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GJETJET DHE REKOMANDIMET KRYESORE 
 

A. TRASHEGIMIA 

1. Sistemit i kujdesit shendetesor ne Shqiperi para tranzicionit karakterizohej nga nje kontroll 
i forte i qeverise qendrore ne te gjitha aspektet e sistemit. Pavaresisht nga rrjeti i perhapur (i shtrire 
gjeresisht)  i kujdesit shendetesor paresor, i cili ishte ngritur duke u perqendruar kryesisht ne kujdesin 
gjate shtatzanise dhe imunizimin, sistemi i kujdesit shendetesor ne Shqiperine e periudhes para-
tranzicionit drejtohej gjeresisht nga kujdesi dytesor. Sistemi ishte teper i centralizuar, ku Ministria e 
Shendetesise siguronte dhe rregullonte te gjitha sherbimet shendetesore ne vend dhe vendoste per 
shperndarjen e burimeve dhe emerimit e personelit te kujdesit shendetesor. Ndertimi i ambjenteve (mje-
teve) te reja parapelqehej me shume sesa mirembajtja dhe vazhdimi i aktiviteteve ne infrastrukturen ekzis-
tuese, gje e cila çoi ne perkeqesimin e konsiderueshem te ambjenteve dhe pajisjeve. Shpenzimet korrente 
te pamjaftueshme, terapi te vjeteruara te barnave dhe teknika mjekesore te vjeteruara rezultuan ne nje 
cilesi te ulet te kujdesit dhe perdorim joefikas te burimeve.  
 
2. Trazirat civile dhe kriza ne Kosove e demtuan rende sistemin e kujdesit shendetesor gjate 
viteve 1990. Dhuna dhe trazirat civile sollen si pasoje nje demtim te madh te infrastruktures se kujdesit 
shendetesor dhe nderprerjen e sherbimeve themelore, duke perfshire ketu edhe imunizimin, si edhe 
programet e shendetit mjedisor si p.sh cilesia e rrjetit te ujesjelles-kanalizimeve. Pothuajse nje e treta e 
personelit mjekesor te vendit i braktisen vendet e punes gjate trazirave te vitit 1997. Kriza ne Kosove ne 
vitin 1999 e demtoi edhe me shume sistemin, duke qene se 4000 refugjate u shtruanne spitale, nderkohe 
qe te tjere u akomoduan ne spitale nga mungesa e vendeve te tjera per strehim. Kriza shkaktoi deme te 
metejshme, konsumoi nje sasi te konsiderueshme burimesh dhe i ndaloi reformat strukturore qe sapo 
kishin nisur ne kete sektor.  
 
3. Nje sere reformash sektoriale u nisen nga mesi i viteve 90-te, por keto pese vitet e fundit 
eshte bere shume pak progres per çuarjen perpara te tyre. Nderkohe qe eshte perqendruar ne 
rivendosjen e sherbimeve pas ngjarjeve te fillimit dhe mesit te viteve 90-te, qeveria ka nisur gjithashtu nje 
sere reformash per te filluar trajtimin (adresimin) e disa dobesive te sektorit ne mesin e viteve 1990. 
Reformat perfshinin nje ulje ne kapacitetin e rrjetit teper te gjere te sherbimeve, decentralizimin e 
administrimit te kujdesit paresor ne drejtorite e shendetit publik ne rrethe dhe integrimin e atij te 
meparshem me funksionet e shendetit publik, privatizimin e sektorit farmaceutik dhe pjeses me te madhe 
te atij dentar dhe ngritjen e Institutit te Sigurimit te Kujdesit Shendetesor duke pasur parasysh nje 
ndryshim te deshiruar gradual te sistemit financiar shendetesor. U bene gjithashtu plane per te 
permiresuar ndjeshem cilesine e sistemit te kujdesit paresor nepermjet investimeve fizike dhe 
permiresimit te teknikave (aftesive). Keto nisma u nderprene dhe shume pak progres eshte bere ne pjesen 
me te madhe te sferave te reformes.  Disa projekte-pilote ne organizimin e sherbimeve dhe frontin e 
financimeve jane nisur keto kater vitet e fundit nga te cilat jane nxjerre mesime te vlefshme. Me rishtazi, 
eshte bere progres inkurajues ne çeshtjet e politikes farmaceutike.  
 

B. REZULTATET DHE SFIDAT NE FUSHEN E SHENDETESISE 

Rezultatet shëndetësore të Shqipërisë janë disi më mirë se ato të vendeve me të ardhura të mesme jashtë 
trevës së Evropes dhe Azisë Qendrore, por mbeten mbrapa atyre të vendeve të trevës së Evropës 
Juglindore 
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4. Pavaresisht nga progresi i arritur, rezultatet e shendetesise ne Shqiperi jane prapa atyre te 
vendeve ne Rajonin e Evropes Juglindore. Nderkohe qe te gjitha burimet tregojne nje permiresim te 
treguesve kryesore te rezultateve shendetesore, burime te tjera te dhenash japin nje tabllo te ndryshme ne 
lidhje me sa mire po ecen Shqiperia ne krahasim me vendet e tjera ne rajon. Sipas pjeses me te madhe te 
llogaritjeve, rezultatet e shendetit ne Shqiperi jane relativisht te favorshme ne krahasim me vende te tjera 
me te ardhura mesatare me te pakta jashte jashte rajonit te Evropes dhe Azise Qendrore, por jo me vende 
te tjera me te ardhura te mesatare me te pakta ne Rajonin e Evropes Juglindore.  Mbi bazen e te dhenave 
zyrtare, Shqiperia gezon jetegjatesine me te madhe ne Ballkan – vetem dy vjet poshte mesatares 
Evropiane. Burime te tjera e vendosin jetegjatesine ne Shqiperi poshte asaj te vendeve te tjera ne Rajonin 
e Evropes Juglindore dhe tete vjet poshte mesatares evropiane. Shqiperia ka nivelin me te ulet te 
jetegjatesise se shendetshme ne Rajonin e Evropes Juglindore. Ne menyre te ngjashme, te dhena te 
vleresuara, te cilat korrigjojne raportime per shifra me te uleta qe priten, e vene Shqiperine me prapa 
vendeve te tjera ne Rajonin e Evropes Juglindore persa i perket vdekshmerise foshnjore.    
 
5. Profili demografik dhe epidemiologjik i Shqiperise po ndryshon. Barra relative e 
semundjeve infektive po ulet nderkohe qe semundjet jo-te transmetueshme jane bere shkaku 
kryesor i vdekjeve ne popullesine e rritur.  Semundjet infektive vazhdojne te jene nje shkak kryesor ne 
vdekjen e femijeve dhe foshnjave, por nuk jane me nje shkak kryesor i vdekjes tek te rriturit. Megjithese 
perhapja e HIV-SIDA-it vazhdon te raportohet e ulet, rreziku i transmetimit te virusit HIV eshte i larte per 
shkak te levizjes se popullesise dhe trafikimit te droges dhe qenieve njerezore. Semundjet jo te 
transmetueshme, kryesisht semundjet kardio-vaskulare dhe kanceri jane bere shkaku kryesor i vdekjeve 
tek te rriturit. Rastet e ketyre semundjeve priten te rriten ndjeshem, duke qene se popullesia mbi moshen 
65-vjeçare do te dyfishohet ne 20 vitet e ardhshme. Disa studime tregojne se perqindja e rasteve te 
diabetit eshte me e larte se ne shume vende te Evropes Perendimore dhe ka te ngjare te rritet ndjeshem ne 
dy dhjetevjecaret e ardhshem. Nder faktoret e rinj kryesore te rrezikut shendetesor jane konsumimi i larte 
i duhanit, rritja e shpejte e numrit te aksidenteve rrugore dhe ndryshimi i dietave ushqimore. Sistemi i 
kujdesit shendetesor nuk eshte i pergatitur per t’i bere balles rritjes se semundjeve jo te transmetueshme 
dhe kurimin e gjate dhe te kushtueshem te tyre. 
 
Sistemi i kujdesit shëndetësor në Shqipëri nuk është i përgatitur mirë për t’u përballur me përqindjet e 
rritura të sëmundjeve ngjitëse dhe të rreziqeve të tjera të reja shëndetësore 
 
6. Sistemi i kujdesit shendetesor ne Shqiperi nuk eshte i pergatitur mire per te perballuar 
rritjen e rasteve te semundjeve jo-te transmetueshme dhe rreziqeve te tjera te reja shendetesore.
Nje pjese e rendesishme e kushteve te semundjeve kronike mund te parandalohet nepermjet nxitjes se 
menyrave te shendetshme te jeteses, ekzaminimit dhe masave te kujdesit parandalues paresor dhe dytesor. 
Perqendrimi i rritur i kujdesit shendetesor parandalues po behet ne kete menyre nje nevoje e ngutshme ne 
Shqiperi. Kapacitetet per promovimin shendetsor dhe parandalimin paresor dhe dytesor te semundjeve 
kardiovaskulare dhe kancerit kerkojne nje forcim te ndjeshem. Kjo do te kerkoje perpjekje ne rritje per te 
ngritur kapacitetet e sherbimeve te kujdesit paresor per te vleresuar ne menyren e duhur faktoret e rrezikut 
te pacientit dhe per te administruar ne menyre efikase kushtet e atyre qe shfaqin rreziqe te tilla. Kerkohet 
te behen perpjekje te perbashketa per te permiresuar kapacitetin e nxitjes se shendetit, ne menyre qe te 
informohet popullesia per faktoret e rinj te rrezikut shendetesor dhe per menyrat e shmangies se tyre. 
Trajtimi i ketyre faktoreve kerkon bashkerendimin ndersektorial dhe ofrimin e sherbimeve ndaj 
komunitetit lokal, si edhe forcimin e sistemit te vezhgimit. Instituti i Shendetit Publik eshte ne pozicionin 
e duhur per te luajtur nje rol kryesor ne keto perpjekje, por kapaciteti i tij do te kerkoje forcim te 
metejshem dhe burimet qe caktohen per çeshtjet e shendetit publik, perfshire ketu nxitjen e permiresimit 
te shendetit dhe nismat e reja te shendetit publik, si edhe informacioni shendetesor, do te duhen te rriten 
per te lejuar nje trajtim (adresim) efikas te ketyre çeshtjeve.  
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C. REALIZIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR 

Burimet fizike dhe njerëzore të sektorit nuk janë të harmonizuara me nevojat shëndetësore të 
popullsisë.

7. Nje shqyrtim i shperndarjes se kapaciteteve fizike dhe burimeve njerezore ne sektorin 
shendetesor flet per ndryshime te medha ne mbulim ne rrethe dhe rajon. Migracioni i brendshem 
dhe jashte vendit gjate 15 viteve te fundit ne Shqiperi, se bashku me shkaterrimin mjaft te madh te 
qendrave shendetesore gjate viteve 1990, ka lene nje rrjet sherbimesh te paekuilibruar/te pabarabarte te 
kujdesit shendetesor dhe qe nuk pershtatet me nevojat shendetesore te popullesise. Shperndarja e 
kapaciteteve fizike dhe burimeve njerezore ne sektor mbetet e pabarabarte ne rajone te ndryshme, si edhe 
brenda rajoneve. Nderkohe qe jane bere perpjekje te konsiderueshme per te rehabilituar qendrat e kujdesit 
shendetesor paresor pas shkaterrimit ne mase gjate fillimit dhe mesit te viteve 1990, keto perpjekje duken 
te jene bere pa ndonje analize teresore te nevojave te popullesise dhe pershtatshmerise se qendrave 
shendetesore te propozuara ne nje zone te caktuar. Ne menyre te ngjashme, investimet ne ambjentet e 
spitaleve vazhdojne te behen pa pasur ne mendje nje harte te qarte te spitalit, duke çuar shpesh ne 
vendime oportuniste investimesh, te cilat japin shume pak kontribut ne permiresimet aq te nevojshme te 
konsolidimit dhe efikasitetit ne kete sektor.  
 
8. Ekzistojne çekuilibrime te dukshme rajonale ne mbulimin me personel mjekesor. Luhatjet 
(Ndryshimet) rajonale jane me te larta per specialistet dhe farmacistet dhe me te uleta, megjithate te 
konsiderueshme, per mjeket e kujdesit paresor. Luhatja relativisht me e ulet ne mbulimin me mjeke te 
pergjithshem kundrejt specialisteve duket se pasqyron perpjekjet bashkerenduese te qeverise per te 
riekuilibruar raportin e mjekeve te pergjithshem kundrejt specialisteve, per te rritur dhe ajo qe ka me 
shume rendesi per te lejuar paga shume me te larta per mjeket e pergjithshem qe sherbejne ne zonat e 
largeta rurale. Ka gjithashtu çekuilibrime edhe persa i perket personelit mjekesor te spitalit kundrejt 
personelit mjekesor te kujdesit shendetesor paresor dhe raporti mjeke-infermiere eshte i larte sipas 
standardeve nderkombetare. Shperndarja jo e drejte gjeografike e personelit te sektorit shendetesor do te 
duhet te korrigjohet me kalimin e kohes si pjese e nje shfrytezimi te pergjithshem planifikimi per burimet 
njerezore te sektorit shendetesor.  
 
Produktiviteti i sektorit shëndetësor është i ulët dhe burimet përdoren pa efiçencë. 
 
9. Produktiviteti eshte i ulet, si per kujdesin paresor, ashtu edhe per ate spitalor, dhe 
ndryshon ndjeshem nga nje rajon ne tjetrin dhe nga nje qender individuale ne tjetren. Te dhenat 
tregojne se shqiptaret kane shume me pak kontrata me paciente te jashtem me sherbime te kujdesit 
shendetesor sesa banoret e vendeve te tjera ne Evropen Lindore dhe Azine Qendrore, Ameriken Latine 
dhe Karaibet apo Evropen Perendimore. Per shkak te cilesise se ulet te perceptuar, shmangia e kujdesit 
paresor ne favor te kerkimit te kujdesit ne poliklinika apo ambjente spitalore me paciente te jashtem eshte 
i perhapur edhe per gjendje te lehta si nje e ftohur apo grip. Kjo çon ne nje perdorim te ulet te qendrave te 
kujdesit paresor dhe nje produktivitet tejmase te ulet te personelit te kujdesit paresor. Mesatarisht, nje 
mjek i kujdesit shendetesor paresor viziton vetem rreth tete paciente ne dite, me luhatje te dukshme 
rajonale qe rezultojne ne tre vizita ne dite ne rajone te caktuara. Analiza e aktivitetit te kujdesit paresor ne 
rajonin e Tiranes tregon me tej per nje luhatje te madhe brenda qendres shendetesore ne produktivitet. 
Roli i portierit qe pritet te luajne mjeket e pergjithshem nuk funksionon, edhe pse Ministria e Shendetsise 
ka paraqitur nje sistem pagese, i cili do te kerkonte pagese per sherbim per te gjithe ata qe kerkojne te 
vizitohen drejtperdrejt ne nje poliklinike apo ne spital. Struktura e pageses, megjithate, eshte e tille qe nuk 
i siguron 60 %-it te vleresuar te popullesise nje karte te sigurimit shendetesor me pak nxitje per t’u 
vizituar te nje mjek i kujdesit paresor, veçanesisht nese mendohet se mjeku nuk do te jete ne gjendje te 
vizitoje ashtu siç jane pritshmerite. Pervoja ne vende te tjera ne tranzicion dhe te dhenat fillestare nga 
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aktivitetet pilote te zhvilluara kohet e fundit ne Shqiperi tregojne se produktiviteti i sherbimeve te kujdesit 
paresor, veçanerisht ne zonat rurale, mund te permiresohet mjaft nese sigurohen teknikat e permiresuara 
per te ofruar nje strukture sherbimesh gjitheperfshirese dhe te perqendruar tek popullesia dhe ne rast se 
perdoren pajisje te pershtatshme.   
 
10. Nje numer i madh i spitaleve te vegjel me perqindje (norma) te uleta te perdorimit dhe 
frekuentimit flasin per nje struktrure spitalore nen-optimalen. Nderkohe qe eshte i ulet po te 
krahasohet me mesataret evropiane, kapacitetet spitalore ne Shqiperi (3.03 krevate per 1000 banore)  
krahasohen ne menyre te favorshme me shume vende te tjera me te ardhura te mesme me te uleta dhe 
eshte i ngjashem me ate te Spanjes dhe Turqise. Megjithate, konfiguracioni i rrjetit spitalor flet per 
paefektshmeri te medha. Mbi 60 % e spitaleve te Shqiperise jane teper te vogla per te perdorur ekonomite 
e shkalles ne ambjentin spitalor te kujdesit te pergjithshem te rendesishem.  30 nga 46 spitale kane me pak 
se 200 shtreter dhe se bashku perbejne vetem nje çerek te te gjithe pranimeve ne spital, nderkohe qe 
vazhdojne te konsumojne nje sasi te konsiderueshme te burimeve te pakta. Perqindjet e uleta te pranimit 
dhe frekuentimit çojne ne personel te larte per raportet e krevateve te zene ne spitalet me te vegjel dhe 
ngrejne shqetesime serioze per kostot fikse, perdorimin joefikas te burimeve te kufizuara dhe sigurimin e 
cilesise. Disa spitale shfaqin nje mbingarkese te departamenteve identike te cilet mund te shkrihen, duke 
lejuar ne kete menyre perfitime te rendesishme te efikasitetit. Administratoret e spitaleve  nuk kane as 
nxitje, as autoritet per te marre persiper ndryshime qe te permiresojne efikasitetin dhe cilesine e operimit 
te tyre.  
 

Tabela 1:  Shperndarja e Spitaleve dhe Perdorimi sipas numrit te shtreterve, 2003 
 

Spitalet e MSH Shtreterit Shtrimet 

Nr i shtreterve Totali Ne % Total Ne % Total Ne % 

Perqindja e 
zenies se 

shtreterve 

Gjatesia 
mesatare e 
qendrimit 

< 49 shtretër 11 23.9% 331 3.7% 5,392 2.0% 26.7% 6.7 
50 – 99  9 19.6% 728 8.0% 16,000 6.0% 34.5% 5.6 
100 -199  10 21.7% 1,386 15.3% 44,438 16.5% 47.8% 5.9 
200 - 299  7 15.2% 1,774 19.6% 59,064 22.0% 67.5% 35.8 (*) 
300 - 399  3 6.5% 1,072 11.8% 27,331 10.2% 53.5% 76.0 (*) 
400 - 499  3 6.5% 1,236 13.7% 37,232 13.9% 39.0% 4.8 
500 - 599  2 4.3% 1,099 12.1% 27,459 10.2% 48.3% 7.3 
1000+  1 2.2% 1,423 15.7% 51,609 19.2% 74.4% 7.5 

Totali 46 100% 9,049 100% 268,525 100% 53.6% 6.7 
Shenim: (*) perfshin spitalet psikiatrike ku secili ka nje gjatesi mesatare te qendrimit qe prek me shume se 100 dite  
Burimi: Ministria e Shendetsise se Shqiperise. Treguesit e Shendetit ne Shqiperi per vitet 1993-2003.  
 
Cilësia e kujdesit është e ulët 
 
11. Cilesia e kujdesit shendetesor eshte e ulet, vecanerisht ne nivelin e kujdesit shendetesor 
paresor. Shkalla e madhe e shmangies se kujdesit paresor dhe sondazheve cilesore tregojne mungesa 
serioze ne cilesine e kujdesit shendetesor, vecanerisht ne nivelin e kujdesit paresor. Cilesia e standardeve 
te kujdesit shendetesor dhe protokollet e trajtimit te standardeve nuk jane zhvilluar dhe nuk jane perdorur 
per kujdesin e pacienteve te jashtem dhe personeli mjekesor nuk ka nje sistem te vendosur per 
permiresimin e vazhdueshem te cilesise. Kuadri aktual i stimujve te perdorur per ofruesit e sherbimit nuk 
i jep aspak rendesi cilesise se kujdesit. Çeshtjet e cilesise te identifikuara nga pjesemarresit e grupeve te 
fokusimit dhe sondazhe te tjera perfshijne aftesi te uleta te personelit mjekesor, mungese barnash, 
furnizimesh dhe pajisjesh, infrastrukture te dobet, mundesi te kufizuara te sherbimeve te siguruara ne 
qendrat e kujdesit shendetesor paresor dhe niveli i cilesise kushtezohet nga sasia jozyrtare qe eshte i 
gatshem te paguaje pacienti. Te dhenat e sondazhit per familjet tregojne se shmangia e kujdesit paresor 
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eshte me e perhapur ne popullesine rurale dhe grupet me te ardhura te pakta, megjithese kerkimi i kujdesit 
ne nje klinike me te shtrenjte rezulton ne pagesa me te larta nga xhepi i vet dhe kohe me te gjate udhetimi. 
Kjo tregon se cilesia dhe mundesia e dhenies se sherbimit ne qendrat e kujdesit shendetesor ne zonat 
rurale dhe ne periferi te qendrave urbane me nje perqendrim te madh te familjeve te varfera eshte 
veçanerisht shqetesuese.  
 
12. Nje sondazh i fundit per shendetin riprodhues konstatoi se cilesia dhe mbulimi i kujdesit te 
paralindjes eshte shume shqetesues dhe renditet nder me te uletit ne Rajonin e Evropes dhe Azise 
Qendrore. Sondazhi konstatoi se nderkohe qe mbulimi i raportuar zyrtarisht i kujdesit te paralindjes eshte 
i larte, nje ne pese gra te cilat linden nga viti 1997 deri ne vitin 2002 nuk kishin pasur kujdes shendetesor 
gjate shtatzanise. Ky eshte nje nga raportet me te larta ne Rajonin e Evropes dhe Azise Qendrore dhe 
eshte i ngjashem me Azine Qendrore. Sondazhi tregoi gjithashtu se 70 % e kujdesit paralindjes i ofruar, 
ishte i papershtatshem dhe vetem nje ne pese gra kishin bere vizita pas lindjes. Megjithese te dhenat 
rajonale per vdekshmerine foshnjore jane te diskutueshme, ka te dhena qe shkalla e vdekshmerise eshte 
me e larte ne rajonet e varfera malore. Permiresimeve ne cilesine e kujdesit paralindjes dhe ate obstetrik 
do te duhet t’u jepen perparesi me e larte, veçanerisht ne zonat me shume te pafavorizuara, nese Shqiperia 
deshiron t’u afrohet mesatareve evropiane per rezultatet e kujdesit te nenes dhe femijes.  
 
13. Personeli shendetesor ne Shqiperi vazhdon te mbetet i izoluar dhe i mungon trajnimi gjate 
punes per te permiresuar aftesite. Ne te njejten kohe shpesh ata jane teper te specializuar per llojin e 
popullesise te cilen mbulojne, e cila ka te nevojshme kujdesin e mjekut per te siguruar qe njerezit mund te 
marrin sherbime te pergjithshme ne nivelin e kujdesit shendetesor paresor. Perpjekjet e pakta per te 
forcuar aftesite e personelit te kujdesit paresor deri me sot kane qene te pakoordinuara dhe te shperndara. 
Mjeket dhe infermieret e kujdesit paresor ne Shqiperi kane njohuri te pamjaftueshme per parandalimin, 
pikasjen dhe menaxhimin e semundjeve te patransmetueshme si dhe rreziqeve te tjera shendetesore ne 
rritje si HIV-SIDA-i. Ekziston gjithashtu nevoja per te rishqyrtuar me kujdes dhe per te percaktuar 
qellimin e sherbimeve qe mund te ofroje personeli mjekesor i kujdesit paresor dhe per te siguruar 
manaxhimin e permiresuar te pacientve.  
 
14. Permiresimi i cilesise eshte nje objekiv thelbesor i strategjise se qeverise ne sektorin e 
shendetesise1. Tashme Shqiperia ka marre persiper te beje nje pune te konsiderueshme per vendosjen e 
standardeve te cilesise per spitalet dhe po perpiqet te krijoje nje sistem akreditimi te spitaleve. Nje sere 
standardesh te cilesise qe mbulojne sferat kryesore te funksionimit te spitalit aktualisht po testohen ne 
menyre pilote. Megjithate, para se te merret nje vendim perfundimtar per mekanizmin e duhur qe do te 
siguroje kontrollin e cilesise ne kontekstin shqiptar, duhet te vleresohet me tej, nese disponohet kapaciteti 
i burimeve njerezore dhe financiare per te mbeshtetur nje sistem akreditimi. Prezantimi i nje sistemi te 
permiresimit te cilesise do te kerkoje nje metode me shume degezime ku perfshihen manaxheret e 
qendres, personeli i caktuar i qendres, vezhguesit e jashtem dhe Instituti i Sigurimeve Shendetesore, si 
agjencia qe do te bleje sherbimet shendetesore. Do te kerkohet gjithashtu rritja e ndergjegjesimit per 
rendesine e permiresimit te cilesise ne profesionin mjekesor si dhe ne popullesine me te gjere. Perpjekjet 
per vendosjen dhe zbatimin e standardeve do te duhen te plotesohen nga aftesite e permiresuara te 
profesionisteve te kujdesit shendetesor. 
 
Me rritjen e ofertës së kujdesit shëndetësor privat, duhet fuqizuar kuadri rregullator për të siguruar që 
sektori privat do të ndihmojë në arritjen e qëllimeve të përgjithshme të sektorit të shëndetësisë.  

15. Megjithese sektori privat eshte ende relativisht i vogel, rendesia e tij ne sigurimin e sherbimeve 
per pacientet e jashtem po rritet. Kujdesi dentar dhe sektori farmaceutik jane te privatizuar ligjerisht. 

1 Qeveria e Shqiperise, Strategjia Afatgjate per Zhvillimin e Sistemit Shendetesor ne Shqiperi, Korrik 2004. Ne kete 
shenim ky dokument i referohet strategjise se sektorit shendetsor.  
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Parashikimi i kujdeseve te tjera shendetesore dominohet nga ofrues shteterore te sherbimeve, por rendesia 
e sektorit privat po rritet ne fushat e diagnostifikimit dhe sherbimeve te pacienteve te jashtem. Nderkohe 
qe mjekeve dhe infermiereve te sektorit publik nuk u lejohet te operojne ne praktika private (me 
perjashtim te profesoreve te Universitetit), te dhena jozyrtare tregojne se  rastet e kujdesit shendetesor 
privat te ofruar nga mjeke te punesuar ne shtet mund te rriten. Te dhenat e sondazhit te vitit 2004 per 
familjet, konstatuan se mbi 10 % e atyre qe paten nevoje per vizita mjekesore, u vizituan nga nje mjek 
privat, megjithese statistikat zyrtare tregojne se ka vetem 626 zyra mjekesh private dhe 907 mjeke private 
te licensuar te krahasuar me mbi 2001 qendra shendetesore publike (shteterore) me nje personel mjekesor 
prej 10,000 vetesh. Meqe ekonomia rritet dhe sistemi shendetesor zhvillohet, ofruesit private te 
sherbimeve mjekesore do te behen ne menyre te pandryshueshme lojtaret me te rendesishem. Strategjia e 
qeverise per sektorin shendetesor parashikon se pjesa me e madhe e kujdesit paresor ne nje periudhe 
afatmesme deri aftatgjate do te sigurohet nepermjet mjekeve te kujdesit paresor te pavarur ose grupeve te 
mjekeve te pavarur. Megjithate, nje kuader rregullues i pershtatshem dhe nje sistem efikas i sigurise dhe 
rregullimit dhe kontrollimit te cilesise nuk eshte zhvilluar ende. 

Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të funksionimit të sektorit 
farmaceutik por lipsen hapa të mëtejshëm për të kufizuar kostot, për të përmirësuar transparencën në 
marrjen e vendimeve dhe për të fuqizuar kontrollin e cilësisë.  
 
16. Jane bere hapa te rendesishem per te permiresuar transparencen pergjate zinxhirit te 
shperndarjes se produkteve farmaceutike dhe per te vendosur (nisur) kontrollimin e kostos ne 
barnat e rimbursuara ISKSH dhe barnat e spitalit. Nje ligji i ri per barnat, i cili u miratua ne vitin 
2005, thjeshteson regjistrimin e barnave te reja, por e rrit kerkesen (pritshmerine) persa u perket 
standardeve te cilesise, duke kerkuar pelqimin (miratimin) ne nje treg te madh te huaj para se nje barne te 
tregtohet ne Shqiperi. Prodhuesit lokale duhet t’u permbahen standardeve evropiane per Praktiken e Mire 
te Prodhimit brenda dy vjetesh. Parregullsite ne rrjetin e shperndarjes po adresohen nga nje sistem 
etiketash per barna te tregtuara ne menyre te ligjshme. Tenderimi konkurrues per barnat e spitalit ka 
rezultuar ne kursime te medha ne kosto dhe problemet ne shperndarjen neper spitale jane adresuar 
nepermjet kontraktimit te nje shperndaresi privat, duke ulur ulur vjedhjen dhe devijimet dhe duke sjelle 
kursime te medha. Negociatat per barnat e reja te rimbursura nga ISKSH, nje sistem i brendshem 
çmimesh per barnat gjenerike dhe buxhetet jozyrtare per mjekjet qe japin barna me recete jane paraqitur si 
nje perpjekje per te kontrolluar shpenzimet ne rritje te shpejte te barnave qe jepen me recete. Megjithate, 
deficiti i larte i ISKSH lidhur me barnat me recete tregon se keto masa nuk ishin te mjaftueshme per te 
frenuar shpenzimet qe jane rritur me vrull. Sfidat qe mbeten perfshijne futjen e masave shtese per 
kufizimin e kostove per barnat me recete, nevojen per te forcuar kontrollin e cilesise ne treg, nevojen per 
transparencen e rritur te komisioneve te ndryshme qe marrin vendime qe kane te bejne me tregun 
farmaceutik dhe nevojen per te shqyrtuar me tej marxhinat per barnat per te inkurajuar konsolidimin e nje 
sistemi te fragmentuar shitjeje me shumice dhe shperndarjeje. 
 

D. FINANCIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR 

Grupet me të ardhura të pakta janë pak të mbrojtur nga luhatjet shëndetësore dhe kalojnë lehtësisht në 
varfëri për shkak të pagesave nga xhepi për kujdesin shëndetësor. 
 
17. 6% e PBB-se qe Shqiperia shpenzon per kujdesin shendetesor eshte e ngjashme (ne te 
njejtin nivel) me mesataren per vendet me te ardhurat me te uleta mesatare, por sektori publik i 
Shqiperise ofron nje pjese poshte mesatares te ketyre shpenzimeve. Si pasoje e shpenzimit te ulet ne 
sektorin publik (shteteror), shpenzimet nga xhepi gjate sherbimit perbejne 60% te financimit sektorial. 
Niveli i larte i shpenzimeve te drejtperdrejta te familjeve do te thote se sistemi financiar ekzistues i 
shendetit ofron mbrojtje te kufizuar per popullesine e Shqiperise kunder semundjeve katastrofike apo 
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plagosjeve dhe lejon nje rishperndarje te vogel te burimeve per te mbrojtur grupet me te prekshhme nga 
traumat shendetesore. Megjithese sigurimi shendetesor eshte i detyrueshem, te dhenat e sondazheve 
familjare tregojne se vetem 40-45 % e popullise kane ne te vertete nje license te sigurimit shendetesor dhe 
ne kete menyre perfitojne nga mbulimi. Siç pritet ne nje vend me nje treg pune joformal (jozyrtar), 
mbulimi eshte shume me i larte ne popullesine urbane dhe grupet me te ardhura me te larta. Kontribuesit 
aktive perbejne me pak se nje te treten e forces aktive te punes, gje qe flet per nje evazion te madh 
kontributesh. 
 
18. Perqindja e larte e pagesave nga xhepi gjate sherbimit dhe jashte nje kuadri te 
pergjithshem financiar shendetesor krijon pabarazi ne akses, ka nje ndikim te konsiderueshem te 
varferise dhe kufizon efikasitetin e administrimit sektorial te qeverise. Familjet me te ardhura me te 
uleta shfaqin nje mundesi shume me te larte per t’u perballur me shpenzime katastrofike te kujdesit 
shendetesor, sesa familjet ne gjendje me te mire ekonomike. Shpenzimet mesatare nga xhepi per nje 
seance te kujdesit per paciente te jashtem arrijne deri ne 50 % te shpenzimeve mesatare mujore per fryme 
te kuintilit me te ulet te konsumit. Megjithese ligji parashikon kujdes falas per pacientet qe shtrohen, te 
dhenat tregojne se ne te vertete çdo person i shtruar ne spital perballet me kosto te madhe dhe se pagesat 
jozyrtare (joformale) perbejne te pakten nje çerek te ketyre kostove. Shpenzimet mesatare per kujdesin 
spitalor arrijne ne katerfishin e shpenzimeve mujore per fryme te kuintilit me te ulet te konsumit. Gjasat 
per te paguar  per kujdesin shendetesor dhe shumat absolute te paguara jane me te uleta ne Tirane dhe me 
te larta ne rajonet malore. Pabarazi te tilla rajonale jane vertet shqetesuese duke pasur parasysh rastet e 
shumta te varferise ne rajonet malore. Te dhenat e sondazhit per familjet tregojne se te ardhurat dhe 
mbulimi i sigurimit jane percaktues te rendesishem per kerkimin e kujdesit shendetesor, pavaresisht nga 
fakti se perfitimet e sigurimit jane te kufizuara vetem per kujdesin paresor dhe perfitimet e barnave.  
 
Sistemi i financimit të shëndetësisë është i copëzuar dhe nuk arrin t’u japë stimuj ofruesve për të rritur 
efiçencën dhe cilësinë, dhe as nuk përcakton qartë përgjegjësinë për llogari-dhënien 
 
19. Fragmentizimi i vazhdueshem i sistemit financiar shendetesor dhe ndonjehere caktimi i 
paqarte i pergjegjesive financuese kane rezultuar ne nje mungese te pergjegjesise per 
performancen sektoriale ne pergjithesi  dhe punen e ofrueseve individuale te sherbimeve mjekesore 
ne vecanti. Sistemit financiar i shendetit eshte i fragmentizuar ne nje menyre te tille qe Ministria e 
Shendetesise paguan per kujdesin spitalor, rrogat e mjekeve jo te kualifikuar ligjerisht dhe ndonjehere per 
kosto te tjera operuese per kujdesin paresor, nderkohe qe ISKSH paguan rrogat e mjekeve te kujdesit 
paresor, barnat me recete dhe diagnozat e sofistikuara. Mundesite e financimit kane ndryshuar here pas 
here gjate viteve te fundit, ku ndonjehere eshte pritur qe pushteti vendor te mbuloje kostot operative te 
kujdesit paresor. Si rrjedhoje e burimeve te shperndara te financimit, linjat e pergjegjesive jane te paqarta, 
sidomos ne nivelin e kujdesit paresor. Prezantimi i pagesave qe ben cdo person qe i ofrohet nje vizite per 
ato qe nuk mbulohen nga sigurimet shendetesore apo nga ata qe i shmangen kujdesit paresor, nuk eshte 
aplikuar ne menyre te barabarte dhe ka gjasa per te krijuar pasiguri mes ofrueseve te sherbimit mjekesor 
dhe pacienteve, duke lene hapesire te mjaftueshme per abuzime. Nderkohe qe pagesat jozyrtare jane 
relativisht modeste per sherbimin e pacienteve qe nuk shtrohen (ne spital), ato jane shume te perhapura 
dhe te medha per sherbimin e pacienteve qe shtrohen ne spital. Financimi i bazuar ne inputet nuk u jep 
ofrueseve te sherbimit mjekesor asnje nxitje per te permiresuar cilesine apo efikasitetin dhe ka cuar ne nje 
shperndarje gjeografike jo te barabarte te burimeve. Disekuilibri gjeografik ne rrjetin e ofrueseve te 
sherbimit dhe bazes se burimeve njerezore, se bashku me aksesin e pabarabarte ne sigurimet 
shendetesore, kane rezultuar ne nje shperndarje teper te pabarabarte te shpenzimeve te sektorit publik per 
kujdesin shendetesor, ku rajone ne te cilat varferia eshte me e madhe ne pergjithesi marrin shumen me te 
paket te shpenzimeve publike per shendetin per fryme, siç tregohet ne Grafikun 1 me poshte.  
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Figura 1:  Shpenzimet korente te Kujdesit Shendetesor dhe Indeksi i Varferise (per fryme) sipas 

Rajoneve 
 

E. PERMIRËSIMI I AFTËSISË SË SEKTORIT SHËNDETËSOR PËR TË PLOTËSUAR NEVOJAT 

SHËNDETËSORE NË NDRYSHIM TË POPULLSISË 

Sfida kryesore përpara sektorit shëndetësor të Shqipërisë është konsolidimi i arritjeve të deritanishme, 
paralelisht me ngritjen e kapaciteteve për të trajtuar me efektivitet përqindjen e rritur të sëmundjeve 
ngjitëse dhe për t’u dhënë një mbrojtje më të mirë grupeve me të ardhura të pakta. 
 
