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PËRMBLEDHJE E PERGJITHËSHME E RAPORTIMIT 

 

Muaji Korrik shënoi numër bukur të madh të rasteve pozitive me Covid- 19.  Prej fillimit të 

Pandemisë, në gjithë muajin gjithsej u konfirmuan zyrtarisht 167 raste pozitive Covid-19, 102 të 

shëruar dhe jo zyrtarisht 3 të vdekur.  

Bazuar në këtë u shtuan edhe shumë masa, shumë aktivitete dhe angazhime për shkak të situatës 

që u krijua, të cilat më konkretisht do t’i cekim në Punët dhe aktivitetet e realizuara. 

Ne kemi vazhduar punën dhe aktivitetet gjithnjë konform rregullave dhe masave të MSH dhe 

rekomandimeve të Institutit! 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUDHËS 

RAPORTUESE 

 

Me lehtësimin e masave nga ana e Qeverisë, puna ka vazhduar me orar dhe kapacitet të plotë, por 

gjithsesi duke ju përmbajtur rigorozikisht masave të MSH dhe rekomandimeve të IKSHPK- së! 

Por, pavarsisht nga kjo, numri i rasteve të prekur me Covid -19 pozitiv në këtë muaj u rrit 

dukshëm, fatkeqësisht dhe në mesin e tyre u preken edhe punëtorët shëndetësor dhe disa të 

tjerë u vet izoluan për shkak të kontakteve! 

Gjitha Shërbimet Shëndetësore janë kryer pa kufizime por me masa preventive. 

Numri i pacientëve dhe marrësve të sherbimeve është rritur dukshëm! 

Rivaksinimi i fëmijëve parashkollor ka vazhduar dhe thirrjes i janë përgjegjur mirë prindërit! 
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Shërbimi i Pediatrisë nuk ka punuar edhe gjatë këtij muaji, për shkak se Pediatri ka probleme 

shëndetësore dhe është në pushim mjekësor.  

Mirëmbajtja e objektit të QKMF dhe punkteve, si dhe dezinfektimi i rregullt i hapësirave të QKMF, 

QMF dhe AMF-ve pastaj edhe autoambulancat janë bërë rregullisht! 

Një pjesë e stafit kanë shfrytëzuar pjesën e parë të pushimeve vjetore 2020! 

Automjetet kanë qenë në gjendje të rregullt në sigurimin e ofrimit të shërbimit të pacientëve, 

servisimet janë kryer me kohë dhe regjistrimi i automjeteve. 

Gjithashtu edhe ekipi i kujdesit paliativ ka punuar rregullisht për çdo ditë pune! 

Të gjitha Institucionet e KPSH janë të furnizuara me barna esenciale, material medicinal  

si dhe pajisje mbrojtëse për personel! 

Furnizimi me material mjekësor dhe laboratorik është kryer sipas kërkesave nga shefat e sektorëve, 

gjithashtu edhe furnizimi me barna dhe material mjekësor  

Ofrimi i shërbimeve mjekësore në Aeroport dhe qendrën e Azilit Magurë janë kryer vazhdimisht! 

Vizitat në punkte për vlerësimin e shërbimeve dhe veshtirësive në situatën e re me epidemi! 

Aktivitete tjera : 

Është kryer kërkesë urgjente për vendosjen e xhamave mbrojtës në sportelin kryesor dhe në 

Urgjencë, 

Kemi kryer furnizimin me pompa dore për dezinfektim të hapësirave punuese në QKMF dhe 

punkte për shkak të rritjes së numrit të madh të pacientëve të infektuar! 

Trajnime me staf për menaxhimin e infeksioneve dhe përdorimi i antibiotikëve nga projekti me 

AQH-në, 

Vizitat në punkte për vlerësimin e shërbimeve dhe veshtirësive. 

