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1. PËRMBLEDHJE
Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në drejtorinë tuaj për
muajin raportues
Gjatë muajit mars 2019, Drejtoria e Shëndetësisë ka pranuar 104 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 saja, 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 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:
 Renovime dhe përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore
- Renovim i hapësirave radiologjike dhe laboratorike në QMF 5;
- Renovime 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 pajisje mjekësore – si ritenderim nga viti 2018;
 Deratizimi i rrjetit të kanalizimit, filluar më 17 prill 2019;
 Dezinfektimi dhe deratizimi i objekteve shëndetësore, filluar më 17 prill
2019;
 DDD i objekteve shëndetësore dhe Bashkësisë lokale – Bardhosh, të
filuuar më 8 prill 2019;
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;
Përpilimi i specifikave për procedurë të tenderimit:
- Servisimi dhe mirëmbajtja e aparaturës mjekësore në QKMF dhe njësitë e
saj dhe QMU, publikuar;
- Furnizimi me inventar për nevojat e QKMF dhe QMU;
- Furnizim me pajisje mjekësore;
- Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve;
Përcaktim ekipit vlerësues – Furnizim me autoambulanca;
 Vazhdim i vizitave sistematike të nxënësve të klasave I, V dhe IX, filluar më
04.03.2019;
 Takime me AQH mbi përpilimin e plan veprimit DSH – Komuna e
Prishtinës;
 Takim me RRGGK, me qëllim të promovimit të punës së institucioneve
vendore në luftim të dhunës me bazë gjinore, me fokus në dhunën në familje.

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 administrativ e shëndetësor;
 Furnizim me material shpenzues stomatologjik;
 Renovime dhe rindërtime;
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 Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve shëndetësore të
kujdesit parësor shëndetësor;
Përgatitje për tenderim:



- Furnizim me inventar për nevojat e institucioneve shëndetësore;
- Furnizim me material shpenzues laboratorik dhe RO kabineti.
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 të shpenzuar për periudhën raportuese
Gjatë muajit prill kanë përfunduar gjithsej 132 lëndë
Fondi
Planifikuara
Burimor
Pagat
6,500,000
Mallra dhe
1,360,000
shërbime
10
582,647
21
300,000
Huamarrja
477,333
Komunali
300,000
Kapitale
1,480,000
Total

Alokuara

Shpenzuara Nr. lëndëve
503,347.49

320,455.86
91,430.20

89,032.94
34,193.60

66
14

170,499.99
281,951.00

31,920.66
58,902.55

50
2
132

5.1.2. Takimet me palë


Çdo ditë nga 9:00 - 16:00 DSH bën pranimin e palëve. Rreth 9 – 10 palë
janë pranuar, me përjashtim të palëve të pranuar nga drejtori, ndërkaq
drejtori kishte 14 takime në zyre të DSH-së.

5.1.3. Takimet me institucione të tjera:
-

Drejtoria e Shërbimeve Publike:
o Lehtësimi i qarkullimit të autoambulancës në afërsi të objektit QMU;
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-

Drejtoria e investimeve kapitale:
o Menaxhim i kontratës – renovime dhe rindërtime;

-

Drejtoria e Prokurimit:
o Procedura rreth kontratave të ndryshme;

-

Drejtoria e Parqeve:
o Furnizim me lule në objektet shëndetësore;

-

Drejtoria e Mirëqenies Sociale:
o Informata në lidhje me ndarjen e subvencioneve;

5.1.4. Diskutime publike/takimet me qytetarë
Gjatë kësaj periudhe kishte rreth 9 – 11 qytetarë gjate 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 104 lëndë, prej të cilave 101 janë në proces, 2 të
miratuara dhe 1 e refuzuar.

5.1.7. Përfitues të subvencioneve:
5.1.8. Takime të tjera:







Ministrinë e Shëndetësisë;
Federatën e Sindikatave të Shëndetësisë;
AQH;
Fondacionin Together Kosova;
RRGGK;
Save the children.

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;
 Numri jo i mjaftueshëm i stafit shëndetësor, bazuar në nevoja të
qytetarëve;
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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 PERIUDHËN 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 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
Në kolegjiumet profesionale gjatë periudhës raportuese u shqyrtuan këto tema:

-

Prezantimi i rezultateve të mamografise mobile;
Raportimi i shefave për QMF dhe AMF për TM3;

-

Të ndryshme:
o QKMF ka siguruar transportin e 64 pacientëve nga shtëpitë e tyre në QKUK –
Hemodializë;
o Në hapësirat e QKMF-së nga 8 marsi, përgjatë tërë muajit u ofruan shërbime
falas të mamografisë së gjirit për gratë dhe vajzat mbi moshën 40 vjeç. Gjithsej u
ekzaminuan 204 raste, prej të cilave 71 ishin raste patologjike, me ndryshime
beninje 66 dhe me shenja malinje 5.