20. Per te konsoliduar arritjet ne rezultatet e kujdesit shendetesor, nderkohe qe rriten 
kapacitetet per te trajtuar ne menyre efikase nevojat e reja shendetesore dhe mbrojtjen e grupeve 
me te ardhura te uleta nga rreziqet shendetesore, do te duhen ndryshime rrenjesore dhe sistematike 
ne menyren sesi financohet, shperndahet dhe organizohet kujdesi shendetesor. Kjo mund te 
permblidhet me mire rreth tre shtyllave kryesore: (i) mobilizim dhe shperndarje me efikase te burimeve; 
(ii) permiresime ne cilesine e dhenies se sherbimeve; (iii) permiresime ne menaxhimin dhe administrimin 
sektorial.  
 
Mobilizimmi dhe akordimi i burimeve 
 
21. Mbledhja (grumbullimi) i te gjitha burimeve te sektorit publik nen nje agjenci financimi. 
Per te permiresuar efikasitetin ne mobilizimin dhe shperndarjen e burimeve dhe per te siguruar pergjegjesi 
maksimale nga ana e agjencive financuese dhe ofrueseve te sherbimit mjekesor, te gjitha burimet e 
sektorit publik, qe do te thote fondet buxhetore dhe fondet e sigurimeve shendetesore duhet te 
grumbullohen (mblidhen) dhe te kanalizohen nepermjet nje agjencie (Instituti i Sigurimeve 
Shendetesore), e cila me pas do te bleje kujdesin shendetesor nga ofruesit e sherbimeve mjekesore ne 
emer te popullesise se Shqiperise. Ne Shqiperi nuk plotesohen parakushtet per nje zgjerim te suksesshem 
te nje sistemi sigurimesh te bazuar ne tatimin mbi pagen. Parakushtet perfshijne nje treg pune te madh 
formal, kapacitet te forte administrative per mbledhjen e kontributit, struktura te mira rregulluese dhe 
mbikqyrese dhe rritje e madhe ekonomike. Nese nuk plotesohen keto kushte, dhe ato rralle plotesohen ne 
vende me te ardhura mesatare, sigurimi shoqeror i bazuar ne tatimin mbi pagen rezulton ne nje pabarazi te 
madhe ne mundesine per te marre kujdesin shendetesor, nje problem me te cilin Shqiperia tashme ka 
filluar te perballet.  
 
22. Mbeshtetja ne tatimin e pergjithshem me shume sesa ne kontributet e tatimit mbi pagen si 
burimi kryesor i financimit publik per kujdesin shendetesor. Ky shenim rekomandon se Shqiperia 
duhet te marre parasysh qe te heqe gradualisht kontributin aktual te tatimit 3.4% mbi te ardhurat (pagen) 
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per sigurimin shendetesor dhe te zhvendoset krejtesisht ne tatimin e pergjithshem si nje burim publik per 
te financuar kujdesin shendetesor, qe lejon hapesire me te madhe fiskale. Aktualisht, vetem 70 % e 
shpenzimeve te sektorit publik per shendetin vijne nga kontribute jobuxhetore ne Institutin e Sigurimeve 
Shendetesore, kjo arrin ne vetem 2 % te PBB-se dhe mund te thithet (merret) nga buxheti i pergjithshem 
ne vitet e ardhshme. Nje zgjedhje e dyte e mire do te jete dhe ruajtja, por jo rritja e perqindjes aktuale te 
kontributit te sigurimeve shendetesore, mbledhja e kontributeve me te ardhurat e pergjithshme nen 
Institutin e Sigurimeve Shendetesore dhe prezantimi i dy paketave te lidhura te perfitimeve. Megjithate, 
kjo zgjidhje do te rezultonte me e veshtire nga ana administrative. Duke pasur parasysh kapacitetin e 
kufizuar administrativ te Institutit te Sigurimeve Shendetesore, do te ishte me i kujdesshem perqendrimi 
ne ngritjen e kapacitetit te ISKSH-se ne anen e blerjes dhe mbeshtetjes ekskluzive ne sistemin e te 
ardhurave te pergjithshme ne vitet e ardhshme.  
 
23. Percaktimi i qarte i perfitimeve te kujdesit shendetesor qe do te sigurohen nga fondet 
publike dhe prezantimi i bashkepagesave per nje shkalle me te gjere sherbimesh, perfshire edhe 
sherbimin per pacientet qe shtrohen ne spital. Shkalla e financimit te sektorit publik per kujdesin 
shendetesor do te mbetet pandryshueshmerisht e kufizuar. Per te rritur transparencen, per te rritur 
pergjegjesine e ofrueseve te sherbimit dhe per te permiresuar barazine ne akses, eshte e domosdoshme te 
qartesohet se çfare sherbimesh ka te drejte te marre falas nga ofruesit publike te sherbimeve, çfare 
sherbimesh do te kerkojne nje bashke-pagese nga pacienti dhe per çfare sherbimesh popullesia duhet te 
paguaje plotesisht. Sasia e kufizuar e burimeve te sektorit publik te disponueshme brenda nje afati te 
mesem do te kerkoje qe bashke-pagesat per pjesen me te madhe te kujdesit te jene te konsiderueshme dhe 
disa procedura te sofistikuara te perjashtohen nga financimi publik.  Duke pasur parasysh konsumin e ulet 
aktual te kujdesit shendetesor dhe efikasitetin e kostos se tij potenciale, bashkepagesat per nje kujdes te 
tille, duhet te mbeten relativisht te vogla, nderkohe qe bashkepagesa shume me te larta mund te 
prezantohen per kujdesin me te rendesishem, me shtesa te majme (te medha) per ata qe i drejtohen vete 
kujdesit me te rendesishem. Mekanizmat mbrojtes duhet te vendosen ne vendin e duhur per te zbutur 
ndikimin e pagesave nga xhepi per grupet me te ardhura te pakta. Kjo mund te marre formen e kufijve te 
bashkepagesave per marresit e ndihmes sociale apo grupet e perzgjedhura duke perdorur treguesit proxy-
means. Ndikimi i madh i varferise i shpenzimeve per barnat tregon se grupeve me te ardhura te pakta 
duhet t’u jepen perfitime te kufizuara per barnat. Nese financimi eshte i bazuar plotesisht ne te ardhurat e 
pergjithshme, kjo do te thote se nje pakete e vetme baze e perfitimeve mund te prezantohet per te gjithe, 
me kufizime ne bashkepagesa dhe perfitime te kufizuara per barnat per grupet me te ardhura te pakta dhe 
perfitime te mundshme per barnat per grupe te tjera te caktuara. Nese financimi perdor te dy burimet (te 
ardhurat e pergjithshme plus kontributin e bazuar ne tatimin mbi te ardhurat (pagen), te ardhurat e 
pergjithshme do te sigurojne nje pakete baze per te gjithe, me perfitime te zgjeruara per grupet me te 
ardhura te pakta te barabarta (ne perpjestim te drejte) me ato qe merren nga kontribuesit e ISKSH-se. 

24. Nderthurja e prezantimit te bashkepagesave te rritura me veprim te bazuar te gjere per te 
hequr (çrrenjosur) pagesat jozyrtare. Pagesat jozyrtare krijojne nje barre te madhe per ata qe kerkojne 
sherbime mjekesore, si nga ana financiare, ashtu edhe nga pasiguria qe krijojne. Per me teper, keto fonde 
mbeten krejtesisht jashte kontrollit menaxherial te sistemit shendetesor. Synimi i prezantimit te 
bashkepagesave me te gjera do te ishte zyrtarizimi i ketyre pagesave me shume sesa rritja e pagesave nga 
xhepi tashme te larta. Prandaj prezantimi i bashkepagesave me te gjera zyrtare duhet te nderthuret me 
perpjekje te forta per te frenuar pagesat jozyrtare, nepermjet fushatave per ndergjegjesimin e publikut, 
duke i lejuar ofrueseve te sherbimeve mjekesore te caktojne nje sasi te konsiderueshme te bashkepagesave 
te mbledhura me shtesa ne rroge ne baze te punes se kryer, prezantimit te mekanizmit te ankesave te 
pacientit dhe ndjekjen penale te shkelesve flagrante. Te dhena nga vende te tjera tregojne se nderrthurja e 
ketyre perpjekjeve me prezantimin e bashkepagesave zyrtare lejon ulje ne pagesat jozyrtare. Ne nje afat te 
mesem, do te kerkohen rishikime te metejshme ne sistemin e shperblimeve te personelit mjekesor, por kjo 
mund te ndermerret brenda kuadrit te pergjithshem te ndryshimeve ne pagesat e ofrueseve te sherbimeve 
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mjekesore. Duke pasur parasysh perhapjen e pagesave jozyrtare ne spitale, eshte e keshillueshme qe ne 
fillim perpjekjet te perqendrohen ne uljen/pakesimin e pagesave jozyrtare atje.  

25. Rritja e dhenies (akordimit) se burimeve per shendetin publik dhe informacionin 
shendetesor. Sistemi i kujdesit shendetesor mbetet i shperndare ne menyre jo te barabarte drejt kujdesit 
klinik, nderkohe qe nismat e shendetit publik mbeten te pazhvilluara mire dhe me pak financime. 
Ngarkesa gjithmone ne rritje e semundjeve jo-te transmetueshme dhe faktoret e rinj te shendetit mjekesor 
kerkojne nje theksim ne rritje te nxitjes (mbeshtetjes) se shendetit dhe nismave te shendetit publik. Per me 
teper, analizave e prirjeve epidemiologjike ne Shqiperi rrezikohet (komprometohet) rende nga 
disponueshmeria dhe siguria e te dhenave. Te dhena te paplota dhe te papershtatshme (jo te duhura) nuk 
mund te formojne bazen e politikes efikase. Ato sjellin (parashtrojne) rrezikun e theksit dhe vemendjes se 
shtremberuar. Kjo eshte nje fushe se ciles ne te kaluaren nuk i eshte kushtuar vemendje e mjaftueshme. 
Instituti i Shendetit Publik ka nje baze te mire dhe do te ishte nje organ i natyrshem per te marre 
pergjegjesine per mbledhjen dhe analizen e informacionit te zakonshem te shendetit si edhe rritjen e 
perpjekjeve per pune kerkimore. Ne menyre te ngjashme, ISHP-ja ka nje baze te mire dhe do te ishte 
vendi i natyrshem per rritjen e perpjekjeve ne nxitjen (mbeshtetjen) e shendetit dhe nismat e shendetit 
publik. Megjithate, ISHP-ja mund t’i kryeje keto detyra me efikasitet vetem nese caktohen me shume 
burime ne nxitjen (mbeshtetjen) e shendetit, nismave te reja te shendetit publik dhe informacionit mbi 
shendetin dhe nese kapaciteti i tij forcohet me tej.  

26. Brenda nje afati te mesem kalimi ne nje shperndarje rajonale te bazuar mbi popullsine i 
fondeve te sektorit shendetesor. Sistemi aktual i shperndarjes se fondeve i bazuar kryesisht ne 
infrastrukturen ekzistuese dhe burimet njerezore rezulton ne shperndarjen e pabarabarte te burimeve dhe 
nuk u jep ofrueseve te sherbimeve mjekesore asnje nxitje per te permiresuar punen (performancen) dhe 
efikasitetin. Prandaj, meqe Shqiperia prezanton ndryshime ne menyren si do te financohen ofruesit e 
sherbimeve mjekesore dhe permireson rrjetin e ofruesve te sherbimeve, mund te deshiroje te levize drejt 
nje sistemi ku burimet shperndahen ne menyre rajonale mbi bazen e faktoreve te rregullimit te rrezikut 
sipas capitation bases, ku faktoret e rregullimit marrin parasysh faktoret demografike dhe ata shoqerore-
ekonomike.  
 
27. Brenda nje periudhe afatmesme, permiresimi i ekuilibrit mes shpenzimeve publike dhe 
private ne kujdesin shendetesor per te rritur mbrojtjen e popullesise nga demet shendetesore.
Shqiperia shpenzon rreth 6% te PBB-se per kujdesin shendetesor. Nderkohe qe kjo eshte me pak se çfare 
shpenzojne pjesa me e madhe e vendeve te Evropes dhe Azise Qendrore, eshte thuajse e njejte me 
mesataren per vendet me te ardhura mesatare me te uleta. Megjithate, ne Shqiperi perqindja e 
shpenzimeve per sektorin publik ne shpenzimet totale sektoriale (38%) eshte poshte mesatares se vendeve 
me te ardhura mesatare me te uleta (45%) dhe shume me poshte mesatares se vendeve me te ardhura 
mesatare me te larta (58%). Me kalimin e kohes Shqiperia mund te deshiroje te permiresoje ekuilibrin 
mes financimit publik dhe privat, duke rritur ne menyre graduale perqindjen e financimit publik. Nje rritje 
ne perqindjen e financimit publik mund te lidhet me zgjerimin e paketave te perfitimeve te siguruara 
publikisht. Perqindja e larte e fondeve private nga xhepi krijon pabarazi te renda ne akses, ka nje ndikim 
te konsiderueshem ne varferi dhe kufizon efikasitetin e administrimit te qeverise. Megjithate, çdo rritje ne 
financimin publik duhet te lidhet ngushte me reforma rrenjesore (themelore) ne menyren e shperndarjes 
dhe perdormit te burimeve.  
 
28.  Perfundimi dhe perdorimi i hartes se spitaleve si nje instrument per te drejtuar investime 
te ardhshme ne infrastrukturen e spitaleve. Numri i madh i spitaleve te vogla me perqindje te vogla 
perdorimi dhe me kushte te keqija fizike, perqindjet e uleta te mbushjes se spitaleve dhe pasiguria e 
vazhdueshme per te cilen spitalet duhet te rritin kapacitetin per te sherbyer si spitale rajonale kerkojne nje 
vleresim te kujdesshem te infrastruktures se spitaleve ne vend. Duke pasur parasysh nevojat e medha per 
investime ne sektorin e spitaleve, ekziston nje nevoje kritike per te perfunduar harten e spitalit te bazuar 
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ne efikasitet, sigurim te cilesise dhe marrjen parasysh te disponueshmerise dhe pastaj venia ne perdorim e 
kesaj harte per te drejtuar investime te metejshme ne kete sektor. Nderkohe qe cilesia e dobet e rrjetit 
rrugor mund te mos lejoje optimizimin me te larte te rrjetit spitalor per nje afat mesatar, megjithate 
ekziston nje nevoje per te konsoliduar ato ambjente te cilat perdoren rralle, por vazhdojne te konsumojne 
nje shume te madhe sherbimesh. Duhet te shqyrtohen alternativa per te organizuar me mire departamentet 
e shumta te te njejtit profil ne nje zone relativisht te vogel apo ndonjehere edhe brenda nje spitali. 
Vendimi per te ngritur nje spital rajonal qe do te siguronte nje numer te konsiderueshem sherbimesh ne 
secilen nga 12 prefekturat rajonale meriton nje studim te metejshem, duke pasur parasysh burimet e 
kufizuara te Shqiperise per te mbajtur nje rrjet te tille. 

29. Zhvillimi i planeve rajonale per kujdesin shendetesor paresor. Produktiviteti i pergjithsem i 
ulet por shume i luhatshem i ofrueseve te sherbimeve te kujdesit shendetesor terheq vemendjen per nje 
vleresim te standardeve te planifikimit te Qendrave Shendetsore te Kujdesit Paresor (QKP) dhe per 
rishikimin e qellimit te sherbimeve te cilat mund te sigurohen nga mjeket e familjes dhe Qendrat 
Shendetsore te Kujdesit Paresor. Investimet e metejeshme ne objektet e kujdesit paresor duhet te 
mbeshteten ne nje analize te hollesishme te shfrytezimit aktual dhe atij te pritshem te objekteve ekzistuese 
dhe duhet te kene si synim permireimin e eficences, dhe jo te orientohen nga standartet e mbulimit te 
popullsise me sherbim te zbatuar ne menryre te verber. 

Përmirësimi i cilësisë dhe i efiçencës së shërbimeve shëndetësore 
 
30. Permiresimet ne shperndarjen e sherbimeve do te kerkojne te ndermerren veprime ne kater 
fronte: (i) ne permiresimin e efektivitetit te klinikave, (ii) ne ndryshimin e kuadrit stimulues per ofruesit  
e sherbimeve dhe, (iii) ne krijimin e nje sistemi cilesor sigurimesh, si dhe (iv) ne konsolidimin e 
metejshem te reformave ne sektorin farmaceutik.  
 
31. Konsolidimi i perpjekjeve pilot per te permiresuar efikasitetin klinik dhe cilesine e kujdesit.
Perpjekjet pilot per te zhvilluar direktiva klinike, per te trejnuar ofruesit e sherbimeve te kujdesit paresor 
per perdorimin e tyre dhe per te prezantuar permiresimin e cilesise dhe proceset e menaxhimit te rasteve 
ne nivelin e ofruesit te sherbimit, duket se kane dhene rezultate premtuese, sic tregohet nga perqindjet me 
te uleta te shmangieve dhe nje rritje te vizitave ne qendrat e caktuara te kujdesit paresor. Keto perpjekje 
duhet te cohen nje hap me perpara duke institucionalizuar zhvillimin dhe perdorimin e direktivave te 
trajtimit (kurimit) dhe dhenies se barnave, duke krijuar nje program trajnimi kombetar per mjeket dhe 
infermieret dhe duke duke zhvilluar dhe zbatuar nje program trajnimi. Ky i fundit mund te perqendrohet 
fillimisht qe t’i siguroje personelit te sherbimit mjekesor teknikat (aftesite) e nevojshme per te 
permbushur me mire kerkesen e popullsise per kujdes shendetesor. Nderkohe qe ekziston gjithashtu 
nevoja per te permiresuar aftesite e specialisteve te pacienteve qe nuk shtrohen (ne spital/ qe bejne vetem 
nje vizite), shmangia teper e larte e kujdesit shendetesor dhe nevoja per te forcuar kapacitetin per 
mbeshtetjen e shendetit dhe parandalimi paresor dhe dytesor i semundjeve jo-te transmetueshme e bejne 
perparesi kryesore permiresimin e aftesive ne nivelin paresor. Megjithate, perpjekjet per te forcuar aftesite 
klinike te ofruesve te sherbimit mjekesor (punonjesve te shendetsise), nuk kane shume te ngjare te marrin 
rezultatet e deshiruara vec nese ato shoqerohen me ndryshime ne sistemin e stimulimit (nxitjes).  

32. Kalimi nga financimi i bazuar ne inputet e punonjesve te shendetsise ne pagesat e bazuara 
ne punen e tyre. Ne sistemin aktual financiar te bazuar ne input, punonjesit e shendetesise nuk kane asnje 
nxitje per rritur efikasitetin dhe per te permiresuar cilesine dhe sasine e kujdesit. Prandaj sugjerohet qe 
pagesat per punonjesit e shendetesise te shnderrohen ne nje sistem te bazuar ne punen/performancen e 
tyre duke pasur kontrata me Institutin e Sigurimeve Shendetesore per nje grup/sasi/numerte caktuar 
sherbimesh. Pervoja ne ekonomi te tjera ne tranzicion si edhe ne vende te OECD-se tregon se pagesat e 
bazuara ne tatimin per fryme(me shtesa te mundshme per performancen) per kujdesin paresor dhe 
buxhetet e pergjithshme me rregulluesit e perzier te rasteve mund te paraqesin nje baze te mire per 
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ndryshime te tilla ne Shqiperi. Megjithate do te ishte vendimtare qe pagesat me tatim per fryme (apo nje 
ose nje variant i ngjashem) per kujdesin paresor te perfshijne koston e plote e sigurimit te sherbimit 
mjekesor (perfshire kostot operuese dhe zbritje per amortizimin e pajisjes) dhe te bazohen ne nje 
regjistrim actual te pacienteve me nje mjek te caktuar apo ne nje qender te caktuar. Zhvillimi i buxheteve 
te pergjithshme per ofruesit e sherbimeve ne spitale duhet te ndodhe ne menyre graduale. Prezantimi i 
rregulluesit te perzjeries se rasteve do te kushtezohej nga zhvillimi i sistemeve te informacionit te 
punonjesve te shendetesise ne menyre qe te sigurojne/ te japin te dhenat e nevojshme per 
performancen/punen financiare dhe klinike te qendres shendetesore, dhe se fundi, te departamenteve te 
saj. Puna ne kete menyre mund te jape rezultatet qe jane arritur deri tani ne spitalin e Durresit. Megjithate, 
ndryshime te tilla mund te priten qe te sjellin ndryshime te deshiruara ne sjelljen e punonjesve nese 
plotesohen nga ndryshime organizative te cilat u japin punonjesve autonomi te rritur administrative dhe 
nga perpjekje per te forcuar cilesine e kujdesit. 
 
33. Krijimi i nje sistemi sigurimi cilesor.  Perpjekjet e vazhdueshme per vendosjen e standarteve 
cilesore spitalore duhet te vazhdojne paralelisht me zhvillimin e standarteve te cilesise per kujdesin 
shendetesor paresor. Standartet duhet te mbulojne kujdesin klinik, sherbimet administrative dhe financiare 
si dhe pajisjet dhe ambjentet. Mundesia e krijimit te nje sistemi akreditimi meriton rishikim te metejshem 
te qendrueshmerise fiskale. Si prioriteti i pare, sistemi i licensimit te ofruesve do te perfitonte nga 
fuqizimi substancial ne menyre qe ajo te mudn t’i sherbente si nje instrument per te siguruar cilesi me te 
larte te kujdesit shendetesor. Kjo do te kerkonte vendosjen e standarteve te reja per licensimin si dhe 
zhvillimin e kapaciteteve te Ministrise se shendetesise per zbatimin e ketyre standarteve. Do te ishte me e 
kuptimshme qe licensat e mjekeve t’i nenshtroheshin nje procesi te rishikimit (ri-licensim) qe do te 
bazohej ne permbushjen e kerkesave per arsimim te vazhdueshem.   
 
34. Konsolidimi i reformave ne sektorin farmaceutik. Zgjerimi i mundshem i perfitimeve ne nje 
grup me te madh popullsie, se bashku me kerkesat me te rrepta per regjistrim per barnat gjenerike, kane te 
ngjare te ushtrojne edhe me shume presion per shpenzimet e barnave, te cilat edhe tani po rriten me 
shpejtesi. Ne kete menyre lipset te merren hapa te metejshem per te frenuar rritjen e vrullshme te 
shpenzimeve per barnat me recete. Kjo do te kerkoje nje kujdes me te madh per modelet e dhenies se 
barnave/recetave, rishqyrtimi te struktures se bashke-pagesave dhe politiken e perjashtimit e bashke-
pagesave, ngushtimi te listes positive te barnave te rimbursueshme dhe prezantimin e nje sistemi 
rimbursimi te bazuar ne grupe referimi per barnat e reja. Nje shqyrtim/rishikim i listes positive te barnave 
dhe politikave te bashke-pagesave mund te behet brenda kuadrit te percaktimit te pergjithshem te paketes 
te perfitimeve te financuara publikisht (nga shteti). Ne nje afat mesatar, struktura dhe niveli i marxhinave 
per shperndaresit dhe farmacistet meritojne nje shqyrtim/rishikim te metejshem. Marxhinat aktuale jane 
relativisht te larta dhe nuk inkurajojne konsolidimin e sistemit te fragmentizuar te shperndarjes. Perberja 
dhe menyra e operimit te komisioneve kryesore qe merren me regjistrimin, rimbursimin e barnave dhe 
licensimin e profesionisteve do te perfitonin nga nje rishikim i metejshem per te perjshtuar/larguar 
konfliktin e interesave dhe per te rritur transparencen ne vendimmarrje. Kapaciteti per sigurimin e cilesise 
duhet te fuqizohet per te shmangur perhapjen e perceptimit per cilesine e dobet te barnave gjenerike. Ne 
mungese te kapaciteteve te laboratoreve lokale, ky sherbim mund te kontraktohet tek laboratore 
ndekombetare te certifikuara, por duhen krjuar nje system rigoroz i testimit ne dogana apo farmaci te 
shitjes me pakice, i kombinuar ky me informacion public ne lidhje me shkeljet dhe penalizime te renda 
per dhunuesit e ketyre rregullave. 
 
Përmirësimi i administrimit dhe i drejtimit të sektorit 
 
35. Rolet dhe pergjegjesite e te gjithe aktoreve kryesore  te ketij sektori duhet te percaktohen 
qarte dhe duhet te krijohen mekanizma per pergjegjshmerine.  Pergjegjshmeria ne sektorin shqiptar 
te shendetesise eshte i dobet per shkak te percaktimit te paqarte te pergjegjesive, mungeses se standarteve 
te duhura te performances dhe mjeteve te monitorimit, integrimit te pamjaftueshem te informacionit nga 
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aktoret pjesemarres ne formulimin e politikave dhe vendimmarrje. Strategjia afatgjate e Qeverise per 
sektorin e Shendetesise dhe reformat e propozuara ketu perfshijne ndryshime thelbesore ne rolet dhe 
pergjegjesite e aktoreve te ndryshem ne kete sektor. MSH duhet te marre persiper nje rol hartimi 
politikash dhe udheheqes dhe ne menyre te ndjeshme te terhiqet nga ofrimi i sherbimeve dhe financimi i 
kujdesit shendetesor. ISKSH-ja duhet te marre persiper pergjegjesi te plota per financimin e kujdesit 
shendetesor, duke kanalizuar buxhetin e qeverise per shendetesine tek ofruesit e sherbimeve te kujdesit 
shendetesor duke i kontraktuar ata per te ofruar nje sere sherbimesh te percaktuara per popullsine 
perkundrejt nje çmimi te caktuar. Ofruesve te sherbimeve duhet tu jepet nje autonomi e larte per te 
vendosur si te prodhojne ne menyre sa me efektive keto sherbime dhe performanca e tyre do te vleresohet 
perkundrejt standarteve te vendosura te performances. Keto ndryshime kerkojne nje kuader ligjor 
mbeshtetes, krijimin e standarteve te performances dhe mjeteve te monitorimit dhe mbi te gjitha nje 
percaktim te qarte te funsksioneve te secilit aktor dhe pergjegjesive te tyre. Atyre do ju kerkohet gjithshtu 
nje konsultim me konsulente te tjere per te siguruar mbeshtetje te gjere per ndryshimet e propozuara dhe 
ngritje e theksuar kapacitetesh pe Ministrine e Shendetesise, ISKSH dhe nivelit te ofruesve te tjere. 
 to train primary care providers in their use and to introduce quality improvement and casegement process 
36. Roli potencial i autoriteteve rajonale te shendetesise duhet te rishikohen ne driten e 
eksperiences se fituar nga pilotimet ne Tirane dhe duhet te merret nje vendim ne lidhje me te 
ardhmen e autoriteteve rajonale shendetesore ne Shqiperi. Autoriteti Shenedtesor Rajonal per Tiranen 
(TRHA) u krijua ne rrethin e Tiranes si nje eksperiment pilot me objektivin per te konsoliduar shendetin 
public te shperhapur, planifikimin shendetesor dhe menaxhimin e funksioneve te menaxhimit nen nje 
ombrella si dhe per optimizimin e shperndarjes se sherbimeve ne rajonin e Tiranes. Ky eksperiment nuk 
arriti rezultatet e pritura per nje sere arsyesh. Efektiviteti i Agjensise Rajonale te Shendetesise buron 
kryesisht nga mundesia e tyre per te levruar fondet e nevojshme midis ofruesve te tjere te sherbimeve ne 
rajon dhe ben shkembimet e nevojshme per permiresimin e cilesise se pergjithshme dhe aksesit te kujdesit 
per pacinetet. Megjithate kjo kerkon qe ARSH-it t’i jepet autonomi e plote per te bere vendime te tilla dhe 
kerkesa per talente menaxhuese shume te afta per t’u pergatitur, propozuar dhe pastaj per te ekzekutuar 
keto vendime. Eksperienca ne Tirane sugjeron qe aftesite e kerkuara mund te gjenden me shume 
veshtiresi ne Shqiperi dhe ka nje rrezik te vazhdueshem qe MSH te vazhdoje te mbaje te drejten per 
vendimmarrje duke i hequr keshtu perfitime te shumta ARSH-ve. Nese keto kushte nuk plotesohen, ka 
shume mundesi qe perfitimet e ARSH-ve te mos mund te perballojne kostot per sa i perket nje shtrese 
tjeter menaxhimi dhe vendim marrjeje dhe vecanerisht per sa i perket perdorimit te talenteve te pakta 
menaxheriale. Kjo do te thote qe modeli i blerjeve/prokurimeve te drejtperdrejta, ku ISSH do te 
kontraktonte ofruesit individuale ose grupe ofruesish ne menyre direkte do te ishte nje zgjidhje me e 
pershtatshme per tu marre parasysh ne kushtet e Shqiperise dhe se zgjerimi i metejshem i ARSH-ve do te 
duhej te mbikqyrej me kujdes. Per kete arsye, rekomandohet qe Qeveria te ushtroje/kryeje nje vleresim te 
jashtem te projektit pilot te ARSH mbi bazen e nje vendimi per rolin e ARSH ne Shqieri. Ky projekt 
fillimisht filloi si projekt pilot dhe per kete arsye kerkon nje vleresim te kujdesshem dhe veprim te sakte 
te bazuar mbi rezultatet e vleresimit.romising results, monstrated by lower bypass rates and an increase in 
visits to concerned prim care facilities. These ation based on the evaluation results.  
37. Organizimi dhe Menaxhimi i Ofrueseve te Sherbimeve te Kujdesit Paresor. Strategjia 
afatgjate  e qeverise per shendetesine thekson se kujdesi shendetesor paresor do te sigurohet me sa duket 
nepermjet doktoreve te pergjithshem te pavarur te kontraktuar ose nepermjet grupe te tille me doktore. 
Nderkohe qe ky eshte modeli qe kane pershtatur  shume vende te Evropes Qendrore dhe Azise, do te ishte 
e rendesishme qe te vleresohej me kujdes mundesia e kryerjes se marrveshjeve te tilla per kujdesin 
shendetesor paresor  qe sigurohet ne zonat rurale. Strukturat alternative qe mund te merren ne konsiderate 
per zonat rurale mund te jene organizatat komunitare shendetesore ose asociimi i ofrueseve te sherbimeve 
shendetesore ne fshat prane ofrueseve te sherbimeve te tilla ne qytet, te organizuara nen nje umbrelle 
kontraktimi me ISKSH. Ne kete kontekst, mund te kryhen konsultime me aktoret e tjere dhe ofruesit e 
ketyre sherbimeve ne fshat si dhe mund te shihet mundesia e rregullimeve te mundshme me organizata te 
ndryshme, qe duhet vleresuar me pas ne kontekstin Shqiptar.  
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38. Rritja e autonomise se spitaleve.  Strategjita afatgjate e Qeverise per Sektorin shenetesor dhe 
amendamentet e propozuara per ligjin per spitalet parashikojne qe ofruesit e sherbimeve spitalore do te 
behen organizata  jo buxhetore jo fitimprurese te pavarura te drejtuara nga nje bord, ndersa Ministria e 
Shendetesise do te ruaje te drejten per te caktuar drejtorin e spitalit. Kjo tregon konfliktin e natyrshem 
midis dhenies se pavaresise ofruesve te sherbimeve nen drejtimin e bordeve te tyre dhe hezitimit te MSH 
per t’u terhequr nga dhenia e sherbimeve. Ajo gjithashtu tregon nje nevoje per te vleresuar me teper 
strukturat drejtuese te propozuara per spitalet autonome. Rritja e pavaresise per spitalet do te kerkoje 
ngritje te madhe kapacitetesh si per menaxheret e spitaleve ashtu dhe per anetaret e bordeve drejtuese dhe 
vendimet me te rendesishme do te duhet te merren per shtrirjen e autonomise qe do ju jepet institucioneve 
te tilla. Ne nje periudhe afatshkurter dhenia e autonomise se plote spitaleve, perfshi edhe vendimmarrjen 
per profilin e deshiruar, qellimin e sherbimeve qe do te ofrohen dhe investimet e medha nuk jane te 
keshillueshme ne kontekstin Shqiptar. Ne menyre te ngjashme, nuk eshte e keshillueshme ne nje periudhe 
afatmesme qe tu jepet spitaleve autonomi e plote financiare deri ne piken sa te lejohen ato te marrin hua 
tregetare per investime. Nga ana tjeter, nderkohe qe kapacietet menaxhuese te ofruesve rriten, ofruesit 
mund t’ju jepet autonomi me e madhe per levrimin e burimeve financiare dhe atyre njerezore brenda nje 
buxheti te caktuar, duke perfshire personelin, pozicionet e tyre dhe rrogat, si dhe mund t’ju jepet e drejta 
per te perdorur kursimet e mundshme te arritura nen konktraktimet e ISKSH-se. 
 
39. Pjesemarrja e Komunitetit dhe Informacioni i marre nga popullata.  Deri me sot, si pjese-
marrja e komunitetit ne sektorin e shendetesise ashtu dhe te kerkuarit e informacionit nga popullata per sa 
i perket performances se sektorit jane neglizhuar se tepermi. Autoritetet lokale dhe perfaqesuesit e komu-
nitetit mund te luajne nje rol shume te rendesishem ne sigurimin e pergjegjshmerise te ofruesve neper-
mjet, p.sh. perfaqesimit ne bordet drejtuese te ofruesve dhe nepermjet pjesemarrjes ne rishikimet / 
vleresimet e performances kombetare sektoriale. Ne menyre qe reformat te zbatohen gradualisht ne baza 
rajonale, Qeveria mund te deshiroje te insitucionalizoje konsultimet me aktoret e tjere dhe diskutimet per 
performancen e sektorit me perfshirjen e perfaqesuesve te sektorit dhe komunitetit. Mund te vendosen 
synimet e performances sektoriale per rajonin, mekanizmat e rene dakort per monitorimin dhe si rrjedhoje 
edhe rezultatet e rishikuara rregullisht. Objektivat mund te perfshijne treguesit e performances se 
ofruesve, rezultateve shendetesore dhe shtrirjen e mbrojtjes financiare per grupet me te ardhura te pakta. 
Ne menyre te ngjashme mekanizmat nga perdoruesit e sherbimeve shendetesore, sidomos kur reformat 
fillojne te zbatohen, do te jene te nje rendesie shume te madhe per te arritur/kurorezuar suksesin e ketyre 
reformave. Ne nje periudhe afatshkurter dhe afatmesme kjo do te kerkoje perpjekje specifike per te marre 
informacion nga vezhgimet per kenaqesine e pacienteve, sistemet e mundshme tabelare/ me kartela, siç 
jane prezantuar nga Bashkia e Tiranes, nga diskutimet e grupeve te fokusuara, vezhgimet e dobishmerise 
se ofruesve dhe krijimi i mekanzimave ankimore te pacienteve. Ne nje periudhe afatgjate, do te 
krijohet/mundesohet nje marrje informacioni me e organizuar nepermjet organizatave te te drejtave te 
pacienteve apo strukturave te ngjashme. 
 
