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PËRMBLEDHJE E PERGJITHËSHME E RAPORTIMIT 

 

Numri i rasteve të reja pozitive gjatë këtij muaji ishte më i lartë se muaji i kaluar, ndërsa numri i 

të shëruarëve më i ulët! 

Punët dhe aktivitetet kanë vazhduar sipas rregullave dhe masave të MSH dhe rekomandimeve të 

Institutit! 

 

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUDHËS 

RAPORTUESE 

 

- Puna ka vazhduar me orar dhe kapacitet të plotë, por gjithsesi duke ju përmbajtur masave 

të MSH dhe rekomandimeve të IKSHPK- së! 

- Numri i pacientëve dhe marrësëve të shërbimeve është rritur dukshëm! 

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

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

QKMF! 

- 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! 

- Automjetet kanë qenë në gjendje të rregullt në sigurimin e ofrimit të shërbimeve të 

pacientëve, servisimet janë kryer me kohë dhe regjistrimi i automjeteve.  
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- Jemi furnizuar me barna dhe materiale mjekësore  rreth 60 % të kërkesës. 

- Autoambulanca dhe autokombi për hemodializë për pacient në hemodializë, janë në 

funksion cdo ditë!  

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

- Ofrimi i shërbimeve në Qendrën e Azilit Magurë gjithashtu! 

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

si dhe pajisje mbrojtëse për personel 

- Ka vazhduar furnizimi me pelet për ngrohje qendrore në QKMF dhe punkte! 

 

Pandemia gjatë muajit Tetor: 

 

Nga 375 qytetarë të testuar në SARS-COV2 gjatë këtij muaji, 88 gjithsejt rezultuan pozitiv, 

ndërsa vetëm 26 janë të shëruar  (konkretisht nga 05.08.- 01.11.). 

Duke zbatuar të gjitha rekomandimet e IKShPK dhe MSH, në QKMF kanë vazhduar me 

kompetencë diagnostikimin klinik në bazë të simptomave dhe trajtimin e tyre ditor nga mjeku 

familjar në pjesën e objektit tashmë të ndarë në QKMF – së në dy dhoma me gjashtë shtretër,  

marrjen e infusioneve dhe sipas nevojës Oxygeno-terapi. 

Gjithashtu edhe në punkte ka vazhduar trajtimi dhe shërbimi mjekësor i të prekurëve nga virusi 

SarsCov -2 në orar të veqantë të përcaktuar më herët ( 16:00 – 18: 00). 

Ambulanca Covid ka ofruar shërbime shtatë ditë në javë nga 12 orë në ditë, dmth. me dy 

ndërrime, dhe gjatë shtatë ditëve në javë (edhe vikendeve). 

 

Aktivitetet dhe Punët e realizuara: 

 

- Kemi filluar dhe kemi përfunduar kërkesat dhe procedurat për mallëra dhe shërbime, me 

gjitha specifikacionet dhe paramasat e kërkuara 

- Në kuadër të kësaj kategorie jemi munduar të përfshijmë gjitha ato mallëra që do të 

përmirsojnë dukshëm standardin dhe kushtet e punës e me këtë edhe shërbimi ndaj pacientit 

dhe qytearit do të përmirësohet dukshëm. 

- Në këtë rast kemi bërë kërkesen për veshmbathje të stafit, pajisje mbrojtëse anti Covid, 

uniforma, pastaj dyshek për pacient, qarshafa, jastëk. Pastaj klima, dyer druri, disponzer 

për letër, dezinfektues etj. 

- Ka përfunduar renovimi dhe instalimi i nxemjeve në AMF- Dobrajë, AMF- Babush, QMF 

– Janjevë dhe QMF – Magurë, ( investime kapitale të Komunës) 

- Ndërsa sa i përket punimeve në AMF –Dobrajë, gjithashtu investime kapitale nga Komuna, 

pas vlerësimit që kemi bërë me menaxherin e kontratës dhe menaxherët e QKMF- së, nuk 

kemi pranuar punën e tillë si të përfunduar, gjithashtu edhe menaxheri i kontratës nuk është 

pajtuar me punën e tillë si të përfunduar dhe ka dërguar ankesë në Prokurorim! 



 
 
 

  

- Në QMF- Magurë ende janë duke vazhduar punimet në renovimin e Qendrës, investim i 

AQH në vlerë prej 24.000 euro, dhe punët janë duke shkuar mirë! 

- Në AMF-Sllovi, pas kryerjes së vlerësimeve,kanë filluar punimet nga AQH në 

bashkëpunim me Komunën!  

