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I nderuar, 

Në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, konform 

kompetencave dhe autorizimeve, ju dërgoj raportin gjashtëmujorë të punës për periudhën, janar –  

qershor, 2019 

 

Hyrje:                                                                                                                                   

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, detyrat dhe obligimet e veta i kryen konform 

Ligjit për Shëndetësi, Udhëzimeve Administrative të Ministrisë së Shëndetësisë dhe në pajtim 

me Ligjet dhe Udhëzimet Administrative të Ministrisë së Punës. Gjithashtu në Drejtorinë për 

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale (DSHMS), punët kryhen konform objektivave të përcaktuara 

nga Kryetari i Komunës si dhe në harmoni me planin vjetor të punës. 

 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie sociale, detyrat i kryen sipas kësaj skeme 

organizative: 

- Drejtori i drejtorisë, 

- Shefi i drejtorisë, 

- Zyrtari për sigurimin e punëtorëve në botën e jashtme, 

- Zyrtari për përkujdesje të Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve dhe Veteranëve të UÇK-

së, si dhe Viktimave Civile të Luftës, 

- Zyrtari për sigurim pensional dhe invalidor, dhe 

- Zyrtari për shëndet primar publik mental. 
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Zyrtari për sigurimin e punëtorëve në botën e jashtme: 

Në përgjegjësinë e këtij zyrtari është që të ju përgjigjet kërkesave që kanë të bëjnë me plotësim 

dokumentacioni, për të punësuarit në botën e jashtme, kryesisht plotësim i dokumentacionit që 

personi është në jetë, plotësim i formularëve për shtesa të fëmijëve, për pushim mjekësor etj. Në 

vijim paraqesim aktivitetin dhe numrin e formularëve – lëndëve të kryera nga zyrtari në fjalë: 

                         Aktiviteti – puna me palë Numri i lëndëve - formularëve 

Plotësimi i formularëve që personi është në jetë           40          

Plotësimi i formularëve shtesa feminore-gjermani            29 

Plotësimi i formularëve për gjerman-shtojer            29          

Plotësimi i formularëve- qe personi ashtë ne jetë,Kroaci             30             

Çertifikatë  e statusit familjar,shtesa feminore            43               

Plotësimi i formularëve të ndryshëm           201 

Protokollim lëndëve            372 

Zyrtari për përkujdesje ndaj Familjeve të Dëshmorëve, Veteranëve dhe Invalidëve të 

UÇK-së, si dhe Viktimave Civile të Luftës:  

Zyrtari në fjalë, ka bërë rregullimin e dokumentacionit sipas kërkesave të parashtruara nga 

familjarët e dëshmorëve, familjarëve të viktimave civile të luftës, rregullim të dokumentacionit 

për familjarët e të pagjeturve, rregullim të dokumentacionit sipas kërkesave të invalidëve të 

luftës, të plagosurve civil etj. Trajtimi i kërkesave të kategorive të luftës është bërë sipas 

rregulloreve dhe ligjit në fuqi. Rregullimi i dokumentacionit për kategoritë e dala nga lufta ka 

qenë në fokus të kryerjes së punëve duke i mbajtur kontaktet me zyrën rajonale në Prizren për ti 

evituar shpenzimet për kategoritë e cekura më lartë.  

Zyrtari për shëndet primar publik mendor: 

Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve me qendrën e shëndetit mendor në Gjakovë, me qëllim të 

trajtimit të pacientëve me sëmundje mendore, duke përfshirë sigurimin e terapisë adekuate pastaj 
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transportimin deri në qendrën spitalore të shëndetit mendor në Gjakovë, janë disa nga aktivitetet 

e kryera nga zyrtarja e shëndetit primar publik mendor. 

Tabela në vijim pasqyron aktivitetin e zyrtarit në fjalë:  

             Aktiviteti – puna me palë           Numri i pacientëve 

Sigurimi i terapisë ampullore                      35 

                                                        - 

Plotësimi i aplikacioneve për trajtim jashtë QKUK-së,                       2          

Sfidat dhe vështirësitë: 

Sfidë e veçantë është edhe dërgimi i pacientëve me sëmundje mendore në institucionet adekuate, 

kjo për shkak të vendeve të pamjaftueshme që janë në dispozicion për pacientët e kësaj 

kategorie. 