Zbatimi  
 
40. Ndryshimet ne organizimin, financimin e kujdesit shendetesor do te kerkojne nje prezantim 
gradual dhe pergatitje te kujdesshme si dhe ngritje te kapaciteteve te ofrueseve te kujdesit 
shendetesor, ISKSH-se dhe Ministrise se Shendetesise per t’u siguruar qe ata jane gati per te mare 
persiper rritjet e pergjegjesive qe do ju jepen. Vendime shume te rendesishme per sa i perket statusit 
ligjor, rregullimeve organizacionale, strukturave shteterore dhe shtrirjen e autonomies per ofruesit e 
sherbimeve te kujdesit shendetesor do te duhet te merren parasysh para se te fillojne te aplikohen 
ndryshime te tilla. Sistemet financiare te ofrueseve duhet te fuqozohen, duhet te krijohen standartet e 
performances dhe nje raportim i pershtatshem i ofrueseve si dhe duhet te prezantohen sisteme 
informacioni qe lejojne mbikqyrjen/monitorimin e duhur te performances dhe sigurojne transparence. 
Kapaciteti menaxhues i ofrueseve do te kete nevoje te zhvillohet dhe reformat ne pagesat do te duhet te 
ko-ordinohen me perpjekjet per te permiresuar cilesine e kujdesit per te permiresuar stimulimin e 
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mekanizmave pagues per ndryshimet e sjelljes se ofruesit si dhe nga ana e pacientit. Per kete arse eshte 
propozuar qe Qeveria te marre ne konsiderate zbatimin  e reformave me faza. Faza e pare do te ishte ajo 
pergatitore, e cila do te perfshinte uljen e organizimit te ofrueseve dhe strukturave shteterore, zhvillimin e 
pergjegjshmerive te duhura dhe mekanzimat raportues, duke zhvilluar dhe nxjerre kostot e paketave 
perfituese te cilat do te ofrohen nga fondet publike, permiresimi i kuadrit ligjor ne mbeshtetje te 
ndryshimeve dhe krijimi i programeve te trajnimit per menaxhimin e ofrueseve dhe permiresimin e 
aftesive/njohurive mjekesore. Faza e dyte do te prezantoje ndryshimet ne organizmin e ofrueseve dhe 
financimin e tyre ne dy rajone paralelisht me permiresimin e aftesive menaxhuese dhe mjekesore duke i 
shtrire aktivitetet ne Durres dhe nje nga rajonet ku mbeshtetja e USAID ka hedhur bazat per permirsimin 
e performaces se menaxhimit dhe permiresimit mjekesor te njerit prej ofrueseve te sherbimeve te kujdesit 
shendetesor. Mbi bazen e rezultateve te nxjerra nga faza e dyte, kjo iniciative mund te shtrihet ne tre ose 
kater rajone dhe ne fund gjate nje faze tjeter te mevoneshme edhe ne rajonet e tjera. Paralelisht, kapacitete 
e ISHP per te marre persiper pergjegjesi shtese ne nxitjen e shendetit, informacionit shendetesor, 
inteligjeces shendetesore si dhe iniciativave te reja ne fushen e shendetit publik duhet te fuqizohen ne 
menyre qe te sigurojne qe ajo i ka mundesite per t’i marre ne menyre efektive keto funksine te reja te 
rendesishme. 
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Gjëndja shëndetësore e popullsisë shqiptare 
 

A. HYRJE 

Këto pesëmbëdhjetë vitet e fundit, Shqipëria ka bërë ndryshime të rëndësishme politike, ekonomike dhe 
shoqërore që kanë ndikuar thuajse në të gjithë aspektet e jetës së popullsisë, përfshirë rezultatet te 
shëndeti dhe te shërbimet e kujdesit shëndetësor. Pavarësisht nga njëfarë përparimi që është bërë gjatë 
dhjetëvjeçarit të fundit, gjendja shëndetësore e popullsisë mbetet nën atë të shumicës së vendeve të tjera 
të rajonit. Për më tepër, vitet e tranzicionit kanë çuar në ndryshime të theksuara të mënyrës së jetesës dhe 
në pambrojtjen e popullsisë nga rreziqet e reja për shëndetin.   
 
Pasi ndalet pak që të diskutojë në lidhje me burimet dhe kufizimet, ky kapitull pikë së pari bën një 
vlerësim të ndryshimeve demografike që kanë ndodhur gjatë këtyre 15 vjetëve dhe shpalos gjendjen e 
tanishme demografike. Më pas, ai bën një vlerësim të gjendjes shëndetësore të popullsisë, duke shqyrtuar 
treguesit thelbësorë të shëndetit dhe shkaqet e vdekshmërisë dhe të sëmundshmërisë. Pjesa tjetër analizon 
përcaktuesit e gjendjes shëndetësore. Kapitulli mbyllet me një pjesë që parashtron sfidat kryesore që 
sistemi shëndetësor shqiptar duhet të përgatitet t’i përballojë në vitet e ardhshme. 
 

B. ÇËSHTJE NË LIDHJE ME BURIMET E INFORMACIONIT DHE ME CILËSINË E TË DHËNAVE 

1. Për shkak të kufizimeve të të dhënave analiza e gjendjes shëndetësore të popullsisë 
shqiptare dhe i sfidave kryesore për shëndetin bëhet e vështirë. Të dhënat që disponohen për gjendjen 
shëndetësore të popullsisë janë të pakta dhe shpeshherë besueshmëria e tyre është e diskutueshme. 
Ekziston nevoja për krijimin e një banke të besueshme të informacionit për shëndetin që mund të 
kontribuojë për të drejtuar politikën sektoriale dhe vendimet në lidhje me investimet. Në një përpjekje për 
të dhënë një tablo të gjendjes shëndetësore të popullsisë dhe të përcaktuesve të saj kryesorë ky kapitull 
mbështetet në një larmi burimesh të të dhënave.2 Shpeshherë, tabloja që paraqesin këto të dhëna është e 
pabazë dhe e vështirë për t’u interpretuar. Ndërsa informacioni që disponohet gjykohet i mjaftueshëm për 
të përcaktuar prirjet kryesore të gjendjes shëndetësore dhe të sfidave kryesore përsa i përket shëndetit, ky 
informacion ekzistues duhet të përdoret dhe të interpretohet me kujdes. Ndërkohë që kapitulli bën 
krahasime me vende të tjera të rajonit atëherë kur e lejojnë të dhënat, burimet e disponueshme të të 
dhënave nuk e bëjnë të mundur që të nxirren përfundime të besueshme përsa i përket ndryshimeve në 
gjendjen shëndetësore brendapërbrenda vendeve të rajonit. Mungojnë të dhënat për shumë aspekte 
themelore të gjendjes shëndetësore. Për shembull, në thelb nuk disponohet asnjë informacion për 
shpeshtësinë e sëmundjeve jongjitëse dhe faktorët e tyre kryesorë të rrezikut. Nuk ekziston asnjë 
informacion për gjendjen shëndetësore të grupeve kryesore të pambrojtshme dhe nuk ekziston asnjë e 
dhënë që ta bëjë të mundur nxjerrjen e përfundimeve të besueshme përsa i përket ndryshimeve në nivel 
rajoni në rezultatet për shëndetin ose ndryshimeve në rezultatet për shëndetin në gjithë grupe socio-
ekonomike.3 Kutia 1.1 ilustron disa nga problemet kyç që janë ndeshur përsa i përket të dhënave. 

2 Të dhënat që përdoren në këtë kapitull përfshijnë të dhënat administrative nga Ministria e Shëndetsisë, INSTAT 
dhe ISHP, të dhënat nga bankat ndërkombëtare të të dhënave, përfshirë bankën e të dhënave të OBSH “Health For 
All” (“Shëndeti për të gjithë”) (HFA) si dhe Treguesit e Bankës Botërore për Zhvillimin e Botës. Janë përdorur 
gjithashtu të dhënat nga Vëzhgimi i Shëndetit Riprodhues në Shqipëri (2002), Vëzhgimi i Matjes së Nivelit të 
Jetesës (2002) dhe Vëzhgimi i UNICEF për Tregueist e Shumëfishtë (2000). 
3 Të dhënat nga vëzhgimi në familje japin ndonjë tregues të gjendjes shëndetsore në zonat e gjera gjeografike dhe  
grupet e të dhënave; sidoqoftë, ato mbështeten te gjendja shëndetsore që njoftojnë vetë personat dhe nuk kanë 
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Kutia 0.1: Shqetësime në lidhje me të dhënat demografike dhe për gjendjen shëndetësore – 
ilustrim 

 

Treguesit demografikë dhe të shëndetit për Shqipërinë ndikohen nga një shumëllojshmëri problemesh, që 
kërkojnë kujdes kur interpretohen të dhënat. Sa më poshtë ilustron disa prej problemeve që ndikojnë te këto të 
dhëna:  
 

1. Shumica e treguesve për periudhën 1989-2001 janë përllogaritur duke përdorur emërues që mbështeten 
në parashikimet nga regjistrimi i popullsisë i vitit 1989. Ka gjasa që valët e mëdha të emigracionit gjatë 
kësaj periudhe të kenë ndikuar te këta emërues dhe, kështu, hedhin njëfarë dyshimi te besueshmëria e të 
dhënave nga kjo periudhë.  

2. Në disa lokalitete, regjistrimi i ngjarjeve jetike u ndërpre në mënyrë të ndjeshme dhe të gjatë nga 
veprimtaritë që pasuan shembjen e skemave piramidale në vitin 1997. Kjo ka ndikuar më tej në cilësinë 
e të dhënave të zakonshme të regjistrimit që, sidoqoftë, mbetet i paplotë.  

3. Në Shqipëri, numri i lindjeve të regjistruara zyrtarisht ndryshon ndjeshëm nga njëri vit në tjetrin: për 
shembull, nga 52.888 në vitin 2001 në 42.273 në vitin 2002 (me një ndryshim prej 20%). Ndërsa 
ndryshime kaq të mëdha janë konstatuar në disa vende në të kaluarën, të cilat u janë kontribuar 
faktorëve të përcaktuar qartë, faktorët bazë të një ndryshimi kaq thelbësor në Shqipëri nuk janë të qartë. 

4. Në shumicën e vendeve është vështirë që të përllogaritet vdekshmëria foshnjore, e fëmijëve nën pesë 
vjeç dhe e nënave për shkak të raportimit të paplotë dhe të ndjeshmërisë së numëruesit për shkak të 
ndryshimeve sado të vogla të veprimtarive. Kjo është veçanërisht e vërtetë për vendet me popullsi të 
vogla dhe me një numër të vogël të ngjarjeve jetike. Kështu, rritja e dy vdekjeve të nënave në vit në 
Shqipëri mund të çojë në një rritje prej 25% të statistikave për vdekshmërinë e nënave.  

5. Metoda të ndryshme analize që janë përdorur për të nxjerrë matjet e masave demografike mund të çojnë 
në shifra të ndryshme, që, në disa raste, kundërshtojnë njëra-tjetrën. Kjo ndodh, për shembull, me rastin 
e shifrave për jetëgjatësinë në Shqipëri. Sipas shifrave zyrtare të Shqipërisë, jetëgjatësia në lindje ishte 
afërsisht 75.7 vjet në vitin 2003, ndërsa banka e të dhënave HFA e OBSH-së tregon një jetëgjatësi që në 
lindje llogaritet 70.4 vjet. Mbështetur në shifrat zyrtare, Shqipëria ka jetëgjatësinë më të madhe në 
Ballkan, mbi mesataren e të gjithë rajonit të Evropës dhe vetëm dy vjet nën mesataren e vendeve të 
Bashkimit Evropian. Matjet e OBSH japin një tablo krejtësisht tjetër, ku jetëgjatësia në Shqipëria është 
më e ulta në Ballkan, tre vjet nën mesataren e të gjithë rajonit të Evropës dhe tetë vjet nën mesataren e 
vendeve të Bashkimit Evropian. 

6. Rezultatet e vëzhgimeve në familje, gjithashtu, mund të ofrojnë një tablo shumë të ndryshme nga ajo e të 
dhënave zyrtare dhe, në disa raste, janë gati të pabesueshme pavarësisht nga forca e metodologjisë që 
është përdorur. Për shembull, Vëzhgimi i Grupeve me Tregues të Shumëfishtë, që u zhvillua në vitin 
2000, analizoi gjendjen e imunizimit të fëmijëve në bazë të të dhënave nga kartelat e vaksinimit dhe 
deklarimet e nënave. Ai konstatoi se vetëm 17% e fëmijëve i kishin bërë të tetë vaksinimet e 
rekomanduara brenda vitit të parë, ku shkalla e imunizimit nga fruthi ishte vetëm 61%.  Shifrat zyrtare për 
të njëjtin vit tregojnë se shkalla e vaksinimit për fruthi ishte 92%. Nuk është njoftuar për asnjë epidemi të 
ndonjërës prej sëmundjeve të bashkëlidhura. Vëzhgimi për Kujdesin Riprodhues në Shqipëri në vitin 2002 
regjistroi një numër të abortimeve të kryera që ishte 64% më i ulët se të dhënat zyrtare, duke çuar në 
përfundimin se raportimi i abortimeve në numër më të vogël do t’i bënte rezultatet e vëzhgimit të 
pabesueshme. 

 

posaçërisht për qëllim që të ofrojnë informacion të besueshëm për gjendjen shëndetsore, siç do të ishte, për 
shembull, një Vëzhgim për Demografinë dhe për Shëndetin. 
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C. PROFILI DEMOGRAFIK 

2. Profili demografik i Shqipërisë karakterizohet nga tre fenomene kryesore: valët e emigra-
cionit të madh të brendshëm dhe të jashtëm, përmirësimi i përqindjes së vdekshmërisë dhe ulja e 
përqindjeve të pjellorisë. Regjistrimi i popullsisë i vitit 2001 përllogariti që popullsia e Shqipërisë ishte 
3.063 milion. Mbështetur në parashikimet nga ky regjistrim i popullsisë, në vitin 2004 popullsia u vle-
rësua në 3.1 milion dhe pritet që të shkojë në afro 3.7 milion deri në vitin 2025.4 Ndërsa Shqipëria mbetet 
njëri prej vendeve me moshë më të re të Evropës, struktura e moshës së popullsisë ka ndryshuar ndjeshëm 
gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar. Popullsia nën 15 vjeç tani po pakësohet dhe popullsia mbi 65 vjeç po rritet 
më shpejt se pjesa tjetër e popullsisë në moshë të rritur. Popullsia shqiptare është ende kryesisht fshatare, 
ndonëse qytetet, veçanërisht Tirana, janë rritur me shpejtësi shumë shpejtësi gjatë këtyre 15 viteve. 
 
C.1. Emigracioni i brendshëm dhe i jashtëm 
 
3. Emigracioni ka qenë një fakt mbizotërues social-ekonomik këto 15 vitet e fundit.  Dyndjet e 
migracionit kanë qenë ndërkombëtare dhe të brendshme, të përhershme dhe të përkohshme. Me 
kthimin e stabilitetit politik dhe të rritjes ekonomike, dyndjet e migracionit kanë filluar të stabilizohen në 
njëfarë mënyre. Pas rënies së regjimit të Hoxhës, filloi një valë e madhe migrimi5. Gjatë viteve 
nëntëdhjetë, afro 20% e popullsisë u largua nga vendi dhe  tani jeton jashtë vendit. Në fillim të viteve 
nëntëdhjetë, rreth 300.000 persona u larguan nga vendi. Një pikë e dytë kulmore e migrimit ndërkombëtar 
pasoi shembjen e skemave piramidale në vitin 1997. Shumica e banorëve të huaj jetojnë në Greqi, Itali 
dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. 
 
4. Kanë ndodhur lëvizje të mëdha të migrimit të brendshëm nga zonat fshatare në zonat qytetëse si 
dhe nga qytetet më të vogla në qytetet më të mëdha. Dyndjet kryesore të migruesve të brendshëm nisën 
nga rajonet Malore Veriore dhe Qendrore drejt Tiranës dhe Durrësit. Si rezultat, rreth 60% e familjeve 
faktikisht kanë të paktën disa anëtarë të cilët nuk kanë lindur në bashkinë ku banojnë aktualisht. Përveç 
migrimit të përhershëm, edhe migrimi i përkohshëm ka qenë i zakonshëm tek shqiptarët që nga vitet 
nëntëdhjetë. LSMS i vitit 2002 tregoi se rreth 10% e familjeve kishin të paktën një të rritur i cili kishte 
munguar një muaj ose më shumë gjatë vitit përpara vëzhgimit. Shumica dërrmuese e migruesve të 
përkohshëm shkojnë në Greqi. Migrimi ndërkombëtar ka qenë pjesë e strategjisë së familjeve për të 
përballuar tranzicionin ekonomik dhe nga shumë vetë është pare si një mënyrë për të dale nga varfëria. 
 
5. Migrimi ndërkombëtar dhe i brendshëm ka disa ndërlikime të rëndësishme për sektorin e 
shëndetësisë. Së pari, forcat e punës të sektorit të shëndetësisë humbën një numër të konsiderueshëm të 
anëtarëve të stafit të cilët migruan jashtë vendit. Megjithëse në vitin 1992 u diplomuan rreth 2.200 mjekë, 
raporti i mjekëve me popullsinë ka mbetur i pandryshuar në thelb.  Gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar, Shqi-
përia ka humbur mbi 2.800 infermierë/e që kanë migruar.  Së dyti, transfertat private nga emigrantet për-
bëjnë një burim të rëndësishëm për të financuar shpenzimet nga xhepi për kujdesin shëndetësor. LSMS e 
vitit 2002 tregoi se rreth 9% e ketyre dërgesave private nga emigrantet janë përdorur për të mbuluar shpe-
nzimet mjeksore. Së treti, migrimi i madh i brendshëm nga zonat fshatare në zonat qytetëse ka çuar në 
keqkonfigurimin e mëtejshëm të rrjetit të ofruesve të kujdesit shëndetësor me nevojat e popullsisë, ndërsa 
kjo gjithashtu i ka lënë disa prej zonave më të largëta pa personelin e mjaftueshëm mjeksor. Së katërti, 
ndërsa migrimi në zonat qytetëse ka çuar në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të përdorimit të 
kujdesit shëndetësor për disa, të tjerët kanë përfunduar në zona perirubane ku shërbimet bazë dhe shër-
bimet e kujdesit shëndetësor mbeten të papërshtatshme. Së fundi, transformimi ekonomik dhe migrimi i 

4 Population Reference Bureau, 2003. 
5 Për më shumë informacion për emigracionin e brendshëm dhe të jashtëm, shih Kapitullin VIII, faqet 121-134, e 
Albania Poverty Assessment (“Vlerësimi i varfërisë në Shqipëri”) i vitit 2003, World Bank Report (“Raport i 
Bankës Botërore”), nr. 26213-AL. 
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brendshëm kanë përshpejtuar ndryshimet në mënyrën e jetesës dhe pambrojtjen nga rreziqet e reja për 
shëndetin, siç e pasqyron rritja e menjëhershme e numrit të personave që pijnë duhan dhe aksidentet 
automobilistike.  
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C.2. Shpërndarja gjeografike e popullsisë 
 
6. Me 58% të popullsisë që jeton në zonat fshatare, Shqipëria ka një nga përqindjet më të 
larta të popullsisë fshatare në Evropë dhe më të lartën në Ballkan. Mbështetur në regjistrimin e 
popullsisë dhe të shtëpive në vitin 2001, afro 58% e popullsisë jeton në zonat fshatare.  Sidoqoftë, 
popullsia qytetëse është rritur me shpejtësi, nga rreth 36% në vitin 1989 në 42% në vitin 2001. 
Shpërndarja e popullsisë sipas rajoneve dhe prefekturave në vitin 2001 jepet në Tabelën 1.1. Qarku i 
Tiranës ka tani rreth një të pestën e popullsisë së përgjithshme. 
 

Tabela 0.1: Shpërndarja e popullsisë sipas qarqeve, 2001 
 

Qarku Popullsia 

% e numrit 
të 

përgjithshëm 
Berat 193.020 6.3 
Elbasan 362.736 11.8 
Gjirokastër 112.831 3.7 
Korçë 265.182 8.6 
Shkodër 256.473 8.4 
Durrës 245.179 8.0 
Fier 382.544 12.5 
Lezhë 159.182 5.2 
Vlorë 192.982 6.3 
Dibër 189.854 6.2 
Kukës 111.393 3.6 
Rajoni i Tiranës 597.899 19.5 

Gjithsej 3.069.275 100 
Burimi: INSTAT. 

 
C.3. Rritja e popullsisë 
 
7. Përqindjet e rritjes së popullsisë dhe përqindjet e pjellorisë kane qenë në rënie, por 
Shqipëria megjithatë ka njërën nga përqindjet më të larta të pjellorisë në rajonin e Evropës. 
Përqindja e rritjes së popullsisë ka ardhur vazhdimisht në rënie, nga mbi 3% në vitet gjashtëdhjetë, në 
paksa më shumë se 2% në periudhën 1970-1990 dhe në rreth 0.5% që atëherë.  Për shkak të emigracionit, 
në periudhën 1990-2001 numri i popullsisë së përgjithshme u ul me mbi 200.000. Mbështetur në 
regjistrimin e popullsisë në vitin 2001, rritja natyrale e popullsisë në një vit sot vlerësohet në rreth 20.000 
persona. Shifrat zyrtare tregojnë një rënie të qartë të përqindjes së pjellorisë këta pesë dhjetëvjeçarët e 
fundit, nga rreth 6 në vitet pesëdhjetë në 3 në vitin 1990 dhe 2.1 në vitin 2001 (Figura 1.1). Kjo do të 
çonte në një përqindje të pjellorisë të barabartë me nivelin e përqindjes së zëvendësimit. Burime të tjera 
tregojnë për një përqindje pjellorie disi më të lartë. Vëzhgimi për Shëndetin Riprodhues në vitin 2002 
(RHS) e vlerëson përqindjen e pjellorisë në shifrat 2.6, që është vetëm paksa më e lartë se përqindjet që 
kanë përcaktuar OBSH (2.4) dhe Seksioni i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (2.3). Përqindja bruto e 
lindjeve u vlerësua zyrtarisht në afro 15 lindje të gjalla për 1.000 në vitin 2003, një rënie kjo prej rreth 23 
që ishte në fillim të viteve nëntëdhjetë. Shqipëria ka përqindjen më të lartë të pjellorisë në rajonin e 
Evropës Juglindore (Tabela 1.2) dhe njërën prej më të lartave në Rajonin e Evropës, por më e ulët se 
përqindja e pjellorisë së Turqisë dhe Azisë Qendrore. 
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Figura 0.1: Përqindja e pjellorisë në Shqipëri, 1950-2005 
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Burimi: Falkingham dhe Gjonça, 2001, INSTAT. 
 

Tabela 0.2: Përqindja e pjellorisë në Shqipëri dhe në vendet fqinjë, 1990-2003 
 

1990 1995 2000 2003* 
Shqipëri 3 2.6 2.4 2 
Bosnjë-Hercegovinë 1.7 … … 1.4 
Kroaci 1.6 1.6 1.4 … 
Greqi … 1.3 1.3 1.3 
Itali … 1.2 1.2 1.2 
Rumani … 1.3 1.3 1.3 
Serbi dhe Mali i Zi 2.1 1.8 1.7 1.6 
Slloveni 1.5 1.3 1.2 1.2 
Maqedonia  2.1 2 1.8 … 
* 2003 ose viti më i fundit i disponueshëm. 
Burimi: UNICEF Social monitor 2003 dhe banka e të dhënave HFA e 
OBSH-së. 

C.4. Struktura e moshës së popullsisë 
 
8. Shqipëria megjithatë karak-terizohet nga një popullsi me moshë relativisht të re, por numri 
i njerëzve mbi 65 vjeç pritet të dyfishohet gjatë 20 viteve të ardhshme. Struktura e mo-shës së 
popullsisë ka ndryshuar ndje-shëm gjatë këtyre dhjetëvjeçarëve të fu-ndit (Figura 1.2). Të dhënat e 

INSTAT-it tregojnë se diçka mbi një të katërtën e 
popullsisë është nga 0 deri 14 vjeç dhe 46% e popullsisë 
së përgjithshme është më pak se 25 vjeç. Rreth 1.1 milion 
shqiptarë janë më pak se 18 vjeç dhe afro 300.000 janë më 
pak se 5 vjeç (Tabela 1.3). Më pak se 8% e popullsisë së 
përgjithshme është mbi 65 vjeç dhe më pak se 3% e 
popullsisë është mbi 75, një përqindje shumë më e ulët se 
ajo që është vëzhguar në vendet fqinjë. Sidoqoftë, 
popullsia mbi 65 vjeç po rritet relativisht shpejt – me një 
ritëm prej 3% ose rreth 9.000 njerëz në vit. Popullsia e 
moshuar po rritet me një ritëm ndjeshëm më të lartë se 
popullsia mes moshës 15 dhe 64 vjeç (1.3%) dhe, me një 
ritëm të tillë, popullsia e moshuar do të dyfishohet gjatë 
20 viteve të ardhshëm. Në përgjithësi, piramida e 

Figura 0.2:  Evolucioni i strukturës 
moshore të popullsisë 
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popullsisë është prekur nga emigracioni dhe pjelloria në rënie. Ndërsa maja e piramidës nuk tregon ende 
ndonjë shtrirje apo zgjerim të rëndësishm, baza e personave në moshë të re ka filluar të tkurret (Figura 
1.3). 

Tabela 0.3:  Struktura e moshës së popullsisë shqiptare 
 

1990 2001 2004 

0-4 11.7% 8.9% 8.2% 
5-9 10.7% 10.0% 9.1% 
10-14 10.1% 10.6% 10.0% 
15-19 9.8% 9.6% 10.1% 
20-24 9.5% 7.5% 8.3% 
25-29 9.3% 7.0% 7.0% 
30-34 8.2% 7.0% 6.7% 
35-39 6.3% 7.3% 6.8% 
40-44 4.8% 7.0% 7.1% 
45-49 4.5% 5.5% 6.2% 
50-54 4.0% 4.6% 4.9% 
55-59 3.3% 4.0% 3.8% 
60-64 2.6% 3.7% 3.9% 
65-69 2.1% 2.8% 3.1% 
70-74 1.4% 2.1% 2.2% 
75-79 1.0% 1.3% 1.4% 
80+ 0.8% 1.3% 1.3% 

Burimi: INSTAT. 
 

Figura 0.3:  Piramidal e popullsisë, 1989 dhe 2001 
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Burimi: INSTAT 
 
D. GJENDJA SHËNDETËSORE E POPULLSISË 

D.1. Jetëgjatësia 
 
9. Jetëgjatësia e Shqipërisë krahasohet në mënyrë relativisht të kënaqshme me atë të vendeve 
të tjera me të ardhura të ulëta në të mesme. Krahasimi me vende të të tjera të rajonit është bërë i 
vështirë nga mospërputhjet e të dhënave. Statistikat zyrtare shqiptare tregojnë një jetëgjatësi në lindje 
prej 75.7 vjeç në vitin 2003 (Tabela 1.4), ku jetëgjatësia e femrave ishte 76.4 vjeç dhe jetëgjatësia e 
meshkujve ishte 71.7 vjeç. Këto të dhëna do të sugjeronin që shqiptarët kanë jetëgjatësinë më të gjatë në 
Ballkan, pas Sllovenisë, dhe më të lartë se mesataren e të gjithë rajonit të Evropës dhe vetëm dy vjet nën 
mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian (Figura 1.4). sidoqoftë, të dhënat e OBSH-së japin një tablo 
të ndryshme, ku jetëgjatësia në lindje vlerësohet në 70.4 vjeç -- 67.3 vjeç për burrat dhe 74.1 vjeç për 
gratë. Mbështetur në vlerësimet e OBSH-së, jetëgjatësia në Shqipëri është më e ulta në Ballkan, tre vjet 
nën mesataren e të gjithë rajonit të Evropës dhe tetë vjet nën mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian.6

Sidoqoftë, në lidhje me vende të tjera me të ardhura të mesme të ulta, jetëgjatësia e Shqipërisë krahasohet 
në mënyrë relativisht të kënaqshme, cilido të jetë burimi i të dhënave. Ky “paradoks shqiptar”7 shpesh-

6 OBSH përdor teknika të veçanta për demografinë për të vlerësuar statistikat jetike të vendeve ku regjistrimet e 
lindjeve dhe vdekjeve dihet se janë të paplota. Për vende ku regjistrimi i vdekjeve është i paplotë, vlerësimet e 
OBSH-së mund të çojnë në statistika jetike që ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga ato që mbështeten te 
shifrat e regjistrimit zyrtar të lindjeve dhe të vdekjeve. Shqipëria bën pjesë në këtë kategori.  Per me shume hollesi, 
shih OBSH, Health For All database, 2005. 
7 Arjan Gjonça, Martin Bobak: “Albanian Paradox; Another Example of Protective Effect of Mediterranean 
Lifestyle?” (“Paradoksi shqiptar; një tjetër shembull i efektit mbrojtës të mënyrës mesdhetare të jetesës?”) - The 
Lancet, vol. 350, 1997. 
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herë i atribuohet mënyrës mesdhetare të jetesës dhe, në mënyrë të posaçme, dietës që karakterizohet nga 
konsumi i lartë i frutave dhe perimeve dhe nga konsumi i pakët i mishit dhe i produkteve të qumështit.  
Ndonëse dieta duket si shpjegimi më i mundshëm, edhe faktorë të tjerë mund të kenë kontribuar për një 
vdekshmëri më të ulët në Shqipëri, përfshirë veprimtarinë e lartë fizike dhe përhapjen relativisht të ulët të 
duhanit përpara tranzicionit. Mospërputhjet e të dhënave e bëjnë disi të vështirë të vlerësohet ndikimi i 
tranzicionit ekonomik dhe shoqëror te jetëgjatësia. Statistikat zyrtare tregojnë se jetëgjatësia u ul afro një 
vit në periudhën 1990-1995, por që atëherë është rritur tre vjet, kështu që jetëgjatësia e sotme është 
ndjeshëm mbi atë të fillimit të periudhës së tranzicionit. 
 

Tabela 0.4:  Jetëgjatësia në lindje sipas burimeve të ndryshme 
 

1980 1985 1990 1995 2000 2003 
Popullsia gjithsej  
Statistikat zyrtare shqiptare  69.5 71.9 72.2 71.4 74 75.7 
Treguesit e Zhvillimit Botëror   72.2 71.3  74.0 
Jetëgjatësia e llogaritur nga OBSH       68.9 70.4 
 
Popullsia mashkullore  

Statistikat zyrtare shqiptare 67 68.7 69.3 68.5 71.7 73.3 
Treguesit e Zhvillimit Botëror   69.3 68.5  71.7 
Jetëgjatësia e llogaritur nga OBSH     65.1 67.3 
 
Popullsia femërore       
Statistikat zyrtare shqiptare 72.3 75.5 75.4 74.3 76.4 78.4 
Treguesit e Zhvillimit Botëror   75.4 74.3  76.4 
Jetëgjatësia e llogaritur nga OBSH     72.7 74.1 

Burimi: INSTAT, WDI, banka e të dhënave HFA për vitin 2005 e OBSH-së.  
 

Figura 0.4:  Jetëgjatësia: Shqipëria dhe vendet e tjera të Evropës Juglindore 
 

0
20
40
60
80

100

Shq
ipë

ria

Bos
nja

Kro
ac

ia

Hun
ga

ria

Rum
an

ia

Ser
bi

&
MZ

Sllo
ve

nia

Maq
edo

nia

Tur
qia

Tre
va

e Eur
op

ës

Jetëgjatësia sipas shifrave zyrtare Jetëgjatësia sipas OBSH

Burimi: OBSH – HFA, 2005. 
 
10. Në Rajonin e Evropës Juglindore Shqipëria është më keq përsa i përket një jetëgjatësie të 
shëndetshme. Treguesi i jetëgjatësisë së shëndetshme i OBSH-së mat numrin ekuivalent të viteve me 
shëndet të plotë që pritet të jetojë një fëmijë i porsalindur në bazë të  përqindjeve të tanishme të 
vdekshmërisë dhe shpërndarjes së gjendjes shëndetësore të popullsisë. Në vitin 2002, OBSH e vlerësoi 
HALE në lindje në Shqipëri në 61.4 vjeç: 59.5 vjeç për meshkujt dhe 63.3 vjeç për femrat (Figura 1.5). 
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Kjo e vendos Shqipërinë nën vendet e tjerë të Rajonit të Evropës Juglindore. Hendeku i gjinisë (3.8 vjeç) 
është pikërisht nën mesataren e rajonit (4 vjeç). 
 

Figura 0.5:  Jetëgjatësia e shëndetshme: Shqipëria dhe vendet e Evropës Juglindore 
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Burimi: OBSH-HFA, 2005. 
 