Aktivitetet vetëdijesuese
-

-

Edukim shëndetësor në SHFM të komunës së Prishtinës, si aktivitet i rëndësishëm sipas
Doracakut të monitorimit të SSSH 2017-2021, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë;
“Java se imunizimit”, e cila daton në javën e fundit të prillit, në tri qendra familjare
(QMF1, QMF6 dhe QMF7), u shënua me ligjëratë informative për staf, me temën "Rastet
e fruthit 2017-2018 në komunën e Prishtinës”;
U vaksinuan me IPV – 98%; DTP – HEP.B 98%; BCG 100% dhe MMR 97% të qytetarëve;
Më 03.04.19 në QKMF u mbajtën ligjëratat "Sëmundjet degjenerative në boshtin
kurrizor” dhe ligjërata: "Fizioterapia te sëmundjet e boshtit kurrizor”;
Më 10 dhe 17.04. 2019, në kuadër të aktiviteteve të ZHVP-së, në QKMF është mbajtur
ligjërata “Mialgia-Fibromialgia”;
Më 10, 17, 24 dhe 30.04.2019, ne QKMF është mbajtur trajnimi “Menaxhimi i TBC-së në
KPSH”, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve, dhe menaxhim sa më cilësor të të
sëmurëve me TB, DKPSH, në bashkëpunim me DSHSH/menaxheren kombëtare të
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-

-

-

-

-

tuberkulozit dhe në mbështetje të CDF-së, do të vazhdoj trajnimet me profesionistët
shëndetësorë në KPSH, me ç'rast këto trajnime do të akreditohen;
Më 16.04.2019, QMF 2 organizoi ligjëratë edukative për drogat në SHFMU: "Emin
Duraku";
Më 18.04.2019, në QKMF është mbajtur takim lidhur me ritrajnimin e mjekëve familjarë
për marrjen e PAP-testit;
Më 18.04.2019, në hotel “Emerald”, është bërë promovimi i Projektit për mjekimin e
infarktit akut në Kosove, ku ishin të ftuar mjekët familjarë nga QKMF, pasi KPSH do të
jetë pjesë e këtij projekti;
Më 18 dhe 19.04.2019, në QZHMF u mbajt trajnimi 2 ditor "Dhuna në baza gjinore".
Trajnimi u mbështet nga UNDP dhe u implementua nga organizata Aksioni për Nëna
dhe Fëmijë;
Më 24.04.19, në QTMF është mbajtur takimi me zyrtaren për mbrojtjen dhe qeverisjen e
të drejtave të fëmijëve /HANDIKOS dhe Kordinatoren e ZHVPsë/QKMF, lidhur
me Memorandumin e mirëkuptimit. Qëllimi i kësaj marrëveshje - HANDIKOS në
bashkëpunim me QKMF-në, planifikuan që këtë vit të realizojnë së bashku
implementimin e disa aktiviteteve, të cilat për qëllim kanë rritjen e ndërgjegjësimit,
njohurive dhe bashkëpunimit ndërsektorial midis komunitetit dhe ofruesve të
shërbimeve për të parandaluar dhe reaguar ndaj rasteve të dhunës ndaj fëmijëve me
aftësi të kufizuara në të gjitha mjediset, dhe nxitjen e llogaridhënies sociale të fokusuar
tek fëmijët, për të siguruar shërbime shëndetësore cilësore për fëmijët me aftësi të
kufizuara.
Më 10, 11, dhe 12. 04.2019, në Hotel Internacional Prishtina, pjesëmarrje në trajnimin
për " METODOLOGJINË E HARTIMIT TË UDHËRRËFYESVE DHE PROTOKOLEVE
KLINIKE”, organizuar nga Ministria e Shëndetësisë.
Më 25.04.2019, QMF 6 organizoi ligjëratë edukative për duhanin në SHFMU "Ismail
Qemajli"’;
Më 26.04.2019, në QMF 5 dhe më 30.04.2019 në QMF 6 u mbajt ligjërata "Rastet e fruthit
në komunën e Prishtinës".