Zyrtari për sigurim pensional, invalidor dhe sigurim shëndetësor: 

Rregullimi i dokumentacionit sipas kërkesave të palëve e që kanë të bëjnë me lëshimin e 

vërtetimeve që palët nuk kanë sigurim shëndetësor, vërtetime që nuk janë pensionist në Kosovë, 

mbajtja e evidencës për rastet sociale dhe kategoritë tjera si dhe furnizimi me barna i këtyre 

kategorive, janë disa nga aktivitetet dhe punët që zyrtari për sigurim pensional, invalidor dhe 

sigurim shëndetësor i ka kryer për periudhën raportuese. Numri i vërtetimeve që palët nuk kanë 

sigurim shëndetësor gjatë kësaj periudhe kohore është  38. 

Numri i vërtetimeve që palët marrin pension për periudhën janar – qershor është  4 

Numri i familjeve që janë ndihmuar me barna në këtë periudhë është 359 
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Skema organizative e Qendrës për Punë Sociale (QPS), 

 Drejtori i Qendrës për Punë Sociale (QPS), 

- Udhëheqësi i skemës së ndihmave sociale, 

- Udhëheqësi i shërbimit social profesional, dhe, 

- Punëtor social. 

 

                                                  Familjet në asistencë Sociale 

Gjatë vitit 2018 724  Fëmije në asistencë sociale  

Gjatë vitit 2019 2019 Familje në asistencë sociale 

Numri i rasteve qe kanë aplikuar për 
herë të parë:  

 31 

Prej  tyre janë refuzuar   5 

Numri i rasteve të larguar për mos   
ri-aplikim 

33 

 

Kujdesi ndaj pacientëve me regjim dialize 

Kujdesi permanent ndaj pacientëve me regjim dialize, është në përgjegjësinë e Komunës dhe ky 

shërbim mbikëqyret nga drejtoria për shëndetësi. Numri i pacientëve me regjim dialize të 

regjistruar ndryshon por, aktualisht transporti për këtë kategori kryhet për 31 pacient të Komunës 

së Malishevës. Pacientët e kësaj kategorie shërbimet i marrin në spitalin regjional të Prizrenit dhe 

për pacientët nga Malisheva është i rezervuar ndërrimi i dytë që fillon nga ora 12-të deri në 16-të. 

Transporti për pacientët me regjim dialize kryhet gjashtë ditë në javë nga e hëna deri të shtunën 

dhe pandërprerë edhe gjatë ditëve të festave zyrtare. Ky shërbim pacientëve me regjim dialize, 

kryhet edhe në bashkëpunim me OJQ “ Handikos”, me të cilën Komuna e Malishevës, ka të 

nënshkruar marrëveshje të bashkëpunimit.  
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 Kujdesi shtëpiak për pacientët me regjim shtrati 

Një shërbim tjetër që është në funksion të ofrimit të shërbimeve shëndetësore për pacientët me 

regjim shtrati, është duke u kryer nga një ekip mobil i profesionistëve shëndetësor. Ekipi mobil i 

profesionistëve shëndetësor, ju përgjigjet të gjitha kërkesave që vijnë nga qytetarët duke ju ofruar 

shërbimet shëndetësore në shtëpi varësisht prej natyrës së sëmundjes. Kjo bëhet e mundur në saje 

të rritjes së stafit të profesionistëve shëndetësor e cila është bërë në koordinim me OJQ “ 

Handikos”, me seli në Malishevë dhe në saje të marrëveshjes së bashkëpunimit me këtë 

organizatë joqeveritare 

Masat në parandalimin dhe luftimin e Etheve Hemorragjike Krime Kongo (EHKK) 

Padyshim që parandalimi dhe luftimi i etheve hemorragjike krime kongo, është sfida e veçantë e 

institucioneve lokale duke filluar nga Kryetari i Komunës dhe drejtoritë përkatëse të involvuara 

sipas detyrës zyrtare në procesin e parandalimit dhe luftimit të etheve hemorragjike krime kongo. 

Në këtë drejtim, drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, ka qenë koordinuese e të gjitha 

aktiviteteve për parandalimin e kësaj sëmundje që qytetarëve të Malishevës ju ka kushtuar shumë 

madje edhe me humbje të jetëve. Në këtë proces, punët dhe aktivitetet janë koordinuar me 

drejtorinë për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural, drejtorinë për mbrojte dhe shpëtim, ndërsa 

koordinimi i aktiviteteve me nivelin qendror deri në periudhën kur po raportohet, ka qenë në 

nivel të duhur. I gjithë koordinimi i aktiviteteve bëhet në bazë të planit strategjik për 

parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike krime kongo. Në këtë drejtim kemi 

bashkëpunuar me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe zhvillimit 

rural, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, 

Institutin Rajonal të Shëndetësisë Publike në Prizren. 

