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PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT 

 

Muaji Dhjetor shënoi prap raste të reja pozitive me Covid- 19. Punët dhe aktivitetet kanë vazhduar 

sipas rregullave dhe masave të MSH dhe rekomandimeve të Institutit! 

 

Pandemia gjatë muajit Dhjetor: 

 

Nga 956 qytetarë të testuar në SARS-COV2 gjatë këtij muaji, 381 rezultuan pozitiv, ndërsa 551  

të shëruar dhe 4 të vdekur! 

Duke zbatuar të gjitha rekomandimet e IKShPK dhe MSH, në QKMF pacientët Covid 19 pozitiv 

janë trajtuar tani në objektin e Maternitetit, i cili posedon një hapsirë të mjaftueshme dhe një 

numër të konsiderueshëm të shtretërëve. 

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). 

Atëherë, qysh prej fillimit të Pandemisë e deri me datë  31.12.2020, bazuar gjithnjë në rrezultatet 

e rregullta të IKSHPK, në Komunën tonë  janë identifikuar 1388 raste pozitive, 1069 të shëruar, 

26 të vdekur dhe 293 raste aktive!  
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PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË 

PERIUDHËS RAPORTUESE 

 

Përpos menaxhimit të Pandemisë, ne kemi vazhduar edhe me punët e përditshme dhe punët rreth 

përmbylljes së vitit. Ka qenë muaji bukur i ngarkuar në përmbylljen e gjitha pagesave dhe 

nënshkrimin e përfundimit të kontratave për investimet e realizuara, qofshin ato kapitale apo nga 

kategoria mallëra dhe shërbime! 

Me këtë rast ne kemi realizuar pothuajse gjitha punët e planifikuara, si : 

 

- Furnizimi me inventar në QKMF dhe shpërndarja e tij 

- Përfundimi i furnizimit me Investime nga mallëra dhe shërbime 

- Ka përfunduar asflaltimi i parkingut në QKMF 

- Ka përfunduar projekti për shërbime të integruara nga AQH për QMF Magurë në 

përmirësimin e cilësisë duke renovuar QMF Magurë komplet dhe duke e pajisur me 

inventar në gjitha ordinancat. Projekti kap shumën mbi 25 mijë euro. 

- Po nga ky bashkëpunim i Komunës me AQH, ne kemi përfituar nga AQH edhe për AMF- 

Sllovi dhe AMF- Kraishtë, në renovim dhe furnizim me inventar dhe pajisje për edukim 

shëndetësor! 

- Ka përfunduar vendosja e dyerëve në QMF-Magurë, AMF-Babush dhe Rubofc 

- Është përmbyllur pagesa e operatorit me furnizim pajisje mjekësore e cila është 

kompletuar, 

- Janë renovuar WC në QMF-Magurë (nyjet sanitare) 

- Renovimi i QMF-Janjevë ka ngelur në disa intervenime të vogla dhe më nuk është kryer! 

- Jemi furnizuar pastaj me 16 shtretër elektrik, të kompletuar me dyshek dhe varëset e veta 

- Jemi furnizuar me dyshek, mbulesa, jastëk, shtresë për dekubit, uniforma komplet për 

stafin, uniforma komplet për stafin mbështës, qarshafa njëpërdorimësh! 

- Jemi furnizuar me klima ( 30 copë) dhe  janë vendosur të gjitha! 

- Është demoluar veranda në Shtëpinë e Komunitetit, ka filluar dhe ka përfunduar ndërtimi 

i annex objektivin 

 

- Aktivitete tjera 

- Kemi prit në vizitë në QKMF kryetarin e Komunës z. Imri Ahmeti, me focus vizita e 

pacientëve Covid – pozitiv 

- Shërbimet shëndetësore 

- Puna ka vazhduar me orar dhe kapacitet të plotë gjithsesi duke i u përmbajtur masave të 

MSH dhe rekomandimeve të IKSHPK- së! 

- Numri i pacientëve dhe marrësëve të shërbimeve është rritur dukshëm, ndërsa i pacientëve 

Covid 19 ka qenë më i vogël 



- 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.  

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

funksion cdo ditë!  

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

- Ofrimi i shërbimeve në Qendrën e Azilit Magurë gjithashtu! 

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

si dhe pajisje mbrojtëse për personel 

- Vazhdojmë të mbulojmë aeroportin me staf infermieror sipas vendimit të MSh 

- Janë furnizuar me meteriale mjekësore dhe mjete mbrojtëse personale si dhe dezinfektues. 

