takim me Ministrinë e
Shëndetësisë, si dhe me përfaqësues të SISH nga MSH, lidhur me sistemin
e ri të SISH-it, që pritet të rifillojë edhe në komunën e Prishtinës;
Funksionalizimi i Shërbimit stomatologjik në Qendrën e Mjekësisë
Familjare 3;
Realizimi i fazës së parë dhe të dytë “Dezinsektimit në komunën e
Prishtinës”, për të filluar me përgatitjet teknike për fazat e ardhshme;
Përgatitje teknike rreth rifunksionalizimit të SISH.

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 administrative shëndetësor;
 Furnizim me material shpenzues stomatologjik;
 Renovime dhe rindërtime;
 Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve
shëndetësore të kujdesit parësor shëndetësor;
 Dezinsektimi hapësinor në komunën e Prishtinës;
 Mbikëqyrje e vazhdueshme e punës së përditshme të personelit
shëndetësor në objektet shëndetësore rreth mbarëvajtjes së punës;
 Organizimi dhe mbajtja e komisioneve për ndarje të subvencioneve –
qytetarëve për ndihmë gjatë trajtimit mjekësor.
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.
5.1.2. Takimet me palë.
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Rreth 9 – 10 palë gjatë ditëve të punës janë pranuar, me përjashtim
te palëve të pranuara nga drejtori, ndërkaq drejtori kishte 8 takime
në zyre të DSH.

5.1.3. Takimet me institucione të tjera.
-

Drejtoria e Shërbimeve Publike:
o Vendime mbi mbajtjen e aktiviteteve në sheshe
- Drejtoria e Investimeve Kapitale:
o Menaxhim i kontratës “Renovime dhe rindërtime”;
- Drejtoria e Prokurimit:
o Procedura rreth kontratave të ndryshme;
- Drejtoria e Mirëqenies Sociale:
o Informata lidhur me ndarjen e subvencioneve.
5.1.4. Diskutime publike/takimet me qytetarë.
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 42 lëndë, prej të cilave 39 janë në proces dhe 3
të miratuara.

5.1.7. Përfitues të subvencioneve:
5.1.8. Takime të tjera:
Takime me:
 Ministrinë e Shëndetësisë;
 Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë;
 AQH-në;
 RRGGK-në;
 Zyrën Ndërlidhëse Japoneze – Kosovë;
 Zyrën e Bashkimit Evropian.
6. 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 tani e sa vite;
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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;
Monitorim i përditshmërisë së personelit për të ndikuar në shërbime
shëndetësore cilësore dhe të qasshme.

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

AKTIVITETET NE QENDRËN KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE
Aktivitetet vetëdijesuese
-

-

-

-

-

-

Nga dt. 03.06.19 deri më 01.07.2019, trajnimi njëmujor “Kirurgjia e vogël dhe
procedurat tjera emergjente“, duke vazhduar në QKE/SHSKUK, tani është duke
vijuar trajnimin ekipi i 32-të, mjekë – infermierë;
Trajnimi për Diabetin është duke vazhduar në Klinikën Endokrinologjike, me
kohëzgjatje njëmujore, është duke vijuar trajnimin ekipi i 24-të mjekë –
infermierë;
Në QZHMF, më 06 dhe 07.06.2019, u mbajt trajnim dyditor "Dhuna në baza
gjinore" mbështetur nga UNDP dhe implementuar nga organizata “Aksioni për
Nëna dhe Fëmijë”;
Më 06.06.2019, në restorantin “Rings”, takim me anëtarët e Komitetit të
Programit për Skriningun e Kancerit të Qafës se Mitrës, organizuar nga AMC,
ku u diskutua për progresin e deritashëm dhe aktivitetet e planifikuara të
Programit;
Në SHF “Ismail Qemaili” më 06.06.2019, është mbajtur ligjërata “Parandalimi i
kancerit të qafës së mitrës” për stafin e shkollës, organizuar nga AMC;
Më 11.06.2019, në shkollën "Hasan Prishtina" u mbajt ligjërata edukative
"Parandalimi i kancerit të qafës së mitrës", për stafin e shkollës, organizuar nga
AMC;
Në kuadër të aktiviteteve të ZHVP-së, më 12 dhe 19.06.2019, në QKMF u mbajt
ligjërata ”Laringitis acuta”;
Më 14.06.2019, komisioni i përbërë nga pesë anëtarë: personel shëndetësor –
QKMF dhe përfaqësuese e Sindikatës në QKMF - Prishtinë, analizuan
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-

