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Mjekësia Familjare paraqet bazën, 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 të caktuar që i takojnë me rajonalizim. Mjekun 
familjarë do të ketë mundësi që ta zgjedhë vetë qytetari si mjekë personal dhe të 
familjes dhe i cili do të ketë mundësi tësi 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)  ----- 11 (+1) 
Ambulanca shëndetësore (AMF)  ----------- 20 (+1)    

Struktura e institucionit 
Sa i përket organizimit struktural të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare 
(QKMF), kjo qendër që të mund të funksionojë është e organizuar përmes këtyre 
departamenteve:  
1. Departamenti i Mjekësisë Familjare 
2. Departamenti i Shëndetit Publik  
3. Departamenti i Shëndetit Oral 
4. Departamenti i Ndihmës së Shpejtë Mjekësore 
5. Departamenti i Administratës dhe 
6. Barnatorja Qendore.      

Kujdesi shëndetësorë parësorë në Komunën e Prizrenit prej 01.01.2011 deri më 17 
06.2011të punësuar  473.  

- Specialist i mjekësisë familjare   33 
- Mjekë të Përgjithshëm   35 
- Stomatolog     25 
- Infermier     245 
- Ro teknik     1 
- Teknik i farmacisë    6 
- Teknik laborant     8 
- Teknik stomatolog     9 
- Bashkëpunëtor shëndetësor i mesëm  2 
- Infermier me shkollë të lartë   2      



      
Po ashtu kujdesi parësorë shëndetësorë në QKMF përkrahen edhe specialistët 
konsulent ekzistues pranë QKMF-së:  
- Specialist i stomatologjisë    14 
- Pediatri      7 
- Gjinekologu dhe obstetric   2 
- Specialisti i Biokimisë Klinike   1 
- Oftalmologu      1 
- Dermatovenerologu     1 
- Specialist i Mjekësisë së Punës   3 
- Internisti      4 
- Radiologu      1 
- Specialistë i Psikiatrisë    1 
- Psikologu      1 
- Defektologu      1  

Stafi jo mjekësorë:  
- Me fakultet / 2 jurist të dipl. + 1 ecc. i dipl./   2 
- Me fakultet ing. i makinerisë në stom.    1 
- Fak. i shkenc. të aplikuara te biz-zyr i prok.   1 
- Me shkollë të mesme / admin. + kontab./    12 
- Punëtor të kualifikuar / 3 të tjer + voz. në stomat.   4 
- Vozitës        6 
- Punëtor të pakualifikuar  punëtor higjienik   42  

Totali i të punësuarve me datën 01/01 deri më 30.6 .2011QKMF Prizren  473.  
Drejtoria Komunale për Shëndetësi ka 4 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/Ministria e Shëndetësisë për periudhen e par te  vitint 2011 janë përmbushur 
pjesërisht nevojat e planifikuara diku rreth 20-30% nga sasia e gjithmbarshme e 
barërave. Për vitin 2011 janë planifikuar në bazë të numrit të pacientëve të regjistruar 
në QKMF (382 pacientë të sëmurë nga diabeti) rreth 19600 ampulla insulin duhet të 
jenë siguruar nga KFK/MSH. Barërat tjera tabletave ose në formë të sirupeve do të 
sigurohen mvarësisht nga kërkesat që bëhen nga qendrat shëndetësore.    

Vakcinimi     

Në komunën e Prizrenit vaksinimi kryhet në mënyrë kontinuele dhe në formë 
kompanje (mobile).  
Numri i fëmijëve të caktuar për vitin 2011 është 13,695. Pasi fëmiu deri një vjet i 
merr tri vaksina menjëherë, fëmiu 1 vjet merr tri lloje të vaksinës, fëmiu 6 vjeç merr 
dy lloje të vaksinës, poashtu edhe fëmiu 12 vjeç merr dy lloje të vaksinës, fëmiu 19 
vjeç merr një lloj vaksine, për këtë arsye numri i vaksinave të planifikuara është 
31,855. Në periudhen e vitit 2011 vaksinimi është kryer me sukses nëpër të gjitha 
qendrat të MF, aty ku kishte hapësirë. Nëpër prej disa QMF-ve (Reqanë, Piranë etj) 
nuk ekziston vaksinimi kontinuel, prandaj DSHMS inicoi që vaksinimi edhe nëpër 
këto qendra të kryhet në mënyrë permanente, si dhe plani për vitin 2011 është edhe 
sensibilizimi i popullatës sidomos në vende ku përgjigjja për vaksinim është e dobët. 
Plani i imunizimit është punuar në bazë të dokumentacionit ekzistues (kartotekës), të 
dhënave nga materniteti si dhe nga ofiqaria prej çdo zyre të vendit.  
Me vaksina furnizohemi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Prishtinë dhe atë 
çdo muaj. Për të arritur suksesin e duhur të vaksinimit të cilin e parasheh OBSH-ja 
duhet një angazhim maksimal i të gjithë mjekëve në qytet dhe në terren, infermierëve 
nëpër të gjitha QMF, Kuvendi Komunal 

 

DSHMS, infermiereve në maternitet si dhe 
vetëdijesimi i prindërve që ti sjellin fëmijët në vaksinim .         



