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QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE – PRIZREN 

 

  

I. OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME TË  KPSH - QKMF-së gjatë vitit 2017:   
 

Ofrimi i kujdesit parësor shëndetësor popullatës së Komunës së Prizrenit, përmes zbatimit të 

konceptit të mjekësisë familjare në kuadër të sistemit unik shëndetësor të Kosovës. 

 Shërbimet e kujdesit shëndetësorë për përparimin, parandalimin, mjekimin, 
shërimin dhe rehabilitimin që kanë të bëjnë me sëmundjet, çrregullimet dhe 
lëndimet. 

 Edukimin shëndetësorë dhe shërbimet e kujdesit parandalues, imunizimin dhe vaksinimin,  
dhe  parandalimin e kariesit të dhëmbëve  

 Përcaktimin e diagnozës fillestare dhe kujdesin elementar shëndetësorë, kujdesin akut 
perfshire ofrimin e kujdesit emergjent, stabilizimin dhe transportin deri në institucionet 
referente, kujdesin për sëmundjet kronike si dhe ndërhyrjet e vogla kirurgjike 

 Kujdesin për shëndetin mendor të bazuar në bashkësi 

 Rehabilitimin dhe kujdesin paliativ/terminal të bazuar në bashkësi 

 Kujdesin shtëpiak përmes vizitave në komunitet 

 Edukimi shëndetësor i stafit dhe popullatës, Imunizimit dhe Vaksinimit. 

 Përcaktimi i diagnozës fillestare dhe kujdesi elementar shëndetësor përfshirë edhe 
ndërhyrjet e vogla kirurgjike. 

 Promovimi i shëndetit oral  parandalimin e kariesit të dhëmbëve  si kujdesi themelor 
stomatologjik . 

 Kujdesin shëndetësor riprodhues  

 Zbulimi i hershëm i sëmundjeve ngjitëse, raportimi dhe bashkëpunimi me Institutin Rajonal 
të Shëndetit Publik në Prizren. 

 Detektimi, Diaknostifikimi I hershëm, dhe referimi   semundjeve malinje. 

 Ofrimi i shërbimeve shëndetësore diagnostike - analizave laboratorike dhe rentgendogjike 
në kuadër të Kujdesit  Parësor Shëndetësor. 

 Zhvillimi i vazhdueshëm Profesional i personelit shëndetësor dhe ati jo shëndetësor  

 Menaxhimi dhe distribuimi i barërave për KPSH. 

 Rritja e të hyrave përmes ngritjes së participimi. 

 
 

Objektivat janë zbatuar  duke u udhëhequr nga parimet:  

 

 Barazia për të gjithë popullatën, pavarsisht nga gjinia dhe përkatsisia  etnike  

 Cilësia 

 Ndershmëria dhe përgjegjësia 

 Gjithëpërfshirja dhe jo diskriminimi 

 Financimi i qëndrueshëm 



 Financimi kosto-efektiv 

 Bashkëfinancimi 
 

 

 

II.  ORGANIZIMI I PUNËS 
 

 

Struktura organizative e QKMF-së bazohet në Statutin e QKMF, Ligjin për Shëndetësi, UA në fuqi 

dhe përbëhet nga Departamentet, Sektorët dhe Njësitë, si më poshtë: 

 

I.  Departamenti i Mjekësisë Familjare, me Sektorë dhe Njësi: 
1. Sektori i Mjekësisë Familjare 
2. Sektori i Diagnostikës 

a) Njësia e Laboratorit  
b) Njësia e Rëntgenit (mamografia, rtg konvencional, ortopani, UZ) 

3. Sektori i Shëndetit Publik 
a) Njësia e Vaksinimit  dhe Imunizimit 

4. Njësia e Sistemit Informativ Shëndetësor. 
5. Sektori Konsultativ 
6. Sektori i Urgjencës 

 

II. Departamenti i Administratës: 
1. Njësia për Buxhet dhe Financa 
2. Njësia Juridike  
3. Njësia e Personelit  
4. Njësia e Shërbimit Teknik  
 

III. Departamenti i Stomatologjisë: 
1. Stomatologjia Preventive-Pedodoncia 
2. Ortodoncia 
3. Kirurgjia Orale 
4. Protetika 
5. Endodoncia 
6. Rӧ Kabineti 
7. Laboratori Dentar 

 

IV. Barnatorja Qendrore – në kuadër të QKMF-së, e cila bën bënë distribuimin dhe 
disperzimin e barnave nga lista e barnave esenciale në të gjitha QMF-të dhe Ambulancat 
Shëndetësore. 