Aktiviteti i repelimit të kafshëve,i cilësuar si një nder aktivitet më të rëndësishme në 

parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike krimi kongo, ka filluar  me kohë dhe pas 

përfundimit te dy fazav,është shqetësues ndërprerja e repelimit, bartës i këtij aktiviteti është 

agjencioni e ushqimit dhe veterinarisë. (AUV) 
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Rezultatet nga kryerja e këtij aktiviteti vërehen nga viti në vit, domosdoshme që të vazhdohet 

edhe në vitet e ardhshme.  

Masë tjetër në parandalimin dhe luftimin e etheve hemorragjike që është ndërmarrë, është 

aktiviteti i dezinsektimi selektiv. Mjetet financiare për kryerjen e këtij aktiviteti, janë siguruar 

nga Ministria e Bujqësisë dhe Komuna e Malishevës. Janë përfshirë këto fshatra: Senik, 

Lladrovc, Terpezë, Tërpezë e Poshtme, Malishevë, Carrallukë, Shkarashnik, Llapçevë, Rud, 

Garaqevë, Panorc, Turjakë, Lubizhdë, Mirushë, Gurbardh, Burim, Temeqinë, Nguncat, Bardh, 

Bellanicë, Banjë. 

Meqë mjetet financiare kanë qenë të limituara, janë përzgjedhur lokalitetet dhe vendbanimet të 

cilat cilësohen si zona endemike si dhe varësisht nga është paraqitur numri më i madh i 

pickimeve nga rriqrat. 

Efektet e këtij aktiviteti janë vërejtur në aspektin pozitiv dhe deri në kohën kur po bëhet ky 

raport gjendja paraqitet e qetë. 

Ndër aktivitetet tjera veçojmë: sensibilizimi dhe vetëdijesimi i popullatës, në veçanti i grup-

moshave me të ekspozuara ndaj rrezikut të pickimit nga rriqrat, pra, nxënësit e shkollave fillore 

të mesme të ulëta janë përfshirë në aktivitetin e mbajtjes së ligjëratave se si të mbrohen nga 

virusi vdekjeprurës i etheve hemorragjike krime kongo. Këtë aktivitet e kanë kryer me 

përkushtim të veçantë profesionistët shëndetësor të QKMF “ Dr. Shpëtim Robaj” në Malishevë. 

Aktiviteti i sensibilizimit dhe vetëdijesimit të nxënësve. Është bërë zgjatja e orarit të njësisë së 

laboratorit në QKMF, ku profesionistët e kësaj njësie kanë punuar deri në ora 22 për ti kryer 

analizat për të gjithë pacientët që janë lajmëruar me pickim rriqra. 

Masat të cilat janë ndërmarrë, kanë ndikuar që nga ky  virus nuk ka asnjë që ka përfunduar me 

fatalitet. Situata do të përcillet me përkushtim deri në përfundimin e sezonit së etheve 

hemorragjike krime kongo. 
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Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare për vitin 2019 paraqet zhvillimet kryesore për 

këtë periudhë, si dhe në formë të detajuar paraqet qëllimet dhe synimet deri në fund të  

vitit 2019.  

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjarë në Malishevë, me VI Qendra të Mjekësisë Familjare dhe 
VII Ambulanca,  për periudhën Janar-Qershor  

 Numri i shërbimeve mjekësore dhe infermireore  

Per periudhën Janar Qershor , 2018 /  131,347  

Per periudhën  Janar Qershir , 2019  /  135,659    

Numri i të pickuarve nga rriqrat – Janar Qershor 2018 / 916 

Numri i të pickuarve nga rriqrat – Janar Qershor 2019 / 942 

QKMF në Malishevë gjatë këtij gjashtë mujori ka realizuar: 

 Kontratën për material sanitar(për Urgjencë) në vlerë: 27.283.00€ 

 Kontratën për material stomatologjik, në vlerë: 2632.00 € 

 Pajisjet mjekësore si: Ultrazë (2), Karrigë Stomatologjike(1) digjitalizimi i RTG(1) 

EKG(2), Negatoskop(4), aparate për marrjen e numrave për pacientë(2). Vlera për të 

gjitha pajisjet arrin:   60.421.84€. 