D.2. Përqindjet e vdekshmërisë dhe shkaqet e vdekjes 
 
D.2.1. Përqindjet e vdekshmërisë foshnjore dhe nën pesë vjeç 
 
11. Ndonëse të gjithë burimet e të dhënave tregojnë për një përmirësim inkurajues të 
vdekshmërisë foshnjore gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit, përqindjet e vdekshmërisë foshnjore në 
Shqipëri vazhdojnë të krahasohen në mënyrë të kënaqshme me ato të vendeve të tjera të rajonit. 
Shifrat zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, në bazë të raporteve të gjendjes civile, tregojnë se në vitin 
2000 vdekshmëria foshnjore ishte 16 për 1.000 lindje të gjalla dhe 15.5 në vitin 2003 (Tabela 1.5), 
kundrejt 28.3 në vitin 1990 dhe 35.4 në vitin 1993. Të dhënat e Treguesve të Zhvillimit Botëror dhe të 
dhënat e OBSH-së, gjithashtu, tregojnë një rënie të konsiderueshme në vdekshmërinë foshnjore gjatë 
dhjetëvjeçarit të kaluar, por tregojnë nivele paksa më të larta absolute, edhe duke u mbështetur te 
statistikat zyrtare. Sidoqoftë, burime të tjera përdorin shifra shumë më të larta të vdekshmërisë foshnjore. 
Për shembull, Vëzhgimi i Grupeve me Tregues të Shumëfishtë, që bëri UNICEF në vitin 2000, vlerësoi se 
vdekshmëria foshnjore ishte 28 për 1.000 lindje të gjalla, duke përdorur një model simulimi që korrigjon 
raportimin e shifrave më të ulta në bazë të vëzhgimit dhe të dhënave të tjera, 75% më e lartë se përqindja 
zyrtare. Duke përdorur një model të ngjashëm, vlerësimet e OBSH-së për vitin 2000 tregojnë një 
përqindje të vdekshmërisë foshnjore prej 23 për 1.000 lindje të gjalla në vitin 2000, gati 50% më e lartë se 
përqindja që ka raportuar qeveria. Gjithashtu, Vëzhgimi për Shëndetin Riprodhues të vitit 2002 llogariste 
një përqindje të vdekshmërisë foshnjore prej 26.2 për 1.000 për periudhën 1997-2002. Duke pasur 
parasysh vështirësitë e njohura të raportimit, veçanërisht në zonat më të thella, ka gjasa që shifrat zyrtare 
të paraqesin një nënvlerësim të konsiderueshëm.  Mbështetur në përllogaritjet e OBSH-së, Shqipëria ka 
përqindjen më të lartë të vdekshmërisë foshnjore në Rajonin e Evropës Juglindore (Figura 1.6) dhe njërën 
nga më të lartat në Rajonin e Evropës. Sidoqoftë, pavarësisht nga burimi, përqindjet e vdekshmërisë 
foshnjore dhe të fëmijëve krahasohen në mënyrë të kënaqshme me mesataren e vendeve që kanë të 
ardhura mesatare të ulta dhe që e vendosin Shqipërinë në nivel të ngjashëm, për shembull, me Kolumbinë 
dhe Tailandën. Shifrat e vdekshmërisë nën pesë vjeç shkojnë nga 18 në 33 për 1.000 lindje të gjalla, në 
vartësi të burimit. 
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Tabela 0.5:  Përqindjet e vdekshmërisë foshnjore dhe të fëmijëve sipas burimeve të të dhnënave  

 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 

Përqindja e vdekshmërisë foshnjore   
Ministria e Shëndetësisë/Instituti i 
Shëndetit Publik  28.3 30 16 15.5 
Vëzhgimi MIC i UNICEF i vitit 2000        28  
Tregues të Zhvillimit Botëror 78  55  37 25 22 18 
Vlerësime të OBSH-së        23  
 
Përqindja e vdekshmërisë nën pesë 
vjeç  
Ministria e Shëndetësisë/Instituti i 
Shëndetit Publik     41.5 37 20.4 22.1*
Vëzhgimi MIC i UNICEF i vitit 2000        33  
Tregues të Zhvillimit Botëror 109  72  45 34 25 21 

* Shifra për vitin 2002. 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë, UNICEF, WDI, HFA e OBSH-së. 
 

Figura 0.6:  Përqindja e vdekshmërisë foshnjore në Shqipëri dhe në vendet fqinje 
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Shënim: Shifrat janë vlerësime të OBSH-së për vitin 2002 ose më të fundit të disponueshme 
Burimi: HFA i OBSH-së, 2005. 

 
12. Rreth 40% e vdekjeve foshnjore ndodhin gjatë muajit të parë të jetës dhe një e katërta 
ndodhin gjatë javës së parë, duke sugjeruar se duhet t’i jepet një preparësi më e madhe 
përmirësimit të kujdesit para lindjes dhe ndjekjes pas lindjes gjatë javëve të para të jetës. Analiza e 
të dhënave për vdekshmërinë foshnjore në periudhën 1995-2000, që bëri Instituti i Shëndetit Publik 
(ISHP), tregoi se vdekjet e hershme të porsalindurve (0-6 ditë) përbënin rreth një të katërtën e gjithë 
vdekjeve të foshnjeve, vdekjet gjatë muajit të parë të jetës përbënin rreth 40%, ndërsa  60% ndodhnin mes 
muajit të dytë dhe vitit të parë të jetës.8 Sondazhi për Shëndetin Riprodhues i vitit 2002 konstatoi të njëjtat 
rezultate. Kjo sugjeron se përmirësimet në kujdesin para lindjes për të shqyrtuar shtatzanitë me rrezik të 

8 Instituti i Shëndetit Publik, “Studime epidemiologjike për vdekshmërinë foshnjore në Shqipëri: studim 
përshkrues”, 2003, dhe “Studime epidemiologjike për vdekshmërinë foshnjore në Shqipëri: studim në lidhje me 
kontrollin”, 2004. 
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lartë, të kombinuara me kujdesin e përmirësuar obstetrik dhe ndjekje me cilësi më të lartë gjatë javëve të 
para pas lindjes, duhet të përbëjnë një përparësi relativisht të lartë të sistemit të kujdesit shëndetësor. Nuk 
është për t’u habitur që studimi i Institutit të Shëndetit Publik konstatoi se niveli i shkollimit të nënës ishte 
një  parathënës i rëndësishëm i vdekshmërisë foshnjore, siç ishin cilësia e banesës, prania e një babai 
duhanpirës, numri i vizitave dhe operacionet cesariane. U konstatua se gjinia e fëmijës dhe rendi i lindjes 
nuk ishin përcaktues të rëndësishëm për vdekshmërinë foshnjore.  
 
13. Siç vërehet më sipër, seritë statistikore të vdekshmërisë foshnjore në bazë rrethi, që ka nxjerrë 
Ministria e Shëndetësisë, tregojnë ndryshime të konsiderueshme gjatë viteve përsa i përket numrit të 
lindjeve dhe vdekjeve të regjistruara. Në disa raste, këto ndryshime vijnë për shkak të një paragjykimi 
statistikor (numër i vogël ngjarjesh), por në shumë të tjera ato ndoshta vijnë për shkak të raportimit të 
pasigurt, përfshirë raportimin e shifrave më të ulta. Prandaj, të dhënat e disponueshme në shkallë qarku 
dhe rrethi gjykohen se nuk janë të besueshme në mënyrë të mjaftueshme që të lejojnë nxjerrjen e 
përfundimeve të besueshme për ndryshimet rajonale në vdekshmërinë foshnjore. 
 
D.2.2. Vdekshmëria te të rinjtë 
 

14. Përqindja e vdekshmërisë te të rinjtë 
në Shqipëri arriti kulmin në vitin 1997 për 
shkak të dhunës, por gjendja është 
përmirësuar që atëherë. Si kudo, të rinjtë (15-
24 vjeçarët) kanë përqindjen më të ulët të 
vdekshmërisë te çdo grupmoshë në Shqipëri. 
Gjatë tranzicionit, vdekshmëria te të rinjtë u rrit 
ndjeshëm, nga 74 për 100.000 banorë në vitin 
1989 në 148 për 100.000 në vitin 1997 që ishte 
një pikë kulmore. Përqindja tani është kthyer te 
nivelet e para tranzicionit, në rreth 66 për 
100.000 (Figura 1.7). Të dhënat nga mesi i 
viteve nëntëdhjetë (përpara ngjarjeve të vitit 
1997) tregojnë se vdekshmëria te të rinjtë në 

Shqipëri ishte ndjeshëm më e lartë se ajo në ekonomitë e tjera në tranzicion dhe shkaku kryesor i saj ishin 
dhuna dhe aksidentet automobilistikë.9

D.2.3. Vdekshmëria e nënave 
 
15. Ndonëse është bërë përparim, përqindjet e vdekshmërisë së nënave në Shqipëri ende duken 
relativisht të larta në krahasim me vendet e tjera ballkanike. Përqindja e vdekshmërisë së nënave që 
është njoftuar zyrtarisht (MMR) ishte 18 për 100.000 lindje të gjalla në vitin 2003, duke treguar një rënie 
prej 30% gjatë 20 viteve të fundit. Sidoqoftë, burime të tjera, si UNICEF dhe Treguesit e Bankës Botërore 
për Zhvillimin Botëror, llogarisin një vdekshmëri ndjeshëm më të lartë të nënave (55 për 100.000 lindje të 
gjalla në vitin 2000). Në shkallë botërore, matja dhe analiza e vdekshmërisë së nënave është problematike 
për shkak të metodave të ndërlikuara për grumbullimin dhe përllogaritjen e të dhënave dhe, prandaj, 
ndryshime të tilla përsa i përket përqindjeve të vdekshmërisë së nënave nuk janë ndonjë çudi.10 Duke 

9 Burimi i të dhënave: “Rinia dhe tranzicioni: probleme me të cilat përballet burimi kryesor i Shqipërisë”, botuar në 
vitin 2003 nga Qendra për Kërkime Shoqërore, INSTAT, me ndihmesën e UNICEF-it. 
10 OBSH e llogarit vdekshmërinë e nënave duke përdorur: (i) të dhëna të zakonshme për vdekshmërinë në bazë të 
statistikave të shkaqeve siç raportohet në OBSH nga Zyrat Qendrore të Statistikave, dhe (ii) Të dhënat e spitalit që i 
raportohen Ministrive të Shëndetsisë. Ekspertët arsyetojnë se edhe në vendet me sisteme të mira jetike të 

Figura 0.7:  Evolucioni i vdekshmërisë te të rinjtë, 
1990-1992 
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pasur parasysh shifrat absolute relativisht të vogla në Shqipëri (në vitin 2003 u njoftuan tetë vdekje), edhe 
një ndryshim fare i vogël në emërues mund të çojë në ndryshime konkrete. Përsa i përket gjendjes së 
shërbimeve obstetrike në Shqipëri, ka gjasa që vdekshmëria e nënave të jetë mbi atë që njoftohet 
zyrtarisht. Sidoqoftë, edhe me ato të dhëna që njoftohen zyrtarisht, Shqipëria krahasohet relativisht në 
mënyrë të kënaqshme me shumë vende të tjera të rajonit (Tabela 1.6). 
 
Tabela 0.6:  Përqindjet e vdekshmërisë së nënave e njoftuar zyrtarisht, Shqipëri dhe vendet fquinje 
 

1996 2003* 
Shqipëria 32.1 18 
Bosnjë-Hercegovina   
Bullgaria 19.3 5.7 
Kroacia 1.8 7.5 
Greqia 4.9 3.9 
Hungaria 11.4 7.4 
Italia 3.7 2 
IRJ e Maqedonisë … 3.7 
Rumania 41 30.5 
Serbi dhe Mali i Zi 7.2 5.7 
Sllovenia 26.7 17.2 
Treva e Europes 20.6 15.6 
* Ose më të fundit të disponueshme. 
Burimi: HFA i OBSH-së, 2005. 

 
D.2.4. Shkaqet kryesore të vdekjes  
 
16. Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit ka pasur një ndryshim të ndjeshëm të shkaqeve të vdekjes, 
problemet kardiovaskulare dhe sëmundjet kanceroze kanë zëvendësuar sëmundjet infektive dhe 
parazitare duke u bërë shkaqe kryesore të vdekjeve.11 Vdekjet që janë njoftuar për shkak të sëmun-
djeve infektive dhe parazitare kanë vazhduar të shënojnë rënie këto dhjetë vitet e fundit dhe tani thuhet se 
përbëjnë vetëm rreth 1% të gjitha vdekjeve (Tabela 1.7). Në të njëjtën kohë, vdekjet për shkak të kance-
reve dhe të sëmundjeve kardiovaskulare janë rritur 58% dhe 43% përkatësisht, në periudhën 1993-2003. 
Tani sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceret përbëjnë rreth dy-të tretat e gjithë vdekjeve që janë njoftuar 
dhe janë shkaqe kryesore të vdekjeve për popullsinë e rritur. Përqindja mortore e problemeve të sistemit 
të qarkullimit të gjakut te të rriturit është në një nivel me ato të vendeve fqinje, ndërsa vdekshmëria nga 
kanceri mbetet më e ulët se ajo e vendeve të tjera të EJL12. Vdekjet nga kanceri i mushkërive përbën një të 
katërtën e të gjitha vdekjeve nga kanceri dhe ka gjasa të rritet në vitet në vijim, po të kemi parasysh për-
qindjen e lartë të konsumit të duhanit. Në vitin 2002, aksidentet rrugore çuan në 8.9 vdekje për 100.000 
veta – afërsisht i njëjti nivel si në Maqedoni, por më i ulët se në vendet e tjera të Evropës Juglindore. 
Sidoqoftë, përqindja e vdekjeve nga trafiku në Shqipëri për kilometër të bërë është nga më të lartat në 
rajon dhe ka gjasa të bëhet një problem i madh i shëndetit publik ndërsa dendësia e automjeteve rritet. 
Shqipëria ka njërën nga përqindjet më të ulta të vetvrasjeve (2.1 për 100.000 veta) në Rajonin e Evropës. 

regjistrimit, vdekshmëria e nënave është faktikisht afërsisht 50% më e lartë.  OBSH, UNICEF dhe UNFPA kanë 
krijuar llogaritje të përshtatura që marrin parasysh raportimin në shkallë më të vogël të veprimtarive. 
11 Shkaqet e vdekjeve analizohen nga formularët e vdekjeve që përdorin Klasifikimin Standart Ndërkombëtar ICD9. 
12 Krahasimi i vdekshmërisë me vendet e tjera duhet të merret me rezerva, për shkak të besuehsmërisë së kufizuar të 
të dhënave. 
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Tabela 0.7:  Shkaqet kryesore të vdekjes, 1993 dhe 2003 

 
1993 2003 

Vdekjet për 
100.000 

vetë 

% e
gjithë 

vdekjeve 
Vdekjet për 
100.000 vetë 

% e gjithë 
vdekjeve 

Vdekjet gjithsej  543  574  
Nga të cilat      
Sëmundje infektive 11 2 3 1 
Sëmundje të sistemit të qarkullimit 201 37 288 50 
Neoplazmat 61 11 95 17 
Sëmundje të sistemit të frymëmarrjes 72 13 33 6 
Sëmundje të sistemit tretës 21 4 10 2 
Aksidente, dëmtime, helmim 48 9 39 7 
Sëmundje të sistemit nervor  22 4 15 3 
Sëmundjet e përcaktuara jomire 72 13 65 11 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë. 

 
17. Sidoqoftë, sëmundjet infektive mbeten njëri prej shkaqeve kryesore të vdekjes te fëmijët. 
Infeksionet akute të rrugëve të frymëmarrjes dhe sëmundjet e shoqëruara me diarre vazhdojnë të jenë 
shkak kryesor i vdekjes te fëmijët. Ndërsa në vitet 1996-1997 dhuna ishte një shkak kryesor i vdekjeve te 
adoleshentët dhe të rriturit e rinj (kryesisht meshkuj), tani aksidentet e automjeteve duket se përbëjnë 
problemin kryesor. 
 
D.3. Sëmundshmëria dhe profili epidemiologjik 
 
D.3.1. Sëmundjet infektive 
 
18. Sëmundjet infektive dhe parazitare nuk përbëjnë më një shkak kryesor të vdekshmërisë, 
por mbeten një barrë e ndjeshme sëmundshmërie. Sëmundjet e parandalueshme me anë të vak-
sinave duket se janë kryesisht nën kontroll. Pas epidemisë së fundit të poliomilitit në vitin 1996, në vi-
tin 2002 Shqipëria u shpall vend pa poliomelit. Epidemia e fundit e fruthit ndodhi në vitet 1989-90. Që 
nga kjo kohë fruthi ka vazhduar të qarkullojë, me epidemi sporadike dhe të kufizuara, pa shkaktuar vde-
kje. Programi Kombëtar i Qeverisë për Vaksinimin ka për synim që ta çrrënjosë krejtësisht fruthin brenda 
vitit 2010. Edhe pse vazhdojnë të njoftohen raste me difterit, pertusis, tetanos dhe rubeolë, shpeshtësia 
vjetore e këtyre sëmundjeve është afër zeros. Shytat janë është ende në qarkullim, por në vitin 2005 qe-
veria  përfshiu vaksinimin MMR (duke zëvendësuar MR). Pas rënies së përqindjeve të vaksinimit në fi-
llim dhe nga mesi i viteve nëntëdhjetë, për shkak të krizës së buxhetit dhe trazirave qytetare, përqindjet e 
vaksinimit që janë njoftuar kanë shënuar sërisht nivele të larta, në sajë të angazhimit të qeverisë dhe 
mbështetjes nga agjencitë ndërkombëtare (UNICEF, OBSH dhe GAVI). Siç tregon Tabela 1.8, thuhet se 
mbi 95% e fëmijëve janë imunizuar për një numër sëmundjesh infektive. Thuhet gjithashtu se vaksinimet 
me dy faza për tetanozin për gratë shtatzëna janë bërë në masën 95%. Edhe pse gjatë pesë viteve të fundit 
Programi Kombëtar për Imunizimin e ka rifituar me sukses forcën e vet, plani i vazhdimësisë apo qend-
rueshmerise financiare të Shqipërisë për këtë program vë në dukje se duhen trajtuar disa probleme që 
mbeten. Ndër to janë nevoja për t’i matur dhe për t’i njoftuar në mënyrë më efektive shifrat bazë të po-
pullsisë (emëruesi) për mbulimin me vaksinim, detyrë kjo që ndërlikohet nga migrimi i përhapur dhe i 
shpeshtë i popullatës; nevoja për të krijuar marrëdhënie më të efektshme me popullsitë emigrante dhe të 
pakicave që ndodhen në qytete; dhe nevoja për të forcuar më tej kontrollin për cilësinë e vaksinimit. Ta-
bela 1.2 shpjegon me hollësi pikësynimet dhe sfidat e Programit Kombëtar të Shqipërisë për Imunizimin. 
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Tabela 0.8:  Përqindja e mbulimit me antigjenë EPI në Shqipëri (% e grupmoshës) 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
BCG 87 93 93 93 94 95 
DTP-1   98 97 98 98 
DTP-3 96 97 97 97 98 97 
Hepatit-B-3 94 96 96 96 96 95 
Fruthi  89 85 95 95 96 94 
OPV-3 97 97 97 97 98 97 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë/Instituti i Shëndetit Publik, Shqipëri, Plani i Vazhdimësisë Financiare i Programit 
Kombëtar për Vaksinimin. 

 
19. Semundjet qe merren prej kafsheve dhe sëmundjet parazitare nuk përbëjnë një barrë të 
madhe sëmundjesh, ndonëse shpeshtësia e sëmundjeve epizotike është në rritje.Bruceloza, për 
shembull, ka qenë në rritje që nga mesi i viteve nëntëdhjetë, duke nënvizuar nevojën e rritjes së kontrollit 
veterinar të kafshëve shtëpijake dhe monitorizimit nga afër të evoluimit të sëmundjeve epizotike. Që nga 
viti 1967 nuk ka njoftime për asnjë rast të malaries indigjene, por leshmanoza është ende e pranishme. 
 
20. Ndonëse janë në rënie, sëmundjet e përhapura me anë të ujit vazhdojnë të përbëjnë një 
problem të rëndësishëm të shëndetit publik. Gastroenteriti, shigeloza, sëmundjet e tifos dhe paratifos 
dhe hepatiti A janë të pranishme në sajë të mungesës në shkallë relativisht të përhapur të shërbimeve 
bazë. Më pak se gjysmës së popullsisë i vjen uji me tubacion në shtëpi, nuk bëhet asnjë monitorizim 
sistematik i cilësisë së ujit dhe rreziqet e ndotjes së ujit nga mbeturinat njerëzore janë të larta.13 Epidemia 
e fundit e kolerës (ku pati njoftim për afro 2.000 raste) qe në vitin 1994. Është njoftuar se shumica e 
rasteve të sëmundjeve të diarresë kanë prekur të rinjtë. Këto sëmundje, që vijnë kryesisht nga furnizimi 
me ujë të cilësisë së dobët dhe kushtet e këqija të higjienës, ka gjithashtu shumë gjasa të ndikojnë te të 
varfrit në mënyrë zhdrejtë. 
 
21. Edhe pse incidenca e tuberkulozit që njoftohet për Shqipërinë është më e ulët se ajo e 
vendeve të tjera të rajonit dhe ndjeshëm nën mesataren e vendeve me të ardhura mesatare më të 
ulta, gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar ajo nuk ka pasur ndonjë përmirësim të ndjeshëm. Gjatë dhjetë 
viteve të fundit shpeshtësia e njoftuar për tuberkulozin ka qenë mesatarisht afro 20 raste për 100.000 
banorë, ndonëse gjatë tre viteve të fundit është njoftuar për një rënie të vogël në 17.5 raste për 100.000. 
Përgjithësisht, shpeshtësia e turberkulozit në Shqipëri duket se krahasohet në mënyrë të kënaqshme me 
atë të vendeve të tjera të Rajonit të Evropës Juglindore dhe është ndjeshëm nën mesataren e Rajonit më të 
gjerë të Evropës (46 për 100.000).14 Sidoqoftë, pasha relativisht e lartë e tuberkulozit jashtë-pulmonare 
tregon se ekziston nevoja për përmirësimin e shërbimeve veterinare. Përgjithësisht, sistemet e 
parandalimit dhe mjekimit të turberkulozit gjykohen të jenë të dobta, që kërkon rritjen e vëmendjes, 
sidomos përsa i përket lidhjeve të sëmundjes me HIV/SIDË-n dhe varfërinë.  

13 Ministria e Shëndetsisë, Strategjia për Shëndetin Publik dhe për Nxitjen e Shëndetit. 
14 Shifrat mbështeten te HFA e OBSH-së, 2005. 
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Kutia 0.2:  Programi Kombëtar i Shqipërisë për Imunizimin 
 

Objektivat e Programit Kombëtar për Imunizimin 
 

1. Arritja dhe ruajtja e 90% ose përqindjeve më të larta të mbulimit me vaksinim për çdo antigjen EPI 
në gjithë njësitë administrative; 

2. Përfshirja e antigjenëve të rinj në NIS, sidomos të vaksinave për shytat dhe Hib; 
3. Hartimi dhe zbatimi i politikave të imunizimit për grupet me rrezik të lartë;
4. Forcimi i mbikëqyrjes epidemiologjike dhe monitorizimit të sëmundjeve që synojnë EPI; 
5. Ruajtja e një sistemi efektiv të ftohtë zinxhir;
6. Ulja e përqindjeve të skarcitetit të vaksinave në nivelet e mundshme operative; 
7. Përfshirja e analizës së përzier të paraqitjes për furnizimet me vaksina për të siguruar çmimet dhe 

kombinimet më të efektshme të vaksinave; 
8. Forcimi i angazhimit politik ndaj EPI; 
9. Forcimi i drejtimit dhe bashkërendimit të EPI; dhe 
10. Sigurimi i parrezikshmërisë së imunizimit dhe i praktikave të sigurta të injektimit gjatë 

imunizimit. 
 

Programi Kombëtar për Imunizimin 
Mosha Vizita Vaksina 

BCG DTP OPV Hep-B Hib M(M)R 
Në lindje 1 BCG-1   Hep-B-1   

2 muajsh 2  DTP-1 OPV-1 Hep-B-2 Hib*  
 4 muajsh 3  DTP-2 OPV-2  Hib*  
 6 muajsh 4  DTP-3 OPV-3 Hep-B-3 Hib*  
12 muajsh 5      MMR** 
24 muajsh 6  DTP-3 OPV-4    
5-6 vjeç 7  DT OPV-5   MMR** 
14 vjeç 8  Td     
* Përfshirja e vaksinës për Hib varet nga disponueshmëria e fondeve të GAVI-t për të cilat 
Ministria e Shëndetësisë planifikon të paraqesë kërkesë në shtator 2005. 
** Vaksina MR është përdorur deri në fund të vitit 2004 dhe, duke filluar nga viti 2005, është 
zëvendësuar me vaksinën MMR. 
 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë/Instituti i Shëndetit Publik, Plani i Vazhdimësisë Financiare i Programit Kombëtar 
për Imunizimin, 2004. 
 

D.3.2. Sëmundjet e transmetueshme seksualisht dhe HIV/SIDA 
 
24. Numri i rasteve me sëmundje të transmetueshme seksualisht është më i madh se ai që 
njoftohet dhe nga shifrat e disponueshme nuk mund të krijohet asnjë tablo e qartë. Pavarësisht nga 
disa përpjekje që ka bërë Instituti i Shëndetit Publik, për sëmundjet e transmetueshme seksualisht nuk 
ekziston një sis-tem i besueshëm mbikëqyrjeje. Të dhënat nga disa sondazhe të kufizuara tregojnë se 
sëmundjet e trans-metueshme seksualisht mund të jenë rritur nga mesi i viteve 90 dhe tani mund të 
përbëjnë një problem të shëndetit publik. Migrimi është një faktor që mund të kontribuojë në rritjen e 
përhapjes së sëmundjeve të transmetueshme seksualisht. 
 
25. Me përqindjen prej më pak se 1% e infeksionit të HIV/SIDË-s që njoftohet, Shqipëria 
renditet në fund të vendeve që shënojnë një shkallë të përhapjes së HIV/SIDË-s, por është e 
mundur që të njoftohen shifra më të vogla se shifrat reale. Të gjithë faktorët e rrezikut që mund të 
çojnë në një rritje të shpejtë të sëmundjes janë të pranishëm në Shqipëri. Incidenca e HIV/SIDË-s që 
njoftohet (0.1%) është shumë e ulët, por ka shenja se kjo sëmundshmëri mund të jetë në rritje. 60% e 116 
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rasteve me HIV që u regjistruan në periudhën 1993-2003, janë raportuar pas vitit 2000, ku 30 raste të reja 
u njoftuan në periudhën nëntor 2003-korrik 2004. Mbi 70% e rasteve për të cilat është bërë njoftim 
mendohet se e kanë marrë infeksionin jashtë vendit dhe mënyra kryesore e transmetimit është nëpërmjet 
kontaktit heteroseksual. Disa faktorë rrethanorë e bëjnë Shqipërinë të pambrojtshme ndaj HIV/SIDË-s. 
Transmetimin e HIV-it e mundëson lëvizshmëria e popullsisë, sidomos migrimi i përkohshëm. Vlerësimi 
i shpejtë i UNICEF-it, që u bë në vitin 2002, tregoi se rreth 40% e migruesve aktivë seksualisht kishin 
pasur marrëdhënie seksuale me një punëtore seksi jashtë shtetit dhe se mbi 80% e tyre nuk përdornin 
gjithmonë prezervativ. Shqipëria është një vend origjine dhe tranziti i grave që trafikohen për shfrytëzim 
seksual dhe marrja e drogave me injektim është në rritje. Ndërgjegjësimi dhe njohuritë për HIV/SIDË-n 
janë në shkallë të ulët dhe opinionistët nuk e konsiderojnë HIV/SIDË-n si një çështje që kërkon vëmendje 
të menjëhershme. Veprimtaritë e mbikëqyrjes, të parandalimit dhe të kontrollit mbeten të kufizuara. 
 
D.3.3. Sëmundjet jongjitëse 
 
26. Informacioni për shpeshtësinë dhe përhapjen e sëmundjeve jongjitëse (NCDs) është tejet i 
paktë, me gjithë rritjen e dukshme të numrit të vdekjeve që janë njoftuar për shkak të këtyre 
sëmundjeve. As bankat kombëtare të të dhënave as bankat ndërkombëtare të të dhënave nuk e bëjnë të 
mundur të jepet një tablo e qartë për shpeshtësinë e sëmundjeve jongjitëse në Shqipëri. Sidoqoftë, një 
tregues kyç i prirjes së përgjithshme në rritje të sëmundjeve jongjitëse është fakti se përqindjet e ngjashme 
të vdekjeve nga sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet kanceroze janë rritur në mënyrë të dukshme 
gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar. Një studim i kohëve të fundit tregon një rritje të shpejtë të diabetit të tipit II, 
me një përhapje të përgjithshme prej 6.3% dhe duke arritur kulmin me 8.3% te 55-64 vjeçarët. Këto janë 
dyfishi i shifrave të shumë vendeve evropiano-perëndimore dhe thuhet dyfish më të larta se në vitet 
tetëdhjetë. Në bazë të disa përllogaritjeve, përhapja e diabetit mund të pritet të dyfishohet përsëri gjatë 20 
viteve të ardhshëm.15 Duke pasur parasysh rritjen e shpejtë që është njoftuar për vdekjet nga sëmundjet 
jongjitëse dhe treguesit e rritjes relativisht të shpejtë të përhapjes së diabetit, ekziston dukshëm nevoja për 
të krijuar një sistem më të mirë të monitorizimit dhe të raportimit të këtyre sëmundjeve dhe për të bërë 
përpjekje që të përmirësohet aftësia e mjekve për zbulimin e hershëm dhe kontrollimin e sëmundjeve. Për 
përhapjen e çrregullimeve të shëndetit mendor dhe paaftësisë ka pak informacion. 
 
D.3.4. Ushqyerja 
 
27. Ndonëse të dhënat e vëzhgimeve janë të çrregullta, ato tregojnë një shpeshtësi të 
konsiderueshme të kequshqyrjes tek fëmijët e Shqipërisë. Sipas LSMS të vitit 2002, gati një në tre 
fëmijë është mesatarisht i pazhvilluar, ndërsa një në pesë është tepër i pazhvilluar.  Rreth 8% janë 
mesatarisht të paushqyer, ndërsa rreth 1% është tepër e paushqyer. Afro 13% dhe 3% janë, përkatësisht, 
mesatarisht dhe tepër nën peshë. MICS i UNICEF-it kanë konstatur shifra të ngjashme në vitin 2000. 
Përhapja e kequshqyrjes (për të tre treguesit) është më e larta në Rajonin Qendror, por në rajonet e tjera 
nuk del asnjë model i qartë. Gjithashtu, duket se ka pak ndryshim në incidencën e kequshqyerjes te 
fëmijët nga tre peseshoret më të ulta të konsumit për familje, por kequshqyerja pa dyshim është më e ulët 
te dy peseshoret e para (Figurat 1.8 dhe 1.9). Nuk ekzistojnë njohuri të mjaftueshme për të shpjeguar 
shpeshtësinë relativisht të rëndësishme të atrofizimit. 
 

15 Ministria e Shëndetsisë, Strategjia për Shëndetin Publik dhe Nxitjen e Shëndetit. 
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Figura 0.8:  Shpeshtësia e kequshqyerjes në bazë Rajoni 
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Burimi: LSMS 2002. 
 

Figura 0.9:  Shpeshtësia e kequshqyerjes në bazë të peseshoreve të konsumit për familje 
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Burimi: LSMS 2002. 
 
28. Sipas MICS të UNICEF-it 2000, vetëm 9% e fëmijëve nën moshën 4 muajsh ushqehen krejtësisht 
me qumësht gjiri. Në moshën 6-9 muajsh, një e katërta e fëmijëve pijnë qumësht gjiri dhe marrin ushqime 
të forta ose gjysmë të forta, ndërsa deri në moshën 20-23 muajsh, vetëm 6% vazhdojnë të ushqehen me 
qumësht gjiri. Vlerësohet se afërsisht 3% e foshnjave peshojnë më pak se 2.500 gram në lindje, shifër kjo 
që nuk ndryshon shumë mes zonave qytetëse dhe fshatare ose në bazë të nivelit arsimor të nënës. Afro 
80% e familjeve përdorin kripë me përmbajtjen e duhur të jodios, por më pak se 50% e familjeve në zonat 
fshatare e bëjnë këtë. Sipas rezultateve të MICS, plotësimi me vitaminë A për fëmijët nën pesë vjeç 
shënon më pak se 8%, një nivel i ulët ky. 
 
D.3.5. Shëndeti riprodhues 
 
29. Pavarësisht nga niveli i lartë i vetëdijes për metodat kontraceptive, vetëm një pjesë e vogël e 
grave përdorin metoda moderne me kontraceptivë. Njohuritë për problemet e shëndetit riprodhues 
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janë të pakta te burrat dhe gratë. Vëzhgimi për Shëndetin Riprodhues i vitit 200216 konstatoi se grate 
shqiptare tregojnë një ndërgjegjësim relativisht të lartë si përsa i përket metodave tradicionale (87% e 
grave) ashtu edhe përsa i përket metodave moderne (90% e grave) të kontracepsionit, por i përdorin 
relativisht pak metodat moderne kontraceptive. Kontracepsioni modern përdoret vetëm nga 8% e grave të 
martuara dhe tërheqja mbetet metoda kryesore për kontrollin e lindjeve (nga afro 70% e grave të 
martuara). Rreth 25% e grave të martuara njoftuan se nuk kanë përdorur ndonjë metodë kontraceptive. 
Sterilizimi femëror njoftohet nga 4% e grave të martuara (15-44 vjeç), ku metoda me prezervativë (2.1%) 
është metoda e dytë moderne që përdoret. Vetëm 1% e grave të martuara njoftojnë se përdorin pilula 
kontraceptive. Nuk është çudi, niveli i vetëdijes për metodat kontraceptive dhe për përdorimin e metodave 
kontraceptive moderne është më i ulët në zonat fshatare dhe është i lidhur me nivelin e edukimit. Më pak 
se një në pesë gra dhe vetëm një në dhjetë burra e dinë kur gruaja është më pjellore dhe vetëm një në pesë 
gra e di se ushqimi me qumësht gjiri e ul pjellorinë e gruas. 
 
30. Ndërsa shifrat zyrtare tregojnë një përqindje të lartë të mbulimit me kujdes para lindjes, 
një në pesë gra që kanë lindur fëmijë gjatë periudhës  janar 1997 deri në vitin 2002 thotë se nuk ka 
marrë ndonjë kujdes përpara lindjes nga ana e profesionistëve të shëndetit. Kjo është një nga 
përqindjet më të larta në Rajonin e Evropës dhe e ngjashme me shifrat e Azisë Qendrore (për shembull, 
1% në Republikën eke dhe në Moldavi, 4% në Rusi, 8% në Armeni, 11% në Rumani, por 30% në 
Azerbaijxhan). Të dhënat e LSMS, gjithashtu, tregojnë se mbulimi me kujdes para lindjes është ndjeshëm 
më i ulët në rajonin malor (që ka incidencat më të larta të varfërisë) se në pjesën tjetër të vendit dhe ai 
është më i ulët te të varfrit.17

31. Cilësia e kujdesit para lindjes është një shqetësim serioz. Vëzhgimi i kujdesit riprodhues ka 
konstatuar se më pak se 10% e kujdesit që jepet para lindje është i përshtatshëm dhe se 70% është i 
papërshtatshëm.18 Kjo është një përqindjet më të larta të kujdesit të papërshtatshëm para linjdes që është 
konstatuar në Evropë dhe Azinë Qendrore (EAQ). Duke e krahasuar, kujdesi para lindjes u gjykua i papë-
rshtatshëm në 53% të rasteve në Rumani, 13% të rasteve në Moldavi dhe 47% të rasteve në Gjeorgji. Nga 
ana tjetër, mbi tre të katërtat e grave shqiptare shtatzëna (77%) kishin bërë të paktën një kontroll me ultra-
tinguj. Vlera e këtyre ekzaminimeve në një mjedis ku aftësia teknike e ofruesve të kujdesit është përgjith-
ësisht e ulët dhe cilësia e përgjithshme e kujdesit është kryesisht e papërshtatshme është e diskutueshme. 
 
