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Të hyrat dhe të dalat

Buxheti për vitin 2016 i DKSH-së dhe KPSH-së

 Granti qeveritar për shëndetësinë primare është 4,241,726 €
 Të hyrat vetanake (participimi )të planifikuara 200,000 €
 Subvencionet 50,000 €

------------------

Totali: 4,491,726 €

Buxheti me ndryshime për vitin 2016

 Granti qeveritar për Shëndetësinë primare është 4,241,726 €
 Të hyrat vetanake (participimi) të planifikuara 200,000 €
 Subvencionet 50,000 €
 Të hyrat vetanake te bartura nga 2015 88,490 €

------------------

Totali: 4,580,216 €

Përshkrimi i shpenzimeve për periudhën janar - dhjetor 2016 sipas pozicioneve

PASQYRA
TABELARE E
BUXHETIT PËR
PERIUDHËN
JANAR-
DHJETOR 2016

Nga granti
1 Pagat e punëtorëve të QKMF-së

Të alokuara Plani

Total alokimi 2,823,517.42 3,135,326.00
Të shpenzuara 2,985,483.76

Të mbetura 161,966.34
2 Mallrat dhe shërbimet

Të alokuara 580,790.00 580,790.00



Të shpenzuara 336,912.43
Obligimi/Zotim 243,844.95

Të mbetura 32.62
3 Komunalit

Të alokuara 130,000.00 130,000.00
Të shpenzuara 77,760.93
Obligimi/Zotim 52,105.28

Të mbetura 133.79
4 Kapital investimet

Të alokuara 377,160.00 377,160.00
Të shpenzuara 228,334.51
Obligimi/Zotim 34,583.20

Të mbetura 114,242.29

TOTALI I BUXHETIT PLANIFIKUAR: 4,223,276.00

Te hyrat nga bashkë pagesat tjera 185,864.40
01.01-15.12.15
Shpenzimet për paga (kujdestarit-jashtë
orarit) 161,966.34
ne vitin 2016

Të hyrat nga participimi për periudhën janar-dhjetor të vitit 2016 janë grumbulluar  185,864.40 €.

Investimet kapitale të realizuara  në periudhën janar- dhjetor 2016:

Prej:
1/2016

Deri: 12/2016
Konto: 6224 - INVESTIMET

KAPITALE

Ll. Dokumentit Urdhri Data Përshkrimi Sub
analitika

Debi Kredi

BUXHETI 108 09.06.2016 RENOVIMI I KULMIT TE QKMF 0.00 24,815.00
BUXHETI 128 14.07.2016 RENOVIMI I KULMIT QKMF 0.00 12,907.22
BUXHETI 129 15.07.2016 RENOVIM QMF BAJRAM CURR 0.00 5,484.00
BUXHETI 14 09.02.2016 BORGJI I MBETUR FAK,85.2015 0.00 321.50
BUXHETI 15 09.02.2016 BORGJI MBETUR BIO LAB F.408 0.00 770.00
BUXHETI 151 16.08.2016 KOMPJUTER DHE PROGRAME RTG 0.00 23,950.00
BUXHETI 158 05.09.2016 NDERTIMI QMF KURILE BORGJI 0.00 18,012.74
BUXHETI 172 19.08.2016 RENOVIMI  NË QMF BAJRAM CURRI 0.00 432.00
BUXHETI 174 22.09.2016 RENOVIM I KULMIT TE QKMF-SË 0.00 4,500.00
BUXHETI 211 21.10.2016 KARRIKA UNITA STOMAT.KOMPRE 0.00 9,900.00
BUXHETI 212 21.10.2016 FURNIZ,ME PAISJE TE VOGLA 0.00 14,565.00



BUXHETI 213 24.10.2016 FURNIZ,ME INVENTAR PER ZYRE 0.00 22,945.00

BUXHETI 222 12.10.2016 NDRIMI SISTEMIT NGROHJES NAFTE
NE PELET 0.00 58,957.50

BUXHETI 250 17.11.2016 LYERJA E MBRENDSHME JASHTME 0.00 9,334.80

BUXHETI 259 22.11.2016 PAJISJE PUNES
DREJTOR.INSPEKTOREVE 0.00 537.00

BUXHETI 33 07.03.2016 BORGJI FAK.188 PAJISJE MEDICIN. 0.00 2,615.60

Total 0.00 210,047.36
THV-nga Komuna                                QMF-Kurrillë                                                                                49.999,85 €