 

 



III. RRJETI I KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSORË: gjithsejt 44 objekte shëndetësore 
 

I. Qendre Kryesore  të Mjekësisë Familjare (1),  

II.Qendrave të Mjekësisë Familjare (15)   

III.Ambulanteve Shëndetësore (27) dhe  

IV.Urgjenca (1) 



 

 

 

 



IV – RESURSET HUMANE 

 

 Deri në fund të vitit 2017 numri i punëtorëve pritet të jetë 475 (ktu përfshihet edhe nr.i 

punëtorëve të planifikuar për pranim, me konkursin e fundit).  

Gjatë vitit 2017 në listën e pagave  kanë hyrë  gjithësejt 26 punëtorë, prej tyre: 15 Doktorë të 

Mjekësië, 6 Iinfermier/e dhe 5 punëtorë higjienik.  

Ndërsa, nga lista e pagave janë larguar 25 punëtorë, prej tyre: 12 Doktor të Mjekësisë (vazhdim i 

specializimit, punësim jashtë vendit), 1 psikolog (pensionim), 9 infermier/e (pensionim, vdekje), 

1 roje (vdekje), 1 kontabiliste (pensionim) dhe 1 vozitës (pensionim). 

 

STATISTIKAT E PUNËTORËVE 

  

 

 Objektivat e realizimit  QKMF, QMF, dhe AMF 

 

 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare aktivitetin e ka përqendruar  në ofrimin sa më 
cilësorë të shërbimeve shëndetësore, bazuar në konceptin e Mjekësisë Familjare  

 Organizimin  dhe ofrimin e pandërprerë të shërbimeve shëndetësore dhe atë në 
sektorin e Urgjencës dhe të Shëndetit Oral.  

 Furnizimit sa më cilësor më medikamente dhe material sanitar    

 Racionalizimin e shpenzimeve buxhetore  

 Realizimin e investimeve kapitale  

 Aplikimin e ligjeve  dhe akteve nënligjore  

 Matjen e performancës së punës përmes auditive, pyetësorëve për satisfaksionin e 
pacientëve si dhe grupeve për rishqyrtime kolegjiale si dhe vlerësimin individual të 
performancës së stafit.  

 Planifikimi dhe dinamika e ofrimit të shërbimeve, bazuar në mundësitë e resurseve 
njerëzore në dispozicion, numrin e objekteve shëndetësore si dhe mundësit buxhetore.  

 Avancimi i Sistemit Informativ Shëndetësor përmes “Avicena“. 

 Bashkëpunimin  me të gjitha organizmat, si dhe organizatat qeveritarë dhe joqeveritare 
si: DKSH, MSH,  QZHMF, OBSH, UNICEF,  etj.  

 

 

 

 

 



Përparësitë/të ariturat  

 

 Dinamika e zhvillimit të  burimeve njerëzore me  qëllim të arritjes së standardit një mjek 
në 2500 banorë si dhe një stomatolog në 6000 banorë. Rritja e numrit të stafit me 
përgatitje profesionale shëndetësore (Doktor të mjekësisë, infermier me bacheler) duke 
e shfrytëzuar mundësit e largimit të stafit  përmes pensionimit, lëshimit më vet dëshirë 
nga lista e pagave , dhe i njëjti numër është zëvendësuar më  punësim të stafit më 
përgatitje superiore. Kjo ka mundësuar që ti ofrohemi standardeve 1/2500 banor dhe 1 
stomatolog /6000 banorë  dhe që të gjitha QMF-të dhe AMF-të në viset rurale të jenë 
më mirë të mbuluara me përkujdesje shëndetësore mjekësore. Kësaj i ka kontribuar 
pozitivisht edhe punësimi i stafit shëndetësor (mjek, infermier) përmes projektit të 
Caritas-it. 