Pandemia gjatë muajit Korrik: 

Numri më i madh i rasteve pozitive me Covid-19 ishte gjatë këtij muaji, qysh se ka filluar 

Pandemia. Duke zbatuar të gjitha rekomandimet e IKShPK dhe MSH, në Kujdesin Primar tani 

kanë filluar dhe ju ka dhënë kompetencë për të kryer diagnostikimin klinik ne bazë të 

simptomave për Sars-Cov-2(covid-19) dhe trajtimin e tyre nga mjeku familjar. 

Eshtë ndarë pjesë e veqantë në objektin QKMF – së  me tri dhoma me gjashtë shtretër, për 

trajtimin ditor të pacientëve të infektuar, marrjen e infusioneve apo edhe sipas nevojës Oxygeno-

terapi.  

Gjithashtu edhe në punkte kemi ndarë orar të veqantë për pacientët e prekur, për vizitë, trajtim 

dhe marrjen e terapisë- infusioneve apo O2. 

Personel i infektuar me COVID-19 janë gjithësej 6 të testuar ( tre mjek/e dhe tre Infermier/e 

ndërsa në vetizolim edhe disa të tjerë me simptoma dhe persona kontakti) 

Pacientet nuk lejohen pa maska dhe pa kaluar ne stacionin e dezinfektimit të hyjnë në QKMF, 

personeli është i furnizuar me maska dhe dorëza si dhe maska të fetyres 3D, 

 

Aktivitetet dhe Punët e realizuara: 

- Urdhëresen nga Kryetari e kemi perfunduara dhe dërguar edhe në formën elektronike 

edhe fizike 

- Aplikacionin për AQH për PROJEKTET PËR PËRMIRËSIMIN E CILËSIS 



- Draftin e parë i cili dokument është për Hartimin e Profilit të Komunës së Lipjanit,- 

AQH\ 

- Gjatë këtij muaji kemi zhvilluar takime me zyrtar nga AQH-Projekti, ku kemi marr 

aprovimin për intervenimet në QMF-Magure, investim ky i AQH në vlerë afër 24 

mijë euro 

- Të dhënat buxhetore për Visarin 

- Etj. 

 

Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale 

Gjatë periudhës së muajit Korrik, ky sektor ka vazhduar punën duke pranuar kështu dhe shqyrtuar 

një numër të konsiderueshëm të kërkesave dhe lëndëve.  

Edhe në këtë sektor kemi zbatuar rekomandimet dhe masat e Institutit dhe MSH por me orar të 

plotë por kapacitet të reduktuar! 

 

Qendra për Punë Sociale - QPS 

 

Gjithashtu edhe në QPS puna ka vazhduar me elanin e madh të punëve! 

Në kuadër të QPS janë zhvilluar aktivitete shtesë referuar situatës së krijuar për shkak të 

Pandemisë! Janë respektuar masat dhe udhëzimet e dalura nga IKSHPK, MSH, Ekzekutivi 

Komunës dhe Qeveria. 

Shërbimi Social ka mbajtur kujdestari 24/7 dhe nuk ka dështuar asnjë rast! 

Një numër i konsiderueshëm i aktiviteteve janë ralizuar përmes platformës online, për respektim 

të masave në ruajtje të Shëndetit Publik.  

Punë rreth kompletimit të dosjeve për pakon 15, si dhe rreth pagesave, administrimi me lëndët e 

suspenduara dhe me gabime eventuale.  

Deri më tani janë 926 përfitues nga pakoja emergjente fiskale, dhe një numër i konsiderueshëm 

i lëndëve për aplikim dhe riaplikim!  

 

Në Shtëpinë në Komunitet, gjithashtu është punuar me masa preventive por me staf të reduktuar 

dhe të organizuar me ditë të caktuara me orar, dhe sigurisht do të ndryshoj në raport me situatën 

por edhe për arsye të nevojës për kryerjen e shërbimeve shëndetësore, higjienike dhe aktivitetet e 

zakonshme.  