32. Përfundimet e vëzhgimit tregojnë se, në periudhën 1997-2002, 84% lindje u bënë në një 
objekt të kujdesit shëndetësor. Shumica e grave i lindin fëmijët në një maternitet të një rrethi (71%), në 
Maternitetin e Tiranës (14%) ose në një shtëpi lindjeje apo në një qendër shëndetësore (8%). Lindjet në 
shtëpi janë më të mundshme në zonat fshatare, te gratë me moshë më të madhe, te gratë me nivel më të 
ulët arsimor dhe te gratë të cilat nuk kanë kujdes para lindjes. Për periudhën e vëzhguar, përqindja e 
lindjeve me operacion çesarian ishte relativisht e lartë: 13.4%.19 Vetëm një në pesë gra bën vizitë pas 
lindjes. Gratë qytetëse dhe gratë me nivele më të larta arsimimi kishin më shumë gjasa të bënin një vizitë 
pas lindjes se gratë fshatare dhe gratë me nivel më të ulët arsimor. Gratë të cilat lindin në Maternitetin e 
Tiranës kishin shumë më tepër gjasa të bënin një vizitë pas lindjes (31%) se grate të cilat lindin në 
maternitetet e rretheve (19%) ose vende të tjera (11%). Vëzhgimi tregon se 92% e grave i regjistruan 
fëmijët e tyre të porsalindur, por vetëm 20% prej tyre gjatë javës së parë. 
 

16 Vëzhgimi i Shëndetit Riprodhues në Shqipëri-2002 (projekt raporti përfundimtar, prill 2005): INSTAT dhe 
Instituti i Shëndetit Publik, me mbështetjen e Qendrave për Kontrollin e Sëmundjeve (SHBA.), USAID-it, UNFPA-s 
dhe UNICEF-it. 
17 Vlerësimi i Varfërisë në Shqipëri. 
18 Duke përdorur indeksin Kotelchuck. 
19 Për referencë, të dhënat ndërkombëtare sugjerojnë se në qoftë se përqindja është më e lartë se 7% ka pak 
përmirësim në rezultatet e lindjes.  
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33. Përpara vitit 1991 planifikimi familjar ishte praktikisht mosekzistues. Në mungesë të zgjidhjeve 
të tjera, grate shpeshherë kanë përdorur abortimin, që u legalizua në vitin 1992. Legalizimi çoi në një 
rritje shumë të madhe të përqindjes së aborteve, që arriti në 47.6 aborte për 100 lindje në vitin 1996 dhe 
zbriti në 34.4 në vitin 1999. Nga 36.000 në vitin 1996, numri absolut i aborteve të deklaruara zbriti në 
11.000 në vitin 2003. Planifikimi familjar është i arritshëm lehtësisht për afërsisht 60% të grave në 
Shqipëri. Ndonëse shërbimet e planifikimit familjar janë falas, numri i njerëzve, sidomos i adoleshentëve, 
që i marrin këto shërbime është i ulët, që mund të lidhet me pengesat kulturore dhe shoqërore që 
ekzistojnë në shoqërinë shqiptare dhe me nevojën për ta përmirësuar cilësinë e kujdesit që ofrojnë këto 
shërbime (UNDP, 2004). 
 
34. Përfundimet e vëzhgimit të shëndetit riprodhues vënë në dukje funksionimin përgjithësisht 
të keq të sistemit të kujdesit për shëndetin e nënës dhe fëmijës. Në qoftë se Shqipëria përpiqet t’u 
afrohet niveleve evropiane përsa i përket vdekshmërisë foshnjore, cilësia e kujdesit para lindjes dhe e 
kujdesit obstetrik, si dhe përdorimi i kujdesit pas lindjes duhet të përmirësohen në mënyrë të ndjeshme. 
Ndërsa një numër relativisht i lartë i lindjeve bëhet me ndihmën e një profesionisti të kujdesit 
shëndetësor, cilësia e kujdesit para lindjes dhe e kujdesit obstetrik është e dobët dhe vetëm një pjesë e 
vogël e grave marrin njëfarë kujdesi pas lindjes. Në vitin 2000, UNICEF konstatoi se shumë vdekje të 
foshnjave mund t’u atributoheshin kushteve të këqija higjienike në spitale ku artikuj të tillë bazë si 
dorezat nuk ishin të disponueshme gjerësisht dhe antibiotikët nuk ishin shpërndarë në gjithë rrethet.20 
Gjithashtu, nga një vlerësim që bëri Korpusi Ndërkombëtar Mjeksor në pesë rrethe dhe gjashtë 
maternitete në lidhje me nevojat e një amësie të sigurt u konstatua se mungonin barnat thelbësore për 
kujdesin obstetrik dhe se ngjanjëherë përdoren në mënyrë të papërshtatshme barnat ekzistuese, mungonin 
pajisjet për kujdesin për nënën dhe të porsalindurin dhe ishin minimale aftësitë për mbrojtjen, praktikat e 
lindjes ishin nën normat e duhura, ndërsa mamitë e qendrave shëndetësore nuk i kishin aftësitë e duhura 
për të kryer detyrat e tyre dhe rrallëherë mbikëqyreshin.21 Që nga koha kur janë bërë këto vëzhgime, janë 
bërë përpjekje relativisht të pakta për të përmirësuar gjendjen. Cilësia e dobët e kujdesit para lindjes dhe e 
kujdesit obstetrik ndihmon për të shpjeguar pse një pjesë relativisht e ndjeshme e vdekjeve foshnjore 
ndodhin gjatë javës së parë të jetës. Përqindjet e larta të vdekshmërisë foshnjore dhe shqetësimet serioze 
në lidhje me cilësinë e kujdesit për shëndetin e nënës dhe të fëmijës tregojnë për nevojën për përpjekje të 
bashkërenduara me qëllim që të përmirësohet kujdesi para dhe pas lindjes, si dhe cilësia e kujdesit 
obstetrik. 
 

E. RREZIKSHMËRITË DHE PËRCAKTORËT SHËNDETËSORË 

E.1. Përcaktorët e mënyrës së jetesës 
 
E.1.1. Të pirit e duhanit 
 
35. Në Shqipëri pirja e duhanit është bërë një faktor kryesor rreziku për shëndetin. Sipas të 
dhënave të OBSH/HFA, 39% e të rriturve në Shqipëri janë duhanpirës të rregullt/të përditshëm, shifër kjo 
shumë më e lartë se niveli që konstatohet në vendet e Bashkimit Evropian.  Në përmbledhjet që përgatit 
OBSH për vende të ndryshme, përsa i përket duhanit jepet një shifër e frikshme prej 60% e meshkujve në 
moshë të rritur që pijnë duhan rregullisht çdo ditë. Ky është një nga raportet më të larta në Rajonin e 
Evropës, vetëm pas Federatës Ruse dhe Armenisë.  Pirja e duhanit është më pak e zakontë te gratë e 
rritura se tek meshkujt. Përhapja e madhe e pirjes së duhanit tek të rriturit konfirmohet nga vëzhgimet, por 
krahasueshmëria e të dhënave kufizohet për shkak të përdorimit të metodave të ndryshme. Ndërsa të 
dhënat e OBSH-së tregojnë se numri i përgjithshëm i cigareve që pi një person në vit (rreth 750 cigare) 

20 UNICEF, “Vlerësimi i kushteve shoqërore dhe ekonomike të rretheve në Shqipëri”, Tiranë, 2000. 
21 International Medical Corps, “Vlerësimi i nevojave për infrastrukturën e sistemit shëndetsor”, Tiranë, 1999. 



21

është ndër më të ultit në Evropë, Shërbimi për Kërkime Ekonomike ka konstatuar se konsumi për frymë i 
cigareve ishte thuajse 2.150 në vitin 1999 dhe në nivelin mesatar që ishte konstatuar në vendet e Evropës 
Juglindore. Këto të dhëna duhet marrë me rezerva meqenëse ato mbështeten në shifra tregu dhe nuk 
marrin parasysh kontrabandën e përhapur të cigareve. Vlerësohet se çdo vit Shqipëria shpenzon rreth 260 
milion USD për duhan. Ka tregues se pirja e duhanit te të rinjtë (madje edhe te fëmijët) u rrit në mënyrë të 
konsiderueshme pas vitit 1990. Vëzhgimet që janë bërë me kampionë të kufizuar tegojnë se rreth 90% e të 
rinjve dhe 47% e fëmijëve e kanë provuar duhanin dhe se 65% e të rinjve dhe 16% e fëmijëve janë të 
varur prej tij.22 

36. Vlerësimet e Agjencisë Ndërkombëtare të Kërkimeve për Kancerin tregojnë se Shqipëria ka 
njërën nga incidencat më të larta të kancerit të mushkërive te meshkujt të grupuar sipas moshës në 
Rajonin e Evropës. Në vitin 2000, kjo shpeshtësi u vlerësua në 79 për 100.000 burra, pothuajse njëlloj si 
në Serbi dhe Bosnjë, por goxha më e lartë se incidenca në Evropën Perëndimore (53 për 100.000). 
Përqindja e shpeshtësisë së kancerit të mushkërive te femrat (në shifrat 13 për 100.000) është gjithashtu 
ndër më të lartat në Evropë. Të dhënat që disponohen tregojnë se Shqipëria tashmë po paguan një haraç të 
madh për përdorimin e duhanit.  Përhapja e pirjes së duhanit ishte relativisht e ulët përpara viteve 
nëntëdhjetë. Për shkak të intervalit mes fillimit të duhanit dhe ndikimit të tij te shëndeti, epidemia është 
në një fazë relativisht të hershme dhe vdekshmëria nga sëmundje që lidhen me duhanin ka gjasa të rritet 
pas shumë viteve më pas. 
 

Figura 0.10:  Përhapja e pirjes së duhanit në Shqipëri dhe në Rajonin e Evropës 
 

Burimi: Atlas for Health in Europe, OBSH, 2003. 
 

E.1.2. Konsumi i alkoolit 
 
37. Ndryshe nga të pirët e duhanit, në Shqipëri konsumi i alkoolit është në një nivel të ulët, në 
shifrat 1.4 litra i ekuivalentit të alkoolit të pastër për person në vit. Kjo është, për shembull, dhjetëfish më 

22 INSTAT, “Rinia dhe tranzicioni”, 2003. 
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pak se në Portugali dhe pesëfish më pak se në Gjermani. Nuk ka tregues përsa i përket prirjeve të këtij 
konsumi dhe asnjë të dhënë për numrin e personve që vuajnë nga alkoolizmi dhe psikoza alkoolike. 
Njerëzit pijnë verë dhe birrë, por konsumi i pijeve alkoolike është i ulët. 
 
E.1.3. Përdorimi i drogave 
 
38. Gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar, pati një rritje përsa i përket trafikimit të drogave dhe tani 
Shqipëria njihet si vendi kryesor tranzit për kontrabandën e kanabisit, heroinës dhe kokainës.
Llogaritet që 20.000-30.000 shqiptarë përdorin droga të kundraligjshme. Vëzhgimet kanë konstatuar se në 
qytetet kryesore (Tiranë, Shkodër, Vlorë dhe Durrës) rreth 4% e të rinjve përdorin droga. Sidoqoftë, të 
dhënat e disponueshme nuk janë mjaft të sakta dhe shifrat nuk e bëjnë dallimin mes përdoruesve të 
drogave të “buta” dhe të forta. 
 
E.2. Faktorët social-ekonomikë dhe të mjedisit 
 
E.2.1. Përdorimi i ujit, i higjienës, strehimit dhe furnizimi me energji elektrike 
 
39. Përdorimi i ujit të pastër dhe te parrezikshem mbetet një problem i rëndësishëm për 
shëndetin publik në Shqipëri. Të dhënat e LSMS-së tregojnë se më pak se gjysmës së popullsisë i vjen 
uji me tubacion brenda në shtëpi (Tabela 1.9). Më pak se 20% e banorëve të zonave fshatare kanë ujë të 
rrjedhshem brenda në banesën e tyre dhe më pak se një në dy vetë përdor ujë te rrjedhshem, brenda ose 
jashtë banesës së vet. Nga ana tjetër, në Tiranë, gati të gjithë kanë ujë te rrjedhshem (97%), por shumica e 
njerëzve mendojnë se ky ujë nuk është i cilësisë së mirë për t’u pirë. Vetëm 41% e banorëve të zonave 
fshatare kanë tualet brenda në banesë, ndërsa 45% nuk përdorin tualet me kanalizime. Krahasimet në 
mbarë rajonin tregojnë se rajoni malor fshatar ka problemet më të këqija të higjienës, ndërsa më shumë se 
90% e popullsisë së Tiranës jeton në banesa me të paktën një tualet brenda. Sidoqoftë, edhe në zonat 
qytetëse, ekziston rreziku serioz i ndotjes së furnizimit me ujë nga ujërat e zeza. Është llogaritur se vetëm 
në Tiranë ka 24.000 bashkime të tubacioneve të ujërave të bardha me tubacionet e ujërave të zeza për 
shkak të prishjeve të tubacioneve.23 Në përgjithësi, niveli i ulët i përdorimit të ujit që vjen me tubacione 
dhe i higjienës së papërshtatshme e te pamjaftueshme vazhdon të paraqesë një rrezik serioz në Shqipëri 
përsa përket epidemi të sëmundjeve që vijnë nga uji. 

Tabela 0.9:  Përdorimi i ujit në të gjitha rajonet 
 

Bregdetare Qendrore Malore Tirana Gjithsej 
Burimi kryesor i ujit për familjet (% e 
shtëpive)           
Ujë i pijshëm brenda 44.8 45.8 29.7 92.1 48.3 
Ujë i pijshëm jashtë 15.1 19.5 28.3 4.6 17.6 
Autobot 0.4 1.5 0.3 0.1 0.9 

ezmë publike 6.9 9.7 18.3 2.0 9.0 
Burim ose pus 30.2 21.5 23.1 1.3 22.3 
Lumë, liqen, pelllg 0.1 1.7 0.3 0.0 0.9 
Të tjera 2.5 0.3 0.0 0.0 0.9 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Burimi: LSMS 2002. 
 
40. Mbulimi me rrjetin elektrik është gati i përgjithshëm. Sidoqoftë, shpërndarja e shërbimit është 
akoma e pasigurt dhe gjendja është më e keqe në bashkësitë fshatare. Rreth 78% e popullsisë njofton për 

23 Ministria e Shëndetsisë/Instituti i Shëndetit Publik, Strategjia për Shëndetin Publik dhe Nxitjen e Shëndetit. 
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ndërprerje ditore, mesatarisht gati nëntë orë në ditë. Të dhënat në shkallë ndërkombëtare tregojnë për një 
lidhje të ngushtë mes disponueshmërisë së energjisë elektrike dhe vdekshmërisë foshnjore. Sipas të 
dhënave të LSMS, 12.5% e popullsisë i shohin kushtet e tyre të strehimit si të papërshtatshme, kryesisht 
në zonat fshatare (16.5%), por edhe në Tiranë (8.5%). 
 
E.2.2. Mbeturina të ngurta 
 
41. Vetëm gati gjysma e të gjithë qytetarëve i kanë shërbimet për heqjen e mbeturinave të 
ngurta..24 Hapja e ekonomisë ka çuar në rritjen e mallrave të paketuar të konsumit, që ka rritur presionin 
mbi sistemin tashmë të dobët të administrimit të mbeturinave, siç e ka rritur presionin lëvizja e shpejtë e 
popullsive fshatare në qytete. Kur nuk hiqen, mbeturinat lihen në rrugë, ku tërheqin insekte dhe kafshë që 
janë përhapës bartës të sëmundjeve të transmetueshme. Nuk ka asnjë vend të kontrolluar të grumbullimit 
të plehrave apo furra djegieje. Heqja e mbeturinave të ngurta është përgjegjësi e pushteteve vendore dhe 
do të kërkojë përpjekje të bashkërenduara në vitet që do të vijnë, veçanërisht në qytetet kryesore.  
 
E.2.3. Rrugët dhe volumet e trafikut 
 
42. Edhe pse Shqipëria ka ende një përqindje të ulët automjetesh në krahasim me popullsinë e 
saj, siguria në rrugë është bërë një rrezik serioz për shëndetin publik. Shqipëria ka përqindjen më të 
ulët të automjeteve në rajon (66) për 1.000 vetë (Kroacia ka 274 për 1.000, Maqedonia ka 170 për 1.000 
dhe Bosnja ka 114 për 1.000). Në krahasim me vende të tjera të rajonit, volumi i trafikut në Shqipëri është 
ende i vogël (11 milion kilometra me automjete në vit, kundrejt 44 milion në Kroaci, 27 milion në 
Maqedoni dhe 24 milion në Bosnjë). Sidoqoftë, në Shqipëri siguria në rrugë është një shqetësim i 
konsiderueshëm. Vetëm 12% e rrugëve janë të asfaltuara dhe vetëm 8% e gjithë rrugëve mund të 
konsiderohen të mira. Kombinuar me sinjalistikën e kufizuar, numrin e lartë të automjeteve të vjetra në 
përdorim dhe mënyrat e këqija në drejtimin e automjeteve, cilësia e keqe e rrugëve çon në përqindje të 
larta të vdekshmërisë nga aksidentet rrugore (8.9 për 100.000). 
 

F. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

43. Rezultatet shëndetësore të Shqipërisë mbeten prapa vendeve të tjera të rajonit, ndonëse 
krahasohen në mënyrë të kënaqshme me ato të vendeve të tjera me të ardhura mesatare. 
Tranzicionet politike dhe ekonomike nuk kanë pasur një ndikim negativ të përhershëm tek rezultatet e 
shëndetit, Në qoftë se në fillim të viteve nëntëdhjetë disa tregues në lidhje me shëndetin u përkeqësuan, të 
gjithë të paktën tani janë kthyer në nivelin që kishin në vitin 1989 dhe shumica e tyre janë përmirësuar. 
Sidoqoftë, gjendja shëndetësore e popullsisë mbetet një shqetësim dhe shumica e treguesve përsa i përket 
rezultateve për shëndetin nuk krahasohen në mënyrë të kënaqshme me nivelet që konstatohen në Rajonin 
e Evropës Juglindore dhe janë nën mesataren e Rajonit të Evropës. Ndryshimet e shumta që kanë ndodhur 
15 vitet e fundit kanë kontribuar për përshpejtimin e tranzicionit demografik dhe epidemiologjik. Si 
rezultat, sistemi i Shqipërisë i kujdesit për shëndetin përballet me sfida të ndryshme.

44. Cilësia e kujdesit shëndetësor për nënën dhe fëmijën duhet të forcohet në mënyrë të 
ndjeshme në qoftë se Shqipëria përpiqet t’i përafrojë përqindjet e vdekshmërisë së nënave dhe atë 
foshnjore me mesataren e rajonit. Me gjithë uljen e konsiderueshme që arriti gjatë 50 viteve të fundit, 
vdekshmëria foshnjore, vdekshmëria e fëmijëve nën pesë vjeç dhe vdekshmëria e nënave janë ende ndër 
më të lartat në Rajonin e Evropës dhe pasqyrojnë më shumë cilësinë e ulët të kujdesit para lindjes, 
obstetric dhe pas lindjes se sa përdorimin e këtij kujdesi. Pa përpjekje konkrete për ta trajtuar këtë 

24 Ministria e Shëndetsisë/Instituti i Shëndetit Publik, Strategjia e Shqipërisë për Shëndetin Publik Nxitjen e 
Shëndetit. 
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gjendje, nuk ka gjasa që Shqipëria t’i përmbushë Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit që lidhen me të. 
Prandaj, përmirësimi i shëndetit të nënës dhe fëmijës duhet të jetë përparësi e masave dhe punes për 
shëndetin publik. Vëmendje e veçantë u duhet kushtuar çështjeve të shëndetit të nënës dhe fëmijës në 
zonat malore në të cilat ka një vdekshmëri më të lartë foshnjore dhe të fëmijëve në krahasim me pjesën 
tjetër të vendit. 
 
45. Sistemi i kujdesit shëndetësor i Shqipërisë lipset ta kaojë theksin nga një fokus thuajse 
eksluzivisht për kujdsin kurues te më shumë kujes parandalues dhe promocion shëndetësor. Profili 
epidemiologjik i Shqipërisë po ndryshon dhe sistemi i kujdesit shëndetësor nuk është i përgatitur mirë për 
t’u përballur me sëmundshmërinë në rritje të sëmundjeve jongjitëse paralelisht me vënien nën kontroll të 
sëmundjeve infektive. Këto të fundit janë prevalente dhe janë një shkak kryesor i vdekjeve foshnjore dhe 
të fëmijëve, por sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceret janë vërë shkaqet kryesore të vdekjeve në 
popullsinë e rritur. Ato pritet të rriten në mënyrë të ndjeshme me dyfishimin e popullsisë mbi 65 vjeç 
gjatë 20 viteve të ardhshme. Një përqindje e ndjeshme e sëmundjeve kronike mund të parandalohen 
përmes promovimit të mënyrave të shëndetshme të jetesësë, depistimit dhe masave parandaluese parësore 
dhe dytësore. Fokusi i rritur te kujdesi parandalues po bëhet për rrjedhojë një prioritet i lartë për sistemin 
shëndetësor të Shqipërisë. Fokusi kryesor duhet të jetë te fuqizimi i kapacitetit për promovim shëndetësor, 
si edhe për paranadlim parësor dhe dytësor të sëmundjeve kardiovaskulare dhe të kancereve. Kjo do të 
kërkojë punë të organziuar për të rritur kapaitetin e ofruesve për të vlerësuar siç duhet faktorët e riskut për 
pacientët dhe për të menaxhuar efektivisht kushtet e riskut të identifikuar.  
 
46. Edhe pse prevalenca e HIV/SIDA raportohet të jetë ende e ulët, risku i transmetimit të HIV 
është i lartë për shkak të lëvizjes së popullsisë dhe për shkak të trafikimit të qenieve njerëzore. Në 
këtë kontekst, puna nuk duhet drejtuar vetëm te grupet në rrezik të lartë (përdoruesit e drogave, punonjësit 
seksualë komercialë, meshkujt homoseksualë, mërgimtarët) por duhet ndërhutur gjithashtu me punën për 
të informuar dhe edukuar popullsinë në përgjithësi. Shqipëria duhet të forcojë edhe kapacitetin për 
survejimin dhe të ngrejë një sistemi survejimi të brezit të dytë, të zhvillojë laboratore reference jashtë 
Tiranës dhe të fillojë me zbatimin e Strategjisë për HIV/SIDA,  
 
47. Shqipëria lipset të fuqizojë sistemin e informacionit shëndetësor për të mundësuar marrjen 
e vendimeve të mbështetura tek informacionet dhe monitorimin e performancës sektoriale.  
Sistemet e mira të shëndetit publik varen nga mundësia për të marrë informacion të menjëhershëm rutinë 
për gjëndjen e shëndetësisë, shpërthimet e sëmundjeve, faktorët e riskut për shëndetin, perfomancën e 
ofruesve të shërbimit dhe flukset e burimeve brenda sektorit. Statusi aktual i sistemit të informacionit 
shëndetësor, duke përfshirë të dhënat bazë për rezultatet shëndetësore, është në përjgithësi jo adekuat për 
një monitorim të duhur të performancës sektoriale dhe për marrje të vendimeve të mbështetura në 
informacione. Informacioni shëdentsor nuk ka pasur as vëmendjen e duhur as financimin e duhur gjatë 
viteve të fundit. Ndërkohë që ka pak personel me njohuri dhe aftësi të duhura për punën kërkimore 
mjekësore dhe për statistikat mjekësore, sidomos nënivel rrethi, ISHP ka një bazë të mirë dhe do të ishte 
organi i natyrshëm për të marrë pëgjegjësinë për mbledhjen dhe analizën e informacionit shëndetësor 
rutinë. Pra duhet shqyrtuar mundësia e kthimit të ISHP në nyjen qendrore të infromacionit shëndetësor 
dhe për transferimin e të gjitha përgjegjësive për mbledhjen dhe analizën e të dhënave te ky institucion. 
Ndërkohë që ISHP ka fituar tashmë përvojë të ndjeshme për shkak të punës me partnerë të ndryshëm 
ndërkombëtarë për aktivitetet e informacionit shëndetësor dhe ato kërkimore mjekësore, duhet fuqizuar 
më shumë kapaciteti i tij për t’u zhvilluar në një organ me kapacitet të plotë që mund të nxjerrë të dhëna 
dhe të analiza të nevojshme për të mbështetur një sektor shëndetësor modern. Zhvillimi i një kapaciteti të 
besueshëm për informacionin shëndetësor do të kërkojë edhe angazhim të rritur financiar nga ana e 
qeverisë. Edhe Shkolla e Shëndetit Publik e ngritur kohët e fundit mund të kthehej në një nyje qendrore 
për analizën e informacionit shëndetësor.   
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48. Sistemi i survejimit dhe monitorimit të sëmundjeve kërkon fuqizim të mëtejshëm.  Ekziston 
sistemi i njoftimit të hershëm për shpërthimin e sëmundjeve (Alert) por ai lipset të fuqizohet në dy fronte:  
së pari, përmes trajnimit dhe ritrajnimit të mjekëve të përgjithshëm të cilët veprojnë si persona që pikasin 
për herë të parë dhe raportojnë rastet e dyshimta; së dyti, përmes forcimit të kapacitetit të ISHP për të 
investiguar këto raste dhe për t’u dhënë autoriteteve qeveritare informacione dhe këshilla të përshtatshme 
në kohë. 
 
49. Nevojiten gjithashtu përpjekje për të frenuar konsumin e duhanit që po rritet me shpejtësi 
dhe aksidentet vdekjeprurëse nga trafiku. Konsumi i duhanit në Shqipëri është i lartë dhe pirja e 
duhanit është një faktor i rëndësishëm rreziku për shëndetin. Duke i krahasuar me përmasat e problemit të 
të pirit të duhanit, përpjekjet që janë bërë në të kaluarën dhe po bëhen  tani për të pakësuar pirjen e 
duhanit duken të pamjaftueshme. Ndikimi i përdorimit të duhanit ka gjasa të përkeqësohet në vitet e 
ardhshme, duke sjellë ndërlikime të mëdha për shëndetin e popullatës dhe në sektorin e shëndetësisë. 
Prandaj, zhvillimi i veprimtarive kundër pirjes së duhanit duhet të shihet si një përparësi kryesore e 
veprimit publik. Përvoja ndërkombëtare tregon se vetëm një zbatimi i një metode shumësektoriale ndaj 
problemit të pirjes së duhanit dhe përpjekjet e vazhdueshme mund të jenë të efektshme. Gjithashtu, 
përqindja e aksidenteve të trafikut që po rritet me shpejtësi kërkon përpjekje të bashkërenduara për 
edukimin publik dhe bashkërendimin e sektorit të shëndetësisë, policisë, pushteteve vendore dhe 
Ministrisë së Transportit dhe Ministrisë së Arsimit.  
 



26

Oferta dhe shfrytëzimi i kujdesit shëndetësor 
 

A. HYRJE 

50. Në këtë kapitull bëhet një shqyrtim i ofertës dhe i shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore në 
Shqipëri. Ai mbështetet në të dhëna administrative, të ofruara nga MSH posaçërisht për këtë studim dhe të 
dhëna nga LSMS të viteve 2002 dhe 2004 për të analizuar shfrytëzimin e kujdesit shëndetësor. Shtojca 1 
jep hollësi të mëtejshme në lidhje me të dhënat e LSMS të përdorura në këtë kapitull. 
 

B. OFERTA E KUJDESIT SHËNDETËSOR 

B.1. Oferta e kujdesit për pacientët ambulator 
 
B.1.1. Planifikimi dhe drejtimi i objekteve shëndetësore dhe i shëndetit publik 
 
51. Nga ana administrative, Shqipëria është e ndarë në 12 qarqe të cilat përfshijnë 36 rrethe, 65 
bashki dhe 309 komuna.  Edhe sektori i shëndetësisë ndjek të njëjtën nën-ndarje në nivel prefecture dhe 
rrethi. Secila prefecture përfshin rreth tre rrethe të cilët janë përgjegjës për administrimin e spitaleve të 
rretheve, tëpoliklinikave dhe të qendrave shëndetësore parësore (KSHP) përmes drejtorive të shëndetit 
publik në qark dhe në rreth, të cilët janë në varësi të MSH. Kujdesi shëndetësor ofrohet nga një numër i 
madh ofruesish publik dhe një numër i kufizuar ofruesish privat. Ofruesi kryesor publik është Ministria e 
Shëndetësisë. Edhe ministry të tjera (ministria e Mbrojtjes, ajo e Arsimit, ajo e Drejtësisë) ofrojnë 
shërbime të kujdesit shëndetësor, mirëpo kapacitetet e tyre janë të kufizuara.  
 
52. MSH është ofruesi kryesor i kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Ajo e ofron këtë kujdes 
përmes një rrjeti të gjerë spitalesh, poliklinikash dhe qendrash të kujdesit shëndetësor parësor. Në 
sistemin e KSHP janë integruar edhe shërbime të specializuara si obstretikë-gjinekologjia dhe pediatria. 
Institute i Shëndetit Publik (ISHP) i cili është në varësi të MSH, është përgjegjës për mbrojtjen e shëndetit 
(psh parandalimi dhe kontrolli i sëmundjeve infektive, vaksinimi i popullsisë), dhe për shëndetin 
mjedisor; ai punon kryesisht përmes drejtorive të shëndetit publik në rrethe. Këto drejtori japin llogari si 
përpara Institutit të Shëndetit Publik (ISHP) ashtu edhe përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Autoritetet 
vendore janë drejtpërdrejt përgjegjëse për çështje të tilla të shëndetit publik si psh largimi i mbeturinave, 
furnizimi me ujë të pijshëm dhe disa forma të caktuara të mbrojtjes së mjedisit. Inspektimet sanitare 
shëndetësore janë kompetencë e MSH. MSH kryen ndërhyrje vertikale në programe kombëtare të tilla si: 
vaksinimi i fëmijëve, shëndeti riprodhues, ndjekja e sëmundjeve epidemike, HIV/SIDA, dhe programin 
kombëtar kundër tuberkulozit. Këto programe zbatohen me ndihmën e qendrave shëndetësore dhe të 
ambulancave si edhe përmes fushatave njohëse (psh kundër HIV/SIDA) në nivel kombëtar dhe vendor.  
 
B.2. Disponibiliteti i kujdesit ambulator 
 
53. Një sistem bazë KSHP i orientuar në drejtim të shëndetit të nënës dhe fëmijës është ngritur 
përpara vitit 1990 përmes një rrjeti mbarëkombëtar qendrash shëndetësore dhe ambulancash.
Megjithatë, megjithë këtë rrjet të gjerë KSHP, përpara fazës së tranzicionit, sistemi i kujdesit shëndetësor 
ishte i orientuar kryesisht nga kujdesi dytësor, dhe vazhdon të jetë i tillë. Kujdesi shëndetësor parësor 
ofrohet përmes një rrjeti qendrash shëndetësore dhe ambulancash, i plotësuar me poliklinika në qytet. 
Poliklinikat janë përgjegjësi e spitalit të rrethit ose e spitalit rajonal në varësi të të cilit janë dhe ofrojnë 
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kujdes të mjekut specialist. Pronësia e disa prej objekteve të kujdesit parësor në fshat iu është kaluar 
njësive të pushtetit vendor nga mesi i viteve ’90. Transferimi i pronësisë së objekteve që ofrojnë kujdes 
parësor në qytet është në vijim. Megjithatë, të gjitha objektet e kujdesit shëndetësor parësor funksionojnë 
nën adminsitrimin e përgjithëm të degëve të MSH në rrethe the në qarqe. Përjashtim bën Qarku i Tiranës. 
Në kuadër të një projekti pilot për decentralizimin, është ngritur Autoriteti Shëndetësor Rajonal i Tiranës 
për të administruar të gjitha KSHP, përfshirë poliklinikat dhe shëndetin publik në Qark.  
 
54. Në vitin 1997, qeveria ka hartuar një politikë për KSHP me standarte planfikimi të cilët synojnë 
të arrijnë një ambulancë në çdo fshat dhe një qendër shëndetësore në çdo komunë, dhe të krijojnë ekipe të 
KSHP me mjekë të familjes. Kujdesi jospitalor në sektorin publik ofrohet në qendrat shëndetësore, 
ambulanca, poliklinika dhe me vizita në shtëpi. Në përgjithësi, qendrat shëndetësore gjenden në qendrat 
administrative të komunave dhe në qytete të vogla dhe në fshatra. Qendrat shëndetësore në zonat fshatare 
kanë teknologji mjekësore të kufizuar dhe një numër të vogël shtretërish, kryesisht për kujdes materniteti, 
edhe pse norma e zënies së shtretërve nuk e kalon shifrën 10 përqind. Qendrat shëndetësore janë të 
paisura me 1 deri në 3 mjekë të përgjithshëm (MjP) dhe me infermierë. Në zonat fshatare, një qendër 
shëndetësore tipike ka për personel një infemiere dhe një mami. Poliklinikat janë të paisura me mjekë 
specialistë dhe me MjP – këta të fundit janë emëruar në këto poliklinika për të shërbyer si pika e pare e 
kontaktit për të gjithë pacientët që i drejtohen polilinikës. Ekipet e kujdesit parësor të kryesuara nga MjP 
në objektet e KSHP presupozohen të veprojnë si portierë për kujdesin dytësor. Megjithatë, kapërcimi 
është i shpeshtë për shkak të mendimit se cilësia e kujdesit është e ulët.  
 
55. Infrastruktura e kujdesit shëndetësor parësor u dëmtua shumë gjatë trazirave të viteve ’90 
dhe procesi i rindërtimit të objekteve ende vazhdon. Trazirat civile në fillim dhe në mes të viteve ’90 
sollën një dëm të konsiderueshëm të rrjetit të kujdesit parësor, duke çuar në një rënie të madhe të numrit 
të objekteve funksionuese. Gjatë viteve të fundit, është bërë një punë intensive për të rinovuar dhe 
modernizuar shumë objekte të KSHP, por gati një e dyta e të gjitha ambulancave vazhdojnë të jenë 
jofunksionuese. Aty ku personeli i emëruar vazhdon të qëndron në vendin e punës, ofron shërbime nga 
mjedise të tjera, qofshin këto edhe shtëpitë e tyre. Në vitin 2003, MSH raportoi gjithsej 2,133 objekte 
KSHP nga të cilat 582 qendra shëndetësore, 1,501 ambulanca dhe 50 poliklinika, shifra të përafërta me 
vitin 2000 (Tabela 2.1). Megjithatë, jo të gjitha këto objekte janë në funksionim. Gati 700 ambulanca 
mendohet se janë në funksionim, megjithëse nuk dihet numri i rasteve kur personeli e ofron shërbimin 
nga mjedise të tjera alternative.  
 

Tabela 0.1:  Numri i objekteve të kujdesit ambulator, 1995 dhe 2000-2003 
 

Vitet 1995 2000 2001 2002 2003 

Popullsia gjithsej 3,185,000 3,113,000 3,132,000 3,150,000 3,169,000 

Qendra shëndetësore 622 580 604 571 582 

Numri i qendrave shëndetësore 
për 1000 pop 

0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 

 

Ambulanca 1,832 1,505 1,433 1,375 1,501 

Numri i ambulancave për 1000 
pop 

0.58 0.48 0.46 0.44 0.47 

 
Poliklinika, qytet 53 50 50 50 50 

Numri i poliklinikave për 1000 
pop 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Gjithsej  2,507 2135 2087 1996 2133 
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Gjithsej /1000 pop 0.79 0.69 0.67 0.63 0.67 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë. 
 