 Realizimi i objektivit që në Komunë mos të kemi Doktor të Mjekësisë pa punë.  

  Realizimi i vizitave Sistematike të nxënsve të shkollave të  mesme të ulta dhe të larta  të 
Komunës. Janë vizituar gjitësejt 7236 fëmijë  dhe përqindja e përfshirjes është    89.6 %.  

 Përkujdesje prioritare  për komunitetet minoritare sidomos për atë RAE.  

 Edhe personat e riatëdhesuar kanë  qene një nga prioritetet e ofrimit të shërbimeve 
shëndetësore.     

 Implenetimimi i plotë i legjslacioneve në fuqi, Ligjit  të Shëndetësisë, Ligjit të Punës, 
akteve nënligjore dhe UA.  

 Takimet e rregullta të Këshilit Drejtues.    

 Përmirësimi i gjendjes së imunizimit dhe vaksinimit në komunën e Prizrenit. Gjatë vitit 
2017 (janar-nëntor) janë vakcinuar 30.298 fëmijë.  

 Vizitat në të gjitha Institucionet me qëllim të mbikqyerjës së aktiviteteve dhe eliminimin 
e dobësive.     

 Në Sektorin Mjekësisë Familjare gjatë vitit 2017 janë realizuar gjithsejt 304.449 
pacientë.  

 Sektori i Urgjencës ka ofruar shërbime 24/7. Shërbimet janë ofruar nga 6 ekipe – secili 
ekip në përbërjen e saj ka 2 mjek dhe 5 infermierë. Gjatë viti 2017 në këtë sektor janë 
vizituar 42.764 pacientë; janë referuar në spital 8734 pacientë, kanë qenë 289 aksidente 
dhe janë realizuar 5439 vizita në shtëpi nga ekipet e Urgjencës,kryesisht për rastet e 
sëmundjeve kronike, pacientët e palëvizëshëm dhe ata më sëmundje terminale. Ky 
sektor ka qenë i furnizuar vazhdimisht - pandërprerë me barna ampulare dhe material 
sanitar. 

 Disperzimi i medikamenteve dhe materialit sanitar. Gjitha institucionet në mënyrë 
kontinuele janë furnizuar me medikamente nga lista esenciale ndonëse duhet theksuar 
se furnizimi nga Divizioni Farmaceutik i MSH ka qene më i mirë se në vitet paraprake por 
ende larg përmbushjes, përveç me insulina,  si në cilësi poashtu edhe në sasi ashtu që 
kemi qenë të detyruar të blejmë medikamente kryesisht ampulare në mënyrë që të 
trajtohen rastet emergjente.  

 Gjatë gjithë vitit për analiza  diagnostiko laboratorike dhe Rëntgenologjike janë siguruar 
materiale të nevojshme-reagensa. Në Shërbimin Laboratorik kanë marë shërbime rreth 
33.000 pacientë, me analiza  te  20.205 pacientë  ndërsa shërbimi Rtg  rreth 5.500 
imazhe Rëntgenologjike.  

 Poashtu, në Departamentin e Stomatologjisë janë realizuar 43.340 shërbime 
stomatologjike. Të gjitha QMF-të kanë ofruar shërbime stomatologjike 5 ditë në javë si 
dhe shumica e shkollave fillore të komunës. 

 Përmirësimi i higjienës si dhe mirëmbajtjen së objekteve.  



 Vazhdimi i aktiviteteve në QTMF, në ESP në MF, ku tranjerët e QTMF kanë  plotësuar  
angazhimet në kuadër të ESP në MF si  dhe objektivat e zhvillimit të konceptit të MF. Në 
QTMF aktualisht i kryejnë aktivitetet e tyre në ESP 17 specializantë (10 në vitin e 3-të 
dhe 7 në vitin e 1-rë) dhe 4 trajner të MF. 