Gjendja shëndetësore e rezidentëve gjatë këtij muaji në përgjithësi ka qenë e mirë në përjashtim të 

disa krizave psiqike që kanë pasur disa rezidentë, mirëpo janë menaxhuar mirë. 

Vizitat nga familjarët janë ndaluar pos në raste të veqanta! 

Gjatë kësaj periudhe është bërë mirëmbajtja e oborrit, dezinfektimi, deratizimi dhe dezinsektimin 

në hapësirën mbrenda objektit dhe jashtë objektit!  
 

 



STATISTIKAT 

Struktura organizative e punëtorëve në QKMF 

Totali Punëtor 

Shëndetësor 

Struktura   Kualifikuese Struktura  Etnike Struktura Gjinore 

Superiore I/e Lartë Sh. e 

Mesme 

Sh. Fillore Sh S B Kro. A R Te 

tjerë 

Meshkuj Femra 

185 56 0 129 0 177 3 1 1 1 0 0 63 122 

 

Totali Punëtor 

Administrate 

Struktura   Kualifikuese Struktura  Etnike Struktura Gjinore 

Superiore I lartë Sh. e 

Mesme 

Sh. Fillore Sh S B Kro

. 

A R Te 

tjerë 

Meshkuj Femra 

8 3 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 4 4 

Totali i 

punëtorve në 

SISH 

             

2   2  2       2 0 

Totali Punëtor 

Sh. Teknike 

Struktura   Kualifikuese Struktura  Etnike Struktura Gjinore 

Superiore I lartë Sh. e 

Mesme 

Sh. Fillore Sh S B Kro

. 

A R Te 

tjerë 

Meshkuj Femra 

35 0 0 29 6 26 0 0 0 0 0 0 22 13 

 

 

   Tabela 1. Raporti  statistikor: Vizita mjekësore  

   Tabela 2  Shërbime shëndetësore 

01 Vizita mjekësore në QKMF 5846 

02 Vizita mjekësore në Punkte                       3442 

03 Vizita emergjente 2781 

04 Vizita stomatologjike 615 

05 Vizita gjinekologjike 368 

06 Vizita pediatrie 0 

07 Vizita pulmologjike 0 

08 Vizita paliative 113 

09 Gjithsejtë vizita mjekësore 13165 



Përqindja e referimeve 11.18 % 

Aksidente trafiku 09, në bazë të raporteve nga intervenimi i shërbimit  të  urgjencës së QKMF-së, ka rene 

numri i aksidenteve krahasuar me muajin e kaluar për 8.2%!  

Të hyrat nga participimi: 

Periudha Te hyrat neto nga participimi ne vlerë Euro 

Korrik 2020   3879.50€ 

10 Gjithsej injeksione 5852 

11 Gjithsej infuzione 2819 

12 Gjithsej lidhje-pastrim plage 1230 

13 Gjithsej Rtg exponime 324 

14 Gjithsej pacient ne laborator 856 

15 Gjithsej lindje 0 

16 Gjithsej EKG 199 

17 Gjithsej Mamogrfi 0 

18 Gjithsej USG 50 

19 Gjithsej vizita shtëpiake 20 

20 Gjithsej transport me autoambulancë 72 

21 Gjithsej Imobilizime 41 

22 Gjithsej Oksigjenoterapi 111 

23 Gjithsej Largim i penjëve 79 

24 Gjithsej aksident trafiku 9 

25 Këshillimorja 140 

26 Gjithsej referime 1473 

27 Gjithsej vaksina  

28 Infuzione për pacientët me COVID-19 të diagnostikuar Gjithsejt 406.p.s. mungon 

statistika për një javë 

29 Gjithsej shërbime 13275 

30 Përqindja e referimeve 11.18% 



DREJTORATI PËR SHËNDETËSI DHE PËRKUJDESJE SOCIALE 

 

Struktura aktuale e punëtorëve të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale 

Nr. Emri dhe Mbiemri Titulli i Pozitës Përgaditja 

Shkollore  

Nacionaliteti 

1 Albert Mustafa 

 

