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I nderuar Kryetar Z. Imri Ahmeti, 

 

Të bashkangjitur ju lutem gjeni Raportin mujor të aktiviteteve të Drejtoratit për Shëndetësi dhe 

Përkujdesje Sociale për periudhën 01.09.2022 deri 30.09.2022.  
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RAPORT MUJOR PËR MUAJIN SHTATOR 2022 

 

 

1. Përmbledhje ekzekutive  

 

Gjatë muajit Shtator është shënuar një ulje e madhe e rasteve me Covid-19. Edhe përkundër uljes 

së rasteve, hapësira e adaptuar për trajtimin e pacientëve të infektuar me Sars-Cov-2 ka qenë në 

shfrytëzim të pacientëve 12 orë në ditë. 

 

Kemi vazhduar me zbatimin e masave të rekomanduara nga Ministria e Shëndetësisë  dhe IKSHPK 

për pandeminë Covid-19 dhe kemi qenë në koordinim me akterët relevant në Komunën e Lipjanit 

për zbatimin e masave të rekomanduara.  

 

Edhe gjatë muajit Shtator ka vazhduar ofrimi i shërbimive të trajtimit dhe vaksinimit kundër 

Covid19. Numri i të interesuarëve për vaksinim ka qenë i vogël. Vaksinimi me vaksinën anti-

Covid është ofruar për çdo ditë pune në ndarjen e adaptuar në QKMF.    

 

Me qëllim të avancimit të mëtutjeshëm të shërbimeve shëndetësore në institucionet shendetesore 

nëpër fshatra, kemi filluar renovimin e QMF-së në Gadime. Ky renovim do të bashkëfinancohet 

nga AQH dhe Komuna e Lipjanit. Shërbimet shëndetësore gjatë periudhës së renovimit të QMF-

së në Gadime do të ofrohen në AMF në Babush, për shkak të afërsisë. Gjatë kësaj periudhe, AMF 

në Babush do të punoj me dy ndërrime dhe do të ofrohen shërbimet shëndetësore të njejta me QMF 

në Gadime, me përjashtim të shërbimeve stomatologjike për shkak të mungesës së hapësirave.  

 

Renovimi i QMF-së në Shalë, sipas informatave nga menaxheri i kontratës, është në përfundim e 

sipër. Punimet pritet të përfundojnë në muajin Tetor.  

 

Furnizimi me barna esenciale dhe material mjekësor nga Ministria e Shëndetësisë nuk është bërë 

në tërësi. Furnizimi me insulinë dhe me barna për hipertension nuk është duke u bërë me rregull 

nga depo qendrore e Ministrisë së Shëndetësisë, ka mungesë për periudha të gjata kohore.  

 

 

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

Është lëshuar në përdorim Web-faqja e QKMF-së (qkmflipjan.com). Kjo web-faqe ka për qëllim 

të zgjeroj komunimin në mes të përsonelit mjekësor, pacientit dhe qytetarit.  

Më tutje, me qëllim të zgjerimit të komunikimit me qytetarë dhe pacient është publikuar shpallja 

për aplikim për keshill të pacientëve si dhe është formuar komisioni për përzgjedhejn e këtij 

këshilli. 

Me qëllim të menaxhimit të sëmundjeve jongjitëse kronike kemi organizuar takime dhe aktivtete 

me pacientët e prekur nga sëmundjet kronike: diabet dhe hipertension. Në bashkëpunim me AQH-

në dhe pacientët mbi moshen 65 vjeqare kemi organizuar një aktivitet për promovimin e të jetuarit 

shëndetëshëm. Ky aktivitet u zhvillua në parkun e qytetit të Pejës dhe në Radavc. Aktivitete të 

ngjashme do të vazhdojnë edhe në muajin Tetor në Parkun e Blinajës në Lipjan. Përgatitjet janë 

bërë në bashkëpunim me AQH.  



Kemi mbajtur takim me AQH-në dhe kemi bërë vlerësimet e përparimive në menaxhimin e 

sëmundjeve jongjitëse. Në takim jemi përcaktuar për hapat e mëtutjeshëm.  