Pajisjet në KPSH

STATISTIKA MUJORE
NË QENDREN KRYESORE TË MJEKËSISË FAMILJARE-Prizren

gjendja më 31.12.2016

-Mjek specialistë 55 punëtorë
-Mjek të përgjithshëm 44 punëtorë
-Stomatolog  specialistë 14 punëtorë
-Stomatolog 26 punëtorë
-Ing.i dip.i Radiologjisë mjekësore 1 punëtorë



-Bashkëpunëtor shëndetësor 1 punëtorë
-Laborant i diplom. mjekësor / Bachlor/ 1 punëtorë
Gjithsejtë me fakultet 142 punëtorë

-Me shkollë të lartë të mjekësisë 1 punëtorë
-Me shkollë të mesme të mjekësisë 256 punëtorë

_____________________________________________
Gjithsejtë punëtor shëndetësor 399 punëtorë

PUNËT .ADMIN.- FINAN. DHE PUNËT. E PAKUALIFIKUAR:

-Me fakultet  / 2 juristë + 2 ekonomist/ 4 punëtorë
-Me fakultet  ing.i maqinerisë-në stomat. 1 punëtorë
-Baçelor i shkencave kompjuterike 1 punëtorë
-Me shkollë të mesme /admin.+kontab./ 10 punëtorë
-Punëtor të kalif. 2 punëtorë
-Vozitës 6 punëtorë
-Punëtor të pakualifikuar –punëtorë higjienik 41 punëtorë

_____________________________________________
Gjithsejtë punëtorë adm.-finan.dhe të
pakualifikuar 65 punëtorë

T  O  T  A  L  I   në  QKMF: 464 punëtorë

Mjekësia Familjare është gurëthemeli i sistemit shëndetësor, ku parashihet
që 80-90% të rasteve do të trajtohen në kujdesin parësor shëndetësorë. Mjeku
familjarë do t’i ofrojë shërbime shëndetësore rreth 2000-2500 banorëve të
regjionit të caktuar ne bazë të rajonalizimit. Mjekun familjarë do të ketë mundësi
që ta zgjedhë vetë qytetari si mjekë personal dhe të familjes, i cili do të ketë
mundësi të udhëzoj për shërbime shëndetësore sekondare. Ekipin e mjekësisë
familjare e përbën, mjeku familjar, mjeku i përgjithshëm, stomatologu, farmacisti,
pediatri, gjinekolog-obstetri, specialisti i biokimisë klinike, infermieri, mamitë,
fizioterapeutët dhe teknikët shëndetësorë.

DKSH është përgjegjëse për:

1. Vlerësimin e nevojave lokale.

2. Vendosjen e objektivave lokale për KPSH.



3. Të zhvilloj buxhetin bazuar ne nevojat lokale duke ju përmbajtur udhëzimeve
nga MESH.

4. Aprovojnë buxhetin.

5. Implementon buxhetin.

6. Vendos dhe mbledh bashkë-pagesat brenda kornizës së caktuar MESH.

7. Siguron ofrimin e shërbimeve shëndetësore.

8. Raporton mbi të arriturat e objektivave të përcaktuara Kuvendit Komunal dhe
Ministrisë së Shëndetësisë

9. Mbikëqyrë situatën epidemiologjike ne nivel komunal.

10. Implementon normat dhe standardet e infrastrukturës,resurseve humane,të
aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë

11. Mbledh dhe analizon informata ne nivelin lokal.

12. Shërbehet me informatat për te përcaktuar prioritetet lokale dhe objektivat
konform strategjisë shëndetësore.

13. Shërbehet me të dhënat e nivelit te Komunave të Kosovës për të analizuar
kualitetin e shërbimeve dhe përdorimin efektiv te resurseve.

14. Masat e mbrojtjes shëndetësore që kanë të bëjnë me:

Sigurimin e ujit dhe higjienës.

Sigurimin e ushqimit dhe nutricionit.

Aktivitetet e dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimi.

Institucionet e nivelit parësorë shëndetësorë në Komunën e Prizrenit

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF)------1

Qendra e Mjekësisë Familjare (QMF) ----- ------------15

Ambulanca shëndetësore (AMF) ----------- ------------28

Totali i të punësuarve me datën 01/01 deri më 15.12.2016 QKMF Prizren – 464.