 Vazhdimi i programit të trajnimit nga Infermieria Familjare. 

 Aktivitetet në Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional për mjek dhe infermier, 
sipas planprogramit. 

 Niveli i referimit në Kujdesin Dytësor dhe Tretësor është 21%  dhe është në kufijt 
e dëshiruar për KPSH sipas rekomandimeve të OBSH.  

 Ekipet e vizitave shtëpiake kanë realizuar gjithsejt 2324 vizita shtëpiake, për 
shtatzana dhe fëmijë 0 deri 3 vjet. 

 Aktivitetet në edukimimin e popullatës dhe shënimit të ditëve botërore, si: Dita 
Botërore e Diabetit, Dita Botërore e HIV/AIDS, Dita Botërore kundër e luftës 
kundër duhanit,  muaji I luftës kundër kancerit të gjirit.    

 Të hyrat vetanake për periudhën 01 janar –  14 dhjetor 2017 është 177.739 euro.  

 Shërbime shëndetësore të realizuara gjatë vitit 2017 janë 613.987. 
 

 

Proceduarat Administrative  

 

Komisioni për shqyrtim të ankesave të qytetarëve në mënyrë periodike ka hapur të gjitha kutit e 

ankesave dhe i kanë shqyrtuar ankesat që kanë qenë të paktë gjatë këtij viti. 

 

 

V. INVESTIMET KAPITALE 
 

Gjatë vitit 2017 janë realizuar këto projekte: 

 

1. Pajisje medicinale:  22.465 € 
2. Pajisje stomatologjike: 11.800 € 
3. Mirëmbajtje dhe renovime: 40.160 €  
4. Klimatizimi-ventilimi qendror në QKMF: 158.000 € 
5. Inventar: 10.000 €  
6. Pajisje elektronike: 3.900 € 
7. Lyerja: 10.000 € 
8. Hartimi i projekteve dhe mbikqyrja: 1.420 € 

 

 

 



 VËSHTIRËSITË PËRCJELLËSE 

 

  Furnizimi jo i mjaftueshëm me barna nga LEB (nga MSH)  

  Vështërsit  gjatë transportit  të ekipeve  mjekësore në teren 

 Vështirësitë në teren të ekipeve të vizitave shtëpiake (transporti i tyre). 



 
 
 

Realizimi i  BUXHETIT  Janar – Dhjetor 2017 

 

 

Buxheti i  QKMF-ës për  vitin 2017  është planifiuar për 475 punëtorë. 

Edhe për vitin 2017, shpërndarja e buxhetit  është bërë sipas  kategorive buxhetore: 

Pagat, Mallrat dhe Shërbime, Shpenzimet Komunale dhe Investimet Kapitale. 

 

                                          Planifikimi               Realizimi             Të hyrat        Të hyrat                              Gjithsejtë 

                                                                                   nga Granti            nga 2016          2017 

 

Pagat                                  3.463.880,45 €        3.250.970,58 €                       

Mallra dhe shërbime        569.217.00 €         462.960,31 €            30.000 €   (mbetja 136.257 €, 22.7%)  599.217.00€       

Shpenzimet komunale      140.000,00 €         134.000,00 €                                 

Shpenzime kapitale           399.930.00 €     259.330,50    (mbetja 140.599,50 €, 35%)                                    

Subvencionet  

Donacionet (BB-MSH)         98. 357 €               98. 357 €                                

 

Gjithsejtë:                          4.671.384,45 €     4.105.417,31 €     30.000,00 €      595.967,14 € (mbetja, 12.6%) 

Realizimi:                           87.4% 

 

 

                                                            

 

 

                           

                                   

 



 
 
 

Marrveshje bashkëpunimi ndërmjet Komunës së Prizrenit, Caritas Kosova, 

Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. 

Qëllimi i marrëveshjes ka pasur për qëllim përmirësimin  e shërbimeve  shëndetësore 

shtëpiake dhe ambulatore. 