Kemi pritur në vizitë përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore të komunave tjera me qëllim të 

informimit rreth përparimeve tona në menaxhimin e sëmundjeve jongjtëse dhe shkëmbimin e 

përvojave.  

Më tutje, me shoqërinë civile kemi mbajtur takim dhe kemi diskutuar fletënotimin komunitar dhe 

realizimin e planit vjetor të aktiviteve.  

Më 29.09.2022 është bërë shënimi i ditës botërore të zemrës, Aktivitetet janë zhviluar në Sheshin 

Adem Jashari, në Sallën e Kuvendit Komunal, në Gadime, në qytetin e Lipjanit dhe në Medvec. 

Këto aktivitete pritet të vazhdojnë edhe në muajin Tetor ku planifikohet të mbahet një tryezë e 

përbashkët me përsonel shëndetësorë, AQH, pacient, OSHC, menaxhment të Komunës së Lipjanit 

etj.  

Me qëllim të sigurimit të numrit të mjaftueshëm të mjekëve dhe moscenimin e shërbimeve 

shëndetësore, janë rekrutuar dy mjekë, një për QMF-Shalë dhe një për QMF-Gadime. 

Kemi bërë përgatitjet për shënimin e muajit kundër kancerit të gjirit.  

3. Vaksinimi i rregullt dhe kundër Covid19 

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

të muajit Shtator 2022, është 62002. Të vaksinuar me dozën e parë gjate vitit 2022 janë 858, me 

dozën e dytë 1400, me dozën e tretë 2305 dhe me dozen e katërt 29.  

Gjatë muajt Shtator janë vaksinuar 17 qytetar. Më dozën e parë janë vaksinuar 10, me dozën e dytë 

02, me dozën e tretë janë vaksinuar 02 ndërsa me dozën e katërt janë vaksinuar 03 qytetar. 

4. Testimet kundër Covid19 

Numri i rasteve të infektuar me virusin Sars-Cov-2 (Covid-19) ka shënuar ulje gjatë muajit Shtator 

2022. 

Numri i përgjithshëm i tesimeve në muajin Shtator 2022 ka qenë 203. Numi i të testuarve me 

rezultat pozitiv ka qenë 17, ndërsa numri i të testuarve me rezultat negative ka qenë 186.  

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 Shtator janë kryer gjithsejtë 35564 vizita 

dhe shërbime shëndetësore. Numri i aksidenteve në muajin Shtator ka qenë 12 aksidente, sipas 

raportimit nga shërbimi i Urgjencës.  

 

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

 

Tabela e vizitave mjekësore dhe shërbimeve shëndetësore në muajin Shtator 2022 

Viz.mjekësore nga MF/MP.në QKMF    8871 

Viz.mjekësore nga MF/MP.në punkte   3847 

Viz.mjekësore Pediatrike   663 



Viz. mjekësore Gjinekologjike   344 

Viz. mjekësore Stomatologjike   814 
Viz. mjekësore Pulmologjike   36 

Viz.mjekësore në shërbimin e Urgjencës   4188 
Viz.në kujdesin Paliativ 117 
Total 18880 

   
Sherbime Tjera Shëndetësore Shtator 2022 

Inekcione 6592 
Infuzione 2676 
Pastrim dhe lidhje plage 1432 
RTG  170 
Laborator 1928 
Lindje 0 
Largim i Penjëve 100 
Imobilizime   16 
Oksigjenoterapi   122 
EKG 488 
Mamografi 0 
USG 154 
Viz. Shte.me Autoambulanc 54 
Tra.me Autoambulanc 86 
Vizit në Stacionin Policor  0 
Vizit në Qendren e azilit -Magure 2 
Inte. ne qendren e paraburgimit 17 
Rrahje 1 
Këmbsor i lenduar me automjet 0 
Konstatim  vdekje 8 
Plagosje me arm zjarri 0 
Thumbim i rriqnave 0 
Aksidente trafiku 12 
Dhunë familjare 3 
Exitus letalis / mortus ad latae 0 
Këshillimorja   68 
Vakcina 491 
Vaksina për COVID   17 
Teste rapide me antigjen 203 
Referime 1839 
Inhalime 4 
Vizita infermierike gjinekologjike 73 
Vizita në Klasa për nëna 34 

Vizita për nëna dhe fëmijë deri në 3 vjeç 94 

Gjithsej sherbime 16684 
 

 



6. Qendra për Punë Sociale QPS 

Tabela 3. Shërbimi Social: Shërbimet dhe klientët. 