Drejtoria Komunale për Shëndetësi ka të punësuar 4 punëtorë.



1. STRUKTURA ORGANIZATIVE E KPSH-QKMF - (organogrami)

Drejtori i QKMF



RAPORTI I SHERBIMEVE TË KRYER NE QKMF-PRIZREN PËR VITIN 2016

Nr.ren
. Emërtimi 01.01-30.11.16

1
Vizita mjekësore te mjeku familjare dhe

i përgjithshme 309,730
2 Vizita te Internisti 6,615
3 Vizita te pediatri 7,661
5 Intervenime parenterale (inxheksione) 140,375
6 Përpunim dhe lidhje plagësh 8,281
7 EKG 13,668
8 Ekzaminim RO 5643
9 Echo abdomenale 3,561

10 Inhalimi 6,391
11 Rehidrimi 71
13 Laboratori biokimike 25,598
14 Vizita gjinekologjike 3,180
15 Kollposkopia 31
16 Strisho vaginale 547
17 ECHO gjinekologjike 1,314
19 Vaksinimi 29,114
20 Triazhime 15,571
23 Vizita të psikologu 256
25 Vizita special .të dermatologu 1,893
26 Shërbime stomatologjike 43,142

TOTALI 622,342
Udhëzime ne shërbime sekondare 47,769

3. Organizimi

1.1. Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) siguron mbrojtën
shëndetësore duke zbatuar konceptin e mjekësisë familjare. Për kryerjen e
funksioneve të veta QKMF duhet te ketë departamente si vijon:

a. Departamenti i mjekësisë familjare

b. Departamenti i shërbimeve specialistike dhe diagnostike (Ro dhe Lab)

c. Departamenti i administratës dhe personelit

d. Departamenti i financave

e. Barnatorja qendrore



2. Objektivat për shërbimet e kujdesit shëndetësor primar.

Sigurimi i shërbimeve shëndetësore të cilësisë së kënaqshme dhe brenda
mundësisë financiare.

Rritja e mbulimit të shërbimeve parandaluese për 20 %. Mbulimi i shërbimeve
parandaluese mund te specifikohet dhe matet mes tjerash edhe përmes këtyre
aktiviteteve:

a. Imunizmi i fëmijëve nen moshën një vjeçare kundër turbekulozit,
difterisë,tetanusit,pertusis,poliomieliteti dhe fruthit,duke matur vlerën dhe
shkallen e mbulimit me imunizim:

b. Planifikimi familjar,duke matur vlerën e prevalences së kontracepcionit.

c. Përcjellja e shtatzënisë, duke matur përqindjen e grave qe kanë se paku tre
vizita gjatë shtatzënisë.

4.1. Objektivat e shërbimit të promovimit shëndetësor

Rritja e informacioneve lidhur me metodat e planifikimit familjar,posaçërisht për
grat duke konsideruar planifikimin familjar si një  nga mënyrat me efektive te
përmasimit të shëndetit, të nënave dhe fëmijëve dhe të zvogëlimit të shkallës së
aborteve.

Depistimi dhe diagostifikimi i hershëm i kancerit të gjirit, me mbajtjen e fushatave
sensibilizuese dhe vizitave falas (usg- e gjirit dhe mamografi), gjatë muajve tetor-
nëntor.

Rritja e nivelit të informacioneve për popullatën lidhur me sëmundjet ne
përgjithësi, e ne veçanti për sëmundjet ngjitëse, lidhur me masat mbrojtëse
përkatëse.

Edukimi shëndetësor ne nivelin e shkollave fillore do t’i ofroj nxënësve njohurit
themelore lidhur me higjienën ne përgjithësi,ushqyeshmerin,evitimin e pirjes së
duhanit,abuzimit te drogës dhe alkoolit.



- Realizimi i vizitave sistematike për nxënësit e klasave  I, V, IX

Edukimi shëndetësor  do të jetë një institucion kontribuues, për promovimin e
shëndetit, ku do të ofroj informacione përmes medieve publike TV, radio,
gazetave, lidhur me problemet e mënyrës se jetesës.