56. Ka një ndryshueshmëri të theksuar rajonale përsa i takon disponibilitetit dhe mbulimit të 
objekteve të kujdesit shëndetësor parësor. Tabela 2.2 tregon se Qendra ka gati 39% të popullsisë dhe 
një pëqindje më të madhe të objekteve të KSHP (54%).  Krahasuar me përqindjen e tyre të popullsisë, 
zonat e Malësisë dhe Tirana janë të shërbyera më mirë me poliklinika. Përqindja e numrit gjithsej të 
objekteve të KSHP në Tiranë është më e vogël se përqindja e popullsisë, kryesisht për shkak të 
përfaqësimit të pakët të ambulancave. Megjithatë, Tirana e kompenson këtë diferencë me numrin e 
spitaleve të cilët ofrojnë shërbime ambulatore. Në mënyrë të ngjashme, ka një ndryshueshmëri të madhe 
përsa i takon zonave të mbulimit mes qarqeve, siç tregohet nga Tabela 1.325 Mesatarisht, ka 5,274 banorë 
për një qendër shëndetësore, 2,045 për një ambulancë dhe 62,638 për një poliklinikë, që rezulton në një 
zonë mesatare mbulimi prej 1,440 banorë për objekt të kujdesit ambulator, me ndryshueshmëri të madhe 
midis qarqeve. Krahasuar me rekomandimet e OBSH-së26, këto zona mbulimi janë relativisht të vogla.  
 

Tabela 0.2:  Shpërndarja e objekteve të KSHP, si % totalit 2003 

Zona Qendra 
shëndetësore 

Ambulance Poliklinika Të gjitha 
objektet 
KSHP 

Pop 

Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej Gjithsej 
Qendër 46% 58% 35% 54% 39% 
Bregdet 28% 30% 20% 30% 32% 
Malësi 11% 5% 12% 7% 10% 
Tirana 15% 7% 33% 9% 19% 
Shqipëria 582 1501* 50 2133  
 100% 100% 100% 100% 100% 
Shënim: vetëm rreth 700 ambulanca janë në funksionim. 

 Burimi: Ministria e Shëndetësisë. 
 

Tabela 0.3:  Zonat e mbulimit të popullsisë me objekte të KSHP, sipas qarqeve 
Numri i banorëve për objekt të KSHP Zona  Qarku 

Qendra 
shëndetësore 

Ambulance Poliklinika Të gjitha objektet 
KSHP 

Berat 5,079 1,021 64,340 839 
Elbasan 5,668 1,570 90,684 1,213 
Gjirokaster 2,686 752 37,610 579 
Korce 5,765 1,128 53,036 927 

Qendër 

Shkoder 3,288 3,612 128,237 1,698 
Durres 16,345 2,452 122,590 2,096 
Fier 8,139 2,161 127,515 1,685 
Lezhe 3,061 2,067 53,061 1,206 

Bregdet 

Vlore 3,860 1,892 96,491 1,253 
Diber 4,868 5,753 63,285 2,531 Malësi 
Kukes 4,284 2,931 37,131 1,663 

25 Në mungesë të informacionit për numrin e ambulancave që funksionojnë aktualisht, informacioni për zonën totale 
të mbulimit lipset të interpretohet me rezerva, edhe pse shifrat mbi ndryshueshmërinë e zonave të mbulimit për 
qendrat shëndetsore dhe poliklinikat konfirmojnë ndryshueshmërinë e madhe në lidhje me zonat e mbulimit.  
26 OBSH rekomandon një zonë mbulimi prej 10,000 deri në 15,000 banorë për qendër shëndetsore me një mjek; 
2,000 deri në banorë për ambulancat me infermiere apo mami. 
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Tirana Tirana  7,034 6,101 37,369 3,005 
Mesatare për Shqipërinë 5,274 2,045 62,638 1,440 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë. 

 
57. Deri në njëfarë shkalle këto dallime midis qarqeve janë shkaktuar nga stimujt financiar për 
ofruesit. Në fillim të periudhës së tranzicionit, shumë mjekë u arguan nga zonat fshatare dhe nga zonat e 
thella të joshur nga shanset më fitimprurëse që ofronin spitalet tretësore dhe sektori privat në qytete, 
sidomos në Tiranë. Futja e pagesës së re për MjP, e cila ofronte edhe një pagesë për frymë me peshë më 
të madhe për popullsinë në fshat dhe atë të izoluar, mundi të tërheqë disa MjP në zonat fshatare por me 
shumë vështirësi në zonat e thella. Rreth 1% e popullsisë në 15 bashkësi mbetet jashtë normave të 
caktuara nga MSH për një mjek të përgjithshëm. Gati një e dyta e kësaj popullsie gjendet në qarkun malor 
të Lezhës. Për të kufizuar numrin e mjekëve që punojnë në qytete, mjekët e fshatit duhet të rregjistrojnë të 
paktën 1,700 pacientë krahasuar me 2,000 pacientë në qytet për t’u paguar nga Instituti i Sigurimeve të 
Kujdesit Shëndetësor (ISKSH). Politika e KSHP e hartuar në vitin 1997 propozon që banorët duhet të 
jenë të lire të rregjistrohen me atë ofrues që duan. Madhësia e zones së mbulimit dhe numri i banorëve të 
rregjistruar nuk përputhen, çka tregon një raportim më të madh të banorëve të rregjistruar nga mjekët për 
të arritur shifrat minimale të ISKSH për pagesën për frymë dhe nevojën për të identifkuar një grup të 
pavarur për të qenë përgjegjës për procesin e rregjistrimit që përcakton pagsën për mjekun. Një tjetër 
arsye për këtë ndryshueshmëri të madhe është lëvizja e madhe e brendshme dhe e jashtme e popullsisë në 
Shqipëri gjatë dekades së fundit.   
 
B.3. Produktiviteti i ofruesve të kujdesit parësor 
 
58. Shfrytëzimi i objekteve të kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri është i ulët, që çon në 
një produktivitet të ulët të burimeve fizike dhe njerëzore të këtyre objekteve. Tabela 2.4 tregon 
ndryshueshmërinë e madhe të produktivetit të qendrave shëdetsore mes qarqeve, por në përgjithësi tregon 
një shfrytëzim të ulët. Disa qendra shëndetësore në fshat kanë vizita deri në 3 pacientë në ditë. siç 
tregohet edhe në kreun 3, shfrytëzimi i ulët i objekteve të kujdesit parësor çon edhe në një produktivetet të 
ulët të personelit të kujdesit shëndetësore, me një numër vizitash mesatare për mjek gati tetë pacientë në 
ditë, ku në disa qarqe është madje edhe 3 pacientë në ditë. Po të marrim një kohë mesatare kontakti me 
pacientin prej 20 minutash, kjo do të sugjeronte që një mjek mesatar i kujdesit parësor shpenzon vetëm 
2.5 orë në ditë duke punuar me pacientë. 
 
59. Një shqyrtim edhe më i hollësishëm i produktivitetit të mjekëve të kujdesit ambulator në qarkun e 
Tiranë tregon se produktiviteti i mjekëve specialistë është edhe më i ulët se mjekët e përgjithshëm, 
sidomos në qendrat shëndetësore (tabela 2.5). Mjekët e familjes janë paksa më produktivë se mjekët 
specialistë, çka dëshmon për një ofertë të tepërt me mjekë specialistë. Duke patur parasysh që Tirana 
raporton norma më të larta përdorimi se qarqet e tjera, produktiviteti jashtë Tiranës duhet të jetë edhe më i 
ulët. Të tjerë kanë konstatuar se produktiviteti i qendrave KSHP në qytet është ndjeshëm më i lartë se në 
fshat, dhe produktiviteti i ulët lidhet me personel të tepërt dhe shfrytëzim të pakët të objekteve, çka 
shkakton rritje të konsiderueshme të kostos mesatare të një vzite KSHP në një object shëndetësor27.
Ndryshueshmëria e madhe e disponibilitetit dhe shfrytëzimit të objekteve dhe të personelit të kujdesit 
parësor nxjerr në pah nevojën për të pare edhe një here standartet e shërbimit të kujdesit të parësor dhe 
për të ristrukturuar realizimin e këtij shërbimi në përputhje me shpërndarjen dhe nevojat e popullsisë. 
 

27 Fairbanks, A. dhe G. Gaumer, Organizimi dhe financimi i kujdesit shëdentsor parësor në Shqipëri: 
probleme, çështje dhe metoda alternative, PHR+, Tirana, 2003 
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Tabela 0.4:  Numri i vizitave për qendër shëndetësore në ditë 
 

Zona Qarku Qendra 
shëndent 
gjithsej 

Numri 
pacienteve 

per mjek ne 
dite 

Berat 14 7 
Elbasan 10 7 
Gjirokaster 7 5 
Korce 22 9 

Qendër 

Shkoder 12 5 
Durres 43 7 
Fier 21 7 
Lezhe 5 5 

Bregdet 

Vlore 12 10 
Diber 5 3 Malësi 
Kukes 10 6 

Tirana Tirana  9 4 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë. 

 
Tabela 0.5:  Produktiviteti i mjekëve që punojnë në objektet ambulatore, sipas objekteve, 2003 

 
Numri i vizitave në ditë 

Lloji i objektit Vendndodhja në qarkun e Tiranës Mjekë familjeje Mjek specialist 
Urban I 9.2 5.6 
Urban II 7.1 3.0 
Rural III 4.2 1.1 
Rural IV 5.4 1.1 

Qendra 
shëndetësore 

Total 6.7 3.3 
Poliklinika Total 11.1 6.5 
Poklinika speciale Total n/a 1.8 
Objekte të tjera Total n/a 2.7 
Objekte shëndetësore gjithsej  3.6 
Burimi: Plani Shëndetësor Rajonal i Tiranës. Aneksi L: Produktiviteti i institucioneve të kujdesit parësor. 

 

C. OFERTA E KUJDESIT SPITALOR 

C.1. Drejtimi i spitaleve 
 
60. MSH është pronarja dhe administratorja e të gjithë spitaleve, me përjashtim të Spitalit 
Ushtarak. Spitalet publike drejtohen nga një kryemjek i cili është në krye të funksionimit dhe drejtimit të 
spitalit, por nuk është i trajnuar për të drejtuar spitale. Për rrjedhojë, shumë prej tyre u mungojnë aftësitë 
drejtuese të cilat duhet për të drejtuar me efektivitet një spital modern. Për më tepër, ata shpesh vijojnë të 
punojnë si mjek në spital ose në praktika private, duke e pakësuar kështu kohën dhe përpjekjet për 
drejtimin e spitalit. Spitalet publike kanë një autonomi të kufizuar financiare dhe administrative. I gjithë 
personeli shëndetësor rekrutohet dhe emërohet në spitale nga qendra (MSH), sipas kërkesave të 
kryemjekëve. OBSH-ja dhe donatorë të tjerë po ndihmojnë MSH të ndryshojë këtë drejtim spitali të 
kaluar kohe dhe të ngrejë kapacitetet për të përdorur isntrumenta modernë për kujdesin e urgjencës 
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(triage), metodat e duhura të financimit, procesin e decentralizimit në drejtim, vlerësimin e punës përmes 
treguesve dhe standartet e cilësisë për licensimin dhe akreditimin28.

C.2. Disponibiliteti i kujdesit spitalor 
 
61. Kapaciteti spitalor i Shqipërisë (3.04 shtretër për 1,000 banorë) është disi më i mire se i 
shumë vendeve me të ardhura të mesme e të pakta, por është në skajin e poshtëm në shkallën 
europiane. Në Shqipëri ka 50 spitale, nga të cilët 46 raportuan aktivitet me shtretër në vitin 2003. Me një 
mesatare prej 1.53 spitale për 100,000 banorë, Shqipëria raporton një dendësi të ngjashme spitalesh si 
Kroacia (1.78), Hungaria (1.76), Turqia (1.66), dhe Sllovenia (1.4), por një dendësi goxha më të lartë se 
Hollanda (1.2) dhe Suedia (0.9)29. Ndërkohë që Shqipëria ka dendësinë më të ulët të shtretërve në trevën 
e EAQ-s, disa vende perëndimore, duke përfshirë Suedinë, Finlandën, Spanjën dhe Turqinë, raportojnë 
dendësi më të ulëta se Shqipëria (shih Figurën 2.1). 
 

Figura 0.1:  Shtretërit spitalor për 100,000 banorë, një krahasim ndërkombëtar, 2003 
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Burimi: OECD të dhënat shëndetësore 2004. 
 

Tabela 0.6:  Numri i spitaleve dhe i shtretërve në Shqipëri, 1993-2003 
 

Vitet 1993 1995 2000 2001 2002 2003 

Spitale 50 51 50 50 50 50 

Shtretër / 100.000 275.7 319.2 326.3 328.1 313.7 303.6 

Burimi: Treguesit shëndetësorë të Shqipërisë për vitet 1993-2003 Ministria e Shëndetësisë. 
 
62. Është marrë një vendim për të ngritur një rrjet spitalor me tri nivele, me spitale rrethi dhe 
rajoni dhe me kujdes tretësor në Tiranë, i cili nuk ka gjetur ende zbatim, meqënëse nuk është arritur 
gjithmonë një marrëveshje për uljen në nivel të disa objekteve në spital rrethi dhe në ngritjen e disa të 
tjerave një nivel më lart. Struktura me tri nivele parashikon 23 spitalë rrethesh të vendosur në qendrat e 
rretheve të cilët do të ofronin katër shërbime bazë (pediatri, obstetrikë-gjinekologji, kirurgji dhe 
patologji), 11 spitale rajonalë të vendosur në qendrat e prefekturave të cilët do të ofronin shërbime të 
specializuara në okulistikë, ortopedikë, traumatologji, neuro-psikiatri, mjekësi të kraharorit dhe sëmundje 
infektive, së bashku me shërbimet bazë. Shërbimi tretësor ofrohet në Tiranë, në Qendrën Spitalore Uni-
versitare të Tiranës, Spitalin Osbtretik-Gjinekologjik të Tiranës, Spitalin e Sëmundjeve të Mushkërisë, i 
cili ofron trajtim afatgjatë për pacientët me tuberkuloz; dhe Spitali Ushtarak. Ky i fundit është në vartësi 
të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe është i specializuar për traumatologji dhe ka edhe departamentin uni-

28 WHO: Reforma spitalore në Shqipëri. http://www.euro.who.int/hosmgt 
29 WHO. Baza e të dhënave “shëndetsi për të gjithë”. http://data.euro.who.int/hfadb/ 
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versitar të ortopedisë. Tani mbeten edhe 9 spitale rurale, të vartësi të drejtpërdrejtë të Spitaleve të 
Rretheve dhe të cilët funksionojnë si pjesë integrale e spitaleve në rrethe. Ata ofrojnë shërbime të pato-
logjisë dhe pediatrisë. 2 spitale psikiatrikë, një në Vlorë dhe një në Elbasan, janë të specializuar në traj-
timin e pacientëve psiqik kronikë dhe akut. Përveç spitaleve tretësore, gjenden edhe tre institucione të 
specializuara, Qendra Kombëtare e Mirëqënies dhe Zhvillimit të Fëmijëve, Klinika e VIP-ave; dhe Qen-
dra e Helikopterëve. Disponibiliteti i spitaleve dhe i shtretërve ndryshon nga njëri qark në tjetrin, nga 0.78 
spitale për 100,000 banorë në Fier dhe Shkoder në 3.6 spitale për 100,000 në Gjirokaster. (Tabela 2.7). 
 
Tabela 0.7:  Shpërndarja në qarqe e të gjithë spitaleve që ofrojnë kujdes spitalor në Shqipëri, 2003 

 
Zona Qarqet Spitale të 

MSH 
Spitale / 
100,000  

Shtretër 
spitalorë 

Shtretër/ 
100,000  

Personel 
gjithsej për 

shtrat 
Berat 4 2.07 431 223.29 1.16 
Elbasan 6 1.65 1,071 295.26 1.00 
Gjirokaster 4 3.55 372 329.70 1.23 
Korce 4 1.51 835 314.88 1.05 

Qendër 

Shkoder 2 0.78 653 254.61 1.32 
Durres 2 0.82 544 221.88 1.74 
Fier 3 0.78 678 177.23 0.82 
Lezhe 3 1.88 334 209.82 1.62 

Bregdet 

Vlore 6 3.11 831 430.61 1.02 
Diber 4 2.11 518 272.84 1.18 Malësi 
Kukes 3 2.69 383 343.83 1.17 

Tirana Tirana Region 6 1.00 2,399 401.24 1.88 
Shqiperia gjithsej 50 1.53 9,049 303.6 1.27 

Burimi: Treguesit e shëndetësisë për Shqipërinë 1993-2003 Ministria e Shëndetësisë.  
 
63. Konsolidimi i departamenteve të spitaleve do të mundësonte rritje të efiçencës. Disa spitale 
në Shqipëri raportojnë një numër relativisht të lartë departamentesh identike brenda të njëjtit 
spital ose brenda të njëjtës zonë. Për shembull, Spitali “Nënë Tereza” ka katër departamente të 
patologjisë dhe ka qytete me dy ose më shumë spitale (psh Durres, Elbasan, Skrapar) ku secili ka një 
department të patologjisë. Tirana ka gjithsej 10 departamente të urgjencës në 3 spitale me 8 salla urgjence 
në Klinikën Universitare “Nënë Tereza”, 1 në Spitalin e Sëmundjeve të Mushkërisë dhe 1 në Spitalin 
Universitar Obstetrik. Departamentet e urgjencës janë të kushtueshëm, për shkak të intensitetit të 
përdorimit të burimeve, një arsye përse disa vende perëndimore kanë një numër të vogël sallash urgjence 
në qytete, për shembull në Vankuver të Kanadasë, që ka një numër të ngjashëm popullsie, ka vetëm 2 
salla urgjence për të rritur dhe një për fëmijë, po ashtu në Bazel të Zvicrës ka 3 salla urgjence (1 për të 
rritur, 1 për fëmijë dhe 1 për OB/GJIN).  Ndërkohë që kjo shpërhapje e objekteve mund ta bëjë të vështirë 
shkrirjen e departamenteve të ndryshme në periudhën afatshkurtër, planifikimi i duhur i kësaj çështjeje 
duhet të jetë një pjesë integrale e përgatitjes së hartës së spitaleve për Shqipërinë, e cila do të orientojë 
investimet në sektorin spitalor në të ardhmen. 
 
C.3. Produktiviteti spitalor 
 
Kapaciteti spitalor ka vazhduar të rritet gjatë dekadës së shkuar, megjithë numrin e pakësuar të 
shtrimeve dhe periudhave më të shkurtra të qëndrimit në spital. Rritja e kapaciteti spitalor në 
krahasim me popullsinë dhe përqindjet në rënie të shtrimeve dhe periudhat më të shkurtra të qëndrimit 
(ALOS) kanë çuar në një rënie me dhjetë pikë përqindje të zënies së shtretërve spitalorë qysh prej vitit 
1993. Gjatë pesë viteve të fundit, treguesit kryesor të performances së spitaleve, pëfshirë përqindjet e 
shtrimit, ALOS, zënien e shtretërve dhe normat e qarkullimit të shtretërve kanë qëndruar në një nivel të 
ulët (Tabela 2.8), çka tregon mungesë efiçence në produktivitet dhe burime të pashfrytëzuara të spitaleve. 



33

Krahasuar me vende të tjera europiane, spitalet shquptare raportojnë norma relavisht të ulëta shtrimesh, 
operacionesh dhe zëniesh të shtretërve. Normat vjetore të zënies së shtretërve në spitalet shqiptare (29.4 
në vitin 2003) janë dukshëm më të ulët se ato të spitaleve në Austri (46.9), Hungari (41.7) dhe në 
Mbretërinë e Bashkuar (56.8) në vitin 2002.30.

Tabela 0.8:  Shfrytëzimi i objekteve të kujdesit spitalor në Shqipëri, 1993-2002 
 

Vitet 1993 1995 2000 2001 2002 2003 

Shtrimet në spital për 100 ban. në vit 8.96 8.97 8.55 8.79 8.83 8.74 
Koha mesatare e qëndrimit ALOS   12.2 9.1 6.9 7 6.7 6.6 
Norma e zënies së shtretërve % 63 63 52.0 52.8 53.1 53.6 

Norma e qarkullimi të shtretërve 29.0 28.11 26.9 26.4 28.6 29.4 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë, Shqipëri. Treguesit e Shëndetësisë për Shqipërinë, 1993-2003.  Shënim: normat e 
qarkullimi tregojnë numrin e pacientëve për një shtrat në vit = (numrin e shtretërve të disponueshëm – numrin e shtretërve të 
zënë) *(numrin e ditëve të periudhës)/ (numrin e nxjerrjeve nga spital gjatë periudhës). 

64. Një numër i madh spitalesh të vogla me norma të ulëta shfrytëzimi dhe zënieje tregojnë një 
strukturë spitalore në përgjithësi jo-optimale. Mbi 60 përqind e Spitaleve të Shqipërisë janë tepër të 
vegjël për të shfrytëzuar ekonominë e shkallës. 30 nga 46 spitalet të cilët raportojnë aktivitet me pacientë 
të shtruar kanë më pak se 200 shtretër, por përbëjnë vetëm një të katërtën e kapacitetit të shtretërve të 
vendit dhe kanë një përqindje të barabartë shtrimesh (figura 2.2). Të dhënat ndërkombëtare tregojnë se 
spitalet akute me më pak se 200 shtretër janë tepër të vegjël për të ofruar gamën e gjerë të funksioneve të 
spitaleve akute dhe për të arritur ekonominë e shkallës, ndërsa spitalet që kanë më shumë se 600 shtretër 
janë në gjendje të ofrojnë ekonominë e shkallës31. Vetëm tre spitale kanë më shumë se 500 shtretër, por 
ata kanë rreth 28% të të gjithë shtretërve spitalorë dhe 30% të numrit gjithsej të shtrimeve. Spitali më i 
madh, Spitali Universitar i Tiranës raporton normën më të lartë të zënies dhe ka gati 20 pëqind të të gjitha 
shtrimeve në vend. Normat e zënies së shtretërve rriten disi më shumë në spitalet më të mëdhenj, ndërsa 
kohëqëndrimi mesatar (ALOS) është i ngjashëm në të gjithë llojet dhe madhësitë e spitaleve, me 
përjashtim të spitalit psikiatrik (tabela 2.9).  
 

Tabela 0.9:  Shpërndarja e spitaleve dhe shfrytëzimi, sipas numrit të shtretërve, 2003 
 

Spitale të MSH Shtretër Shtrime 

Numri i shtretërve Gjithsej % Gjithsej % Gjithsej % 

Norma e 
zënies së 

shtretërve 

ALOS 

< 49 shtretër 11 23.9% 331 3.7% 5,392 2.0% 26.7% 6.7 
50 - 99  9 19.6% 728 8.0% 16,000 6.0% 34.5% 5.6 
100 -199  10 21.7% 1,386 15.3% 44,438 16.5% 47.8% 5.9 
200 - 299  7 15.2% 1,774 19.6% 59,064 22.0% 67.5% 35.8 (*) 
300 - 399  3 6.5% 1,072 11.8% 27,331 10.2% 53.5% 76.0 (*) 
400 - 499  3 6.5% 1,236 13.7% 37,232 13.9% 39.0% 4.8 
500 - 599  2 4.3% 1,099 12.1% 27,459 10.2% 48.3% 7.3 
1000+   1 2.2% 1,423 15.7% 51,609 19.2% 74.4% 7.5 

Gjithsej 46 100% 9,049 100% 268,525 100% 53.6% 6.7 
Shënim:  (*) përfshin spitalet psikiatrike secili prej të cilëve ka ALOS më shumë se 100 ditë. 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë. . Treguesit e Shëndetësisë për Shqipërinë, 1993-2003. 

30 OECD, Health Data 2004, 2nd edition. 
http://www.oecd.org/document/30/0,2340,en_2649_37407_12968734_1_1_1_37407,00.html 
31 Komisioni i Makroekonomisë dhe i Shëndetsisë. Grupi i punës 5. 
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Figura 0.2:  Përqindja pogresive e shtretërve në spitale 
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Burimi: Ministria e Shëndetësisë 

65. Spitalet e vogla kanë norma të ulëta të zënies së shtretërve dhe një raport ndjeshëm më të 
lartë personel/shtretër të shfrytëzuar se objektet më të mëdha, që nxjerr më shumë në pah 
përdorimin e pamjaftueshëm të këtyre burimeve të pakta. Spitale të vogla me më pak se 100 shtretër 
raportojnë norma të zënies së shtretërve që janë shumë më të ulëta se ato të spitaleve më të mëdha. Kjo 
reflekton mungesën e besimit që kanë pacientët te këto objekte spitalore. Kapacitetet e pamjaftueshme 
njerëzore dhe paisjet e pamjaftueshme i shtyjnë njerëzit të shfrytëzojnë spitalet e mëdha, duke i anash-
kaluar këto spitale të vogla. Nga ana e saj, kjo çon në dy probleme të efiçencës: shkaton hospitalizim 
joadekuat ku rastet më pak të rënda trajtohen në spitalet tretësore dhe në të njëjtën kohë çon në shfrytëzim 
të pakët të shërbimeve dhe burimeve njerëzore në spitalet e vogla. Spitalet me më pak se 50 shtretër kanë 
thuajse 4 punonjës për shtrat të zënë dhe normat e zënies nën 30 përqind, që tregon kosto të larta personeli 
dhe produktivitet të ulët.. Kjo mund të krahasohet me mesataren prej 2.5 punonjës për siptalet me 200 os 
emë shumë shtretër. Shfrytëzimi i pakët i objekteve të vogla çdon edhe në shqetësime në lidhje me 
cilësinë e kujdesit që mund të ofrojnë këto objekte. Vëllimet e vogla të pacientëve sjellin vëllime të 
pamjaftueshme pacientësh për mjekët, çka nga ana e vet vë në rrezik cilësinë e shërbimit.  
 

Tabela 0.10:  Personeli i spitaleve sipas madhësisë dhe tipareve të spitaleve, 2003 
 

Punonjës për shtrat Punonjës për shtrat të zënë 
Nr 

shtretërve 
spitale të 

MSH  

Norma e 
zënies së 
shtretërv Mjekë 

Infermie
re 

Të 
tjerë 

Gjiths
ej Mjekë 

Infermi
erë 

Të 
tjerë 

Gjithse
j

< 49 shtretër 26.7% 0.14 0.55 0.34 1.03 0.52 2.07 1.26 3.85 
50 – 99 34.5% 0.20 0.73 0.44 1.36 0.57 2.11 1.27 3.95 

100 -199 47.8% 0.19 0.67 0.49 1.35 0.39 1.40 1.04 2.82 
200 – 299 67.5% 0.17 0.49 0.52 1.19 0.26 0.73 0.77 1.76 
300 – 399 53.5% 0.10 0.28 0.22 0.60 0.18 0.52 0.41 1.12 
400 – 499 39.0% 0.21 0.53 0.57 1.30 0.53 1.35 1.46 3.34 
500 – 599 48.3% 0.19 0.46 0.45 1.10 0.38 0.95 0.94 2.27 

1000+ 74.4% 0.29 0.76 0.86 1.91 0.38 1.02 1.16 2.56 

Gjithsej 53.6% 0.19 0.56 0.52 1.27 0.36 1.04 0.97 2.37 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë. 
 
66. Normat e zënies ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme nga njëri qark në tjetrin, që 
pasqyron dallimet rajonale të kapaciteteve spitalore dhe normat e ndryshueshme të shfrytëzimit. 6 
nga 10 qarqe raportojnë norma zënieje nën 40 %. Vetëm dy qarqe, Lezha dhe Dibra në zonën malore 
raportojnë norma të zënies rreth 50 %. ALOS relativisht i shkurtër pasqyron deri diku kapacitetin e 
kufizuar spitalor për të trajtuar rastet më pak të rënda jashtë Tiranës. Në të njëjtën kohë, ALOS relativisht 
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i shkurtër në objektet e kujdesit tretësor në Tiranë sugjerojnë se një përqindje e ndjeshme e rasteve të 
trajtuara në këto objekte mund të jenë raste të thjeshta të cilët nuk kërkojnë kujdes dytësor ose tretësor32.

Tabela 0.11:  Shfrytëzimi i kujdesit spitalor në gjithë spitalet, sipas qarqeve dhe me krahasim, 2003 
 
Zona Qarku Shtrime për 

100 banorë 
Të gjitha 

shërbimet për 
100,000 

Kirurgji / 
100,000 

Norma e 
zënies (%) 

ALOS  

Berat 7.98 1,207.6 1,207.6 35.4 4.8 
Elbasan 6.35 1,638.9 1,451.5 40.4 17.6 
Gjirokaster 8.72 797.7 931.5 36.2 5.4 
Korce 7.01 1,200.7 1,017.0 37.0 6.3 

Qendër 

Shkoder 7.24 1,407.6 1,349.5 33.2 4.4 
Durres 5.97 1,377.0 1,101.6 44.7 4.9 
Fier 6.57 1,214.5 1,011.4 35.0 3.9 
Lezhe 7.63 1,542.3 733.8 52.4 6.3 

Bregdet 

Vlore 10.56 1,281.5 1,622.4 42.1 39.9 
Diber 7.76 1,778.2 891.2 55.4 6.8 Malësi 
Kukes 10.35 1,759.5 954.3 39.2 5.6 

Tirana Tirana  4.16 1,809.2 4,463.5 50.3 7.5 
Shqipëria gjithsej (2003) 8.74 1,468.5 1,813.3 53.6 6.7 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë, Shqipëri. . Treguesit e Shëndetësisë për Shqipërinë, 1993-2003.  
 

Tabela 0.12:  Shfrytëzimi i objekteve të kujdesit spitalor, një krahasim mes vendeve, 2002-2003 
 

Vendi Shtretër 
spitalorë / 
100,000 

Shtrime / 100 
pop 

ALOS  Norma e zënies 
(%) 

Operacione / 
100,000 

Shqipëria 2003 303.6 8.74 6.6 53.6 1,813.3 
Turqia 2003 260.0 8.11 5.8 62.0 3,115.8 
Rumania 2003 749 24.92 n/a n/a 17,065.3 
Bullgaria 2003 720 17.54 n/a n/a n/a 
Spanja, 2003 280 11.94 9 77.2 5,252.1 
BE 2002 795.8 18.55 9.5 76.9 7,200.7 

Shënim: Vendet e tjera kanë spitale të kujdesit akut me një nivel më të lartë të kujdesit tretësor i cili nuk është i pranishëm në 
Shqipëri, dhe kjo shpjegon ALOS më të gjatë. 
Burimi: OBSH Baza e të dhënave “Shëndetësi për të gjithë”. http://data.euro.who.int/hfadb/

67. Finalizimi i hartës së spitaleve në vend është një parakusht i rëndësishëm për investimet e 
orientuara mire në të ardhmen për të rritur cilësinë e ulët të infrastruktures spitalore të Shqipërisë.
Ndërkohë që duhen marrë parasysh shqetësimet në lidhje me krijimin e mundësisë për popullsinë për të 
përdorur spitalet, ekziston nevoja për ta shqyrtuar me kujdes hartën e spitaleve të Shqipërisë dhe për të 
pare mundësinë e mbylljes të disa prej objekteve më të vogla ose për t’i kthyer ato në objekte të kujdesit 
ambulator. Duhen pare edhe mundësitë për të organizuar më mire departamentet e shumta me të njëjtin 
profil në zonat me mbulim relativisht të vogël ose ndonjëherë edhe brenda të njëjtit spital. Për më tepër, 
duhet shqyrtuar edhe vendimi për të ngritur një spital rajonal i cili do të ofronte një game të 
konsiderueshme shërbimesh në çdo prefekture, po të kemi parasysh burimet e kufizuara të Shqipërisë për 
të mbajtur një rrjet të tillë spitalesh. Duke pasur parasysh nevojat e mëdha për investime në sektorin 

32 Studimet në SHBA, Kanada, Europën Perëndimore dhe Australi kanë evidentuar përqindje të ndjeshme të ditëve të shtrimit në 
spital që nuk ishin të nevojshme nga ana klinike32, çka rezultoi në ulje mbresëlënëse të ALOS në këto vende. 
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spitalor, ekziston nevoja e ngutshme për të finalizuar hartën e spitaleve mbësthetur në efiçencën, cilësinë 
dhe mundësinë e pëdorimit dhe pastaj të prëdoret kjo hartë për të orientuar investimet në këtë sektor.  
 

D. OFERTA E SHËRBIMEVE NË SEKTORIN PRIVAT 

68. Megjithëse sektori privat është ende relativisht i vogël, rëndësia e tij për të ofruar shërbime 
jospitalore po rritet. Sektorët e kujdesit dental dhe ai farmaceutik janë në pëgjithësi të privatizuar. 
Ofrimi i kujdesit tjetër shëndetësor mbizotërohet ende nga ofruesit publik, por rëndësia e sektorit privat 
po rritet në fushat e diagnostikimit dhe të shërbimeve jospitalore. Disa shërbime private financohen dhe 
organizohen nga OJQ të huaja, agjenci private dhe organizma fetarë. Nuk ka spitale private, edhe pse ligji 
për spitalet e lejon krijimin e objekteve private spitalore. Përvoja ndërkombëtare tregon që për shkak të 
investimeve kapitale fillestare të larta për spitalet, spitalet private në vendet me të ardhura të pakta në 
përgjithësi kërkojnë një të ardhme të sigurt për të funksionuar përmes kontratave të shërbimit me blerës 
publik ose privat.  
 
69. Objektet private janë të përqendruara në dy qytetet më të mëdha, në Tiranë dhe në Durrës. 
Shumica e objekteve të sektorit privat janë të paisura dhe të organizuara mire, dhe në përgjithësi ofrojnë 
shërbime diagnostikimi dhe trajtimi të tekonologjisë së lartë dhe një infrastrukture më të mire se ajo e 
objekteve të sektorit publik. Shifrat e MSH sugjerojnë se rreth 4.300 profesionistë mjekësorë punojnë në 
sektorin privat të kujdesit shëndetësor, ku dentisët dhe farmacistët zënë rreth një të tretën dhe 45 përqind 
respektivisht. Tabela 2.10 jep një pamje për vitin 2003. Dy të tretat e zyrave të mjekëve private dhe e 
objekteve private të diagonstikimit gjenden në Tiranë dhe në Durrës.  
 

Tabela 0.13:  Numri i objekteve private jospitalore, sipas qarqeve, 2003 
 
Lloji i kujdesit jospitalor Tirana Durres Qarqe të tjera Shqipëria 

Numri gjithsej i ofruesve privat: 
Numri i objekteve private jospitalore, nga të 
cilët 

1,212 161 1,412 2,785 

Zyra mjekësh 402 29 195 626 

Qendra diganostikimi laboratorik 60 5 27 92 
Dentistë 376 61 533 970 

Farmaci private 374 66 657 1,097 

Ofrues privat gjithsej për 1,000 banorë: 
Numri i objekteve private jospitalore, nga të 
cilët 

2.03 0.66 0.63 0.91 

Zyra mjekësh 0.67 0.12 0.09 0.20 

Qendra diganostikimi laboratorik 0.10 0.02 0.01 0.03 

Dentistë 0.63 0.25 0.24 0.32 

Farmaci private 0.63 0.27 0.30 0.36 

Shpërndarje në përqindje nëpër qarqe 

Numri gjithsej i objekteve private jospitalore 44% 6% 51% 100% 
Burimi: Sektori i Liçensimit. MSH Tirana. 
 