Udhëheqës i DSHP-së Jurist Shqiptar 

2 Agim Krasniqi 

 

Zyrtar për çështje sociale Ekonomist Shqiptar 

3 Dr.Sevdije 

Vishesella 

Zyrtare  për shëndet 

public 

Doktorëshë Shqiptare 

 

 
Pasqyra totale e kërkesave  

#       

Lloji i kërkesës 

 

Të 

pranuara 

 

Të 

aprovuara 

 

Të 

refuzuara 

 

Në 

procedurë 

1 Kërkesa për Strehim  / / / / 

2 Kërkesa për ndërtim-renovim të 

shtëpive 

4 / / 4 

3 Kërkesa për ndarjen e banesave me 

karakter social 

/ / / / 

4 Kërkesat për vazhdimin e kontratave 

për banim në Strehimore 

/ / / / 

5 Kërkesa për mjete financiare  13 / / 13 

6 Kërkesa për shërim jashtë vendit / / / / 

7 Kërkesa për realizimin e të drejtave 

të familjeve të veteranëve të luftës së 

UÇK, dëshmorëve, invalidëve, 

viktimave civile. 

/ / / / 

8 Kërkesa për qërtifikatë të shtesave 

fëminore për punëtoret në botën e 

jashtme. 

4 4 / / 



9 Aktvendime për pagesën e punëve 

jashtë orarit të punës për QKMF 

/ / / / 

10 Aktvendime për pagesën e punëve 

jashtë orarit të punës për Shtëpinë e 

Komuniteteve 

3 3 / / 

11 Aktvendime për pushim pa pagesë 

në QKMF  

2 2 / / 

12 Aktvendime të ndryshme të QKMF-

së 

1 1 / / 

13 Aktvendime për vazhdimin e 

qëndrimit të rezidentëve në Sh. e 

Komuniteteve 

/ / / / 

14 Aktvendime të ndryshme 1 1 / / 

15 Kërkesa për praktik në QKMF 6 6 / / 

16 Vërtetime të ndryshme  2 2 / / 

17 Kërkesa të ndryshme  3 3 / / 

18 Ankesa Inspektorati të punës për 

pagesën e pagës jubilare për 

punëtoret e QKMF 

  

3 3  / 

19 Kërkesa për pagë jubilare nga 

punëtoret e QKMF 

/ / / / 

 

 

 GJITHËSEJT   42 25  17 

 

 

 

 

 



Pasqyra totale e kërkesave javore  për të cilat nuk udhëhiqet procedurë administrative 

Nr. Lloji i kërkesës  

1 Kërkesa për derivate të QKMF-së 20 

2 Kërkesa për derivat të QPS-së 3 

3 Kërkesa për material furnizues për QKMF-ë / 

4 Kërkesa për material furnizues për QPS-ë / 

 Nr. i përgjithshëm i kërkesave 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QENDRA PËR PUNË SOCIALE 

 

 

I.  Struktura kualifikuese e zyrtarëve në QPS 

 

Nr 

 

     Kualifikimi 

 

Numri i zyrtarëve 

 

Përqindja sipas kualifikimit 

 

 

 

1. Shkollë e Mesme 3 25% 

2. Bachelor 4 33% 

3. Master 5 42% 

 

     II. Struktura Gjinore  e zyrtarëve në QPS 

 

Nr.  

 

Struktura Gjinore 

 

Numri i zyrtarëve 

 

Përqindja sipas kualifikimit 

 

1. Meshkuj 3 75% 

2. Femra 9 25% 

 

Tab.2. Struktura e punëtorëve sipas vendit të punës,  kualifikimit, koeficientit, statusit, dhe përkatesisë  

etnike në QPS. 

 

N

r. 

 

Emri dhe mbiemri 

 

Titulli i 

punës 

 

Përgatitja 

shkollore 

 

Koeficient

i 

 

Shërbyes civil 

 

Statu

si 

civil 

 

Nacionali

teti 

 

1 

 

Makfirete 

Shamolli 

 

 Drejtore 

 

Fak. Filoz.  

