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VJETOR 2020
Komuna e Prizrenit

Dr ej t or i a e Shëndet ësi së
1. NDËRTIM I I QM F-SË NË FSHATIN GJONA J
Ky projekt ka filluar në vitin 2019, dhe ka përfunduar sipas planit të paraparë në
vitin 2020. Me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira për banorët e fshatit Gjonaj
si dhe fshatrave për rreth, DKSH ka investuar në ndërtimin e kësaj QMF-je e cila plotëson
standardet e një objekti modern, ku do të ofrohen shumë shërbime për qytetarët, duke
përfshirë edhe shërbimet laboratorike, stomatologjike, përveç shërbimeve të tjera
shëndetësore.
Gjatë vitit 2020 është punuar në përfundimin e objektit, duke marrë parasysh
afatin e paraparë me planin dinamik për kryerjen e punëve, dhe pas përfundimit të
punimeve është bërë pranimi teknik i objektit si dhe hapja solemne përkatësisht
përurimi i objektit.

Tërë projekti ka kapur
vlerën e 150,123.6
euro me kontratën
bazë në vlerë
136,478.5 si dhe
aneksin në vlerë prej
13,645.1 euro.

DSH

Ky objek t 525m k at r or ësh , për m ban :
Këshillimore për shtatzëna dhe për nënat bashkë me fëmije të moshës 0-3 vjeç, laborator,
shërbime për infuzione, dy dhoma të mjekut, dhomën e intervenimeve, dhomën e inhalimit,
dhomën e vaksinimit, dhomën e stomatologut, dhomën e mbledhjeve si dheinfrastrukturë që i
përshtatet personave me nevoja të veçanta (ashensorë, tualet e pjerrësira).

DSH
2. SHTIM I I ETAZHITETIT NË QM F NË ZHUR DHE NDËRTIM I I
PARKINGUT

Ky projekt ka filluar në vitin 2019, dhe ka përfunduar sipas planit të paraparë në vitin
2020. Me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira për banorët e fshatit Zhur, dhe si
pasojë e hapësirave të voglave të objektit, duke e parë nevojën për zgjerim, DKSH ka
investuar në ndërtimin përkatësisht shtimin e etazhitetit të kësaj QMF-je e cila tanimë
plotëson standardet e një objekti modern, ku do të ofrohen shumë shërbime për
qytetarët, duke përfshirë edhe shërbimet laboratorike, stomatologjike, përveç shërbimeve
të tjera shëndetësore.

Gjatë vitit 2020, është punuar në përfundimin e objektit, duke marrë parasysh afatin e
paraparë me planin dinamik për kryerjen e punëve, dhe pas përfundimit të punimeve
është bërë pranimi teknik i objektit si dhe hapja solemne përkatësisht përurimi i objektit.

DSH

Banorët e fshatit Zhur, përveç shërbimeve bazike mjekësore, tashmë në QMF-në e tyre do
të kenë edhe: -Shërbime për infuzione,
-Laborator brenda QMF-së,
-Shërbimet e diagnoztikës (si ultrazëri e EKG-ja),
-Këshillimore për nënat shtatzënë dhe fëmijë.

DSH
3. RENOVIM I DHE M IRËM BA JTJA E OBJEKTIT SHËNDETËSOR
TË QKM F-SË

Ky projekt ka filluar në fillim të vitit 2020, dhe ka përfunduar sipas planit dinamik
të paraparë për kryerjen e punimeve. Me qëllim të ofrimit të shërbimeve 24 orë për
banorët e Komunës së Prizrenit, është rregulluar me anë të këtij projekti një hapësirë e
veçantë, ku ofrohen shërbimet e ndërrimit të natës, nga ora 19:00 deri në ora 7:00. Kjo
hapsirë është njëra nga hapësirat më moderne në të cilat ofrohen shërbime
shëndetësore.

Në kuadër të këtij projekti janë krijuar hapësira për tri dhoma të mjekëve, dhoma e
fashimit, dhoma e stafit të mesëm, dhoma e EKG-së, dy dhoma të stomatologjisë, si dhe dhoma
për terapi infuzive, ku në këtë hapësirë për herë të parë do të jepen edhe infuzionet. Po ashtu
është bërë edhe dislokimi i barnatores dhe depos së barnave, dhoma e triazhimit, si dhe krijimi i
hapësirave të reja të punës për DSH-në dhe QKMF-në.

DSH
4. NDËRTIM I I QM F-SË NË LAGJEN ARBANË

Ky projekt ka filluar në vitin 2020, dhe planifikohet të përfundojë në vitin 2021. Me
qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira për banorët e lagjes Arbanë, DKSH ka investuar
në ndërtimin e kësaj QMF-je e cila do të jetë një QMF me standarde të larta për ofrimin e
shërbimeve të ndryshme shëndetësore.
Gjatë vitit 2020, DSH është pajisur me leje ndërtimore, ka shpallur tenderin dhe nga
yzra e prokurimit, është shpallur operatori fitues i tenderit për ndërtimin e kësaj QMF-je. Punët
kanë filluar dhe janë duke vazhduar sipas planit të paraparë për kryerjen e punëve, ku deri më
tash është ngritur objekti deri në pllakën e katit të dytë dhe jemi te faza e montimit të kulmit.