- Janë zhvilluar aktivitete në kuadër ZHVP-së me staf lidhur me shërbimet shëndetësore të 

integruara, po ashtu edhe në menaxhimin e infeksioneve, menaxhimin e cilësisë dhe 

kujdesi ndaj të moshuarëve 

- Prezantimi i rezultateve të punës 2020 në QKMF bashkë me drejtorin e QKMF-së 

- Kemi pranuar donacione nga UNICEF mjete higjienike (dezinfektues, leter, fshesa etj) 

- Kemi kryer shpërndarjen e inventarit në punkte.  

- Furnizimi me material mjekesor dhe laboratorik është kryer sipas kerkesave nga shefat e 

sektorve, furnizimi me barna dhe materijal mjekesor nga MSh është rreth 60%! 

- Orai i punës është zhvilluar normalisht,  

- Ambulanca Covid ka ofruar shërbime  shtat ditë në javë nga 12 orë në ditë, me dy ndërrime, 

dhe gjatë shtatë ditëve në javë(edhe vikendeve) 

- QMF Shalë është lyer nga jashtë me fasadë nga brenda dhe jashtë nga donatori të familjës 

Shamolli nga Shala! 

 

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! 

 

Qendra për Punë Sociale – QPS 

Gjithashtu QPS ka vazhduar me elanin e madh të punëve! Punë admnistrative dhe me palë, si dhe 

rreth menaxhimit të buxhetit për shkak të situatës së krijuar nga Covid 19.  

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!. 



 

STATISTIKAT 

 

Struktura e punëtorëve në QKMF në muajin Dhjetor 2020 

Totali 

Punëtor 

Shëndetëso

r 

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 

184 49 0 134 0 18

1 

3 1 1 1 0 0 62 118 

Punëtorë 

Administrat

e 

Struktura   Kualifikuese Struktura  Etnike Struktura Gjinore 

Superiore I 

lartë 

Sh. e 

Mesme 

Sh. 

Fillore 

Sh S B Kr

o. 

A R Te 

tjerë 

Meshku

j 

Femra 

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

Punëtorë 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 

tjer

ë 

Meshkuj Fem

ra 

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

 

 

 

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

sipas statistikave të poshtë shënuara në tabelat 1 dhe 2       

    

 

 

 

Totali i punëtorëve 227 Meshkuj 92 Femra 135 



Tabela 1    Raporti  statistikor:  Vizita mjekësore  

 

   Tabela 2  Shërbime shëndetësore 

01 Vizita mjeksore në QKMF 8837 

02 Vizita mjeksore në Punkte 4683 

03 Vizita në shërbimin e Urgjencës 2463 

04 Vizita në sektorin e Stomatologjisë                                758 

05 Vizita gjinekologjike në Maternitet 290 

06 Vizita Pediatrike 307 

07 Vizita Pulmologjike 21 

08 Vizita në Kujdesin Paliativ 105 

09 Gjithsej vizita mjeksore 17464 

10 Gjithsej injeksione 6411 

11 Gjithsej infuzjone 2972 

12 Gjithsej lidhje - pastrim plage 968 

13 Gjithsej Rtg exponime 715 

14 Gjithsej pacient në laborator 1593 

15 Gjithsej lindje 1 

16 Gjithsej EKG 309 

17 Gjithse Mamogrfi 0 

18 Gjithsej USG 107 

19 Gjithsej vizita shtëpiake 45 

20 Gjithsej transport me autoambulancë 92 

21 Gjithsej Imobilizime 25 

22 Gjithsej Oksigjenoterapi 110 

23 Gjithsej Largim i Penjëve 69 

24 Gjithsej aksident trafiku 25 

25 Këshillimorja 149 

26 Gjithsej referime 1064 

27 Gjithsej vakcina 7782 



Të hyrat nga participimi: 

Periudha Të hyrat neto nga participimi ne vlerë Euro 

Dhjetor 

2020 

  4,058.50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QENDRA PËR PUNË SOCIALE 

 

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

 

Nr. 

 

Emri dhe 

mbiemri 

 

Titulli i punës 

 

Përgatitja 

shkollore 

 

Koeficie

nti 

 

Shërbyes 

civil 

 

Statusi 

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.SHN

S 

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.Sociolo

gji 

6.5 Akt-emrim ‘’ Shqiptare 

6 Fjolla Ibrahimi Zyrt. i SHS-le Master 

Psikologji 

6.5           ‘’ ‘’ Shqiptare 

28 Gjithsej infuzione te pacientet me covid-19 1606 

29 Gjithsej sherbime 24043 

30 Përqindja e referimeve 6.09% 



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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Tab. 1. Shërbimin Social: Shërbimet dhe klientët.  