 
Klientët  

 
Numri i 
rasteve 

 
Shërbimet  

 
Numri i 
rasteve 

 

Fëmijë me sjellje asociale  
 

1 

Kujdestaria 2 
 

Të mitur në konflikt me. ligjin 6 Vendosja në strehim familjar 3 
Kujdestari për fëmijet e pa 

shoqëruar 
       1  

Këshillim për  bashkshort në martesë 
      5 

Fëmijët e prindërve të  penguar 

në kryerjen e detyrës prindrore   
       1  Sherbime për të mitur në konflikt me ligjin 12 

Klient me aftësi të kufizuar 

Fëmijët 
/ Besim i femijeve dhe mbikqyerje e vizitave  

prindërore  
3 

Klientë në nevojë për kshillime 5 Ndimëmateriale për fëmijët me aftësi të kufizuar  / 
Klient tjerë  në nevojë për  

shërbime 
56 Shërbime për të rritur  me AK. / 

Klient me aftësi të kufizuar – 

Fëmijët 
      3 Shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuar 20 

Viktima të vendosura në 

strehimore 
1 Vendosja në strehim për viktimat e dhunës 

familjare, trafikim dhe krime seksuale 
      1 

Viktimat e krimeve seksuale        1 Këshilla  psiko-sociale 4 

Viktimat e dhunës në familje 13 Intervenim i viktimave 13 

Fëmijë të keqtrajtuar-abuzuar ( 

lënë pas dore)  
2 Intervenim I viktimave gjatë  kujdestarisë  7 

Të moshuarit në nevojë për 

shërbime 
/ Intervenimet e përgjithëshme 185 

Nr. I Përgjithshëm I klientëve 90 Numri i përgjithshëm i shërbimeve 255 

 

Shërbimi social gjatë kësaj periudhe raportuese ka intervenuar në kujdestari, të cilat kujdestari nuk 

janë të kopmenzuara materialisht. Gjithashtu mungesa e mbeshtetjes me veturë ka shkaktuar 

vështirësi në koordinimin dhe  organizimin e punës së këtij shërbimi. 

 

Tabela 4. Shërbimet e asistencës sociale.  

         
   Aktivitetet 

 
Kategoria 1  

 

Kategoria 2 

 

Gjithsej 
 

A
P

L
IK

I

M
I
 

 

 

1.Numri  i rasteve që kanë 
aplikuar për  herë të parë. 

 

5 

 

6 

 

11 

 
   



Sa prej tyre janë të aprovuara 
 

2 4 6 
 

Sa janë në shqyrtim  3 

 

3 

 

6 

 

Sa prej tyre janë të refuzuara  
  

0 
 

1 
 

1 
 

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. 

 
55 

 
80 

 
135 

2.2 Numri  i rasteve të larguar 
për mungesë të 
dokumentacioni.  

 
3 

 
1 

 
3 

V
E

R
I
F
IK

I
M

I
 

 

3.Numri total i familjeve të 
verifikuara/ri-verifikuara 
 

 

58 

 

82 

 

140 

Sa prej tyre janë aprovuar 
Koliko od njih je odobreno 

 
53 

 
81 

134 
 

Sa prej 
tyrjanërefuzuar/çregjistruar 
 

 

7 

 

1 

 

8 

K
O

M
. 

M
J
E

K
S

O
R

D
O

K
. 

4. Numri  i rasteve të 
dërguara. në Komision  
Mjekësor (KM)   

 

120 

 

0 

 

120 

Numri i rasteve të aprovuara 
nga KM 
  

 

61 

 

0 

 

61 

Numri i rasteve të refuzuara 
nga KM. 
  