Objekti i ri dy katësh, do ta zëvendësojë atë të mëparshmin, që nuk plotësonte standardet e
nevojshme për funksionim të duhur. Duke përfshirë një hapësirë prej 553 m², ku do të jepen
shërbime stomatologjike, shërbimet e diagnoztikës (si ultrazëri e EKG-ja), dhoma e vaksinimit,
inhalimit etj.

DSH
5.RENOVIM I I OBJEKTEVE TË QM F-VE NË REÇAN DHE

PLLANJANË

Ky projekt ka filluar në fund të vitit 2020, dhe ka përfunduar sipas planit dinamik të
paraparë për kryerjen e punimeve. Me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më cilësore për
komunitetin e kësaj ane dhe përmirësimit të hapësirave të punës për stafin shëndetësor,
DKSHka bërë intervenimet e nevojshme me anë të renovimit të hapësirave përkatëse.

Gjatë vitit 2020 ka filluar realizimi i projektit, dhe sipas planit të paraparë kanë
përfunduar punimet e nevojshme, dhe pas përfundimit të punimeve është bërë pranimi
teknik i objektit. Pritet që të bëhet edhe vizita dhe përurimi i punimeve.

Tërë projekti ka kapur vlerën e 14,989.85 euro.

DSH
PA JISJE M E KARRIGA STOM ATOLOGJIKE DHE PA JISJE
LABORATORIKE

Është bërë pajisja me 5 karriga
stomatologjike:
Në Urgjencë,
në QMF 1,
në Piranë,
në Hoçe të Qytetit.

Furnizim me pajisje laboratorike:
7 autokllava,
Kaditona dhe pajisje medicinave:
Ergometër, Ulta Sound Kolor Dopler,
Oksigjen Koncentrator 2 copa,
Frigorifer Medicional, Shtretër
hidraolik për pacientë etj.

DSH
SHËRBIM I GERIATRIK

Për herë të parë në Kosovë, Komuna e Prizrenit kafilluar të ofrojë shërbimin
geriatrik për të moshuarit që kanë nevojë për ndihmë mjekësore por nuk kanë mundësi
të vijnë deri në Qendrat e Mjekësisë Familjare.

Ekipi i shërbimit geriatrik në shëndetësinë primare do të realizojë vizita të rregullta
për të moshuarit e komunës, të cilët nuk kanë përkujdesje nga anëtarët e tjerë të
familjes, për të ofruar shërbime mjekësore dhe sociale si matja e tensionit arterial dhe
paramasave të tjera vitale, vendosja apo heqja e kateterit urinar, dhënia e terapisë orale,
si dhe shërbime të tjera për rreth 50 pacientë të identifikuar deri më tani.

DSH
REALIZIM I I SHËRBIM EVE SPECIFIKE: CHECK-UP

Realizimi i shërbimeve specifike në formë të
kontrolleve Check-Up

Vizitat mjekësore, analizat laboratorike,
inçizimet e rëntgenit etj.

Ch eck -Up?e t ë r ealizu ar a për :
-

Sëmundje të zemrës,

-

Gjëndrës tiroide,

-

Traktit urinar,

-

Kancerit të gjirit,

-

Kancerit të qafës së mitrës

DSH
ANALIZAT LABORATORIKE

Komuna e Prizrenit është komuna e parë me ofrimin e analizave të tilla në
institucionet e kujdesi parësor shëndetësor.
-

Analiza D-Dimer,

-

Troponina,

-

Analizat për sëmundjet reumatike,

-

Analizat e vitaminës D,

-

Analizat e vitaminës B dhe B12,

-

Analiza e helikobakterit

976,502
an aliza labor at or ike
hematologjike,biokimike, D-dimer, vitamina, hormone dhe tumor markerë
33,476 pacientë
Rreth 30 analiza për një pacientë

DSH
OFRIM I I SHËRBIM EVE TË ANALIZAVE TË TUM OR-M ARKERËVE

Ofrimi

i

shërbimieve

të

analizave

të

tumormarkerëve, që mundëson identifikimin e
hershëm dhe me saktësi të të gjitha llojeve të
kancerit.
Analizat
dedektimi

Anti
i

TPO

dhe

sëmundjeve

Thyeroglobina
auto-imune

kancoregjene të gjëndrës tiroide

Komuna e Prizrenit është komuna e parë me
ofrimin e analizave të tilla në institucionet e
kujdesi parësor shëndetësor
Gjatë vitit 2020 DSH ka mbështetur 320
persona të sëmurë nga kanceri, me shumë
totale rreth 100,000 euro!

?

dhe