-

-

shkresat nga 20 kuti të ankesave, nga muaji shkurt deri në maj të vitit 2019. Nga
gjithsej 57 shkresa të analizuara, 47 ishin shkresa të vlefshme. Numri i
përgjithshëm i shkresave falënderuese ishte 50, prej tyre 43 apo 91% shkresa
falënderuese të vlefshme, kurse 7 shkresa apo 12% shkresa falënderuese jo
të vlefshme. Ndërsa 3 shkresa, apo 6%, ishin ankesa të ndryshme të qytetarëve,
të cilat u shqyrtuan nga ana e komisionit, dhe 3 shkresa, apo 6% ankesa
të pavlefshme. Një shkresë ishte kërkesë e qytetarit. Vlefshmëria e
shkresave është bazuar nga të dhënat: emri, mbiemri, ID, numri i telefonit apo
adresa e qytetarit;
Më 17 dhe 18.06.2019, në QZHMF është mbajtur trajnimi dyditor "Dhuna në
baza gjinore", mbështetur nga UNDP dhe implementuar nga organizata
“Aksioni për Nëna dhe Fëmijë”;
Në “Holiday Resort”, më 19 dhe 20.06.2019, u mbajt “Konferenca përgatitore për
ushtrim fushor MISP 2019”;
Më 21.06.2019, nga ora 12.00-13.00, në sallën e bibliotekës së QZHMF-së, takim
pune i grupit punues për hartimin e dhërrëfyesit, Menaxhimi i infeksionit latent
të TB-së" organizuar nga Ministria e Shëndetësisë;
Më 24.06.2019, nga ora 11:00 në RIT “Kosovo” (AUK – Gërmia ) pjesëmarrje
në trajnim mbi Regjistrin elektronik për TB (SIM - TB), organizuar nga OJQ KeA;
Më 28.06.2019, nga ora 12:00 – 13:00, në sallën e bibliotekës së QZHMF-se, takim
i dytë i grupit punues për hartimin e udhërrëfyesit klinik "Menaxhimi i
infeksionit latent të TB-së" organizuar nga Ministria e Shëndetësisë.
Gjatë takimit u diskutua për qëllimin, metodologjinë, pyetjet shëndetësore, si
dhe grupi u përcaktua të marrë për bazë shqyrtimi i materialeve nga
udhërrëfyes të OBSH-së, CDC-së, si dhe udhërrëfyes nga rajoni, si Shqipëria dhe
të grumbullohen hulumtimet vendore nga Kosova për menaxhimin e ILTB-së
dhe Tuberkulozit etra pulmonar. U ndanë detyrat dhe afatet kohore të hartimit
të draftit.

Njësia e vaksinimit
Bazuar në kalendarin e Imunizimimit, vazhdon vaksinimi i qytetarëve të komunës së
Prishtinës.
Gjatë kësaj periudhe raportuese në QKMF u ofruan 107763 shërbime shëndetësore,
përderisa numri i vizitave shëndetësore ishte 74879.
Poliklinika stomatologjike
Numri i pacientëve në shërbimin stomatologjik ishte - 5144;
Numri i grafive - 546;
Furnizim me material shpenzues stomatologjik nga OE;
Funksionalizim i ordinancës stomatologjike – QMF 3;
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Vizitë e vazhdueshme nga kryeshefi mbi përditshmërinë e personelit shëndetësor në
ndërrimet e ditës/natës dhe kujdestari;
Vizita stomatologjike në institucionin parashkollor “Zogjtë” në Sofali.
Për këtë periudhë kohore janë pranuar/furnizuar Barnatorja Qendrore:
BQ është furnizuar nga:






Ministria e Shëndetësisë, me material tabletar, medicinal shpenzues dhe material
ampullar – 06.06.19;
OE “Koslabor”, me material medicinal shpenzues – 20.06.19;
OE “Sinorg”, me material tabletar dhe ampullar – 26.06.19;
Pacient insulinvartës gjatë muajit qershor 2019, ishin 1407.
AKTIVITETET NË QENDRËN E MJEKËSISË URGJENTE

Në QMU gjatë periudhës raportuese është punuar sipas orarit të punës, ku mesatarja e
shërbime shëndetësore gjatë 24 orëve ishte rreth 100, 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:
- Astma bronchiale,
- Intoksikacionet alimentare,
- Reaksionet alergjike,
- Kriza hipertenzive,
- Colikat abdominale,
- Lëndime në aksidente trafiku,
- Kokëdhembjet etj.
Vizitat shëndetësore vazhduan sipas thirrjeve në linjën tel. 194 në Qendrën Dispeçerike
nga qytetarët.
 Mjekët dhe infermierët e Qendrës së Mjekësisë Urgjente, filluan trajnimet për
programin nacional të trajtimit të infarktit akut të miokardit – QMU.
Mbështetje profesionale e aktiviteteve kulturore-sportive, edukimi dhe trajnimi jashtë
orarit të rregullt:
- Më 02.06.2019, në kohëzgjatje prej orës 9:00 deri në orën 13:00, QMU me një ekip
mjekësor dhe autoambulancë, ka siguruar aktivitetin “Prishtina vrapon”;
- Më 05.06.2019, duke filluar nga ora 15:00, ekipi i QMU-së ka siguruar ndeshjen
futbollistike në mes kombëtareve të Kosovës dhe Shqipërisë, për kategorinë U19.
Ndeshja është luajtur në stadiumin e qytetit “Fadil Vokrri’’;

