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                           Sektori i shëndetit primar   

Mjekësia Familjare është gurëthemel i sistemit shëndetësor, pasi qe parashihet që 80-90% 
të rasteve do të trajtohen në kujdesin parësor shëndetësorë. Mjeku familjarë do të mund t i ofrojë 
shërbime shëndetësore rreth 2000-2500 banorëve të regjionit e caktuar ne baze te rajonalizimit. 
Mjekun familjarë do të ketë mundësi që ta zgjedhë vetë qytetari si mjekë personal dhe të familjes 
dhe i cili do të ketë mundësi të udhëzoj në shërbimin sekondar. Ekipin e mjekësisë familjare e 
përbën mjeku familjar, mjeku i përgjithshëm, stomatologu, magjistri i farmacisë, pediatri, 
gjinekolog-obstetri, specialisti i biokimisë klinike, infermieri, mamitë, fizioterapeutët dhe teknikët 
shëndetësorë.   

Institucionet e nivelit parësorë shëndetësorë në Komunën e Prizrenit  

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) 
Qendra e Mjekësisë Familjare (QMF)  ----- 15 
Ambulanca shëndetësore (AMF)  ----------- 27 
Totali i të punësuarve me datën 01/01 deri më 31.12 .2012 QKMF Prizren 

 

473. 
Drejtoria Komunale për Shëndetësi ka te punesuar 3 punëtor.  

       Furnizimi me barna nga  lista esenciale   
Autoritetet e Kosovës për Regullativën e Barërave (AKRB) ka aprovuar listën e barërave 

esenciale, të nevojshme për të plotësuar nevojat shëndetësore të popullatës së Kosovës. Për 
shpërndarjen e këtyre barërave kujdeset Korporata Farmaceutike e Kosovës (KFK) mvarësisht prej 
nevojave të Kujdesit Primar Shëndetësor.  
Sa i përket furnizimit të QKMF me barëra nga Korporata Farmaceutike e Kosovës/MSH/ për kete 
periudhe 2012 janë përmbushur nevojat e planifikuara diku rreth 70% nga sasia e gjithmbarshme e 
barërave. Për periudhen janar- dhjetor 2012, me kerkes per insulin jane të regjistruar në protokolet 
per diabet prane QKMF-se 647 pacientë. Ampullat per insulin planifikohen sipas kerkesave te 
insulinvartesve dhe sigurohen nga KFK/MSH, kurse barërat tjera tabletare,ampullare dhe në formë 
të sirupeve sigurohen njejte nga KFK/MSH por mvarësisht nga kërkesat që bëhen nga qendrat 
shendetesore.  

                                              Sektori i shëndetit publik  

                            Projekt i realizuara nga DKSH dhe QKMF  

Projekti i realizuar i vizitave sistematike për vitin 2012Drejtoria e Shëndetësisë pranë 
KK-Prizren së bashku me drejtorinë e QKMF-së kanë realizuar projektin Vlerësimi i 
Gjendjes Shëndetësore të nxënësve të shkollave fillore të Komunës së Prizrenit . Këtë 
vitë është planifikuar që të kontrollohen gjithsejt 8480 nxënës. Vizitat sistematike kan 
filluar ne muajn prill dhe kane përfunduar ne fund te muajt maj. Në realizimin e këtij 
projekti jane angazhuar 3/tre ekipe punuese, me nga 8 punëtor shëndetësor. Në këtë 
vizitë sistematike do të kontrollohen nxënësit e klasave 1, 5, 9 nëpër shkolla fillore. 
Numri i shkollave ku do të kryhen vizitat sistematike janë 69 dhe atë 12 në qytet dhe 57 
në fshatra. Fëmijët te të cilët janë zbuluar sëmundjet, çrregullimet e caktuara, ata janë 
referuar për hulumtime të mëtejshme apo tek specialistët e patologjive përkatëse. 
Qëllimi i kontrollimit te ketyre grupmoshave të caktuara (6, 11 dhe 15vjeçare) eshte 
njohja dhe identifikimi i  problemeve shëndetësore në grupmoshat e caktuara, që do të 
mundëson zbulimin e hershëm të sëmundjeve dhe anomalive/çrregullimeve /eventuale 
te fëmijët.Ky projekt ka kushtuar 7.000 euro, para nga subvencionet e Komunës. 
     Pas perfundimit te vizitave sistematike behet prezantimi i rezultateve të projektit    
strukturave që merren me përpilimin e politikave shëndetësore, me qëllim të 
modikifimit dhe përpilimit të politikave shëndetësore më favorizuese dhe përfituese për 
fëmijët dhe adoleshentët.   