- Është bërë renovimi dhe instalimi I nxemjeve në AMF dhe QMF 

- Nga ketegoria Mallëra dhe Shërbime janë shpallur tenderët për : a) furnizimi me pajisje 

për masa mbrojtëse për personel në Institucionet shëndetësore, b) furnizimi me dyer druri 

për QKMF dhe pjesa tjetër e mbetur pritet të shpallen në muajin e ardhshëm,në nëntor! 

- Kemi pranuar auto veturën donacion nga Raiffaizen Banka përmes UNICEF-it për nevoja 

të QKMF-së, e kryesisht për shërbimin e Maternitetit për vizitat e nënave dhe fëmijëve deri 

në 3 vjeq! 

- Ka filluar faza për vaksinimin e rregullt të nxënësëve të Shkollës fillore  

- Vizitat sistematike të sportistëve kanë filluar dhe kanë zgjatur pothuaj tërë muajin ( gjithsej 

janë vizituar .. sportist!  

- Ofrimi i shërbimeve qendren e Azilit Magure! 

- Transporti i një pacienteje nga Shqipëria në Lipjan, 

- Përkrahja e aktiviteteve sportive me autoambulancë 

- Vizitat në punkte për vlerësimin e shërbimeve dhe veshtirësive në situatën e re me trajtimin 

e pacientëve COVID-19 pozitiv! (rreth 110 infuzione vetëm për pacientët covid-19 

pozitiv), kurse infuzione të rregullta 1250 

- Furnizimi me sasi të mjaftueshme me materijale për mbrojtje personale nga MSH, në 

muajin Tetor jemi furnizuar nga MSh me sasinë e mjaftueshme me alkool dhe dezinfektues  

 

Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale 

Gjatë këtij muajit, ky sektor ka vazhduar punën duke pranuar dhe shqyrtuar një numër të 

konsiderueshëm të kërkesave dhe lëndëve.  

Edhe në këtë sektor janë zbatuar rekomandimet dhe masat preventive e Institutit dhe MSH! 

Puna është kryer me kapacitet dhe orar të plotë! 

Drejtorati për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale gjatë muajit Tetor/2020 ka përfunduar 50 

kërkesa për ndihmë në mjete financiare të cilat kanë qenë në procedurë si dhe 30 kërkesa tjera 

janë në procedurë për realizim, si dhe janë shpërndarë 200 pako me gjëra ushqimore dhe 

higjenike për familjet në kushte të rënda ekonomike  

 

Qendra për Punë Sociale – QPS 

 

Gjithashtu QPS ka vazhduar me elanin e madh të punëve! 

 



 
 
 

  

Në Shtëpinë në Komunitet, gjithashtu është punuar me masa preventive. Gjatë këtij muaji gjendja 

e përgjithshme ka qenë e mirë në përgjithësi! Të gjithë punëtorët e SH.K kanë punuar sipas orarit 

të kujdestarisë. 

Nuk ka pasur të infektuar as nga ana e punëtorëve dhe as nga rezidentet!. 

Tenderi për aneks objektin për aktivitete i cili dështoi herën e kaluar, tani është rishpallur përsëri 

në këtë muaj! 

 

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 

187 53 0 134 0 181 3 1 1 1 0 0 63 121 

 

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 

punëtorëve 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 

231 59 0 165 6 213 3 1 1 1 0 0 91 139 

 

 

Në QKMF dhe punkte gjatë muajit Tetor 2020 janë kryer këto vizita dhe shërbime shëndetësore 

sipas statistikave të poshtë shënuara në tabelat 1 dhe 2 

            

Tabela 1. Raporti  statistikor:  Vizita mjekësore  

Totali i punëtorëve 231 Meshkuj 93 Femra 138 



 
 
 

  

           

Tabela 2  Shërbime shëndetësore 

01 Vizita mjekësore në QKMF 8562 

02 Vizita mjekësore në Punkte 4572 

03 Vizita në shërbimin e urgjencës 2957 

04 Vizita stomatologjike 748 

05 Vizita gjinekologjike 414 

06 Vizita pediatrike 158 

07 Vizita pulmologjike 23 

08 Vizita paliative 114 

09 Gjithsejt vizita mjekësore 17548 

10 Gjithsej ineksione 7235 

11 Gjithsej infuzione 3129 

12 Gjithsej lidhje-pasrim plage 1304 

13 Gjithsej Rtg exponime 496 

14 Gjithsej pacient ne laborator 1588 

15 Gjithsej lindje 0 

16 Gjithsej EKG 369 

17 Gjithsej Mamogrfi 0 

18 Gjithsej USG 129 

19 Gjithsej vizita shtepijake 24 

20 Gjithsej transport me autoambulanc 66 

21 Gjithsej Imobilizime 29 

22 Gjithsej Oksigjenoterapi 75 

23 Gjithsej Largim I Penjëve 74 

24 Gjithsej aksident trafiku 19 

25 Këshillimorja 224 

26 Gjithsej referime 1888 

27 Gjithsej vakcina 509 



 
 
 

  

 

Përqindja e referimeve 10.75 % 

Aksidente trafiku 19, në bazë të raporteve nga intervenimi i shërbimit të urgjencës së QKMF-së, 

krahasuar me muajin e kaluar ka rritje rreth 20 %!!! 