Nga dt.23.01.2019 në QKMF Malishevë diagnostika ka filluar punën me RTG digjital, ku 

për pacientët ofrohet një imazh i qartë rreth problemit të tyre me çka arrihet deri te një 

diagnoze e saktë dhe trajtim efikas sipas problemit.   

Vlen të cekët se furnizimi me barna nga MSH gjatë këtij viti është jo i kënaqshëm dhe i pa 

mjaftueshëm, ku pjesa më e madhe e buxhetit të përcaktuar për listën esenciale të barnave 

i dedikohet insulinave për pacient  me diabet.   
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Bashkëpunimi me donatorët: 

Edhe gjatë vitit 2019 donatori i cili mbështet fuqishëm institucionin tonë është AQH projekt. 

Projekti AQH do të vazhdoj bashkëpunimin me institucionin tonë edhe 4 vitet të ardhshme, ku 

qëllim kryesorë ka përmirësimin e cilësisë në shërbime shëndetësore, duke ofruar trajnime të 

stafit dhe përkrahje me pajisje mjekësore. 

Gjatë viti 2019 QKMF dhe VI QMF kanë pranuar për herë të dytë pakot me pajisje mjekësore 

vlera e të cilave arrin: 27.337 €  

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Malishevë tani ka prezantuar edhe projektin e dytë 

për renovimin e QMF-së në Kijevë, i cili është në fazën e finalizimit dhe pritet të realizohet gjatë 

këtij viti. Ky projekt përfshinë renovimin në tërësi të kësaj qendre dhe instalimin e ngorhjes 

qendrore, vlera e të cilit arrin rreth: 23.000 € 

Në bashkëpunim me AQH-në, Komitetin Drejtues të emëruar nga kryetari i  Komunës së 
Malishevës, pjesëtarët e komunitetit dhe OJQ-ve, po punohet në hartimin e Master planit, ku ky 
dokument pasqyron një pasqyrë të detajuar për gjendjen aktuale, ka përcaktuar objektivat dhe  
aktivitetet për realizimin e qëllimeve.   

Në QKMF Malishevë në  bashkëpunim me AQH realizohen edhe aktivitete tjera, vlen të ceken 
Auditet dhe Rishqyrtimet Kolegiale të cilat kanë qëllim të hulumtojnë tema të ndryshme si: 
Menaxhimi i rasteve me EHKK, Aplikimi i terapisë, Testet laboratorike dhe tema tjera  të cilat 
kanë qëllim përmirësimin e cilësisë në Institucion. 

Kompania IPKO ka dhuruar donacion(1 EKG dhe  1 Aparat Hematologjik) në vlerë prej 5000 €  
ku gjatë muajit Janar është aktivizuar Laboratori në QMF Kijevë. 

KFOR-i Italian(shoqata nacionale Alpine) gjatë muajit Prill ka dhuruar një donacion në vlerë: 
5000 € (2 Defibrilator dhe  1 EKG) i cili shërben për nevojat e Urgjencës.  

Në proces të realizimit për gjashtë mujorin e dytë:  

 Prezantimi i Master Planit(në bazë të rekomandimeve nga AQH do të caktohet koha për 

prezantim në asamble komunale) 

 Funksionalizimi i SISH(kompetence e Ministrisë së Shëndetësisë) 

 Kërkesa për pajisje mjekësore e dorëzuar nga drejtoria e QKMF-së  (në proces) 

 Kërkesa për Autoambulancë(në proces) 

 Kërkesa për inventar(duke  përgatitur specifikat)  

 Kërkesa për renovim të QKMF-së (në proces) 

Në vazhdim pasqyrohet puna e QKMF-së, QMF-ve dhe AMF-ve. Tabelat janë proceduar 

në raportin gjashtëmujor të punës pa ndonjë ndërhyrje. 
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Raporti Mujor-Janar Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 626 312 

Interno 610 271.5 

Stomatologji 753 211 

Dhoma e Ultrazerit 362 140 

Laborator 1419 567 

Pediatri 1169   

Vaksinim 735   

Mjekesia Familjare 5142 1326 

Intervencat 4958 127 

Emergjenca 142 61.5 

Lidhtorja 221 15 

RTG 498 366 

Pulmologu 0 0 

Kijeve 4834 179 

Bellanice 241 11 

Llazice 40 0 

Drenoc 84 2 

Panorc 42 0 

Llapqeve 49 0 

Lubizhde 0 0 

Dragobil 66 0 

Pagarushe 40 0 

Kravasari 90 0 

Carralluke p.v 0 

Terpeze 32 0 

Berishe 0 0 

vizitat familjare 41 0 

Gjithsej: 22194 3589 
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Raporti Mujor-Shkurt Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 628 330 

