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RAPORT MUJOR PËR MUAJIN PRILL 2022 

 

 

1. Përmbledhje ekzekutive  

 

 

 

Projekti Ndertimi i ashensorit ne QKMF Lipjan ka përfunduar dhe është bërë pranimi teknik  

punimeve. Në muajin Maj pritet të lëshohet në perdorim. Ky project është shumë i mirëseardhur 

ngase ka qelluar te lëshohet në përdorim gjatë këtij viti i cili është Viti i Përsonave me Aftësi të 

Kufizuara.  

 

Ka filluar të implementohet projekti i Telemjekësisë në AMF Kraishtë. Komuna e Lipjanit është e 

para në nivel vendi në ofrimin e shërbimeve mjekësore përmes telemjekësisë. 

 

Më 12.04.2022 kemi pasur në vizitë Ambasadorin Zvicrran Shkëlëesia e tijë  Thomas Kolly,  

përfaqësuesët e Ambasadës Zivrrane: Mr. Laurent, Torche, Ms. Merita Stavileci Mustafa, Ms. 

Stéphanie Labité, Ministrin e Shëndetësisë Prof.Dr. Rifat Latifi, përfaqësusesit e projektit të AQH-

së: Mr. Nicu Fota dhe Ms. Qamile Ramadani. Ambasadorit, Ministrit dhe ekipës përcjellëse ua 

kemi prezentuar projektin e telemjekësisë në AMF Kraishtë.  

 

Në fushën e sigurisë shëndetësore, si komponentë e menaxhimit kualitativ të sherbimeve 

mjekësore, është duke u bërë avancim I theksuar. Është shënuar përparim i dukshëm në 

mirëmbajtjen dhe pastertinë brenda ambienteve të QKMF-s, QMFve dhe AMFve. Asnjë pacient 

nuk do të shërbehet pa u respektuar protokoli i higjienës dhe pa u bërë dezinfektimi si dhe pa u 

vendosur carcafët i rinjë për secilin pacient i cili merr shërbim. 

 

Lidhur me përmirësimin e kushteve të punës për stafin mjekësor dhe si dhe avancimin e 

shërbimeve mejësore për pacientin, kemi qenë në kontakt me shtëpinë projektuese  e cila n aka 

njoftuar se është duke punuar në hartimin e paramasave dhe parallogarive duke u bazuar në 

kërkesat e dorëzuara nga ana jonë:  

 Kërkesë për hartimin e Parmasës dhe Parllogarisë për Renovimin e Tualeteve në QKMF 

Lipjan, 

 Kërkesë për hartimin e Parmasës dhe Parllogarisë për Rregullimin e Dyshemesë me 

EPOKSIT në QKMF Lipjan, 

 Kërkesë për hartimin e Parmasës dhe Parllogarisë Renovimi i QKMF Lipjan Faza II 

 Kërkesë për Renovimin e QMF Shalë dhe QMF Magure.  

 

QKMF është duke punuar në hartimin e specifikave teknike si dhe paramasës dhe parallogarisë 

per inicim të procedurave per Furnizim me Aparatura Mjeksësore për QKMF Lipjan. Gjatë muajit 

Maj pritet te dorëzohet kërkesa e kompletuar pëe inicim te procedurave të prokurimit.  

 

 

Është duke vazhduar ofrimi i shërbimit të vaksinimit të rregullt në shkolla përmes ekipit mobil, si 

dhe vaksinimi kundër Covid19.    

 



Furnizimi me material mjekësor dhe laboratorik është kryer me rregull sipas kërkesave nga shefat 

e sektorëve. Furnizim me barna dhe material mjekësor nuk është duke u bërë i plotë nga Ministira 

e Shëndetësisë  

Furnizimi me insulin, I cili është bërë me vonesë  ne muajt e kaluar nga depo qendrore e Ministria 

e Shëndetësisë, në këtë muaj ka pasur përmirësim.  

 

Bashkëpunimi me AQH-në ka qenë i shkëlqyeshëm rreth implementimit të planeve dhe projekteve 

për insititucionet shëndetësore në Komunën e Lipjanit.  