Që në fillim të këtij raporti duhet theksuar faktin se Komuna e Prizrenit, Caritas Kosova,  

Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, kanë arritur marrëveshje 

bashkëpunimi dhe bashkëfinancimi, e cila marrëveshje është nënshkruar më date: 17.05.2017. 

 Kjo marrëveshje parasheh përmirësimin  e shërbimeve shëndetësor shtëpiak dhe ambulantor, 

ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore ndaj qytetarëve dhe në kujdes shtesë për 

familjet në nevojë të komunës së Prizrenit dhe zonave rurale të kësajë Komune, perms 

angazhimeve të shërbimeve sociale dhe shëndetësoresi dhe të angazhimit me staf shtesë 

mjekësor në kuadër të QKMF-së, në Prizren. 

 

                  

 

Implementimi I këtij projekti  ka mundësuar  sistemimin e 78 të, të papunëve me pregaditje të 

mesme shkollore dhe atyre të lartë shkollore( Mjek dhe Infermier). 

 

 



 
 
 

Përfitues 

Nga marrveshja e arritur ndërmjet Caritas Kosova, Drejtoria Komunale e Shendetesise, Ministria e 

Shendetesise, dhe ajo e MPMS. Nga ballafaqimet e ndryshme ky projekt ka rrezultuar nje 

numer te madhe te perfituesve te cilet kan nevoje per kujdes shtepiak. Kjo eshte rrezulltat i 

fillimit te projektit me komunen e Prizrenit gje qe ne ekipin aktual jane shtuar edhe nje 

ekip prej dy infermierve dhe nje veture per sherbime te projektit. Qe nga fillimi i ketij viti 

gjithsejt te regjistruar ne listen e perfituesve ne regjionin e Prizrenit jane 64 perfitues , 

mirepo nga mesi i ketij viti kemi ngritje te konsiderueshme te numrit te perfituesve ne 93. 

Kjo eshte rrezulltat i fillimit te projektit me komunen e Prizrenit gje qe ne ekipin aktual 

jane shtuar edhe nje ekip prej dy infermierve dhe nje veture per sherbime te projektit 

. Sherbimet te cilat kryhen gjate gjithe diteve te javes tek nje perfitus jane:.  

 

-Shoqerimi tek mjeku familjar 

-Vizitat e rregullta ne spital 

-Dhenja e infuzonit, 

-Dhenja e ingjeksionit, 

-Kateter, 

-Matja e tensionit 

-Matja e sheqerit, 

-Matje temperatures, 

-Ushtrime pasive, 

-Lidhje te plageve 

-Pastrimin e dekubitusit, 

-Keshilla  etj. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Aktiviteti I ushtruar në teren nga ekipet mobile të “Home Care”.  
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1 Vizita : 8:00-12:30 62 53 103 127 31 376 