47 0 47 

Numri i rasteve të kthyra nga 
KM për kompletim 
dokumentacioni  

11          0 11 

 

3.Numri i ankesave të  
paraqitura nga Shfrytëzuesit  

44 0 44 

A. Në shkallë të 
parë( I ) 

                              Na prvi stepen 
(I) 

0 0 0 

B. Në shkallë të 
dytë( II ) 

 Na drugi stepen (II) 

44 0 44 



 
Numri i ankesave të 
aprovuara  

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

Numri i ankesave të 
refuzuara 

 

0 

 

0 

 

0 
 

 

Numri i ankesave në 
shqyrtim 
 

 

44 
 

 

 

0 

 

44 
 

Kontestet në Gjykata 
  

0 0 0 

a) Kontestet të 
pranuara 

 

0 0 0 

            b)Konteste të refuzuara 

 

0 0 0 

 

Gjatë kësaj periudhe SHNS është përballur me mungesë të automjetit për realizim të punës në 

teren, pasi që në shfrytëzim kemi një automjet, i cili nuk plotëson kushtet as teknike e as sipas 

standardeve  për të realizuar punën e shërbimeve në QPS. Po ashtu i njejti shërbim është përballur 

me mungesë të zyrtarëve për të menaxhuar me kërkesat e familjeve në nevojë. Vetura zyrtare është 

me defekt dhe për momentin nuk është funksionale. 

Aktivitetet tjera:  

- Punë administrative dhe me palë. 

- Orientim i prioriteteve për zbatim të strategjisë për shërbime sociale dhe familjare.  
 

7. Shtëpia me Bazë në Komunitet 

Gjendja shëndetësore e rezidentëve në përgjithësi ka qenë e mirë. Probleme e vogla shëndetësore 

me të cilat jane percjellë rezidentët në shumicën e rasteve janë menagjuar nga stafi i shtëpisë dhe 

në disa raste kemi kërkuar ndihmën nga QKMF dhe nga shërbimi i urgjencës. 

 

8. Investimet Kapitale 

Kane filluar punimet ne projektet si vijon:  

 Renovimi i QKMF-së,  

 Renovimi i tualeteve në QKMF,  

 Renovimi i QMF Shalë dhe Magure. 

  

Është nënshkruar kontrata dhe pritet të filloj projekti: 

 Rregullimi i dyshemesë me epoksit në QKMF. Ky projekt do të filloj mbas përfundimit të 

renovimit të QKMF-së dhe renovimit të tualeteve në QKMF.  

 



Në proces të prokurimit eshtë:  

 Blerja e aparaturave mjekësore 

 

Procedurat e prokurimit për renovimin e QMF-së në Gadime kanë përfunduar, është lidhur 

kontrata nga AQH dhe kanë filluar punimet.   

 

 

9. Vështërsitë dhe sfidat  

 Punimet nga operatoret ekonomik në renovimin e QKMF-së dhe renovimin e tualeteve në 

QKMF kanë shkuar shumë ngadal dhe puna në QKMF ka qenë e vështirësuar dukshëm. 

 Furnizimi i pjesërishëm me barna esenciale dhe materiale mjekësore nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe vonesat në furnizim me insulinë si dhe mungesa e barnave kundër 

hipertensionit. 

 Prishja e rentgenit. Amortizimi fizik dhe moral i rentgenit ne sektorin e radiologjisë.  

Retgeni është i vjetër, përcillet me prishje dhe mund të ofroj rezultate jo të sakta.  

 Mungesa e automjeteve të përshtatshme për bartjen e pacienteve me dializë dhe QPS. 

 Mungesa e automjetit për këshillimore dhe programin kujdesi ndaj fëmijëve dhe nënave.  

 

 

10. Planifikimi për muajin Tetor 2022  

 Aktivitet me moshat 65+ në kuadër të shërbimeve shëndetësore të integruara në parkun 

kombëtar në Blinajë, 

 Vazhdimi i zbatimit të masave për parandalimin e epidemisë me COVID 19, 

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

QMF-Gadime dhe AMF-Kraishtë. Takime konsultative dhe trajnime të stafit për 

Telemjekësi dhe Menaxhim të cilësisë, 

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

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

 Vazhdimi i kërkesave për inicimin e proceduarve sipas planit të realizimit të buxhetit për 

vitin 2022. 

 Zgjidhja e problemit të transportit për QPS përmes angazhimit të taksive. Ky project ka 

mundësi të financohet nga donator me të cilët kemi bashkepunim.  

  

 