 

2. Punët dhe aktivitetet e realizuara bazuar në Planit e Punës së DHSPS-së për vitin 2022  

 

Edhe në muajin Prill kemi inspektuar mbarëvajtjen në punë, mirëmbajtjen dhe higjienën në 

ambientet shëndetësore. Në këto fusha, është duke u shënuar avancim i ndjeshëm.  

Lidhur me menaxhimin e sistemit të radhës, edhe në ketë periudhë raportuese kemi vazhduar të 

punojmë në objektivin nr.1. Riorganizimi, përmirësimi i kushteve dhe avancimi i shërbimeve 

shëndetësore në Departamentin e Mjekësisë Familjare, nënobjektivi 1.a. Implementimi i sistemit 

elektronik të pritjes së radhës. Për meneaxhimin e sistemit të radhës, gjatë kësaj periudhe 

raportuese donatori Solabroate na ka informuar se është duke punuar ende në programin e sistemit 

të rendit.  

Implementimi i nënobjektivit 1.c. Implementimi i SISH-it, është duke shënuar rritje megjithatë për 

shkak të problemeve me serverin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe problemeve me rrjet, përdorimi 

dhe implementimi është duke u bërë me vështërsi.  

Me lëshimin e ashensorit në përdorim do të bëhet riorganizimi i ordinancave. Ky riorganizim ka 

për qëllim organizimin më të mirë të punës, krijimin e kushteve për mjeket dhe infermierët si dhe 

krijimin e mundësive për dhënje të shërbimeve më të mira mjekësore. Ky riorganizim do të 

mundësoj implementimin e nënobjektivit 1.d. Riorganizimi i ordinancave brenda QKMFs.  

Ëeb faqja e QKMF-se është në zhvillim e sipër nga AQH. Brenda ëeb faqes do të adresohet  

objektivit 1.f. Zhvillimi dhe implementimi i kutisë elektronike të ankesave në QKMF, QMF, AMF 

dhe urgjence. Jemi pajtuar që ky funksion të përfshihet në ëebfaqen e QKMF-së dhe të moitorohet 

nga menaxhmenti i QKMF-së dhe DSHPS-së.  

Poashtu, me AQH-në kemi mbajtur takime për fillimin e zbatimit të projektit Qendrat 

Demonstruese në QKMF, QMF-Gadime dhe AMF-Kraishtë si dhe kemi diskutuar statusin e 

projektit të Anshensorit në QKMF.  

Draft Strategjia dhe Plani i Veprimit për Përfshirjen Sociale 2022-2024 eshtë vendosur në ëebfaqe 

të Komunës per Konsultim Publik. Më 6 Maj 2022 do të mbahen dy dëgjime publike me qytatarë 

dhe me OJQ rrthe kësaj strategjie.  

Procedurat për lidhje të kontratës për furnizim me oksigjen nga kompanitë e licencuara kanë filluar 

dhe janë në fazën e prokurimit. 

Gjatë këtij muaji kemi organizuar disa takime me AQH-në për vazhdimin e implementimit të 

planeve në projektet me QKMF, QMF-Gadime dhe AMF-Kraishtë lidhur me Qendrat 

Demonstruese.  
 

3. Vaksinimi i rregullt dhe kundër Covid19 



Gjatë muajit Prill ka vazhduar rënja e numrit të përsonave të interesuar për vaksinim. Numri total 

i të vaksinuarëve, që nga fillimi i vaksinimit me vaksinën anti-Covid19 deri në fund të muajit Prill 

2022, është 61,690. Të vaksinuar me dozën e parë janë 31,810, me dozën e dytë 27,512 ndërsa me 

dozën e tretë 2,368.  

Gjatë muajt Prill janë vaksinuar 109 qytetar. Më dozën e parë janë vaksinuar 27, me dozën e dytë 

53 ndërsa me dozën e tretë janë vaksinuar 29 qytetar. 

Edhe gjatë këtij muaji ka vazhduar vaksinimi i qytetarëve me vaksinën anti-Covid-19 në shtëpi, 

Qendrën e Azilit në Magure  dhe në shkolla. 

Numri i përgjithshëm i të vaksinuarëve me vaksinën kundër gripeve është 2429. Kemi vazhduar 

me zbatimin e masave të rekomanduara nga MSH dhe IKSHPK për pandeminë Covid-19 dhe kemi 

qenë në koordinim me akterët relevant në Komunën e Lipjanit për zbatimin e masave të 

rekomanduara. 