        



      DKSH ne periudhen Janar-Dhjetor ka realizuar edhe aktivitete 
ditore gjate orarit te punes  

1. Ka mbajtur takime pune te rregullta me menaxhmentin e QKMF-së, me qëllim të 
realizimit te investimeve kapitale per vitin 2012 dhe hartimit të politikave 
shëndetësore për vitin 2012 dhe planifikimin e projekt- buxhetit per vitin 2013 

2. Janë inspektuar të gjitha QMF-të dhe AMF-të në qytet dhe në fshatra me qëllim të 
kuptuarit sa më afër gjendjes së përgjithshme nëpër këto institucione dhe marrjes se 
kerkesave tyre.  

3.  Nga ana e stafit janë përcjellur të gjitha mbledhjet e keshillit konsultativ te mbajtura    
nga Kryetari i Komunës 
3. Ka pranuar gjithsejt 599 kerkesa, prej tyre: 

             
                               1.  412 raste  kane  marre formullar per trajtim jasht vendit. 
                               2.Per kompensim shendetesore  me Ca kane fituar mbeshtetje financiare 71        
                                    paciente me nga 300

 

                               3. 18 raste jane ne proces ,dhe 
                               4.  98 raste jane refuzuar per shkak te diagnozes jo adekuate qe eshte parapare   
                                    per kompenzim 
. 
                Drejtoria Komunale e Shëndetësisë pran KK.ka shpenzuar përr vitin 2012   

                    1) Për paga të stafit të DKSH-së 12,951.88 ,   
                    2) Mallra&shërbime 5,664.00 ,  
                    3) Subvencionet e ndara per DKSH-në në shumë prej 34,969.90 , jane realizuara sipas    
                      këtyre kategorive: 
                         a. 21,500.00  per 71 raste për trajtime mjekësore  me Ca 
                         b. 6,600.00   janë pagat për 11 muaj për tri familje të dëshmorëve, 
                         c. 6,869.90 

  

për vizitat sitematike në të gjitha shkollat fillore të KK.Prizrenit 

 

                 Raport Financiar për periudhën JANAR-DHJETOR 2012 
                                          Të hyrat dhe të dalat 
      Nga Granti Qeveritar të hyrat (participimi 2012 si dhe participimi i bartur nga viti 2011 nëvitin 
2012) për  vitin 2012,Shëndtësia Primare e Komunës së Prizrenit ka shpenzuar 3,156,762.82 

 

nga 
Granti Qeveritar,ndërsa ka grumbulluar  nga participimi shumën prej 184,000.00 për vitin 2012 
(prej kësaj shume ka shpenzuar 127,932.87 ).Shuma e mjeteve të bartura nga participimi i vitit 2011 
në vitin 2012 është 29,587.44 e cila shumë është shpenzuar këtë vit.  

Drejtoria e Shëndetësisë Primare 73600 
Gjendja Financiare për periudhën Janar-Dhjetor/2012sipas free balance 
Përshkrimi i shpenzimeve I-XII/2012 sipas pozicioneve 
                                                                Shpenzimet                             

 

Pagat                                         2,035,513.00                 

 

Pagat dhe Shtesat                                                               

 

(  kujdestarit )                                 29,587.00

  

THV të vitit 2011                            

 

THV të vitit 2012                         127,932.87                          

 

Mallra &shërbime                       410,885.41 

 

                   

 

Shërbimet Komunale                    60,171.96     

 

Investimet  Kapitale                    650,198.45 ,pjesa tjeter pritet te realizohet deri ne 
perfundim te vitit fiskal 

                                                            ______________ 
          Totali i shpenzimeve                  3,314,282.00  



   
PROJEKTET E REALIZUARA NGA INVESTIMET KAPITALE PER VITIN 2012  

    1. Ndertimi i objektit te urgjencës është në fazen e fundit të punimeve të vrazhdta 
    2.Ndertimi i objektit te AMF ne Lubinje r poshtme është realizuar se bashku me ,rrethojen dhe          
objektin ndihmës.   
    3. Instalimi i kamerave dhe leximi i gishterive ne  te gjitha objektet shendetesore 
    4  Paisje laboratorike, 
    5  Autoambulanca, 
    6 Paisjet kompjuterike,  
    7 Mirëmbajtje dhe renovime  si pozicionë i teri është  relizuar 
    8 Kombi bus për dializë 
    9 Autovetur për terene malore për vaksinim 
    10 Paisje stomatologjike 
    11.EHO- Aparat 
    12 Fshisa elektrike për pastrimin e dyshemeve të objekteve shëndetësore 
    13 Lyerja e jashtme dhe e mbrendshme e objekteve shëndetësore 
    14. Aparat per analiza laboratorike 
    15. Inventar 
    16. Paisje medicinale  
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