     

Projektet e realizuara nga DKSH 
1. Projekti i realizuar i vizitave sistematike për vitin 2011Drejtoria 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 9750 nxënës. Vizitat 
sistematike kan filluar ne muajn prill dhe kane përfunduar nefund te 
muajt maj. Në realizimin e këtij projekti jane angazhuar 3/tre ekipe 
punuese, me nga 10 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. Këtë projekt e financon 
KK përmes DKSH në shumë prej 7000 . Qëllimi i grupmoshave të 
caktuara (6, 11 dhe 15vjeçare) të komunës së Prizrenit, njohjen dhe 
identifikimin e veçorive specifike të problemeve shëndetësore në 
grupmoshat e caktuara, që do të mundëson zbulimin e hershëm të 
sëmundjeve dhe anomalive/çrregullimeve eventuale te fëmijët; 
dizajnimi dhe organizimi i intervenimeve me natyrë preventive, të 
bazuara në shkolla dhe komunitet; prezantimi i rezultateve të projektit, 
strukturave që mirren me përpilimin e politikave shëndetësore, me 
qëllim të modikifimit dhe përpilimit të politikave shëndetësore më 
favorizuese dhe përfituese për fëmijët dhe adoleshentët.    

     
            



 
.  Projekt i realizuar për bërjen e analizave bakteriologjike-kimike të ujit për 
pije . 
        
Më 01/01/2011 deri më 17/06/2011 është realizuar projekti i dytë me rradhë                    
nga sektori i shëndetit publik. Duke pasur parasysh rëndësinë jetike të ujit të pijes dhe 
duke u bazuar në raportet lidhur me disa sëmundje ngjitëse, të marrura nga ISHP dhe 
nga QKMF 

 
Prizren, ku dihet se uji i pijes është rrugë e bartjes së shkaktarit të 

shumë sëmundjeve, DKSH 

 
sektori i shëndetit publik në marrëveshje me ISHP 

 

Prizren ka bërë kontrrollën sanitare bakteriologjike 

 

kimike të ujit të pijes në 10 
fshatra, pasi që këto fshatra janë jashtë sistemit të Hidroregjionit Jugor. Fshatërat të 
përfshirë në këtë projekt, në bërjen e analizave bakteriologjike-kimike të ujit të pijes 
janë: KUSHNIN, GJONAJ, PIRAN, REQAN, MUSHNIKOVË, MALËSI E RE, 
VELEZH, KUSHTRIM, HOQË E QYTETIT, LUGISHT.  
.   
DKSH në periudhën Janar- Qershor ka realizuar edhe aktivitete ditore gjatë 
orarit të punës.   

1. Ka mbajtur 8 takime pune me menaxhmentin e QKMF-së, me qëllim të 
hartimit të politikave shëndetësore për vitin 2011.  

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.  

3. Stafi i DKSH ka përcjellur disa prezantime dhe ligjërata të mbajtura në 
QKMF.  

4. Nga ana e stafit janë përcjellur të gjitha mbledhjet e mbajtura të bordit ne 
ne KK-Prizren.    

Frnizimi   QKMF-se me aparatura   

1.Gjatë periudhës Janar-Qershor 2011 janë bërë përgatitjet paraprake deri në fazën e 
tenderimit të disa paisjeve dhe aparateve .  

2.KK-Drejtoria komunale per shendetesi  i ka dhuruar Spitalit regjional ne Prizren 
aparaturen me te sofistikuar per identifikimin e konkramenteve /gurve / ne rruget 
hepatbiljare/ choledoko -fibroskop/ ne vlere prej 10.000e   

  Ndërtimi dhe perurimi i QMF-së dhe AMF 
    
Gjatë kësaj periudhe është bërë ndertimi dhe përurimi i tri objekteve shendetesore si 

1. Ndërtimi dhe perurimi i QMF-së në lagjen Bajram Curri 
2. Ndertimi dhe përurimi AMF në Poslisht 
3.    Ndertimi dhe përurimi AMF në Planjane   

Ghate periudhes Janar 

 

Qershor jane bere përgatitjet e hartimit te projekteve dhe 
realizimi procedurave per tenderim si dhe vlersimi i projekteve nga ana e komisionit 
perkates profesional ku se shpejt pritet te fillojn punimet si ne/  

1. QMF-se ne lagjen Jeta e Re 
2. AMF-se ne fshatin Zojz  Medvec. 
3. AMF-se ne fshatin  Manastric. 



   
SEKTORI I SHËNDETIT PUBLIK  

SHËNDETI ËSHTË MIRËQENIE E PLOTË MENTALE, FIZIKE DHE 
SOCIALE POR JO VETËM MUNGESË E NDONJË SËMUNDJE.  
Objekti i Ketij Sektori në planin veprues ka për qëllim promovimin, edukimin 
shëndetësorë të popullatës në Komunën e Prizrenit me qëllim të ngritjes të 
shkallës më të lartë të vetëdijes të qytetarëve se si të mbrohen nga sëmundjet 
ngjitëse dhe jongjitëse, në të cilat eventualisht mund të përballohen qytetarët e 
komunës së Prizrenit. Duke pasur për bazë raportet mbi sëmundjet ngjitëse dhe 
jongjitëse që i pranojmë nga të dhënat-raportet e institucioneve si QKMF-së, 
Institutit të Shëndetit Publik, Departamenteve nëpër spitale, në harmoni me këto 
raporte ky sektor ka hartuar planin veprues, preventiv-parandalues mbi këto 
sëmundje. Për të implementuar këtë plan të veprimit në mënyrën më të lehtë dhe 
më efikase dhe në harmoni me kohën kur më së tepërmi supozojmë se do të 
paraqiten këto sëmundje.      

:          

Ndalesa --------------------- 30 
Kërkesa të palëve---------- 43 
Kërkesa për pranim 
Higjieno sanitar -----------394  

60 raste janë ndihmuar me vlerë prej 300 pra,  60x300=18000
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