3.1. Lista e shërbimeve esenciale parësore shëndetësore që duhet siguruar nga
komunat bazuar ne memorandumin me komunat:

1.1. Promovimi shëndetësor dhe edukimi

1.2. Informimi shëndetësor

1.3. Imunizimi

1.4. Kujdesi esencial kurativ dhe ai emergjent gjatë 24 orëve

1.5. Shëndeti oral

1.6. Shëndeti mendor

1.7. Furnizimi me barëra esenciale

1.8. Sigurimin e ujit dhe higjienës

1.9. Sigurimin e ushqimit dhe nutricionit.

4.1. Institucionet shëndetësore ne KPSH duhet te implementojnë këto aspekte të
cilësisë se shërbimeve te cilat janë te parapara ne standardet e domosdoshme
për kujdesin shëndetësor në Kosovë.

A. Informatat për pacientet

B. Cilësia e trajnimit dhe përkujdesjes mjekësore

C. Menaxhimi i ankesave

E. Menaxhimi  i objekteve dhe pajisjeve te institucionit shëndetësor

F. Procedurat për menaxhimin e rrezikut



5.1. Licencimi

Licencimi i punëtorëve shëndetësor bëhet konform  akteve ligjore të lëshuara nga
ministria  e shëndetësisë.

5.2. Edukimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional

Zhvillimi i vazhdueshëm profesional është i obligueshëm për te gjithë profesionet
shëndetësore, ku bëhet sipas planit dhe programit të aprovuar nga ministria e
shëndetësisë.

Vaksinimi

Në komunën e Prizrenit vaksinimi kryhet në mënyrë kontinuele dhe në
formë kampanje (mobile).

6.1 Realizimi i projektit të vizitave sistematike në të gjitha shkollat  fillore të
Komunës së Prizrenit  për klasën e I,V dhe IX.

Shëndetësia Primare e Komunës së Prizrenit prej vitit 2008 , hulumton shëndetin
e nxënësve përmes projektit ‘’Realizimi i Projektit’’, të vizitave sistematike në të
gjitha shkollat fillore të Komunës së Prizrenit për klasën e I,V dhe IX (në këtë
moshë kur organizmi i fëmijëve ka ndryshime fiziologjike). Në këtë projekt janë



përfshirë rreth 8582 nxënës.  Projekti fillon në muajin mars dhe përfundon  me 31
maj.

Të gjitha Investimet Kapitale janë në fazën e punimeve dhe realizimit të tyre.

Drejtoria Komunale e Shëndetësisë pran KK. Prizren  për  vitin 2016  ka
pranuar 424 kërkesa  prej tyre  339 të miratuara.

 173  raste për mbështetje financiare, rastet me Ca ,

 166 raste për trajtim jashtë vendit ku janë udhëzuar në Ministri të
Shëndetësisë ,

 31 raste të refuzuara,

 33 kërkesa në proces,

 21 të ndryshme.

Furnizimi me barna nga  lista esenciale

Autoritetet e Kosovës për Rregullativen 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) varësisht prej nevojave të kujdesit primar
shëndetësor.

Sa i përket furnizimit të QKMF-së me barëra nga Korporata Farmaceutike e
Kosovës /MSH/, për periudhën 2016, janë përmbushur nevojat e planifikuara
rreth 70% nga sasia e gjithëmbarshme e barërave. Për periudhën janar- dhjetor
2016, me kërkesë për insulinë janë të regjistruar 647 pacientë në protokollet për
diabet pranë QKMF-së. Ampulat për insulinë planifikohen sipas kërkesave të
insulinvartesve ku sigurohen nga KFK/MSH, kurse barërat tjera tabletare,
ampulare në formë të shurupeve sigurohen njëjte nga KFK/MSH por varësisht nga
kërkesat që bëhen nga qendrat shëndetësore.



Sektori i shëndetit publik

Projekt i realizuara nga DKSH dhe QKMF

Projekti i realizuar i vizitave sistematike për vitin 2016, Drejtoria 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 vit është planifikuar që të
kontrollohen gjithsejtë 8480 nxënës. Vizitat sistematike kanë filluar ne
prill dhe kanë përfunduar në fund të muajt maj. Në realizimin e këtij
projekti janë angazhuar tri ekipe punuese, me nga 8 punëtor
shëndetësor. Në këtë vizitë sistematike janë kontrolluar nxënësit e
klasave I, V, IX nëpër shkollat fillore. Numri i shkollave  që janë kryer
vizitat sistematike janë 69 dhe atë 12 në qytet dhe 57 në fshatra.
Fëmijët te cilët u janë zbuluar sëmundjet, çrregullimet e caktuara, ata
janë referuar për hulumtime të mëtejshme apo tek specialistët e
patologjive përkatëse. Qëllimi i kontrollimit te këtyre grupmoshave të
caktuara (6, 11 dhe 15 vjeçare) është 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.