 

8 

 

Akt-emërim 

 

‘’ 

 

Shqiptare 

2 Lorik Bërbatovci Udh. SHS-le Mas. Sociale. 7.0 Akt-emrim ‘’ Shqiptar 

3 Udhëheq. SHNS Udhëheq.SH

NS 

Shk. Sociale 7..0 Pozitë e lirë ‘’ Shqiptar 



4 Habibe Selmani Zyrtar. AF. Bach. Ekon. 6.5 Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

5 Bujare Haziri Zyrt. i SHS-

le 

 

Mast.Sociolo

gj 

6.5 Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

6 Fjolla Ibrahimi Zyrt. i SHS-

le 

Mas. Psikol. 6.5           ‘’ ‘’ Shqiptare 

7 Xheneta Isufi Zyrt. e SHS-

le 

Mas. Juridik. 6.0 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 

8 Behar Amerllahu  Zyrt. SHS-le. Bach. Juridik 6.5 Akt-emërim ‘’ Shqiptar 

9 Qefsere 

Sllamniku 

Nëp. e SAS-

it 

Shk.mesme 5.5  Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

10 Venera Jashanica Nëp. e SAS-

it 

Bach 

psikolog 

6.5  Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

11 Igballe Berisha Nëp. e SAS-

it 

Bach. Sociale 7.0 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 

12 Florije Olluri Nëp. e SAS-

it. 

Shk. Mesme 5.5 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 

13 Slavisha 

Maksimoviq 

Nëp. i SAS-

it. 

Sh. Messme 5.5 Akt-emërim ‘’ Serb 

 

 

    

Punët dhe aktivitetet e realizuara gjatë muajit Korrik 2020 

 

Tab. 1. Shërbimin Social: Shërbimet dhe klientët.  

 

Shërbimet 

 

Numri i 

rasteve 

 

Klientë 

 

Numri i 

rasteve 

 

Këshilla martesore  2 Keshilla martesore / 

Shërbime për fëmijët me AK 2 Riitegrim i fëmijëve / 

Intervenimi  i viktimave 7 Të mitur  konflik. ligjin 13 

Shërbime për të moshuar 2 Fëmijet me aftësi të kufizuar 

fëmijë 
1 

Sh.  Të miturve – delikuencë. 5 Të rritur  me aftësi të kufizuar  / 

Besim i femijeve-kotakte. 2 Viktima të dhunës në familje 5 

Këshillime psiko- sociale 3 Martesa të parakohëshme 2 

Intervenime në kujdestari 16 Viktima të trafikimit / 

Intervenimet e pergj. 85 Klient të tjerë 35 

Total : 248 Totali: 57 



 
 Shërbimi Social në QPS-Lipjan. 

 
Shërbimit të Asistencës Sociale 

  

Aktivitetet 

 

Kategoria 1 

 

Kategoria 2 

 

Gjithsej 

 

A
P

L
IK

IM
I 

 

1.Numri  i rasteve që kanë 

aplikuar për  herë të parë. 

 

3 

 

5 

 

8 

Sa prej tyre janë të aprovuara 0 1 1 

Sa janë në shqyrtim 3 4 7 

Sa prej tyre janë të refuzuara 0 0 0 

   
  
  
 R

IA
P

L
IK

IM
I 

 

 

2. Numri  i rasteve të larguara 

për mos ri-aplikim 

0 0 01 

2.1 Numri i rasteve që  kanë 

ri-aplikuar 

31 55 86 

2.2 Numri  i rasteve të larguar 

për mungesë të 

dokumentacioni.   