Të hyrat nga participimi: 

Periudha Te hyrat neto nga participimi ne vlerë Euro 

Tetor 2020   4,632.50€ 

 

 

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 

publik 

Doktorëshë Shqiptare 

 

Pasqyra totale e kërkesave  

#  

Lloji i kërkesës  

Të 

pranuara  

Të 

aprovuara 

Të 

refuzuara 

Në 

procedur 

 

1 Kërkesa për Strehim  / / / / 

2 Kërkesa për ndërtim-renovim të 

shtëpive 

4 / / 4 

28 Gjithsej sherbime 16649 

29 Perqindja e referimeve 10.75% 



 
 
 

  

3 Kërkesa për ndarjen e banesave me 

karakter social 

/ / / / 

4 Kërkesat për vazhdimin e kontratave 

për banim në Strehimore 

/ / / / 

5 Kërkesa për  mjete financiare  30 / / 30 

6 Kërkesa për shërim jashtë vendit 2 2 / / 

7 Kërkesa për realizimin e të drejtave të 

familjeve të veteranëve të luftë së 

UÇK,dëshmorëve,invalidëve,viktimave 

civile. 

/ / / / 

8 Kërkesa për qërtifikat të shtesave 

fëminore për punëtoret në boten e 

jashtme. 

5 5 / / 

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  

/ / / / 

12 Aktvendime të ndryshme të QKMF-së 2 2 / / 

13 Aktvendime për vazhdimin e qëndrimit 

të rezidentëve në Sh. e Komuniteteve 

/ / / / 

14 Aktvendime të ndryshme / / / / 

15 Kërkesa për praktik në QKMF 12 12 / / 

16 Vërtetime të ndryshme  5 5 / / 

17 Kërkesa të ndryshme  3           3 / / 



 
 
 

  

18 Ankesa Inspektorati të punës për 

pagesën e pagës jubilare për punëtoret 

e QKMF 

/          /  / 

19 Kërkesa për pagë jubilare nga 

punëtoret e QKMF 

5         / / 5 

 

 

 GJITHËSEJT   71 32 / 39 

 

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

 

Nr. 

 

Lloji i kërkesës 

 

 

1 Kërkesa për derivate të QKMF-së 21 

2 Kërkesa për derivat të QPS-së 4 

3 Kërkesa për material furnizues për QKMF-ë / 

4 Kërkesa për material furnizues për QPS-ë / 

 Nr. i përgjithshëm i kërkesave 25 

 

 

QENDRA PËR PUNË SOCIALE  

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

etnike në QPS. 

 

Nr. 

 

Emri dhe 

mbiemri 

 

Titulli i 

punës 

 

Përgatitja 

shkollore 

 

Koeficie

nti 

 

Shërbyes 

civil 

 

Status

i civil 

 

Nacionaliteti 

1. Makfirete 

Shamolli 

Drejtoreshë Fak. Filoz.  8 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 



 
 
 

  
2 Lorik 

Bërbatovci 

Udh. SHS-le Master Social 7.0 Akt-emrim ‘’ Shqiptar 

3 Udhëheq. 

SHNS 

Udhëheq.SH

NS 

Shkenca  

Sociale 

7..0 Pozitë e lirë ‘’ Shqiptar 

4 Habibe 

Selmani 

Zyrtar. AF. Bachelor 

Ekonomik 

6.5 Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

5 Bujare Haziri Zyrt. i SHS-le Master.Socio

logji 

6.5 Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

6 Fjolla Ibrahimi Zyrt. i SHS-le Master 

Psikologji 

6.5           ‘’ ‘’ Shqiptare 

7 Xheneta Isufi Zyrt. e SHS-

le 

Master 

Juridik 

6.0 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 

8 Behar 

Amerllahu  

Zyrt. SHS-le. Bachelor 

Juridik 

6.5 Akt-emërim ‘’ Shqiptar 

9 Qefsere 

Sllamniku 

Nëp. e SAS-it Shkollë e 

mesme 

5.5  Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

10 Venera 

Jashanica 

Nëp. e SAS-it Bachelor 

Psikologji 

6.5  Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

11 Igballe Berisha Nëp. e SAS-it Bachelor 

Sociale 

7.0 Akt-emërim ‘’ Shqiptare 

13 Slavisa  

Makximoviq  

Nëpunës i 

SAS-it. 