2 Vizita : 13:30-17:00 29 122 96 90 28 365 

3 Pastrimi i fëtyrës  0 0 26 23 10 59 

4 Larja dhe tharja e flokëve 0 0 22 19 11 52 

5 Larja e përfituesit  0 0 13 9 11 33 

6 Prerja e thonjëve të duarve/ këmbëve 0 0 8 9 7 24 

7 Rroja 0 1 2 6 3 12 

8 Veshja/Ndërrimi i rrobave 18 27 48 87 29 209 

9 Ndërrimi i pozicionit/Vendosja në shtrat  28 41 53 114 43 279 

10 Matja e tensionit të gjakut   88 173 189 216 58 724 

11 Matja e sheqerit në gjak 79 161 182 204 56 682 

12 Matja e pulsit/temperaturës trupore 16 9 25 31 7 88 

13 Ndërrimi i fashave/mjekim i plagëve  12 27 24 35 9 107 

14 Dhënia e injekcionit  24 34 72 101 27 258 

15 Nderrim i katetrit dhe qesës 0 0 6 8 0 14 

16 Profilaksë/trajtim i dekubitusit  4 3 8 10 2 27 

17 Vënja e fashave elastike  53 100 102 148 49 452 

18 Vënja  pomadave medicinale  56 100 114 160 49 479 

19 Dhënia/ kontrollimi  i medikamenteve orale ose në sy, vesh &  hundë  87 173 189 215 56 720 

20 Rregullimi i shtratit 35 57 71 102 39 304 

21 Ndërrim i çarçafave të shtratit  29 48 51 85 29 242 

22 Ndihmon përfituesin për të shkuar në tualet  5 10 9 18 4 46 

23 Dhënia e  lopatës për nevoja fiziologjike 0 0 3 7 0 10 

24 Ndërrim i pampersit 1 3 3 20 3 30 

25 Ushtrime pasive 56 90 111 153 153 563 

26 Zhvendosja e përfituesit nga shtrati në karrigë  22 38 34 74 29 197 

27 Uhstrime të ecjes duke përdorur paisje  30 56 49 86 24 245 

28 Masazhe të lehta  49 90 119 154 45 457 

29 Të ushqyerit e përfituesit  5 10 13 46 4 78 

30 Ushtrime të frymëmarrjes  3 9 9 39 5 65 

31 Këshillime/Udhëzime për shëndet  85 167 183 216 54 705 

32 
Demonstrim/Këshillime dhe Udhëzime për familjarët ose personin që 
përkujdeset  

87 171 186 211 56 711 

33 Organizimi i termineve tek mjeku  16 21 66 71 16 190 
 



 
 
 

Duke analizuar situatën epidemiologjike me fruth në Kosovë, Komiteti Nacional për Sëmundje 

Ngjitëse dhe PZI ka obliguar ditë më parë ekipet e vaksinimit që të vazhdohet me vaksinimin për 

shuarjen e kësaj epidemie, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.Komiteti Nacional për 

Sëmundje Ngjitëse ka obliguar ekipet e vaksinimit që: 

 Të vaksinojnë të  

 gjithë fëmijët nga muaji i nëntë i jetës me 1 dozë prej 0.5 ml 

 Nëse fëmija është 5 vjeç duhet të rivaksinohet me MMR dhe nuk ka nevojë të pritet 

mosha 6-7 vjeç. 

 Nëse fëmija është mbi 7 vjeç dhe nuk është i vaksinuar fare, atëherë vaksinohet me 1 

dozë MMR menjëherë dhe pas një muaji me “booster” dozën me MMR. 

 

Aktivitetet  E  ushtruara gjat vitit  2017. 

1. Vizitat sistematike të nxënësve të shkollave të mesme të ulta dhe të larta të 

Komuns,  jan vizituar 7,236 fëmijë, me përqindje të përfshirjes prej 89.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Takim pune I mbajtur më date: 16.09.2017,  në QKMFme zyrtarët e BB 

dhe MSH- zv. Ministrin e Shëndetësisë Kroacisë, zVarga. Projekti i shëndetësisë 

kosovare I pagesës së performances  bazuar në kapitacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Aktiviteti gjat muajit Tetor, -muaji i luftës kundër kancerit të gjirit. 

 Me 09 Tetorë, Drejtoria Komunale e Shëndetësisë në bashkëpunim me Zyren për Barazi 

Gjinore dhe QKMF-në- kabinetin e Rentgenit, kan organizuar n jë sër aktivitetesh gjat muajit 

tetorë,me datë ....., në qendër të qytetit në shadervan ësht bërë shpërndarja e fletëpalosjeve për 

vedisinim  e grave lidhur me këtë sëmundje. Në kabinetin e Rentgenit, janë organizuar vizita 

falas( ultrazëri i gjirit dhe Mamografi), gjat të cilës periudhë jan ekzaminuar 102 paciente, ( me 

ç’rast janë diagnostifikuar dy raste me dyshim  të lartë  për kancer të gjirit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Aktiviteti i organizuar nga Drejtoria Komunale e Shëndetësisë në 

bashkëpunim me QKMF-në,  me rastin e Ditës Botërore të Diabetit. 