Vaksinimi i rregullt në shkolla për klasat e I, VI dhe XII deri më tani është realizuar si në vijim: 

klasat e para 810 nxënës, klasat e gjashta 788 nxënës dhe klasat e dymbëdhjeta 628 nxënës. 

Realizmi i planififkimit është 98%. Gjatë muajit Maj do të kryhet vaksinimi në shkollën fillore në 

Brus edhe në dy shkolla private, Mehmet Akif dhe në shkollën Finlandeze.   

 

4. Testimet kunder Covid19 

Numri i rasteve me Covid-19, të infeksioneve me virusin Sars-Cov-2 (Covid-19) ka pasë rënie 

edhe gjatë muajit Prill 2022. 

Numri i përgjithshëm i tesimeve në muajin Prill 2022 ka qenë 189. Numi i të testuarve me rezultat 

pozitiv ka qenë 5 ndërsa numri i rezultateve negative 184.  

Hapsirat e adaptuara për trajtimin e pacientëve të infektuar me Sars-Cov-2, në sherbimin e 

pulmologjisë kanë qenë në shfrytëzim të pacientëve 12 orë në ditë. Gjatë kësaj periudhe ka pasë 

rënie të pacientëve për trajtim.. 

 

5. Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare QKMF  

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare QKMF, Qendra të Mjekësisë Familjare QMF dhe 

Ambulata të Mjekësisë Familjare AMF gjatë muajit Prill janë kreyr 29916 vizita dhe shërbime 

mjekësore.  

Në muajin Prill kanë qenë gjithsejt 17 aksidente trafiku.  

 

Tabela.1 Vizitat mjekësore të ofruara në të gjithë sektorët e QKMF-së, QMF dhe AMF. 

 

01 Vizita mjeksore nga Mjeku Familjar(MF)/Mjeku i 

Përgjitëshëm(MP) në QKMF 

7460 

02 Vizita mjeksore nga MF/MP në Punkte 3000 

03 Vizita në shërbimin e urgjencës 3777 



 

Tabela 2. Shërbimet shëndetësore të ofruara në të gjithë sektorët e QKMF-së, QMF dhe AMF. 

 

04 Vizita në shërbimin e stomatologjisë 500 

05 Vizita në shërbimin e gjinekologjisë/maternitet 396 

06 Vizita në shërbimin e pediatrisë 404 

07 Vizita në sherbimin e pulmologjisë 40 

08 Vizita në kujdesin paliativ 92 

09 Gjithsejt vizita mjekësore 15669 

10 Gjithsej ineksione 6453 

11 Gjithsej infuzione 2541 

12 Gjithsej lidhje-pasrim plage 1220 

13 Gjithsej Rtg exponime 230 

14 Gjithsej pacjent ne laborator 1421 

15 Gjithsej lindje 1 

16 Gjithsej EKG 343 

17 Gjithsej Mamogrfi 0 

18 Gjithsej USG 111 

19 Gjithsej vizita shtepijake 30 

20 Gjithsej transport me autoambulanc 50 

21 Gjithsej Imobilizime 50 

22 Gjithsej Oksigjenoterapi 104 

23 Gjithsej Largim i Penjëve 94 

24 Gjithsej aksident trafiku 17 

25 Këshillimorja 89 



 

6. Qendra për Punë Sociale QPS 

Tabela 3. Shërbimi Social: Shërbimet dhe klientët. 

 

Klientët  

 

Numri i 

rasteve 

 

Shërbimet  

 

Numri i 

rasteve 

Klientët të cilët kërkojnë fëmijë për 

strehim familjar. 