0 0 0 

  
  
  

V
E

R
IF

IK
IM

I 

 

3.Numri total i familjeve të 

verifikuara/ri-verifikuara 

0 0 0 

Sa prej tyre janë aprovuar  31 55 86 

Sa prej 

tyrjanërefuzuar/çregjistruar 

0 0 0 

  
 

K
O

M
.M

J
E

K
S

O
R

 

4. Numri  i rasteve të 

dërguara. në Kom. Mjekësor  

3 0 3 

Numri i rasteve të aprovuara 

nga KM 

0 0 0 

Numri i rasteve të refuzuara 

nga KM 

0 0 0 



Numri i rasteve të kthyra nga 

KM për kompletim 

dokumentacioni   

0 0 0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A

N
K

E
S

A
T

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.Numri i ankesave të 

paraqitura nga Shfrytëzuesit    

0 0 0 

a) Në shkallë të 

parë( I ) 
0 0 0 

b) Në shkallë të 

dytë( II ) 
0 0 0 

Numri i ankesave të 

aprovuara  

0 0 0 

Numri i ankesave të refuzuara  0 0 0 

Numri I ankesave në shqyrtim 0 0 0 

Kontestet në Gjykata 0 0 0 

a) Kontestet të 

pranuara 
0 0 0 

            b)Konteste të 

refuzuara 

0 0 0 

 

 

  SHTËPIA ME BAZË NË KOMUNITET PËR PERSONA ME AFTËSI TË KUFIZUARA 
MENDORE- NGECJE NË ZHVILLIM MENDOR 

 

 

    

  STRUKTURA MOMENTALE E REZIDENTËVE NË SHTËPINË E KOMUNITETIT- LIPJAN 

 

STRUKTURA E REZIDENTEVE 

NACIONALITETI NUMRI FRMRA  MESHKUJ 

SHQIPËTAR 8 4 4 

ROM 2 2  

BOSHNJAK 1 1  

NUMRI I PERGJITHSHEM 11 7 4 



STRUKTURA MOMENTALE E PUNËTORËVE TË RREGULLT NË SHTËPINË E KOMUNITETIT 

NR  
PERGATITJA 

PROFESIONALE 
Nacionaliteti  Femra 

 

Meshkuj 

 

  

 Gjithsej 

 

1 U.D e Menagjeres Shqipëtare 1  1 

2 Infermier  Shqipëtarë  1 1 

3 Xhamprerës Shqipëtarë  1 1 

4 Ndihmësa Mjekësorë Shqipëtarë/e 6 1 7 

    

Numri I 

përgjithshëm      

 

10 

 

 

STRUKTURA MOMENTALE E PUNËTORËVE ME KONTRATË MBI VEPER NË SHTËPINË E 

KOMUNITETI NË LIPJAN 

NR  
PERGATITJA 

PROFESIONALE 
Nacionaliteti  Femra 

 

Meshkuj 

 

  

 Gjithsej 

 

1 Punëtor♪7 Sociale Shqipëtare 1  1 

 Infermiere Shqipëtare 1  1 

  
 

 
Numri I 

përgjithshëm      

 

2 

 

 

STRUKTURA MOMENTALE E PUNËTORËVE ME KONTRATË KORNIZË-  

NR  
PERGATITJA 

PROFESIONALE 
Nacionaliteti  Femra 

 

Meshkuj 
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DISKUTIME PUBLIKE 

 

Për shkak të situatës së krijuar nga Pandemia, të gjitha takimet sikurse edhe ato me karakter të 

EVP janë zhvilluar në platëformen elektronike online Zoom, Wibener etj.  

Takim online me drejtorë të Departamenteve organizuar nga Kolegjiumi për Shëndetësi lidhur 

me situatën e Pndemisë. 

Takim online me zyrtarët e AQH –së për programin “Shërbimet e integruara” 

Takim Zoom me AQH në QKMF “ Prezantimi I të gjeturave për implementimin e Pakosë së 

Shërbimeve) 

WIBENER me AQH – në : “Implementimi I Kujdesit të Integruar” në Komunën tonë” 

Takimi me Zoom me AQH për fillimin e implementimit të shërbimeve shëndetësore të 

integruara ku një grup punues jemi duke hartuar Draft - Dokumentin e Profilit të Komunës për 

shërbime shëndetësore të integruara! 