70. Informacionet gojore thonë se përqindja e kujdesit privat të ofruar nga mjekë të sektorit 
publik mund të jetë duke u rritur, megjithëse mjekëve dhe infermiereve të sektorit publik nuk u 
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lejohet të punojnë në praktika private33. Të dhënat e anketës familjare të vitit 2004 ka gjetur se diçka 
më shumë se 10 përqind atyre që kishin kërkuar kujdes jospitalor i ishin drejtuar një ofruesi privat, 
megjithëse statistikat zyrtare thonë se ka vetëm 626 zyra mjekësh privat dhe 907 mjekë të licensuar 
privat, krahasuar me më shumë se 2,100 objekte jospitalore publike. Strategjia afatgjatë e qeverisë për 
sektorin e shëndetësisë parashikon se një pjesë e mire e kujdesit parësor mund të ofohet në periudhën 
afatmesme dhe afatgjatë përmes mjekëve të pavarur të kujdesit parësor ose pëmes grupeve të mjekëve të 
pavarur. Në ttërësi, mund të pritet që sektori privat të luajë një rol gjithnjë e më të madh në ofrimin e 
kujdesit shëndetësor me rritjen e ekonomisë dhe me zhvillimin e sistemit shëndetësor. Kutia 2.1 jep disa 
prej parakushteve për një përfshirje të suksesshme të sektorit privat në realizimin e kujdesit shëndetësor.  
 

Kutia 0.1:  Faktorë të cilët prekin zhvillimin e sektorit privat në fushën e kujdesit shëndetësor 
 
Tre faktorë duhen të ekzistojnë për të mbështetur politikën efektive publike për ofruesit privat të kujdesit në një 
sistem shëndetësor: (i) hartuesit e politikave të kenë njohuri në lidhje me aftësitë, veprimtaritë dhe financat e sektorit 
privat; (ii) dialog i vazhduar midis palëve të interesuara publike dhe private për përmirësimin e shprehjes së 
politikave; dhe, (iii) instrumenta të institucionalizuar politikash për ndërveprim (sidomos për financimin, rregullimin 
dhe përhapjen e informacionit) ku sektori privat të kontribuojë në objektivat e përgjithshëm të politikës 
shëndetësore.  

Strategjitë për rritjen e kontributit të sektorit privat për objektivat shëndetësorë përfshijnë: (a) përdorimin e sektorit 
privat ekzistues në formën e kontraktimit, rregullimit, një game mekanizmash të afrimit me publikun (përhapje 
informacioni dhe edukim), kalimi i subvencioneve te ofruesit (sidomos OJQ) të cilët u shërbejnë të varfërve, ose e 
ushtrojnë aktivitetin në zona ku banojnë të varfër; (b) mbështetjen e rritjes së sektorit privat për të kontribuar për 
objektivat e rëndësishëm të sektorit në zonat e synuara përmes kontraktimit, subvencioneve dhe një kuadri 
rregullator; dhe, (c) konvertimi/privatizimi i ofruesve publikë në ofrues të sektorit privat.  

Burimi: Harding, A. (2001): Pjesëmarrja private në shërbimet shëndetësore, manual. Banka Botërore. 
 
71. Kuadri rregullator i Shqipërisë është i pamjaftueshëm për të përdorur siç duhet përfitimet 
e ofruesve të kujdesit shëndetësor të sektorit privat për sistemin shëndetësor. Sektori i kujdesit shën-
detsor karakterizohet nga një asimteri informacioni, e cila çon në të meta të tregut meqënëse konsuma-
torët e shërbimeve të kujdesit shëndetësor kanë informacion dhe njohuri teknike të pamjaftueshme për të 
gjykuar nëse po shërbehet me sasinë, llojin dhe cilësinë e duhur të kujdesit. Për rrjedhojë, qeveria duhet të 
luajë rolin e vet për të regulluar veprimtarinë e sektorit privat, për të siguruar që pacientën të mos jenë të 
rrezikuar dhe për të plotësuar standartet minimale të kujdesit. Kjo përfshin mes të tjerash paisjen e ofru-
esve me lejë, akreditimin dhe kontrollin e objekteve, krijimin e kërkesave të raportimit dhe hartimin e po-
litikave të çmimeve për kujdesin privat. Shumica e këtyre funksioneve janë ende të zhvilluara keq në Shq-
përi. Edhe pse ofruesit privat në Shqipëri duhet të kenë një lejë për të ushtruar aktivitetin, sistemi nuk zba-
tohet gjithmonë dhe MSH e ka të vështirë të hartojë dhe të zbatojë standarte për të siguruar cilësi të mjaf-
tueshme kujdesi dhe sigurinë e pacientëve. Për më tepër, as MSH as ndonjë organ tjetër nuk mban të dhë-
na të mjaftueshme për ofruesit privat; ka një informacion të pamjaftueshëm për veprimtaritë e sektorit pri-
vat në sistemin e kujdesit shëndetësor e kapaciteti për të monitoruar këto veprimtari në përgjithësi 
mungon.  
 
72. Me dhënien e autonomisë ofruesve privat dhe me zhvillimin e sektorit privat do të jetë e 
rëndësishme që Shqipëria të vendosë një kuadër të fuqishëm rregullator dhe të krijojë mekanizmat 
për të siguruar kontrollin e cilësisë. Një kuadër rregullator mbështetës për ofrimin privat të kujdesit 
shëndentsor është i një rëndësie të veçantë për të siguruar që sektori privat ndihmon në arritjen e 
qëllimeve të përgjithshme të sektorit siç janë rezultate shëndetësore të përmirësuara, rritje e efiçencës dhe 
kufizim i kostove. Nevojitet një sistem efektiv i rregullimit të sigurisë dhe të cilësisë dhe i inspektimit për 

33 Mjekeve te spitalit universitar u lejohet te angazhohen edhe ne praktike private. 
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të siguruar standarte të mjaftueshme të cilësisë për paisjet dhe objektet, dhe në veçanti për të mbrojtur 
pacientët dhe personelin nga praktikat e rrezikshme. Ekzistojnë një sere mekanizmash rregullatore dhe 
përzgjedhja e duhur varet kryesisht nga objektivat rregullatore, burimet financiare dhe njerëzore në 
dispozicion, dhe nga niveli i njohurive teknike në vend. Përveç legjislacionit dhe rregulloreve, licensimi i 
ofruesve, sistemi i akreditimit dhe i çertifikimit janë instrumenta bazë që përdorin vendet për të rregulluar 
ofrimin privat (por edhe atë publik) shëndetësor. Agjenci të pavarura rregullatore dhe organe të 
profesionistëve mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë fushë.  
 
73. Shqipëria ka ndërmarrë një punë të madhe për krijimin e standarteve për spitalet dhe ka 
nisur punën në drejtim të ngritjes së sistemit të akreditimit të spitaleve. Me mbështetjen e OBSH-së, 
Shqipëria ka hartuar 252 standarte gjithsej, të cilët mbulojnë fushat kryesore të funksionimit të spitaleve. 
MSH ka përgatitur gjithashtu edhe treguesit e monitorimit, të cilët, së bashku me standartet, përbëjnë një 
instrument për vlerësimin e jashtëm të spitaleve dhe një bazë për ngritjen e një programi akreditimi. 
Standartet po pilotohen tani në katër spitale të Shqipërisë (Berat, Lezha, Durres dhe në Spitalin e 
Sëmundjeve të Mushkërive në Tiranë) rezultatet e të cilit priten në fund të korrikut 2005. Këto pilotime 
mund të çojnë në disa ndryshime dhe në nevojën për t’u miratuar. MSH mendon gjithashtu të ngrejë një 
organ akreditimi, duke nisur me një zyrë brenda saj, e cila më vonë mund të jetë më e pavarur dhe të dale 
jashtë MSH. Arritjet e deritanishme janë me të vërtetë të mira. Megjithatë, përpara se të merret vendimi 
përfundimtar për mekanzimat e përshtatshëm për të arritur kontrollin e cilësisë në kontekstin shqiptar, u 
duhet dhënë përgjigje një sere pyetjesh të rëndësishme, pëfshirë pyetjen nëse ekzistojnë kapacitetet e 
burimeve financiare dhe njerëzore për të mbështetur një sistem akreditimi (shih Kutinë 2.1)  
 

Kutia 0.2:  Licensimi dhe akreditimi i ofruesve të kujdesit shëndetësor 
 

Licensimi dhe akreditimi.

Akreditimi është një mjet për të nxitur në mënyrë të rregullt përmirësimin e vazhdueshëm të cilsisë së 
shërbimeve shëndetësore. Akreditimi ndërthur përmirësimin dhe vlerësimin e brendshëm me mekanizmat e 
vlerësimit të jashtëm dhe përdor një grup standartesh, të hartuar ose të përshtatur sipas nevojave të një vendi. 
Spitalet mund të kërkojnë akreditimin e një agjencie ndërkombëtare akreditimi, por shumica e vendeve 
parapëlqejnë të zhvillojnë sistemet e tyre duke përshtatur modelet dhe standartet ekzistuese të shërbimeve. 
Akreditimit mund t’i nënshtrohen lloje të ndryshme ovruesish të kujdesit shëndetësor: spitale, qendra të kujdesit 
parësor, praktika të mjekëve të përgjithshëm, etj., si edhe mund të akreditohen edhe veprimtari apo departamente 
të veçanta (psh laboratore). Në shumicën e sistemeve të akreditimit, ofruesit kryejnë një vlerësim të brendshëm, 
duke punuar vazhdimisht për të arritur nivelin e kërkuar të kujdesit, ndërsa një organ akreditues ofron vlerësime 
të jashtme periodike dhe jep statusin e akreditimit ofruesit të shqyrtuar. Ky status mund të jepet me os epa kushte; 
për një periudhë standart ose për një periudhë të kufizuar. Në rastin e dytë, do të shpreheshin qartë nevojat për 
përmirësim. Ekzistojnë disa modele – të detyrueshme ose vullnetare, publike ose private – dhe vendet mund të 
kenë më shumë se një organizëm akreditues (psh veç për KSHP dhe veç për spitalet).  Shumë organe akreditimi 
ofrojnë edhe trajnim për personelin drejtues të ofruesve si edhe për vlerësuesit e jashtëm. 
 
Standartet e realizimit të shërbimit përmirësohen në mënyrë periodike për t’u përshtatur me zhvillimin e sektorit 
shëndetnsor në përjgithësi dhe me shkencën e mjekësisë dhe të infermieristikës në veçanti. Standartet mund të 
mbulojnë të gjitha aspektet e ofrimit të kujdesit shëndetësor, dmth burimet fizike dhe njerëzore, infrakstrukturën, 
drejtimin dhe administrimin, përbërësit organizativë, procese të ndryshme (klinike dhe administrative), si edhe 
rezultatet e dëshirueshme nga procesi i kujdesit. Nëse harrtohen dhe miratohen udhëzuesit e praktikës klinike, ata 
duhen prëfshirë në procesin e standarteve të akreditimit. Pëvoja ndërkombëtare ka treguar se çështjeve financiare 
dhe institucionale u duhet dhënë një zgjidhjeqysh në fillim në mënyrë që investimet për zhvillimin e sistemit të 
akreditimit të mos shkojnë dëm. Disa vende e kanë kuptuar se kostot e funksionimit të një sistemit akreditimi nuk 
mund të mobilizohen pas bërjes së investimeve të ngritjes dhe krijimit 
 
Futja e suksesshme e mekanizmave të përmirësimit të cilësisë në përgjithësi dhe i sistemve të akreditimit të në 
veçanti kërkojnë gjithashtu: (a) një ndërgjegjësim të personelit dhe pacientëve të spitaleve për rëndësinë e 
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përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë; (b) përfshirje aktive të drejtuesve të spitaleve në procesin e përmirësimit 
të cilësisë,  (c) emërim ose caktim të punonjësve të veçantë në spitale për t’u marrë përditë me çështjet e cilësisë 
dhe për të ndihmuar në përgatitjen për vlerësimin e brendshëm si edhe për atë të jashtëm; (d) trainim i një numri 
të mjaftueshëm vlerësuesish të jashtëm (I paraprirë nga një programi trajnim i trajnerëve); (e) sigurimi i kuadrit 
ligjor; dhe (f) përfshirja e Fondit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor ose i ndonjë agjencie tjetër.  
 
Me një sistemi licensimi një autoritet qeveritar i jep lejen një praktikuesi individ ose një organizate të kujdesit 
shëndetësor për të funksionuar ose për t’u angazhuar në profesion mbështetur në disa standarte minimale.
Përgatitja e një sistemi të të forte licensimi, mbështetur te standarte transparente licensimi për të siguruar një nivel 
minimal të kujdesit spitalor do të paraprinte në përgjithësi përgatitjen e një sistemi akreditimi i cili synon 
përmirësimin e vazhduar të cilësisë. 

74. Si prioritet të parë, sistemi i licensimit të ofruesve duhet të fuqizohet ndjeshëm për të 
shërbyer si një instrument që do të siguronte një cilësi më të lartë të kujdesit. Kjo do të kërkojë një 
veprim të shpejtë për të hartuar standartet e duhura të licensimit. Po ashtu duhet pare mundësia për të 
futur procedure të vërtetimit të nevojave për paisjet e nivelit të lartë dhe për procedurat me rrezikshmëri të 
lartë. Kjo do të ndihmonte mbështetjen e vendimeve të qarta dhe të informuara për investime të tilla dhe 
për të planfikuar me kujdes futjen dhe shprëndarjen e një teknologjie të tile mjekësore, e cila do të ishte 
thelbësore për kufizimin e kostove. 
 

E. SHFRYTËZIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR 

75. Të dhënat administrative sugjerojnë se shqiptarët kanë më pak kontakte jospitalore me 
ofruesit e kujdesit shëndetësor se banorët e vendeve të tjera të trevës së EAQ. Tabela 2.10 tregon 
normën mesatare vjetore të vizitave te objektet shëndetësore të KSHP në sektorin publik e cila ka rënë 
nga 1.78 në vitin 2000 në 1.6 vizita për frymë në vitin 2003. Kjo mund të jetë pjesërisht një reflektim i 
shfrytëzimit në rritje (paçka të vogël) të objekteve private nga ata të cilët janë të acaruar prej cilësisë së 
ulët të kujdesit që ofrohet në objekteve publike. Norma e vizitave për frymë e Shqipërisë është më poshtë 
se normat mesatare të vizitave të raportuara në EAQ, dhe më poshtë se vlerat e raportuar anë Maqedoni 
dhe Turqi dhe në Finlandë me një prej sistemeve shëndetësore më efiçente (Figura 2.3).  
 

Tabela 0.14:  Shfrytëzimi i kujdesit ambulator në objektet KSHP në Shqipëri, 2000-2003 
 

Vitet 
Vizita në KSHP  2000 2001 2002 2003 
Vizita gjithsej, në mijë 5,547 5,524  4,835  5,099  
Vizita për frymë / vit 1.78 1.76 1.53 1.61  
 
Vizita gjithsej / objekt/ ditë (300 ditë pune) 8.66 8.82 8.07 7.97* 

Shënim: Vizita/objekt/ditë mbështetet në të gjitha objektet e raportuara.  
Burimi: Ministria e Shëndetësisë.  
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Figura 0.3:  Normat e vizitave në KSHP për frymë në vit, krahasim midis vendeve 
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Burimi: Statistikat HNP, Banka Botërore. http://devdata.worldbank.org/hnpstats. 
 
76. Shfrytëzimi ambulator ndyrshon në mënyrë të konsiderueshme mes qarqeve. Vizitat shkojnë 
nga 3.2 vizita për frymë në Durrës në më pak se një në Dibër dhe Elbasan. Është interesente që Durrësi, i 
cili shfaq një normë më të madhe kontakti në tërësi, shfaq edhe vizitat më të ulëta për frymë në 
poliklinika, çka çon në ngarkesë më të madhe për mjekët e kujdesit parësor dhe pak kapacitet të pavënë 
në punë në këtë qark. Kjo mund të jetë pjesërisht një pasqyrim i faktit që projekti pilot i sigurimeve 
shëndetësore me Spitalin e Durrësit mund të ketë dhënë rezultate të mira përsa i përket rolit portier të 
mjekëve të përgjithshme. Nga ana tjetër, të dhënat tregojnë gjithashtu pamundësinë për ta luajtur këtë rol 
nga sistemi i kujdesit parësor në Qarkun e Tiranës ku janë 80 % e kontakteve në poliklinika, me gjithë 
punën e organziuar për të përmirësuar infrastrukturën e kujdesit parësor. Normat më të larta të vizitave 
vjetore raportohen në qendrat shëndetësore dhe poliklinkat dhe në dy qarqet me zonat më të mëdha të 
mbulmit, Durrës dhe Tiranë, çka tregon se zonat e mëdha të mbulimit nuk i pengojnë njerëzit të përdorin 
kujdesin shëndetësor. Këto norma më të larta të raportuara të kontakteve në Durrës dhe Tiranë kanë gjasa 
të rriten edhe më, po të kemi parasysh praninë krahasueshmërisht të lartë të ofruesve formal privat në këto 
qytete. Ato mund të pasqyrojnë një mbulim më të lartë me sigurime shëndetësore dhe në tërësi 
probabilitetin më të ulët për të paguar për kujdesin ambulatory në këto qytete krahasuar me pjesën tjetër 
të vendit (shih kreun 5). 
 
Tabela 0.15:  Numri i vizitave KSHP për frymë/vit, sipas qarqeve dhe objekteve shëndetësore, 2003 
 
Zona Qarqet Qendrat 

shëndetësore 
Ambulan

cat 
Poliklinikat Vizita në 

shtëpi HC 
Vizita në 
shtëpi HP 

Vizita 
gjithsej 

Berat 0.80 0.22 0.38 0.02 0.01 1.43 
Elbasan 0.53 0.13 0.32 0.01 0.01 0.99 
Gjirokaster 0.86 0.09 0.51 0.01 0.00 1.49 
Korce 1.13 0.28 0.57 0.03 0.01 2.02 

Qendër 

Shkoder 1.10 0.45 0.30 0.16 0.05 2.07 
Durres 0.78 1.37 0.24 0.02 0.75 3.16 
Fier 0.77 0.27 0.48 0.02 0.01 1.56 
Lezhe 0.47 0.14 0.72 0.02 0.03 1.39 

Bregdet 

Vlore 0.93 0.18 0.32 0.03 0.01 1.47 
Diber 0.29 0.18 0.31 0.03 0.01 0.82 Malësi 
Kukes 0.71 0.04 0.25 0.06 0.01 1.06 

Tirana Tirana  0.39 0.07 1.78 0.01 0.01 2.26 
Vizita vjetore për frymë 0.70 0.28 0.67 0.03 0.07 1.75 

Burimi: Treguesit shëndetësor të Shqipërisë për vitet 1993-2003 Ministria e Shëndetësisë. 
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E.1. Shfrytëzimi i kujdesit spitalor 
 
77. Edhe pse janë në fund të shkallës europiane, normat e shtrimit në spital në Shqipëri janë të 
ngjashme me vende të tjera të EJL.  Normat e shtrimeve në spital duken se kanë mbetur të 
qëndrueshme gjatë dhjetëvjeçarit të shkuar, me gjithë rritjet në fillim dhe në mes të viteve ’90. ka 
ndryshueshmëri  të theksuar në normat e shtrimit në spital (figura 2.4). Përqindja më e lartë e 
operacioneve kirurgjike në Durrës dhe në Tiranë sugjerojnë se një përqindje e madhe e popullsisë përreth 
shkojnë në këto qytete për trajtim spitalor, meqënëse shërbimet që kërkohen nuk gjenden ose nëse cilësia 
e spitaleve që ndodhen më pranë mendohet si e pamjaftueshme. 
 

Figura 0.4:  Shfrytëzimi i shërbimit spitalo për frymë në qarqe, 2003 
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Burimi: Ministria e Shëndetësisë 

E.2. Kërkesa për kujdesin mbështetur te gjetjet e anketës familjare 
 
78. Në këtë pjesë shqyrtohet shfrytëzimi i kujdesit spitalor dhe jospitalor mbështetur te të dhënat e 
anketës familjare nga LSMS të viteve 2002 dhe 2004. Analiza ofron informacion shtesë për rrethanat 
shoqërore, demografike dhe ekonomike të individëve të cilët janë të sëmurë, të cilët kërkojnë kujdes, 
sjelljen e tyre për të kërkuar kujdes dhe kënaqësinë nga kujdesi. Kjo analizë e shqyrton shfrytëzimin 
mbështetur te të gjithë individët si edhe dike pëfshirë vetëm të gjithë individët e sëmurë. Për të siguruar 
krahasueshmëri të dy grupeve të të dhënave, analiza është kryer duke marrë për bazë anketën e vitit 2002 
dhe jo LSMS e plotë. Anketa e vitit 2004 nuk përfshin informacion për të ardhurat apo shpenzimet 
familijare. Duke pëdorur ndryshoret e pesëshoreve të statusit shoqëror dhe ekonomik të cilat janë 
identifikuar në LSMS e vitit 2002 për t’i klasifikuar familjet e intervistuara në vitin 2004 mund të 
shkaktojë rezultate të padëshiruara meqënëse presupozon që familjet nuk e kanë ndryshuar pozicionin e 
tyre në renditjen shoqërore dhe ekonomike qysh prej vitit 2002.  Për rrjedhojë, analiza shoqërore 
ekonomike është e kufizuar me të dhënat e vitit 2002. 
 
E.3. Sëmundshmëria e vetëraportuar dhe kërkimi i kujdesit në vitet 2002 dhe 2004 
 
79. Sipas LSMS 2002 rreth 16 % e të gjithë personave të intervistuar raportuan sëmundje kronike 
gjatë tre muajve përpara intervistës dhe 14 % kishin një sëmundje të papritur gjatë katër javëve përpara 
intervistës34. Femrat kanë më shumë gjasa për t’u sëmurur se meshkujt, dhe sëmundjet kronike janë më të 
shpeshta mes atyre që jetojnë në zona të tjera qytetëse krahasuar me Tiranën dhe me zonat fshatare dhe 

34 Banka Botërore: Një vlerësim i varfërisë në Shqipëi. Nëntor 2003. Shih Tabelën 5.4, faqe 75. 
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midis jo të varfërve; ndërsa sëmundja e papritur ishte më e shpeshtë mes popullsisë fshatare dhe tejet të 
varfërve. 
 
80. Tabela 2.16, që shfrytëzon të dhënat bazë vetëm për vitet 2002 dhe 2004, tregon një përqindje më 
të madhe të personave të intervistuar në vitin 2004 se në vitin 2002 që raportojnë se kanë pasur një 
sëmundje. Ky dallim mund të lidhet me faktin që njerëzit e kanë të vështirë të bëjnë një vetëvlerësim të 
gjendjes së tyre shëndetësore dhe të përcaktojnë sëmundjen, sidomos nëse nuk janë diagnostikuar nga një 
ofrues i kujdesit shëndetësor, ose nëse nuk informohen për diagnozën. Në të dy vitet, sëmundjet kronike 
dhe ato të papritura ishin ndjeshëm më të shpeshta te femrat se te meshkujt, dhe fshatarët kanë raportuar 
një numër ndjehsëm më të madh sëmundjesh të papritura se banuesit në qytet. 
 

Tabela 0.16:  Përqindja e personave me sëmundje kronike dhe akute, sipas gjinisë dhe moshës, 
2002-2004 

 
Gjinia Zona Viti 

anketës 
Sëmundje 

Femra Meshkuj Fshat Qytet 
Kronike 16.09** 11.96 14.05 14.16 

Të papritura  14.89** 12.76 15.72* 10.33 

 
2002 

Gjithsej  26.62** 21.97 25.64* 21.95 
Kronike 25.92** 19.04 22.71 22.68 

Të papritura  12.52** 5.15 11.08** 6.13 

 
2004 

Gjithsej  33.69** 21.73 29.21 26.46 
Për një krahasim me LSMS, shih Tabelën 5.4 në Vlerësimin e Varfërisë. Niveli i ndjeshmërisë midis ndryshoreve urban/rural, 
femra/meshkuj:  * p-vlera<0.05;  ** p-vlera<0.01. 
Burimi: LSMS 2002 dhe 2004.  

 
81. Në vitin 2004 ka pasur një përqindje më të vogël të atyre që raportuan se ishin sëmurur e 
që kishin kërkuar kujdes se në vitin 2002. Të qenit i mbuluar nga sigurimet i rrit gjasat për të 
kërkuar kujdes.  Tabelat 2.17 dhe 2.18 tregojnë pëqindjen e individëve të cilët kanë pasur kontakte 
spitalore ose ambulatore (me përjashtim të dentistëve dhe të farmacistëve) sipas tipareve shoqërore, 
demografike dhe ekonomike për të gjithë popullsinë. Në të dy vitet, personat e siguruar kanë raportuar një 
normë më të lartë kontakti se të sëmurët e pasiguruar, ndërkohë që nuk ka asnjë dallim përsa i takon 
vendbanimit apo grupeve shoqëroro-ekonomike35. Të dhënat tregojnë po ashtu një rënie të kërkimit të 
kujdesit nga të sëmurët, me një rënie më të theksuar te popullsia në fshat dhe te të pasiguruarut. Këto 
rezultate nuk ndryshojnë qoftë kur përfshijmë të gjithë kujdesin shëndetësor qoftë kur marrim vetëm 
kujdesin spitalor. Kur merren vetëm ata që sëmuen papritur, edhe vendi i banimit ka një ndikim, me një 
rritje të ndjeshme të pëqindjes së popullsisë në qytet që kërkon kujdes në të dy vitet. 
 

Tabela 0.17:  Përqindja e personave me kujdes spitalor ose jospitalor 
 
Viti Femra Meshkuj Qytet Fshat Siguruar Pasiguruar Të gjithë 
Në përqindje të të gjithë personave 
2002 19.38** 14.35 16.01 17.31 22.06** 15.26 16.86 
2004 18.44** 10.96 15.90 14.29 21.67** 8.31 14.94 
Në pëqindje të personave të sëmurë 
2002 38.61 38.48 37.48 39.12 44.84** 34.45 38.56 
2004 34.50 30.94 34.20 32.47 39.41** 23.63 33.19 

Niveli i ndjeshmërisë midis ndryshoreve shoqëroro-demografike:  * p-vlera<0.05;  ** p-vlera<0.01. 
Burimi: Të dhëna të panelit LSMS 2002 dhe 2004. 

35 Në vitin 2002, u bë pyetja nëse një person kishte kërkuar kujdes gjatë katër javëve të fundit pavarësisht gjendjes 
shëndetsore; ndërsa në vitin 2004 pyetja lidhej drejtpërdrejt me një sëmundje të raportuar.  
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82. Të dhënat e vitit 2002 konfirmojnë probabilitetin e rritjes së përqindjes së personave që 
kërkojn kujdes me rritjen e statusit shoqëroro-ekonomik, pavarësisht nëse e gjithë popullsia merret në 
konsiderate apo vetëm ata të cilët thonë se kanë qenë të sëmurë. Të dhënat tregojnë edhe një përqindje më 
të lartë sëmundjesh kronike në grupet me të ardhura më të larta, çka mund të lidhet me një diagnostikim 
më tëmirë në grupet me të ardhura të larta. Analiza me shumë ndryshore e konfirmon faktin se gjasat për 
të kërkuar kujdes rriten me rritjen e nivelit të të ardhurave, të nivelit arsimor dhe të mbulimit me sigurime 
të një personi36.

Figura 0.5:  Sëmundjet e vetëraportuara dhe kërkimi i kujdesit sipas pesëshoreve të shpenzimeve 
familjare, 2002 
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Burimi: LSMS 2002 

 
E.4. Vendndodhja e ofruesit të shërbimit 
 
83. Pjesa më e madhe e atyre që kërkojnë kujdes shëndetësor e kërkojnë në një objekt publik, 
por shfrytëzimi i ofruesve privat u rrit paksa nga viti 2002 në vitin 2004. Tabela 2.17 tregon se në të 
dy vitet rreth 90 përqind e popullsisë kërkuan kujdes në një object publik, por përqindja e atyre që 
kërkuan kujdes privat u rrit si për të qëmurët kronik ashtu edhe për ata akut gjatë dy viteve. Kjo rritje u bë 
kryesisht në kurriz të atyre që kërkuan kujdes nga një infermiere.  
 

Tabela 0.18:  Përqindja e personave me kujdes jospitalor, sipas gjendjes shëndetësore, 2002-2004 
 

Nëse kanë kërkuar kujdes në një object jospitalor 

Personi ka pasur: Objekt publik 
Kujdes 

infermieristik Kujdes privat 
Të dyja, publik 

dhe privat 
Sëmundje kronike  

2002 90.32 17.75 12.20 8.29 
2004 87.14 10.01 15.66 7.65 

Sëmundje e papritur  
2002 88.01 27.04 8.80 5.54 
2004 88.62 14.92 11.00 5.08 

Burimi: Të dhëna të panelit LSMS 2002 dhe 2004. 
 

36 Një vlerësim i varfërisë në Shqipëri. 
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84. Një përqindje e ndjeshme e atyre që kanë kërkuar kujdes e kapërcejnë kujdesin parësor 
dhe kërkojnë kujdes në poliklinika dhe spitale. Të dhënat e vitit 2004 mundësojnë dallimin midis 
objekteve publike dhe tregojnë se mbi 40 përqind e të sëmurëve e kanë kërkuar kujdesin në një 
poliklinikë ose spital, dhe jo në nivelin e kujdesit parësor (tabela 2.17 dhe Aneksi 1). Ndërkohë që të 
dhënat nuk mundësojnë përcaktimin e numrit të atyre që i janë drejtuar poliklinikës pa rekomandim, të 
dhënat nxjerrin në pah një përqindje tejet të lartë të popullsisë që kërkon kujdes në objekte të niveleve më 
të larta ku kanë më shumë gjasa të paguajnë më shumë pagesa nga xhepi si për udhëtim ashtu edhe për 
trajtim. Të dhënat tregojnë edhe se te të sëmurët kronikë, fshatarët dhe të pasiguruarit kanë më shumë 
gjasa të t’i drejtohen një poliklinike. Edhe studime të tjera kanë gjetur se një përqindje e madhe e 
personave e kapërcejnë kujdesin parësor duke u drejtuar në një poliklinikë ose spital. Këto studime kanë 
gjetur gjithashtu që ata që banojnë në fshat dhe grupet me të ardhura më të pakta kanë më shumë gjasa se 
të tjerët për të bërë këtë kapërcim37, edhe pse gjasat për të paguar për kujdesin ishin ndjeshëm më të larta 
në poliklinika dhe spitale se në qendrat e KSHP. 
 
85. Kjo sugjeron se sistemi i pritës që pret qeveria të luajnë MjP nuk po funksionon. Grupet me 
të ardhura më të pakta, të pasiguruarit dhe fshatarët e kërkojnë kujdesin në objekte të niveleve më të larta 
ku shpresojnë të gjejnë kujdes të një cilësie më të lartë, pasije më të mira dhe një gamë më të gjerë 
shërbimesh. Normat e ulëta të vizitave për frymë në KSHP të ndërthurura me informacionet gojore 
tregojnë se shumica e personave të cilët u drejtohen ofruesve KSHP shkojnë vetëm për të marrë receta për 
barna të rimbursueshme nga ISKSH-ja. Për 60 përqind të popullsisë që nuk përfiton nga skema e barnave 
e ISKSH-së, cilësia e ulët e ofruar në KSHP ia vlen më mire të harxhohet më shumë kohë e para për t’iu 
drejtuar drejtpërdrejt objekteve të niveleve më të larta ose ofruesve private. Anketat me grupe diskutimi 
treguan se problemet e cilësisë në nivel QSHP përfshijnë mungesën e paisjeve, të barnave dhe të 
materialeve mjekësore, kapacitet teknik të pamjaftueshëm të personelit mjekësor, mungesë të pastërtisë 
dhe të një mjedisi të përshtatshëm si edhe kushte të këqija fizike të objekteve shëndetësore38. Ata treguan 
gjithashtu që cilësia e kujdesit përmirësohet kur bëhen pagesa informale. I njëjti studim ka konstatuar se 
MjP shpesh i drejtojnë pacientët në objektet e nivelit më të lartë sepse nuk u lejohet ose nuk kanë aftësinë 
për të ofruar një shërbim të caktuar.  
 
Tabela 0.19:  Vendndodhja e kërkimit të kujdesit për personat që raportojnë sëmundje akute, 2004 
 

Lloji i ofuesit gjatë 4 javëve të fundit përpara intervistës Prevalence e 
sëmundjeve 
të papritura 

Ofrues 
privat 

Klinikë 
publike 

Poliklinikë, 
Spital 

(ambulatory) 

Spital 
(me 

shtrim) 

Farmaci 

Femra 12.52** 7.22 40.66 36.55 4.25 11.32 
Meshkuj 5.15 11.03 38.75 41.77 5.85 2.60 
 
Qytet  6.13 4.88 45.49 32.71 4.02 12.9 
Fshat  11.08** 9.75 37.57 40.33 4.94 7.42 
 
Siguruar  9.75 10.60 46.20 26.70 7.07 9.43 
Pasiguruar 8.41 4.92 32.38 52.26 1.47 8.97 
 Pearson Chi2(4) = 11.042; p<0.05 
Gjithsej 9.07 8.13 40.2 37.80 4.63 9.23 

Niveli i ndjeshmërisë:  * p-vlera<0.05;  ** p-vlera<0.01. 
Burimi: Të dhëna të panelit LSMS 2004 

 

37 Hotchkiss (2005) 
38 ACHO (2003): Shikimi i shëndetsisë në nivel vendor: rezultatet e një vlerësimi cilësor me palët e interesuara në 
Shqipëri. Raporti Përfundimtar.  
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E.4.1. Shtrimi në spital 
 
86. Normat e shtrimit në spital të vetëraportuara janë më të ulëta në Tiranë se në pjesën tjetër 
të vendit. Gjatë vitit 2002, rreth 4 % e të gjithë personave të intervistuar ishin shtruar gjatë vitit të fundit 
përpara intervistës. Të dhënat e plota të LSMS 2002 treguan se banorët e Qarkut të Tiranës raportuan 
norma më të ulëta të shtrimit në spital gjatë vitit të fundit (2.5%) krahasuar me zonat e tjera qytetëse 
(4.7%) dhe me zonat fshatare (4.6%); një konstatim që mbështetet edhe nga anketa të tjera të cilat 
sugjerojnë që familjet fshatare kanë më shumë gjasa për të kërkuar kujdes spitalor se familjet qytetëse39.
Tabela 2.20 (e cila mbështetet vetëm te të dhënat e panelit) tregon shtrimi në spital hasej më shumë te 
femrat se te meshkujt si edhe më shumë te të siguruarit se te të pasiguruarit në vitin 2004.  
 

Tabela 0.20:  Përqindja e qëndrimit në spital, sipas tipareve shoqëroro-ekonomke, në % të totalit 
 

Viti Femra Meshkuj Qytet Fshat Siguruar Pasiguruar Të gjithë 
2002 4.83** 3.27 3.85 4.19 3.61 4.31 4.07 
2004 5.20* 3.71 5.00 4.16 6.58** 2.45 4.50 
Niveli i ndjeshmërisë midis ndryshoreve shoqëroro-ekonomike:  * p-vlera<0.05;  ** p-vlera<0.01. 
Burimi: Të dhënat e panelit LSMS 2002 dhe 2004. 

 
E.4.2. Niveli i kënaqjes nga kujdesi spitalor 
 
87. Edhe pse pjesa më e madhe e popullsisë është e kënaqur me kujdesin e përfituar, një në 
pesë pacientë spitalorë janë të pakënaqur.  Në vitin 2004, pjesa më e madhe e pacientëve ishin të 
kënaqur ose shumë të kënaqur me kujdesin ambulatory dhe spitalor të marrë në spitale, ndërsa rreth 15% 
nuk ishin aspak të kënaqur. Nuk ka dallime midis grupeve shoqëroro-demografike.  
 