7

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

QMU, më 06.06.2019, në ora 15:30, ishte pjesë e aktivitetit “Atletika për fëmijë” Prishtina me një ekip mjekësor dhe një ekip i rezervuar për gatishmëri në rast
nevoje. Aktiviteti është zhvilluar në stadiumin “Fadil Vokrri”;
Më 08.06.2019, një ekip mjekësor nga ora 9:00, siguroi aktivitetin e garave me
biçikleta nga Rrethi i Flamurit deri në parkun “Gërmia” dhe kthim anasjelltas në
orën 12:00;
Më 09.06.2019, duke filluar nga ora 8:00 deri 20:00, QMU me një ekip mjekësor ka
siguruar garën e vrapimit “Gërmia Ultra Trail 2019”;
Më 10.06.2019, duke filluar nga ora 17:45 deri në orën 20:30, ekipi mjekësor i
QMU-së, siguroi stërvitjen e kombëtareve të Kosovës dhe Turqisë, në stadiumin
,,Fadil Vokrri’’;
Më 11.06.2019, kemi prezantuar në takimin zyrtarë, ku ishte prezent edhe
përfaqësuesi i FIFA-s. Takimi është mbajtur në orën 10:30, ku të gjithë aktorët u
njoftuan me rregullat e organizimit që i parasheh FIFA;
Nga ora 18:00, dt. 11.06.2019, ekipi i QMU-së siguroi ndeshjen zyrtare, KOSOVA
/U21 VS - TURQIA / U21, ndeshja është luajtur në stadiumin “Fadil Vokrri”;
Më 15.06.2019, duke filluar nga ora 19:00, është asistuar me një ekip mjekësor në
sigurimin e koncertit të muzikës rok ‘’Metal United World Wide II’’. Koncerti
është mbajtur në Amfiteatrin e Gërmisë;
Më 15.06.2019, duke filluar prej orës 18:00, dy ekipe mjekësore siguruan
ndeshjen miqësore të yjeve të futbollit, të organizuar nga Rashica –Xhaka, e
luajtur në stadiumin ,,Fadil Vokrri’’ në Prishtinë. QMU mori pjesë në kuadër të
Ushtrimit gjithëpërfshirës sektorial mjekësor sipas planit emergjent të LKIA-së.
Ushtrimi është mbajtur në Aeroportin LIMAK Kosova International “Adem
Jashari”, më 18.06.201. Ekipi mjekësorë qëndroi në gatishmëri, nga ora 08:00 në
pritje të thirrjes për reagim, me këtë rast është testuar koha e arritjes në Aeroport,
ndërsa në skenën e ushtrimit ka vepruar sipas skenarit të organizatorit në
triazimin dhe transportin e të lënduarve.
Ekipi mjekësor i QMU-së, më 22.06.2019, prej orës 16:00 deri 23:00, siguroi garën
ndërkombëtare të lojës 3x3, që është mbajtur në amfiteatrin “Zahir Pajaziti”. I
njëjti aktivitet ka vazhduar më 23.06.2019, duke filluar nga ora 16:00-23:00, i cili
po ashtu është siguruar me një ekip mjekësor dhe autoambulancë;
Më 25.06.2019, nga ora 14:45, në stadiumin “Fadil Vokrri”, QMU asistoi në
ndeshjen futbollistike SP Tre Penne (SMR) –FC. Ndeshja është luajtur në
stadiumin “Fadil Vokrri”;
Më 26.06.2019, duke filluar nga ora 16:00 deri 21:00, QMU siguroi aktivitetin në
gara “Red Bull Reign”. Aktiviteti është mbajtur në Fushën e Basketbollit në
Gërmi. Rr. ‘’Bajram Gogaj”;
Më 28.06.2019, duke filluar nga ora 10:30 deri 12:00, ekipi nga QMU-ja, në
Biblioteken Kombëtare ,”Pjeter Bogdani”, ka siguruar aktivitetin e personave të
moshuar mbi 80 vjeç;
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Më 28.06.2019, QMU me një ekip mjekësor ka siguruar tubimin e Vidovdanit në
Gazimestan, me pjesëmarrje të qytetarëve të nacionalitetit serb. Tubimi ka kaluar
pa problem;
- Më 28.06.2019, duke filluar nga ora 17:45, ekipi mjekësor nga QMU ka siguruar
ndeshjen futbollistike ndërkombëtare KF “Ferronikeli” (KOS)- Lincoln Red Imps
(GIB);
- Më 27 dhe 28.06.2019, është mbajtur trajnimi i stafit mjekësor lidhur me
implementimin e Pilot-projektit të Mjekimit të Infarktit Akut të Miokardit me
PCI në rajonin e Prishtinës;
- Më 28.06.2019 është mbajtur kolegjiumi i mjekëve, ku janë shqyrtuar problemet
aktuale dhe mbarëvajtja e punës në QMU;
Me të njëjtën datë, pas kolegjiumit të mjekëve në kuadër të EVM-së, është mbajtur
ligjërata e radhës, me temë “Meningjiti akut”.
-

Të dhëna mbi shërbimet dhe vizitat shëndetësore:
- Vizita mjekësor urgjente në terren – 187;
- Vizita mjekësore të tjera – 1245;
- Vizita mjekësore në QMU – 567;
- Shërbimi i kirurgjisë së vogël – 38;
- Shërbimi i rea. në terren – 12;
- Shërbimi i rea. në QMU – 30;
- Observim – Intenziv – 190;
- Shërbimi i infermierisë – 170;
- Aksident – 92;
- Fatkeqësitë në punë – 5;
- Fatkeqësi të tjera – 75;
- Shërbimi laboratorik – 22;
- EKG – 83;
- Transportet 376;
- Konstatim vdekje 55
- Gjithsej – 3147.
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