/ Shërbimet për të rritur me aftësi të 

kufizuara 
1 

Të mitur në konflikt me ligjin 28 Shërbime për të moshuarit 1 

Fëmijë me sjellje asociale  1 Shërbimet për të rriturit në konflikt me 

ligjin 

29 

Martesa e të miturve që dëshirojnë  

të hyjnë në  martesë 

/ Besimi i fëmijëve dhe mbikëqyrja e 

vizitave prindërore 

4 

Kujdestari për fëmijët  e pa 

shoqëruar  

3 Intervenim i viktimave 2 

Fëmijët e prindërve të penguar në 

kryerjen e detyrës prindërore 

/ Alimentacion  1 

Viktimat e dhunës në familje 2 Këshilla psiko-sociale 9 

Klientë tjerë në nevojë për shërbime 36 Kujdestaria 3 

Klientë në nevojë për këshillime 

martesore 

3 Intervenimet e përgjithshme 195 

Të moshuarit në nevojë për 

shërbime 

1 Mbajtja e kujdestarisë 24/7 11 

Klient me aftësi të kufizuar- fëmijët 1 Këshillim për bashkëshortët në 

martesë 

6 

Viktimat e krimeve seksuale / Sanim I maredhenieve familjare 1 

  Përfaqësues të përkohshëm  2 

Total 75 Numri i përgjithshëm i shërbimeve 265 

 

Tabela 4. Shërbimet e asistencës sociale.  

  

Aktivitetet 

 

Kategoria 1 

 

Kategoria 2  

 

Kategoria 3  

APLIKIMI 1.Numri i rasteve që kanë aplikuar për herë 

të parë  

0 2 2 

1.1.Sa prej tyre janë aprovuar 0 1 1 

1.2.Sa janë në shqyrtim 0 0 0 

26 Gjithsej referime 940 

27 Gjithsej vakcina anti-covid 19 109 

28 Gjithsej vaksina të rregullta 255 

29 Teste Rapide 189 

30 Gjithsej shërbime 14247 

31 Përqindja e referimeve 6.00% 



1.3.Sa prej tyre janë refuzuar 0 0 0 

RIAPLIKIMI 2.Numri i rasteve të larguara për mos 

riaplikim 

0 0 0 

2.1.Numri i rasteve që kanë aplikuar   65 106 171 

2.2 Numri i rasteve të larguara për 

mungesë të dokumentacionit  

1 0 1 

VERIFIKIMI  3.Numri total i familjeve të 

verifikuara/riverifikuara 

5 7 12 

3.1.Sa prej tyre janë aprovuar 5 7 12 

3.2.Sa prej tyre janë  refuzuar cregjistruar  0 0 0 

KOMISIONI 

MJEKËSOR  

4.Numri i rasteve të dërguara në komision 

mjekësor 

59 0 59 

4.1.Numri i rasteve të aprovuara nga KM 41 0 41 

4.2.Numri i rasteve të refuzuara nga KM 16 0 16 

4.3.Numri i rasteve të kthyera nga KM për 

kompletim dokumentacioni  

2 0 2 

ANKESAT 5. Numri i ankesave të paraqitura nga 

shfrytëzuesit  
3 1 4 

a) Në shkallë të parë (I) 0 0 0 

b) Në shkallë të dytë (II) 3 1 4 

Numri i ankesave të aprovuara  0 0 0 

Numri i ankesave të refuzuara 0 0 0 

Numri i ankesave në shqyrtim 3 1 4 

Kontestet në gjykata 0 0 0 

a) Konteste të pranuara 0 0 0 

b) Konteste të refuzuara 0 0 0 

     

 

7. Shtëpia me Bazë në Komunite 

Gjendja e përgjithshme e gjatë këti muaji ka qenë e mirë , nuk kemi pas ndonjë problem të theksuar. 

Gjatë këti muaji kemi bërë kërkesat për fillim të proceduarave të prokurimit për sigurim fizik si 

dhe për shëtitje të rezidentëve në ndonjë vend turistik ku të dy kërkesat janë në procedura të 

prokurimit. 

Gjithashtu është bërë kërkesa për hartim të paramases dhe parallogarisë për rregullim të aneks 

objektin mmirëpo ende nuk kemi projektin dhe e kemi të pamundur fillimin e procedurave pa 

projekt. 

Disa punëtorë ka përfunduar pjesen e dytë të pushimeve vjetore të vitit 2021, dhe kemi punuar me 

pjesen tjeter të stafit, vlen të ceket se edhe gjatë periudhes së pushimeve vjetore nuk kemi pas 

ndonjë problem. 

Gjendja shëndetsëore e rezidentëve gjatë këti muaji  në përgjithësi ka qenë e mirë në përjashtim të 

disa krizave psiqike që kanë pasur disa rezidentë, mirëpo vazhdimisht i kemi dërguar në spitalin e 

psikiartisë në Prishtinë dhe shumë mirë është menagjuar gjendja psiqike e rezidentëve, po ashtu 



rezidentët kanë pasur disa probleme të vogla shëndetësore  ku janë trajtura nga stafi i QKMF dhe 

stafi i shtëpisë së komunitetit. 