Me datë 14 Nëntorë, Drejtoria Komunale e Shëndetësisë së Komunës së Prizrenit, me rastin e 

Ditës Boterore të Diabetit, në qendër të qytetit pra në Shadervan, ka ushtruar aktivitet me qëllim 

të sensibilizimit të qytetarëve të Prizrenit, kundër kësaj sëmundje. Si aktivitete të cilat i ka 

ndërmarrur Drejtoria Komunale e Shëndetësisë në bashkëpunim me drejtorinq e QKMF-së, 

Ështe berë si në vijim: shpërndarja e fletëpalosjeve, marja e glikemisq falas për qytetarët, si dhe 

shpërndarja e aparateve për matjen e glikemisë në bashkpunimë me kompaninë Farmaceutike 

TrePharm. 

 

 

 

Aktiviteti I Organizuar nga Drejtoria Komunale e Shëndetësisë, Caritas  Kosova 

dhe Nevo Koncept,( evidentimi I komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas, lidhur me 

sëmundjen e Fruthit) 

Këtu vlen të ceket angazhimi vullnetar për identifikimin e fëmijëve të prekur nga sëmundja e 

"Fruthit" dhe të fëmijëve të  cilët ende nuk janë vaksinuar. Në kuadër të këtij akcioni kanë filluar  

vizitat sistematike dhe intensive në lagje dhe fshatëra të komunës së Prizrenit, me qëllim të 

identifikimit të rasteve të prekura dhe me synim për trajtim të menjëhershëm me qëllim të 

parandalimit të kësaj sëmundje ngjitëse. Vizitat janë  fokusuara në identifikimin e fëmijëve të 

komuniteteve  Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit. Ky aksion vullnetar është  

organizuar nga Nevo Koncepti në bashkapunim me Caritas Kosova dhe eshte arritur qe te 

vizitohen mbi 400 familje te komunitetit ne fjale. Falë bashkpunimit të ndërsjelltë ndërmjetë 

drejtorisë së shëndetësisë, Caritas Kosova dhe “Nevo Koncepti”, është një lajm I mire që, për 

identifikimin e fëmijëve të cilët jan prekur nga sëmundja e Fruthit, fatmirsisht në komunën tone 

nuk është evidentuar as nje fëmij i prekur nga kjo sëmundje. 



 
 
 
 

Pas përpilimit të listave të lartcekura nga përfaqsuesit e Caritas Kosova dhe OJQ “ Nevo 

Konceptit”, të gjeturat në teren ja prezantojnë Drejtorisë Komunale të shëndetesise. Drejtoria 

Komunale e shëndetësisë, menjëherë ka komunikuar me QKMF-në, ku ka mobilizuar dy ekipe 

me mjete transporti, ku fëmijët të pa vaksinuar të cilët janë evidentuar nga përfaqsuesit e Caritas 

Kosova dhe Nevo Koncept, që të sillen në QKMF. 

 

Vështeresitë e hasura në teren  për sjelljen e  komunitetit, Rom, Ashkali dhe 

Egjiptas, për vaksinim në QKMF. 

Shumë prej prindërve të komunitetit RAE,  

kanë paraqitur frikë që ti vaksinojnë fëmijët 

e tyre për shkak të efekteve anësore që ato 

mund të japin.  

Fushata sensibilizuese. 

Poashtu është përdorur edhe një fushatë  

sensibilizuese si nga Drejtoria Komunale e 

Shëndetësisë, me moton “KUJDESU PËR 

SHËNDETIN TUAJ”, Caritas Kosova dhe Nevo 

Koncept, pro vaksinimi të fëmijëve të cilët 

nuk janë të vaksinuar. 

 

Procedura e vaksinimit. 

Pasi janë sjellur në QKMF, për 

vaksinim fëmijët e komunitetit RAE, 

ju është bërë paraprakishtë edhe një 

kontrollë e përgjithshme, ku gjatë 

kontrrollës mjeku ka hasur në raste të 

cilët  asnjëhere më pare nuk kanë 

qenë të vaksinuar. Pas vaksinimit ata 

janë pajisur edhe me libreza të 

vaksinimit, dhe përsëri janë sjellur në 

vendbanimet e tyre.  

 



 
 
 

 

 

      

 

 

                           

         

 

 

                         

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                                            

 