 

Shërbimet 

 

Numri i 

rasteve 

 

Klientë 

 

Numri i 

rasteve 

 

Vendosja e fëmijëve të braktisur në 

spital 

 

1 

 

Strehim i fëmijës jasht familjes  

 

1 

Vendosja në strehim familjar 1 Fëmijë me sjellje asociale  

Shërbime për të mituritr  me AK.  Të mitur  konflik. ligjin 6 

Këshillim për bashkëshortët  3 Të mitur  me aftësi të kufizuar  3 

Sh. Të miturëve –delikuencë. 4 Viktima të dhunës në familje 2 

Besim i femijeve-kotakte. 2 Vendosja në strehim familjar   

Shërbime për të mituritr  me AK.  20 Viktima e krimeve seksuale 1 

Intervenime të përgjithshme 93 Klient në nevojë për shërbime  24 

Kujdestari  3 Klient vendor që kërkojnë fëmijë 

për adoptim. 

2 

Këshillim psiko-social 1 Viktima të trafikimit   

Sanim i marredhenieve familjare 1 Fëmijë të pa shoqëruar  2 

Intervenim gjatë orarit të 

kujdestarisë  

4 Punë e rrezikshme e fëmijëve  1 

 

Total 

 

135 

 

Numri i përgjithshëm 

 

41 



 

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. 

 

8 

 

14 

 

22 

Sa prej tyre janë të aprovuara 7 3 10 

Sa janë në shqyrtim  4 9 13 

Sa prej tyre janë të refuzuara  3 5 8 

  
  
 

  
  

  
  

R
IA

P
L

IK
IM

I 

 

2. Numri i rasteve të larguara për 

mos ri-aplikim.   

0 0 0 

2.1 Numri i rasteve që kanë ri-

aplikuar   

91 90 181 

2.2 Numri i rasteve të larguar për 

mungesë të dokumentacioni 

7 5 12 

   
  
  
  

 V
E

R
IF

IK
IM

I 

 

3.Numri total i familjeve të 

verifikuara/ri-verifikuara 

91 90 181 

Sa prej tyre janë aprovuar  96 90 186 

Sa prej 

tyrjanërefuzuar/çregjistruar 

7 6 13 

 

K
O

M
.M

J
E

K
Ë

S
O

R
 

 

4. Numri i rasteve të dërguara në 

Komision Mjekësor (KM)   

105 / 105 

Numri i rasteve të aprovuara nga 

KM 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Numri i rasteve të refuzuara nga 

KM 

  

   



 

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 2 / 2 / 

3 Kërkesa për ndarjen e banesave me 

karakter social 

/ / / / 

4 Kërkesat për vazhdimin e kontratave për 

banim në Strehimore 

/ / / / 

5 Kërkesa për  mjete financiare  22 / 22  / 

6 Kërkesa për shërim jashtë vendit / / / / 

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. 

3 3 / / 

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  

1 1 / / 

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

13 Aktvendime për vazhdimin e qëndrimit 

të rezidentëve në Sh. e Komuniteteve 

10 10 / / 

14 Aktvendime të ndryshme / / / / 

15 Kërkesa për praktikë në QKMF 13 13 / / 

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 

  

/          /  / 

19 Kërkesa për pagë jubilare nga punëtoret 

e QKMF 

/         / / / 

 

 

 GJITHËSEJT   61 37 24 / 

 

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

 

Nr. Lloji i kërkesës  

 

1 Kërkesa për derivate të QKMF-së 28 

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 31 

 

 

 

DISKUTIME PUBLIKE 

 

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

me situatën e Pandemisë. 

Takime me përfaqësues të OJQ, takime dhe intervista për media, etj. 

 

 

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 

Mbingarkesa në përmbylljen e punëve në përfundimin e vitit në afat të caktuar 

Stafi I infektur me Covid-19 

Rtg nuk ka punuar rregullisht si pasojë e ndërhyrjeve të KEDS-it në trafo, ky problem po na përcjell 

vazhdimisht, sa herë të ketë ndërhyrje në trafo nga KEDS-i po kemi prishje në pajisje sidomos në 

aparatin e rëntgenit. 

Në QPS- mungesa e veturës për realizimin e shërbimeve 

 

REKOMANDIME 

Planifikimi për muajin Janar 2021 

- Përfundimi i raportit vjetor 

- Përfundimi i raportit mbi Pandeminë në Komunën tonë 

- Menaxhimi në vazhdimësi i situatës me Pandeminë 

- Planifikimi rreth bugjetit për vitin e ardhshëm 

- Perfindimi i draft planit të veprimit për vitin 2021 

- Furnizimi me pajisje mjekësore dhe aparaturë mjekësore 

- Realizimi i përmbyllies së projekteve të pa përfunduara në vitin 2020 

- Fillimi i proceduarve të prokurimit sipas planit të realizimit të projekteve për vitin 2021 

 



 