Njësia e Vaksinimit
Bazuar në kalendarin e Imunizimimit, u vaksinuan nxënësit e viteve të dymbëdhjeta me
vaksinë Td, në SHML “Hoxhë Kadri Prishtina”, “Shtjefën Gjevori”, “Dr. Ali Sokoli”, “Prenk
Jakova”, “Abdyl Frashëri” dhe “Xhevdet Doda”, gjithsej 1372 nxënës.

Poliklinika stomatologjike
Numri i pacientëve në shërbimin stomatologjik ishte 8177;
Numri i grafive - 630;
Furnizim me material shpenzues stomatologjik nga OE;
Vizitë nga nxënësit e SHMU “Dardania” në shërbimin stomatologjik QMF V;
Trajnim i asistentëve të stomatologjisë bazuar në konkursin e fundit.

Për këtë periudhë kohore janë pranuar/furnizuar Barnatorja Qendrore:
BQ është furnizuar nga:
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Ministria e Shëndetësisë, me material tabletar, medicional, shpenzues dhe material
ampullar;
OE Sinorg me material tabletar dhe ampullar;
OE Koslabor me material medicinal shpenzues;
Donacion pranuar nga Santefarm me Lysobact.sprey dhe material ampular.

AKTIVITETET NË QENDRËN E MJEKËSISË URGJENTE
Në QMU gjatë periudhës raportuese është punuar sipas orarit të punës, ku u ofruan 3707
shërbime shëndetësore. Mesatarisht gjatë 24 orëve u ofruan 100 shërbime shëndetësore,
përderisa mesatarisht në rreth 40 raste u intervenua në terren.
Shërbimet u ofruan sipas prioriteteve të triazhës për ndihmë mjekësore urgjente, në të cilat
dominuan rastet me:







Sëmundje kronike obstructive të mushkërive;
Sëmundjet akute respiratore (Gripi sezonal);
Kriza hipertenzive;
Sëmundja e sheqerit me komplikime;
Lëndime në aksidentet e trafikut;
Neurozat anxyozo- depresive etj.
Vizitat u kryen sipas thirrjeve në linjën tel.194 në Qendrën Dispiqerike nga qytetarët,
Ndryshe nga përditshmëria, u zhvilluan edhe këto aktivitete:

-

-

-

Më 08.04.2019, një ekip mjekësor nga QMU, siguroi ndeshjen futbollistike të femrave të
Kombëtareve Kosovë-Maqedoni Veriore në stadiumin “Fadil Vokrri”;
Më 18/19.04.2019, një ekip mjekësor i QMU-së siguroi aktivitetin e regrutimit të
vajzave të reja në futboll, aktiviteti është mbajtur në stadiumin “Ramiz Sadiku”;
Më 19.04.2019, ekipi mjekësor me autoambulancë mbështeti Festivalin, të organizuar
nga Komiteti Olimpik i Kosovës në arsimin parashkollor, i cili zgjati nga ora 10:00 deri
15:00h dhe është mbajtur në stadiumin “Fadil Vokrri”;
Më 23.04.2019, një ekip nga QMU siguroi ushtrimin e reagimit ndaj tërmetit, që është
mbajtur në shkollën “Naim Frashëri”;
Sigurimi i maratonës së shkollave të Prishtinës, mbajtura më 24.04.2019 afër Fakultetit
Teknik;
Sigurimin e protestës paqësore para Prokurorisë, të organizuar nga subjekti politik
Vetëvendosje, e mbajtur më 26.04.2019;
Sigurimi i garave ndërkombëtare “Prishtina International Half-Marathon”, me 4 ekipe
mjekësore, mbajtur më 28.04.2019.

EVM – Prill 2019
Temat ishin:

-

Më 25.04.2019, është mbajtur mbledhja e Kolegjiumit mjekësor dhe ligjëratat e radhës
në kuadër të EVM, Edema pulmonare dhe Embolia pulmonare.
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Shërbimet në muajin prill 2019 – QMU
Vizita mjekësore në terren – 172;
Vizita tjera mjekësore – 1050;
Vizita mjekësore në QMU – 528;
Shërbimi i kirurgjisë së vogël – 34;
Shërbimi i reanimimit terren – 6;
Shërbimi i reanimimit QMU - 4
Shërbimi observim – 219;
Shërbimi i infermierisë – 170;
Aksidente – 66;
Fatkeqësi në punë – 13;
Fatkeqësi të tjera – 64;
Shërbimi laboratorik – 158;
EKG – 62;
Transportet – 279;
Konstatim vdekje – 46;
Gjithsej 2871.
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