
 
 



Organizimi dhe mbikëqyrja e punëve në 

drejtori dhe në kujdesin parësor 

shëndetësor, gjegjësisht në QKMF, 

QMF dhe AMF 

Gjatë gjithë vitit – permanent 

Shpallja e konkursit – procedurat e 

rekrutimit të stafit të ri në QKMF, 

Shkurt– mars 

Fushatë vetëdijesuese për mbrojtje nga 

Ethet Hemorragjike Krime Kongo 

Fokus grupet – nxënësit e të gjitha 

shkollave fillore të mesme të ulëta dhe 

gjimnazet e Komunës së Malishevës 

Prill, maj, qershor 

Ligjëratat organizohen nga 

profesionistët shëndetësor të QKMF – 

së, në Malishevë 

Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve 

me Institutin Rajonal të shëndetit Publik 

në Prizren dhe me Institutin Kombetar 

të shëndetit public në Prishtinë për 

parandalimin dhe luftimin e Etheve 

Hemorragjike 

Mars, Prill, maj, qershor, 

Kërkesë për Këshillin Ndërministror 

për ti zhvilluar aktivitetet dhe zbatimin 

e detyrave për parandalimin dhe 

luftimin e Etheve Hemorragjike Krime 

Kongo 

Mars, prill, maj, qershor,  

Kryerja e detyrave dhe udhëheqja e 

Shtabit Emergjent për mbrojtje nga 

Covid – 19 

Deri sa të jenë në fuqi masat  anti - 

covid 

Organizimi dhe kryerja e punëve 

paraprake për vizitat sistematike 

shëndetësore të nxënësve të klasave të 

para, pesta dhe klasave të nënta në të 

gjitha shkollat fillore të mesme të ulëta 

të Komunës së Malishevës 

Tetor, nëntor, 

Nëkoordinim me Drejtorinë e Arsimit 

Përkujdesja ndaj Familjeve të 

Dëshmorëve, Veteranëve dhe 

Invalidëve të luftës 

Permanente 

Rregullimi i dokuimentacionit sipas 

kërkesave të punëtorëve në botën e 

jashtme 

Permanente 



 

 

Do të vazhdohen përpjekjet për 

ndërtimin e objektit të QMF-së, në 

Kijevë 

Përmes donacioneve 

Përkujdesindajpersonave me 

sëmunjdetëndryshme, sigurimi me kohë 

i vizitaveshëndetësoredhesigurimi i 

terapisësënevojshme 

Permanente 

Realizimi i kërkesave për paisje të 

nevojshme mjekësore 

Permanente 

Perfundimi i punëve në rregullimin e 

QKMF-së, garazhave, oborrit dhe 

rrethojave 

Në pjesën e pare të vitit 

Kryerja e kontrollave shendetesore të 

stafit të profesionistëve shëndetesor 

Shkurt, mars 

Blerja permes procedurave të 

prokurimit publik i uniformave për 

profesionistët shëndetësor 

Në pjesën e pare të vitit 