Sh. Mesme 5.5 Akt- emërim ‘’ Serb 

 

 

           Aktivitetet Kategoria 1  Kategoria 2 Gjithsej 

 A
P

L
IK

IM
I 

 

1. Nr.i rasteve që kanë aplikuar për 

herë të parë 

21 32 53 

 Sa prej tyre janë të aprovuara 1 18 19 

 Sa janë në shqyrtim 20 16 36 

 Sa prej tyre janë të refuzuara 3 6 9 



 
 
 

  

 R
IA

P
L

IK
IM

I 

 
2. Nr. i rast. telarguara per mosri-

aplikim 

5 4 9 

2.1 Numri i rasteve që kanë ri-aplikuar 68 107 175 

2.2 Nr.i  rasteve të larguar për 

mungesë të dokumentacionit 

 

4 

 

4 

 

8 

  
  
  

  
  
  
 V

E
R

IF
IK

IM
I 

 

 

3. Numri total i familjeve të  

verifikuara/ri-verifikuara 

 

86 

 

135 

 

221 

 Sa prej tyre janë aprovuar 

        

77 / 77 

  

 Sa prej tyre janë refuzuar/çregjistruar 

 

3 

 

3 

 

6 

 

K
O

M
.M

JE
K

S
O

R
 

4. Nr. i rasteve të dërgu. në komison 

mjekësor  (KM 

242 / 242 

  

 Numri I rasteve të aprovuara nga 

komisioni mjekësor 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
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ž
A
L
B
E

 

5. 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 ) 1 0 1 

 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 PUNËTORËVE NË SHTËPINË E KOMUNITETI NË LIPJAN 

STRUKTURA E REZIDENTEVE 

NACIONALITETI NUMRI FEMRA  MESHKUJ 

SHQIPËTAR 8 4 4 

ROM 2 2  

BOSHNJAK 1 1  

NUMRI I PERGJITHSHEM 11 7 4 

 

NR  
PERGATITJA 

PROFESIONALE 
Nacionaliteti  Femra 

 

Meshkuj 

 

  

 Gjithsej 

 

1 U.D e menaxhere Shqipëtar 1  1 

2 Infermier Shqipëtar  1 1 

3 Xhamprerës Shqipëtar  1 1 

4 Ndihmës Mjekësorë Shqipëtar 6 1 7 

    

Numri I 

përgjithshëm      

 

10 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

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

me situatën e Pandemisë. 

Në kuadër të Shërbimeve të integruara dhe në kuadër të edukimit dhe promovimit shëndetësor, 

gjatë këtij muaji kemi pasur aktivitete në formën e ligjëratave të cilat kryesisht janë zhvilluar në 

vendet rurale si në; fshatin Gadime dhe Janjevë me temat Hipertensioni dhe Diabeti të cilat janë 

mbajtur në kuadër të bashkëpunimit të Komunës me AQH- në dhe të cilat janë mirëpritur 



 
 
 

  

jashtëzakonisht mirë nga ana e qytetarëve. Vlen të theksoj se ligjëratat janë mbajtur me numër të 

kufizuar dhe duke respektuar masat mbrojtëse dhe rekomandimet e Insitutit. 

Gjithashtu në kuadër të muajit Tetor, si muaj i vetëdijësimit dhe ndërgjegjësimit janë zhvilluar 

disa aktivitete dhe janë mirëpritur nga ana e qytetarëve e veqanërsisht grave! 

 

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 

QKMF. Infektimi i stafit me Sars-Cov-2, pushimet verore stafi i reduktuar! 

QPS. Po ashtu i njejti shërbim është përballur me mungesë të zyrtarëve për të menaxhuar me 

kërkesat e familjeve në nevojë për AS-le. 

 

REKOMANDIME 

Planifikimi për muajin Nëntor: 

- Vazhdimi i zbatimit të masave për parandalimin e Epidemisë me COVID 19! 

- Plotësimin e vendit të lirë të punës me Pediatër edhe për mjekë tjerë pas aplikimit të disa 

mjekëve në konkursin e shpallur nga Ministria! 

- Fillimi i furnizimit me aparatura mjekësore, dhe gjitha atyre që kemi bërë kërkesat  

- Perurimi pas përfundimit të renovimeve në QMF – Magurë dhe AMF- Sllovi  

- Realizimi i përmbylljes së projekteve për mallra dhe shërbime 

- Muajin e ardhshëm është planifikuar ceremonia e pranim dorëzimit të veturës, donacion 

nga Unicef dhe banka Raiffaisen! 

- Edukim të vazhdueshëm shëndetësor edhe ngritjen e kapaciteteve menaxhuese dhe 

përmirësimin e vazhdueshëm të qasjes gjatë shërbimeve që ofrojnë! 

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

 

QËSHTJE TË TJERA  

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

 

 

 