 

TAKIME TJERA 

Takime të rregullta me Kryetarin dhe me ekzekutivin e Komunës për menaxhimin e situatës për 

shkak të Pandemisë, poashtu edhe me bordin e drejtorëve për punët e realizuara dhe problemet 

apo sfidat në realizmin e objektivave të punës dhe menaxhimin sa më të mire të situatës! 

 

SFIDAT 

Staf i infektuar me COVID-19 deri me tani dhe kategoritë e liruara nga puna sipas 

rekomandimeve të Qeverisë, organizmi dhe riorganizmi! 

Furnizimi me barna dhe materijale tjera nga MSH, në muajin Korrik nuk jemi furnizuar fare! 

Kurse furnizimi për muajin Qershor ka qenë rreth 60% e nevojave të QKMF-së, 

Vizita dhe sherbimet mjekësore ende mbahen duke u kryer triazha e pacienteve, sasia e maskave 

dhe dorëzave shpenzohet dukshëm për shkak të masave parandaluese! 

Krijimi i situatës emergjente për shkak të Pandemisë, shumë aktivitete të paplanifikuara,   

Numri i rritur i rasteve me COVID, shtimi i orarit dhe ekipeve kujdestare në APN, përgjegjësia 

profesionale dhe rrezikshmëria e tyre!  

Nevoja e pajisjeve bazike (tensiometër, termometër, peshore, otoskop, oftalmoskop, glukometër, 

uniforma,etj.) për ordinanca të mjekut!  

Punimet në trafonë  e QKMF-së nga kompani private, ne nuk kemi pas asnjë njoftim paraprak për 

këto nderhyrje, si rezultat i kësaj ka ardhur deri te qrregullimi i punës se gjeneratorit dhe rrjetit të 

rrymes në QKMF, pastaj nga kjo prishje aparati i rentgenit më nuk ka funksionuar! 

Mungesa e veturës për shërbimet e QPS –së për kryerjen e shërbimeve në terren. 

Gjatë kësaj periudhe SHNS është përballur edhe me parashtruesit e kërkesave për pakon 15.  

Numri i këtyre qytetarëve ka qenë jashtzakonisht i madh, për faktin e mos ekzekutimit të disa 

pagesave, si dhe rrerth ankimimit, proces ky ende i pa filluar . 



Në Shtëpinë e Komunitetit: nuk ka diqka të veqantë për të cekur! 

 

 

REKOMANDIME 

 

Planifikimi për muajin Gusht: 

Vazhdimi i monitorimit dhe aplikimit të masave për parandalimin e epidemisë me COVID-19!  

Vazhdimi i planifikimit dhe implementimit të trajnimeve me AQH dhe projekteve online 

Plotësimin e vendit të lirë të punës me Pediatër! 

Fillimi i furnizimit me aparatura mjekësore, renovimi i dhe instalimi i nxemjeve në AMF-të të 

planifikuara nga viti 2019! 

Vizitat sistematike nga ekipa mjekësore e QKMF për 11 rezidentët e Shtëpisë së Komunitetit  

Vazhdimi i masave për parandalimin e Pandemisë COVID-19! 

Aktivitetet tjera:  

Servisimi i aparaturave të laboratorit në QKMF dhe QMF.  

Edukim të vazhdueshëm shëndetësor edhe për personelin shëndetësor, ngritjen e kapaciteteve 

menaxhuese dhe përmirësimin e vazhdueshëm të qasjes gjatë shërbimeve që ofrojnë! 

Komunikimet dhe raportimet e rregullta me udhehëqes të shërbimeve!  

 

QËSHTJE TË TJERA  

Veprime sipas situatës së kërkuar gjithnjë konform rregullave dhe përgjegjësive që na takojnë! 

 

 

 