Interno 645 315 

Stomatologji 657 219 

Dhoma e Ultrazerit 467 266 

Laborator 1439 543 

Pediatri 985   

Vaksinim 1796   

Mjekesia Familjare 4810 1206 

Intervencat 4190 135 

Emergjenca 2125 63 

Lidhtorja 183 12 

RTG 456 266 

Pulmologu 0 0 

Kijeve 2481 185 

Bellanice 256 17 

Llazice 0 0 

Drenoc 137 4 

Panorc 151 0 

Llapqeve 37 0 

Lubizhde 0 0 

Dragobil 52 0 

Pagarushe 53 0 

Kravasari 85 0 

Carralluke 90 0 

Terpeze 51 0 

Berishe 10 0 

vizitat familjare 57   

Gjithsej: 21841 3561 
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Raporti Mujor-Mars Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 640 430 

Interno 841 320.5 

Stomatologji 675 245 

Dhoma e Ultrazerit 261 168 

Laborator 1576 595 

Pediatri 1115   

Vaksinim 1796   

Mjekesia Familjare 5975 1430 

Intervencat 5372 137 

Emergjenca 1781 97.8 

Lidhtorja 258 57 

RTG 440 238 

Pulmologu 0 0 

Kijeve 3033 232.5 

Bellanice 317 8 

Llazice 0 0 

Drenoc 212 1 

Panorc 166 0 

Llapqeve 24 0 

Lubizhde 0 0 

Dragobil 59 0 

Pagarushe 0 0 

Kravasari 96 0 

Carralluke 45 0 

Terpeze 24 0 

Berishe 4 0 

vizitat familjare 84 0 

Gjithsej: 24794 3959.8 
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Raporti Mujor-PRILL Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 548 300 

Interno 646 361 

Stomatologji 621 165.5 

Dhoma e Ultrazerit 222 106 

Laborator 1431 533 

Pediatri 933   

Vaksinim 2074   

Mjekesia Familjare 4810 1188 

Intervencat 4543 143 

Emergjenca 2211 97.5 

Lidhtorja 295 25 

RTG 506 334 

Pulmologu 0 0 

Kijeve 2429 202 

Bellanice 392 5 

Llazice 0 0 

Drenoc 254 0 

Panorc 139 0 

Llapqeve 52 0 

Lubizhde 0 0 

Dragobil 53 0 

Pagarushe 0 0 

Kravasari 94 0 

Carralluke 78 0 

Terpeze 0 0 

Berishe 7 0 

vizitat familjare 73 0 

Gjithsej: 22411 3460 
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Raporti Mujor-MAJ Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 611 314 

Interno 632 305.5 

Stomatologji 561 164 

Dhoma e Ultrazerit 315 160 

Laborator 1496 485 

Pediatri 1001   

Vaksinim 2084   

Mjekesia Familjare 5172 1146 

Intervencat 4193 116 

Emergjenca 2679 143 

Lidhtorja 325 33 

RTG 450 250 

Pulmologu 0 0 

Kijeve 2404 185 

Bellanice 287 1 

Llazice 0 0 

Drenoc 295 2 

Panorc 203 0 

Llapqeve 0 0 

Lubizhde 0 0 

Dragobil 44 0 

Pagarushe 0 0 

Kravasari 89 0 

Carralluke 77 0 

Terpeze 0 0 

Berishe 2 2 

vizitat familjare 91 0 

Gjithsej: 23011 3306.5 
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Raporti Mujor-QERSHOR Nr.Pac Te hyrat nga participimi 0.00€ 

Gjinekologji 585 298 

Interno 603 291.5 

Stomatologji 578 177.5 

Dhoma e Ultrazerit 302 144 

Laborator 1646 412 

Pediatri 1017   

Vaksinim 406   

Mjekesia Familjare 5221 1042 

Intervencat 4476 138 

Emergjenca 2672 141.5 

Lidhtorja 290 36 

RTG 416 228 

Pulmologu 0 0 

Kijeve 2371 208 

Bellanice 232 5 

Llazice 0 0 

Drenoc 119 0 

Panorc 108 0 

Llapqeve 37 0 

Lubizhde 0 0 

Dragobil 64 0 

Pagarushe 38 0 

Kravasari 86 0 

Carralluke 71 0 

Terpeze 0 0 

Berishe 13 0 

vizitat familjare 58 0 

Gjithsej: 21408 3121.5 

 