Pas përfundimit të vizitave sistematike, bëhet 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 periudhën janar-dhjetor ka realizuar edhe aktivitete ditore gjatë
orarit të punës

1. Ka mbajtur takime pune të rregullta me menaxhmentin e QKMF-së, me
qëllim të realizimit
te investimeve kapitale dhe hartimit të politikave shëndetësore për
vitin 2016, dhe planifikimin e projekt- buxhetit për vitin 2017.



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 kërkesave tyre.

3. Nga ana e stafit janë përcjell të gjitha mbledhjet e këshillit konsultativ
te mbajtura    nga kryetari i Komunës.

Nga data 21.09.2016 deri me 24.11.2016 janë bërë vizitat investiguese nëpër  të
gjitha QMF-të dhe AMF-të (me këtë rast  është bërë njoftimi i objekteve me
gjendje ekzistuese dhe mbulimi i objekteve shëndetësore me stafin shëndetësor).

Më 18.10.2016 është mbajtur takimi në lidhje me ‘’ Strategjinë kosovare për të
drejtat e personave me aftësi të kufizuar’’ i organizuar nga OSBE.

Gjatë muajit tetor të këtij viti është mbajtur fushata e sensibilizimit dhe vetdisimit
kundër Ca të gjirit (egzaminimet falas ultrazëri dhe mamografija falas  për të gjitha
femrat e paraqitura), ku janë kryer 175 ekzaminime.

Më 03.11.2016 në Shkup  kemi shënuar pjesëmarrjen tonë në projektin e
financuar nga BE, parandalimi i transmetimit të drogave dhe HIV-it në mesin e
popullatës Rezidente në zonën kufitare.

Më 09.11.2016 është mbajtur takimi me delegacionin Kforin Gjerman,

Më 10.11.2016 është mbajtur takimi në QKMF me të sëmurët nga Hemodializa
dhe rregullimin e problemit të transportit të tyre.

Më 14.11.2016 është shënuar dita botërore kundër Diabetit (mbajtja e
ligjëratës, matja e glikemisë dhe shpërndarja e terapisë në Shatërvan.
Më 15.11.2016 është mbajtur  takimi me delegacionin nga Shqipëria rreth
projektit: “Shëndet për të gjithë” nga Qeveria zvicerane.

Më 17.11.2016 është mbajtur tryezë e rrumbullakët me OSC, për implementimin
e strategjisë për përfshirjen e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian në
Komunën e Prizrenit (2017-2021).

Më 21.11.2016 është mbajtur takim me Asociacionin e Komunave të Kosovës,
diskutim rreth UA. dhe statutit të QKMF-së.

Nga pjesa e dytë e muajit nëntor janë mbajtur aktivitetet në ministrin e
Financave dhe Ministrinë e Shëndetësisë lidhur me hapjen e konkursit në QKMF (i
cili është hapur me 01.12.2016)



Më 01.12.2016 shënohet dita botërore kundër HIV-it.

Strategjia Komunale dhe Plani i Veprimit për personat me aftësi të kufizuar.

Më 10.12.2016 në QKMF-Prizren është bërë themelimi i seksionit të imazherisë së
gjirit nga ana e Shoqatës së Radiologëve të Kosovës.

Prej muajit tetor-nëntor-dhjetor, dy here në muaj, është mbajtja e takimeve
profesionale dhe organizative me stafin menaxhues të QKMF-së (Drejtorin e
QKMF-së, Koordinatorin e cilësisë, Koordinatorin e Mjekëve, ecc,jurist.dhe
kryeteknikun e QKMF-së.

Me 17.12 2016 ka qenë pjesëmarrja e mjekëve të QKMF-së në konferencën e parë
rajonale: aplikimi i balnoe- terapisë në  Banjë  të Pejës.