Gjatë kesaj periudhe kemi pasur vizitë nga familjaret e rezidentëve në institucion si dhe vizita 

shtëpiake të rezidentëve në familjet e tyre, gjithashtu kemi pas vizit nga udhëheqësit dhe stafi i 

stacionit policor – Lipjan. 

Mbrenda objektit zhvillohen aktivitete te lira me rezidentë si menyra e të ushqyerit, mbajtja e 

hixhienes personale , mbajtja e hixhenes në dhomat e gjumit, si dhe lojra të ndryshme ( me letra , 

vallzim ) . 

Gjatë këti muaji kemi pasë furnizim të mjaftueshëm të artikujve ushqimor,   artikujve higjienik,   

furnizime me veshmathje ,pasije tjera të nevojshme për shtëpinë , furnizim me barna, furnizmie 

me naftë për ngrohje, furnizime me naftë pë xhenerator, furnizime me naftë për vetur zyrtare. 

Gjatë keti muaji kemi pasur të arritura të ndryshme si ushqyeshmerinë e rezidentëve në menyrë të 

shëndetshme dhe dietale simbas llojit të diagnozes, shpërndarjen e terapisë në manyrë të rregullt, 

mirembajtjen e oborrit ,mirëmajtjen e hixhienes së hapsires së mbrendshme të objektit, , ,furnizim 

me paisje të nevojshme për shtëpi,kryerjen e obligimeve të kujdestarive të stafit kujdestarë 

,kryerjen e të gjitha obligimeve komunale, kryerjen e të gjitha obligimeve rreth furnizimeve të 

ndryshme qe kemi pasur për kete muaj. 

 

 

8. Investimet Kapitale 

Bazuar në informacionet nga AQH, punimet e ashensorit kanë pëefunduar. Inaugurimi do të bëhet 

në muajin Maj 2022.   

 

Paramasat dhe parallogaritë janë në hartim e sipër për projetet si vijon: 

 Renovimi i QKMF-së,  

 Renovimi i tualeteve në QKMF,  

 Rregullimi i dyshemesë me epoksit në QKMF  

 Renovimi I QMF Shalë dhe Magure, 

Keërkesa për inicim të procedurave për projektin blerja e autoambulancave është dorëzuar në 

prokurim dhe është në procedurë e sipër.  

Kontrata “blerja e aparaturave mjekëesore” është ndërprerë për shkak se operatori, sipas 

menaxherit të projektit, ishte i papërgjegjshëm dhe nuk ka bëre furnizimin sipas kërkesave nga 

menaxheri. 

 

 

9. Vështërsitë dhe sfidat  

Mungesa e automjeteve te përshtatshme për bartjen e pacienteve me dializë. 

Mungesa e Automjetit për këshillimore.  

Numri i madh i pacientëve për marrjen e shërbimeve dhe vizitave mjekësore, trajtimi me infuzione 

dhe ineksione. 

Furnizimi i pjesërishëm me barna dhe materiale mjekësore nga Ministria e Shëndetësisë. 

 

 

 

 



10. Planifikimi per muajin Prill 2022  

Lëshimi në përdorim i ashensorit në QKMF. 

Riorganizimi i ordinancave. 

Zbatimi i planit të veprimit për vaksinimin me vaksinat anti-Covid-19. 

Vazhdimi i implementimit të projektit me AQH-në për Qendër Demostruese QKMF, QMF-

Gadime dhe AMF-Kraishtë. 

Koordinimi dhe bashkëpunimi me Solaborate rreth sistemit elektronik të rendit.  

Takime konsultative dhe trajnime të stafit për telemjekësi dhe menaxhim të cilësisë. 

Implementimi I telemjkësisë edhe në tri institucione tjera shëndetësore në Komunën e Lipjanit.  

Zbatimi i planit të veprimit për vitin 2022 dhe implementimi i shërbimeve të integruara. 

Inicimi proceduarve të prokurimit  pëe projektet e hartuara dhe sipas planit të realizimit të 

projekteve për vitin 2022. 