Figura 0.6:  Niveli i kënaqjes nga kujesi spitalor dhe ambulator në spitale, 2004 
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Burimi: Të dhëna të panelit LSMS 2004 
 
E.4.3. Arsyet e vonesës në kërkimin e kujdesit ose e përjashtimit nga kujdesi 
 
88. Të paktën një e katërta e atyre që nuk kërkojnë kujdes spitalor kur sëmuren vonojnë t’u 
drejtohen spitaleve sepse nuk kanë para për të përballuar këtë kujdes. Nga të gjithë personat e 
intervistuar në vitin 2002, rreth 5% përmendën se iu ishte dashur ta shtynin kërkimin e kujdesit kur kishin 
qenë të sëmurë, që ishte njësoj në të gjitha grupet shoqëroro-demografike dhe ekonomike. Kur u pyetën 

39 Shih Hotchkiss et al. (2004) 
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për arsyen, 44% mendonin se shëndeti mund t’u përmirësohej pa kujdes, ndërsa 27% nuk kishin para për 
të kërkuar kujdes. Për 26% largësia nga objekti shëndetësor përbënte një pengesë. Pamundësia financiare 
u përmend nga 65% e “vonuesve më të varfër”, krahasuar me 9% të “vonuesve më në gjendje”, ku këta të 
fundit ankoheshin më shumë për pengesën e largësisë. Kjo ijep një tjetër prespektivë “çështjes së 
largësisë”, duke sugjeruar që personat më në gjendje kanë më shumë pretendime në lidhje me largësinë, 
ndërsa pengesat financiare të krijuara nga pagesat formale dhe joformale janë kufuzime për grupet me të 
ardhura më të pakta. Të dhënat e vitit 2004 tregojnë se pamundësia financiare dhe alrgësia ishin 
përcaktorë më pak të rëndësishëm për moskërkimin e kujdesit, ndërsa përqindja e atyre që mendonin se 
gjendja e tyre nuk ishte e rëndë ishte rritur.  
 
89. Një e dyta e atyre që nuk e kërkonin kujdesin spitalor kur merrnin rekomandim për të 
shkuar në spital, nuk shkojnë sepse nuk kanë para për ta përballuar këtë kudjes. Në vitin 2002, 
rreth 5% e të gjithë personave ishin dërguar me rekomandim në spital gjatë 12 muajve të fundit por nuk 
nuk kishin shkuar. Moszbatimi i rekomandimit për të shkuar në spital është njësoj i hasur në të gjithë 
grupet shoqëroro-demografike dhe ekonomike, sikurse edhe arsyet për një gjë të tillë, ku 50% përmendin 
çmimin e kujdesit si pengesë kryesore, e ndjekur nga shpresa se do të bëhen më mirë (20%).   
 
90. Në vitin 2002, rreth 1% e të gjithë personave raportuan se nuk e kishin pranuar kujdesin nga një 
ofrues i kujdesit shëndetësor, çka lidhej kryesisht me pamundësinë e personave për të paguar (75%) ose 
ngaqë objekti shëndetësor është vetëm për banorët që jetojnë në zonën e mbulimit. Rreth 53% e të gjithë 
personave kishin të drejtë për zbritje çmimi të barnave, që ka probabilitet më të madh (p<0.01) te 
personat më në gjendje, të siguruarit dhe banorët e fshatit. Megjithatë, rreth 23% e atyre që e kishin këtë 
të drejtë nuk mund të përfitonin nga kjo e drejtë kur u nevojiteshin barna. Përjashtimi nga përfitimet nga 
barnat kishte më shumë probabilitet te banorët e fshatit se te ata të qytetit (p<0.05), dhe te të pasiguruarit 
(p<0.001). Arsyet administrative janë pengesat kryesore që personat të shfrytëzojnë përfitimet për barnat 
ku 56% e atyre që ishin të prjashtuar nga përfitimet, nuk e kishin marrë dokumentin që i identifikonte si 
pëfitues. 17% të tjerë nuk mund të pëfitonin nga zbritja e çmimit të barnave sepse nuk kishte barna.  
 

F. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

91. Rrjeti ofruesve publikë të Shqipërisë vuan nga mosefiçenca të konsiderueshme të cilat 
pasqyrohen në produktivitetin e ulët në të gjitha nivelet e kujdesit. Shfrytëzimi i kujdesit ambulator 
është i ulët krahasuar me vendet e tjera, çka shkakton një nënshfrytëzim të sistemit shëndetësor dhe 
burime të pashfrytëzuara. Përqindjet e vizitave apmulatore janë më të ulëta në zonat malore dhe në qarkun 
e Elbasanit, si edhe nëpër ambulancat në të gjithë vendet. Shfrytëzimi i kujdesit është më i vogël te grupet 
me të ardhura të pakta, të pasiguruarit dhe banorët e zonave malore, që nënkupton një pabarazi të 
shfrytëzimit të kujdesit dhe të aksesit në të. Një përqindje e madhe e atyre të cilët kërkojnë kujdes u 
drejtohen objekteve të niveleve më të larta, në kërkim të një cilësie më të madhe kujdesi, edhe pse kjo 
nënkupton shpenzime më të mëdha nga xhepi dhe largësi më të mëdha udhëtimi. Banorët e zonave 
fshatare, grupet me të ardhura më të pakta dhe të pasiguruarit kanë më shumë gjasa ta kapërcejnë KSHP. 
Ka një ndryshueshmëri të madhe midis qarqeve në lidhje me zonat e mbulimit të KSHP, por zona më të 
mëdha mbulimi nuk duan të thonë me domosdo shfrytëzim më të ulët për frymë, që sugjeron se ka 
hapësirë për t’i zmadhuar zonat e mbulimit, me rritjen e cilësisë dhe të fushës së shërbimeve të ofruara në 
objektet e KSHP të cilat u shërbejnë zonave më të mëdha. Në përgjithësi, ekziston nevoja për të 
harmonizuar më mire ofertën e infrastruktures, paisjeve dhe burimeve njerëzore me shëndetin e popullsisë 
përmes përgatitjes së hartave rajonale të KSHP të cilat pasqyrojnë shpërndarjet e tanishme të popullsisë 
dhe kërkesën për kujdes shëndetësor.  
 
92. Rrjeti i kujdesit parësor lipset të harmonizohet më mirë me kërkesën për këtë kujdes. Në 
përgjithësi, ekziston nevoja për të harmonizuar më mirë ofertën e infrastrukturës, paisjeve dhe burimeve 
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njerëzore me nevojat shëndetësore të popullsisë përmes përgatitjes së hartave rajonale të KSHP të cilat të 
reflektojnë shpërndarjen aktuale të popullsisë, kërkesën ekzistuese dhe atë të pritshme për kujdes 
shëndetësor dhe përmirësimet e efiçencës. Informacioni në botë dhe përvoja e sapofituar me aktivitetet e 
mbështetura nga USAID në Shqipëri tregojnë se produktiviteti i KSHP mund të rritet ndjeshëm nëse 
përmirësohen aftësitë e personelit të ofruesve të KSHP, nëse furnizohen më mirë objektet me materiale 
dhe paisje dhe nëse zgjerohet fusha e shërbimeve të ofruara. 
 
93. Përgatitja dhe miratimi i një masterplani të rrjetit të spitaleve është një parakusht i 
rëndësishëm për investimet e orientuara mirë në të ardhmen në sektorin spitalor. Rrjeti i spitaleve 
karakterizohet nga një numër i madh spitalesh të vogla me norma zënieje të ulëta, meqë pacientët i 
anashkalojnë këto spitale për shkak të cilësisë. Gjashtë nga 12 qarqe kanë norma zënieje spitali më pak se 
40%, ndërsa vetëm Tirana, Dibra dhe Lezha shfaqin norma zëneje rreth 50 përqind. Nosmat e zënies do 
ishin edhe më të ulëta sikur pacientët të mos e anashkalonin sistemin KSHP dhe sikur spitalet të mos 
bënin shtrime të panevojshme. Numri i madh spitaleve me norma të ulëta të zënies së shtretërve dhe me 
raporte të larta personeli ngrenë shqetësime të mëdha në lidhje me kostot fikse, shfrytëzimin joefektiv të 
burimeve të kufizuara dhe me kontrollin e cilësisë në spitalet shqiptare. Disa spitale shfaqin një mbiofertë 
të departmentëve të njëjtë të cilët mund të shkrihen në një, për të mundësuar rritjen e efiçencës. Drejtuesit 
e spitaleve nuk kanë as shtysat as autoritetin për të ndërmarë ndryshime për të përmirësuar efiçencën dhe 
cilësinë e funksionimit të tyre. Finalizimi i hartës së spitaleve të vendit është një parakusht i rëndësishëm 
për të orientuar investimet e ardhshme në infrastrukturën spitalore të Shqipërisë. Ndërkohë që duhen 
marrë parasysh shqetësimet e vënies së shërbimeve në dispozicion të njerëzve, ekziston nevoja për të 
pakësuar numrin e madh të spitaleve të vogla e të pashfrytëzuara sa ç’duhet. Duhen konsoliduar 
departamentet e shumta me të njëjtin profil brenda një zone mbulimi ose edhe brenda një spitali. Meriton 
të shqyrtohet gjithashtu edhe vendimi për të ngritur një spital rajonal i cili të ofrojë një gamë të 
konsiderueshme shërbimesh në secilën prefekture, po të kemi parasysh buimet e kufizuara të Shqipërisë 
për të mbajtur këtë rrjet. Një përdorim më efektiv i burimeve të kufizuara do të thoshte një numër më i 
vogël spitalesh të paisura dhe të mbajtura më mirë të cilat do të ofronin shërbime të një cilësie më të lartë 
në më shumë se një qark. Funksionet e drejtimit dhe llogaridhënia për burimet duhet të unifikohen në 
nivel objekti. Duhet t’u jepen shtysa drejtuesve për të organizuar realizimin e shërbimeve shëndetësore 
me efektivitet të kostos.  
 
94. Ekziston nevoja për të përmirësuar ndjeshëm cilësinë e kujdesit të ofruar. Anketat me 
pacientët e vënë theksin te probleme të rënda të cilësisë, të cilat përfshijnë: cilësi të ulët të kujdesit; 
papastërti në spitale; mungesë të barnave, bazës materiale dhe paisjeve; fushë e kufizuar shërbimesh të 
ofruara në objektet e KSHP; shprehi të pakta të personelit mjekësor dhe nivel i cilësisë në kushtëzuar nga 
vlefta e pagesave informale. Strategjia e Qeverisë për Sektorin e Shëndetësisë synon të përmirësojë 
gejndjen shëndetësore të popullsisë duke përmirësuar disponibilitetin e shërbimeve shëndetësore me cilësi 
të lartë. Për të arritur këtë qëllim ambicioz, lipset një punë e madhe në objektet publike të KSHP dhe në 
spitale në lidhje me standartet e kujdesit, kontrollin e cilësisë, mbrojtjen e konsumatorëve dhe 
përmirësimin e aftësive të personelit mjekësor. Futja e një sistemi të përmirësimit të cilësisë do të kërkojë 
një qasje me shumë drejtime e cila përfshin menaxherët e objekteve, personelin e emëruar në to, 
vlerësuesit e jashtëm dhe institutin e sigurimeve shëndetësore si agjencia blerëse e shërbimeve 
shëndetësore. Kjo do të kërkojë edhe ndërgjegjësimin në lidhje me rëndësinë e përmirësimit të vazhduar 
të cilësisë si te personeli mjekësor ashtu edhe te popullsia në përgjithësi. Puna për vendosjen e standarteve 
do të duhet të plotësohet me përmirësimin e aftësive të personelit mjekësor. 
 
95. Lipset të fuqizohet kuadri rregullator i Shqipërisë për të shfrytëzuar siç duhet përfitimet e 
ofruara nga ofruesit e kujdesit të sektorit shëndetësor privat. Me rritjen e autonomisë së ofruesve 
publik dhe me zhvillimin e mëtejshëm të sektorit privat, Shqipërisë do t’i duhet të zbatojë një kuadër të 
forte rregullator dhe të ngrejë mekanizma për kontrollin e cilësisë. Lipset një sistem efektiv i rregullimit 
dhe inspektimit të sigurisë dhe cilësisë për të siguruar standarte të mjaftueshme për paisjet dhe objektet, 
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dhe në veçanti për të mbrojtur pacientët dhe personelin nga praktikat e rrezikshme. Si prioritet kryesor, 
duhet përmirësuar sistemi i licensimit të ofruesve dhe duhet përfunduar puna për krijimin e standarteve të 
cilësisë. MSH lipset gjithashtu të krijojë kuadrin rregullator dhe të ngrejë kapacitetet për të monitoruar 
veprimtarinë e ofruesve të sektorit privat. 
 
96. Baza e informacionit e sektorit të shëndetësisë kërkon fuqizim.  Një bazë më e mire 
informacionesh për ndjekjen e rezultateve të punës është thelbësore për të mbështetur vendimet për 
shfrytëzimin më të mire të burimeve. Duhen mbledhur informacione për shfrytëzimin, koston, financat 
dhe disponibilitetin e barnave dhe të bazës materiale në objektet shëndetësore publike dhe private. 
Mbështetur te rezultatet dhe për të ndihmuar në arritjen e qëllimeve të përgjithshme të sektorit të 
shëndetësisë, duhen marrë vendime për drejtimin dhe për akordimin e burimeve.  
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Aneksi 2.1:  Ku kërkohet kujdesi 
 

Ky aneks jep një informacion në lidhje me vendin ku është kërkuar kujdes nga të sëmurët kronikë në vitin 
2004 dhe nga e gjithë popullsia, pavarësisht në kanë qenë të sëmurë ose jo, në vitet 2002 dhe 2004. 

 
Tabela A2.1 - Ku e kanë kërkuar kujdesin personat që kanë raportuar sëmundje kronike, 2004 

 
Lloji i ofruesit gjatë 4 javëve të fundit përpara 

intervistës 
Prevalenca e 
sëmundjeve 

kronike Ofrues 
privat 

Klinikë 
publike 

Poliklinikë, 
spital OPat 

Farmaci 

Femra 25.92** 13.71 44.49 37.90 3.90 
Meshkuj 19.04 12.79 38.05 45.83 3.33 
 
Qytet 22.68 9.07 45.26 40.76 4.91 
Fshat 22.71 16.58 39.69 40.96 2.77 
 
Siguruar 33.61** 12.87 43.73 40.83 2.57 
Pasiguruar 11.96 15.02 36.47 41.02 7.49 
Gjithsej 22.70 13.36 42.08 40.87 3.69 
Niveli i ndjeshmërisë:  * p-vlera<0.05;  ** p-vlera<0.01. 

 

Tabela A2.2 - Lloji i shërbimit, sipas tipareve individuale, 2002 (N = 7,464) 
 
Treguesi Publik Ambulat Infermier Privat Dentist Blerje barnash 
Përqind e të gjithë personave 
Meshkuj 12.03 3.21 1.14 16.29 14.16 
Femra 14.63** 4.0 1.8* 22.54** 15.23 
 
Siguruar 18.13** 3.16 2.05* 19.84 15.85 
Pasiguruar 10.85 3.86 1.18 19.34 14.71 
 
Qytet 12.67 2.08 1.74 21.62 12.39 
Fshat 13.74 4.43** 1.34 18.4 15.93* 
 
Më të varfërit 11.22 3.64 0.89 16.73 11.29 
Q2 12.23 3.08 0.96 17.88 14.11 
Q3 16.24 4.20 1.66 21.48 17.43 
Q4 15.43 4.19 2.05 22.87 18.52 
Më në gjendje 14.63 3.10 3.50 23.97 16.56 
Pearson Chi2 P<0.05  P<0.05 P<0.01 P<0.01 
Gjithsej (%) 13.37 3.62 1.48 19.51 14.71 
Niveli i ndjeshmërisë:  * p-vlera<0.05;  ** p-vlera<0.01. 
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Tabela A2.3 - Lloji i shërbimit jospitalor, sipas tipareve individuale, 2004 (N =5,519) 

 
Treguesi Publik Ambulat Infermier Privat Dentist Spital OPat 
Përqind e të gjithë personave 
Meshkuj 6.96 0.64 0.10 14.76 3.30 
Femra 11.84** 2.18** 2.05* 23.25** 4.90* 
 
Siguruar 13.90** 2.24** 2.15** 18.70 5.92** 
Pasiguruar 5.27 0.69 0.97 19.86 2.41 
 
Qytet 10.98 1.11 1.42 21.48 2.97 
Fshat 8.58 1.69 1.65 17.79 4.96* 
Gjithsej  (%) 9.55 1.46 1.56 19.28 4.15 
Niveli i ndjeshmërisë:  * p-vlera<0.05;  ** p-vlera<0.01. Shënim: mundësia e përgjigjes është po ose jo për secilin ofrues. 
 
Përshkrim i grupit të të dhënave të LSMS të përdorura këtu 
 
LSMS 2002 mbështetet në një kampion probabiliteti njësish familjare (HUs) në 16 grupet e kuadrit të 
kampionit. Ndahet në 3 zona: Bregdetare, Qendrore dhe Malore. Zonat urbane të Tiranës merren si zonë 
më vete. LSMS 2002 u krye me një numër gjithsej prej 3599 familje dhe përfaqëson nivelin zonal 
(Malore, Qendrore, Bregdetare dhe Tirana) si edhe ndarjen fshat-qytet.   
 
Anketat e Panelit të Shqipërisë (APS) 2002 (vala 1) përfshin 1,741 familje paneli (891 urban, 850 rural) 
me 7,475 anëtarë që përfshijë fëmijë nën moshën 15 vjeç, të cilët janë zgjedhur nga familjet e përfshira në 
LSMS 2002. Për APS 2004 (vala 3) është përdorur një pyetësor i vetëm për familjet për të mbledhur 
informacion për 1,797 familje me 7,476 anëtarë, duke përfshirë fëmijë nën moshën 15 vjeç. Kampioni i 
APS 2004 përfshin 7,212 individë të cilët ishin përfshirë në valën e parë (viti 2002) ose të dytë (viti 
2003), dhe 264 anëtarë të rinj. Analiza është kryer duke krahasur vlerat për të gjithë individët e 
intervistuar në APS 2002 ose 2004. Të dy APS ishin përfaqësuese vetëm për zonat urbane dhe rurale dhe 
jo në nivel rajonal. Kampionet e APS ishin hartuar për të minimizuar ndryshueshmërinë në probabilitetet 
e përzgjedhjes së familjeve. Kjo pjesë jep një përmbledhje të gjetjeve që janë paraqitur në Vlerësimin e 
Varfërisë në Shqipëri mbështetur në të dhënat e LSMS 200240, dhe përdor të dhënat e panelit të APS 2002 
dhe 2004 për të kryer analiza shtesë për krahasim. Analiza kryhet në STATA8 duke përdorur komandat 
“svydes”. Përdoren gjetje nga studime të tjera për të interpretuar gjetjet.  
 
Pyetësori i panelit i përdorur në vitin 2004 nuk mblidhte asnjë të dhënë monetare apo jomonetare për 
konsumin për të llogaritur statusin shoqëroro-ekonomik të familjeve apo për të testuar saktësinë e 
treguesve të tërthortë. Përdorimi i ndryshoreve të pesëshoreve të statusit shoqëroro-ekonomik që u 
identifikuan në LSMS 2002 për të klasifikuar familjet e intervistuara në vitin 2004 mund të sjellë rezultate 
jo të kënaqshme meqë ka për bazë supozimin që familjet nuk e kanë ndryshuar renditjen e tyre sipas 
statusit shoqëroro-ekonomik qysh prej vitit 2002.  Për rrjedhojë, analiza shoqëroro-ekonomike kufizohet 
me të dhënat e vitit 2002. 
 

40 Banka Botërore: Vlerësimi i Varfërisë në Shqipëri. Nëntor 2003. Pjesa 4; 77-80. 
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Burimet njerëzore në shëndetësi 
 

A. HYRJE 

Sistemet e kujdesit shëndetësor janë kompleks, dhe kanë nënkomponentë të brendëshëm dhe të jashtëm të 
ndërlidhur me njëri-tjetrin ose nëpërmjet rregullave të qarta ose nëpërmjet të kuptuarit të dukshëm. 
Vlerësimi i çështjeve të menaxhimit të burimeve njerëzore është i domosdoshëm për të kuptuar se si 
funksionojnë këto sisteme. Një menaxhim i mirë i burimeve njerëzore shpesh nuk është pjesë e procesit 
strategjik të menaxhimit në mjaft organizata qeveritare. Kjo situatë bëhet dhe më shumë kritike kur 
zbatohen ndryshime të mëdha strukturore në sektorin shëndetësor. 
 
97. Kërkimet kanë treguar se numri, aftësitë, shpërblimi dhe sistemet e mbështetjes për 
punonjësit e shëndetësisë kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe shpeshherë domethënës mbi 
performancën e sistemit të shëndetësisë, dhe, si rezultat, kanë ndikim dhe mbi arritjen e rezultateve 
në shëndetësi.41 Për analizimin e burimeve njerëzore shëndetësore në Shqipëri do të përdoret si kuadër 
një kuadër konceptual i paraqitur në një artikull të fundit në Lancet (Figura 1).42 Ai nxjerr në pah 
ndikimin e veprimeve të burimeve njerëzore në procesin e përgjithshëm të menaxhimit të performancës. 
 

Figura 0.1:  Kuadri i analizës së çështjeve të burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë 
 

98. Ky kapitull do të përqëndrohet në secilën prej objektivave të burimeve njerësore të krahut së 
punës (mbulimi, motivacioni dhe kompetenca), duke shqyrtuar veprimet e lidhura me burimet njerëzore 

41 Shih:  Chen, L. et. al., “Burimet Njerëzore për Shëndetësinë:  Kapërcimi i Krizës”, Lancet, vol. 364, 27 nëntor 
2004, fq. 1984-1990.  
42 i njëjti vend, faqe 1987. 
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dhe çështje që lidhen me performancën e sistemit të shëndetësisë. Ky kapitull do të mbyllet me disa 
konkluzione dhe rekomandime të përgjithshme. 
 

B. MBULIMI ME KRAH PUNE 

99. Megjithëse punësimi në sektorin e shëndetësisë si përqindje e punësimit total është rritur 
gjatë viteve të fundit, ai përbën akoma një pjesë modeste (2.9%) të punësimit të përgjithshëm të 
paguar (Tabela 3.1) Punësimi i përgjithshëm në shëndetësi është rritur me rreth 8% në periudhën kohore 
1997-2003, ndërsa punësimi i paguar total është ulur me rreth 16% në të njëjtën periudhë kohe. 
 

Tabela 0.1:  Shpërndarja e të punësuarve sipas natyrës së punësimit (%) 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kujdesi shëndetësor 2.3 2.6 2.4 2.2 2.9 2.9 2.9 
Arsimimi 4.4 4.5 4.5 4.4 5.5 5.4 5.3 
Bujqësia, pyjet, pershkimi  69.6 70.8 72.1 71.8 57.7 57.8 58.2 
Ndërtimi 1.4 1.0 1.0 1.2 6.1 6.1 6.0 
Industri të tjera 6.5 6.3 6.2 4.6 6.8 6.8 6.5 
Transporti, Tragëtia, Komunikacionet 6.7 5.0 5.7 7.0 10.8 10.8 10.8 
Të tjera 9.1 9.9 8.0 8.8 10.2 10.2 10.3 

100. Që prej mesit të viteve 1990, numri i mjekëve në Shqipëri ka pësuar një ulje të vogël, 
ndërkohë që numri i infermierëve është ulur më mënyrë drastike. Të dhënat e WHO HFA tregojnë se 
numri i mjekëve është ulur në rreth 4%  (178 mjekë) ndërmjet periudhës 1996 dhe 2002, ndërkohë që 
numri i infermiereve është ulur me rreth 1/5 (2800 infermiere) që prej niveleve të 199643. Kjo situatë 
është shoqëruar me një ulje të raportit të infermiereve kundrejt mjekëve në 2.78:1 në 2002-in.  Për 
infermierët ulja më e madhe duket se ka ndodhur pas trazirave të 1997-ës, megjithëse ulja duket se 
vazhdon dhe pas 1997-ës pasi një numër i madh i infermierëve shqiptarë janë larguar nga vendi. Nga ana 
tjetër dhe numri i studentëve në degën e infermierisë ka ardhur duke u ulur. 
 

Tabela 0.2:  Numri i mjekëve dhe i infermiereve 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Doktorë 4,278 4,304 4,325 4,325 4,325 4,100 4,100 
Indeksi, 96=100 100 101 101 101 101 96 96 
Infermierë 14,284 14,284 12,730 12,730 12,570 11,993 11,470 
Indeksi, 96=100 100 100 89 89 88 84 80 
Raporti 3.34 3.32 2.94 2.94 2.91 2.93 2.78 

Burimi: Baza e të dhënave “shëndet për të gjithë”, http://www.who.dk/hfadb

101. Shqipëria ka numrin më të ulët të densitetit të doktorëve dhe numrin më të ulët të densitetit 
të infermierëve në rajonin e EAQ-së44. Megjithëse raporti i infermierëve me doktorët në Shqipëri është 
relativisht i lartë krahasur me vende të tjera, kjo situatë është rezultat i nivelit shumë të ulët të doktorëve 
për frymë, më tepër sesa reflektim i numrit të bollshëm të infermierëve. Me 3.7 infermierë dhe 1.3 
doktorë për një popullsi prej 1,000 vetësh, Shqipëria renditet i katërti vend në rajon pas Bullgarisë, 

43 Të dhënat e burimeve njerëzore për OBSH HFA për Shqipërinë ndryshojnë disi prej të dhënave të Ministrisë së 
Shëndetësisë, megjithëse dhe të dhënat e OBSH-së janë marrë nga Ministria. Kjo gjë deshmon gjendjen e 
përgjithshme të dobët të informacionit për sektorin shëndetësor në përgjithësi dhe të bazës së të dhënave në burime 
njerëzore në veçanti.  
44 WHO, FHA, 2005 
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Turqisë dhe Andorras përsa i përket mbulimit me infermiere, dhe renditet i fundit vend përsa i përket 
mbulimit me mjekë (shih Aneksin 1). Gjithsesi, ia vlen që të përmendet që Shqipëria renditet në një 
pozicion të mirë përsa i përket mbulimit me mjekë të përgjithshëm, gjë që përbën një reflektim të 
përpjekjeve të qeverisë për të përmirësuar aksesin në kujdesin parësor.  
 

Tabela 0.3:  Mjekët dhe infermieret për 100,000 vetë (2003 ose viti i fundit) 
 

Shqipëria Bullgaria Kroacia Rumania Turqia Evropa 
Doktorët 132.9 359.5 243.6 195.7 136.7 358.0 
Indeksi, AL=100 100 270 183 147 103 269 
Infermieret 369.7 379.0 503.7 399.4 244.0 818.0 
Indeksi, AL=100 100 103 136 108 66 221 
Raporti 2.78 1.05 2.07 2.04 1.78 2.28 

Burimi: Baza e të dhënave “shëndet për të gjithë”, http://www.who.dk/hfadb

102. Në dallim nga numri i mjekëve dhe i infermierëve, Shqipëria ka më shumë dentistë dhe farma-
cistë (Tabela 3.4) – të dy këto profesione janë privatizuar në shkallë të gjërë. Mbi të gjitha, densiteti rela-
tivisht i vogël me personel mjekësor i Shqipërisë kraharuar me mesataren evropiane është një reflektim i 
nivelit të ulët të zhvillimit të sistemit shëndetësor dhe është në të njëjtën linje me vendet e tjera me të 
ardhura të ulta.  
 

Tabela 0.4:  Stafi tjetër mjekësor për 100,000 (2003 ose më vonë) 
 

Shqipëri Bullgari Kroaci Rumani Turqi Evropë 
Dentistë 41.4 82.8 69.5 22.4 24.6 65.8 
Indeksi, AL=100 100 200 168 54 59 159 
Farmacistë 39.2 12.5 52.9 6.3 32.1 81.7 
Indeksi, AL=100 100 32 135 16 82 208 

Burimi: Baza e të dhënave “shëndet për të gjithë”, http://www.who.dk/hfadb

103. Krahu i punës është i tejspecializuar, por niveli i aftësive i shumë specialistëve është i ulët në 
krahasim me kolegët e tyre në Evropë. Ashtu siç tregohet nga tabela 4.5, rreth 40 përqind e mjekëve në 
Shqipëri janë mjekë familje; kjo përqindje ka qënë e qëndrueshme, dhe ka ardhur duke u rritur lehtësisht 
vetëm gjatë pesë viteve të fundit. Obstetër-gjinekologët përbëjnë grupin e dytë të madh, por përbëjnë 
vetëm 6% të totalit, grup ky i cili ndiqet më pas nga kirurgët dhe nga pediatrët. Numri relativisht i madh i 
mjekëve që nuk i përkasin 17 specialiteteve të tjera kryesore (750 në 2003 ose 20 përqind e totalit), tregon 
një shkallë të lartë të nën-specializimit në Shqipëri, e cila mund të mos jetë e përshtatshme duke pasur 
parasysh gjendjen e përgjithshem të zhvillimit të sistemit të shëndëtësisë. Nga ana tjetër, numri relativisht 
i vogël i specialiteteve të veçanta, si për shembull psikiatria, urologjia dhe onkologjia, nënkupton se këto 
specialitete janë të cënueshme dhe ndaj ndryshimeve të vogla, dhe si rezultat nevojitet që t’i kushtohet një 
vëmendje e veçantë planifikimit për të pasur staf të specializuar në këto fusha dhe në ardhmen. 
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Tabela 0.5:  Numri i doktorëve sipas bazës së specialiteteve 

 

1999 2000 2001 2002 2003 

Mjekë familje 1557 1557 1578 1586 1590 
Obstetër/gjinekologë 229 235 227 223 223 
Kirurgë 201 201 195 199 198 
Pediatër 139 139 145 154 154 
Anestezistë 135 130 128 123 123 
Specialistë laboratori, patologjistë 115 115 120 98 100 
Kardiologë 120 116 110 115 89 
Radiologë 81 81 81 88 88 
Epidemiologë  79 79 79 68 68 
Oftalmologë 54 54 54 57 57 
Otolaringologë 48 48 48 54 54 
Psikiatër 33 35 40 41 46 
Neurologë 55 55 55 43 43 
Dermatologë / venerologë, alergologë 48 48 48 41 41 
Endokrinologë 43 43 43 36 36 
Urologë 18 18 18 20 20 
Onkologjistë 15 15 15 17 19 
Të tjera 684 660 634 693 750 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë 

104. Në të kundërt, infermierët si grup janë shumë homogjenë; të gjithë infermierët punojnë si 
infermierë mjekësorë, mami ose asistëntë doktorësh. Ky fenomen ka qënë një fenomen qartësisht i 
dukshëm gjatë pesë viteve të fundit, megjithëse është me interes të theksohet se këto të dhëna nga 
Ministria e Shëndetësisë nuk dëshmojnë të njëjtën ulje domethënëse në personelin e infermierisë 
krahasuar me të dhënat e OBSH-së (të dhëna që gjithashtu janë marrë nga Ministria e Shëndetësisë).  
Megjithëse mbase kemi të bëjmë me një funksion të gjendjes aktuale të sistemit të informacionit, nuk ka 
të dhëna për numrin e infermierëve të angazhuar në fusha të ndryshme specialiteti, si për shembull në 
sistemin e shëndetit publik, kujdesit të parësorit dhe specialitete që kërkojnë një kujdes të veçantë. 
Planifikimi i personelit që i përket këtyre specialiteteve do të bëhet më shumë i rëndësishëm me 
zhvillimin e sistemit shëndetësor. 
 

Tabela 0.6:  Numri i infermiereve sipas specialiteteve bazë

1999 2000 2001 2002 2003 

Infermiere mjekësore 8640 8650 8650 8654 8721 
Mami 2546 2450 2530 2480 2415 
Ndihmës mjekë 1535 1540 1560 1578 1585 
Ndihmës mjekë  – asistentë laboratori 361 378 392 384 411 
Të tjera 450 360 320 392 387 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë 

105. Ka mungesë balance përsa i përket mbulimit të zonave me personel mjekësor. Ndryshimet 
rajonale janë më të larta përsa i përket specialistëve dhe farmacistëve, dhe më të vogla, megjithëse 
të konsiderueshme, për mjekët e kujdesit parësor. Ndryshimi relativisht i ulët në mjekë të familjes 
mund të jetë shkaktuar pjesërisht nga një përpjkeje e qeverisë për të motivuar mjekët e familjes në zonat 
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rurale nëpërjet pagave më të larta. Edhe pse Tirana është shumë më përpara se qarqet e tjera përsa i përket 
numrit të specialistëve dhe të farmacistëve për frymë, ky qytet nuk ka numrin më të madh për të gjitha 
kategoritë e personelit shëndetësor, duke përfshirë mjekët e familjeve, infermieret dhe dentistët.  Fieri 
është më pak i mbuluar se 12 qarqet e tjera, me vetëm 389 personel mjekësor për 100 mijë banorë, 
krahasuar me raportin prej 569 personeli mjekësor për 100 mijë banorë  për vendin në tërësi. Është 
interesant fakti se rajoni ka një mbulim paksa më të mirë me mjekë të familjes (85 përqind e mesatares 
kombëtare), më shumë se Elbasani dhe Lezha, por ka shumë më pak specialistë, infermierë/mami dhe 
dentistë sesa rajonet e tjera. Duhet të merren masa për të mbuluar këto ndryshimeve, në qoftë se një ndër 
objektivat do të jetë sigurimi i qasjes pakufi dhe të barabartë ndaj shërbimit në të gjithë Shqipërinë. 

 
Tabela 0.7:  Stafi mjekësor për popullsinë prej 100,000 banorësh, 2002 

 

Mjekë Zona 
 

Qarku/rajoni 
Mjekë 
familje 

Specialistë Totali 

Infermieret/ 
Mamitë 

Dentistët Farmacistët 

Shqipëria 50.73 90.18 140.91 414.76 9.68 3.71 
Qëndrore Berat 47.66 67.87 115.53 439.33 7.77 2.59 
 Elbasan 41.35 55.69 97.04 377.13 7.72 1.65 
 Gjirokaster 67.36 115.22 182.57 627.49 15.07 5.32 
 Korce 44.89 80.80 125.68 588.91 6.28 4.49 
 Shkoder 44.84 68.23 113.07 435.13 8.19 0.78 
Bregdetare Durres 55.88 75.86 131.74 320.99 11.42 2.04 
 Fier 43.13 51.76 94.89 286.24 5.75 1.83 
 Lezhe 42.72 56.54 99.26 406.45 7.54 2.51 
 Vlore 60.11 100.01 160.12 462.74 10.88 2.59 
Malore Diber 43.72 62.15 105.87 498.28 6.32 3.16 
 Kukes 60.34 89.75 150.09 455.16 13.20 3.77 
Tirana Tirana 57.70 170.10 227.80 411.27 13.21 8.86 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë 

Figura 0.2:  Ndryshimi rajonal në staffin e Sektorit Publik 
 

C. MOTIVIMI 

106. Fuqia punëtore e sektorit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri është mjaft e re, me një moshë 
mesatare prej më pak se 45 vjeç, dhe me modele të përcaktuar përsa i përket gjinisë. (Tabela 3.8a 
dhe 3.8b, Figura 3.3). Infermierët, mamitë, farmacistët dhe dentistët janë kryesisht femra, ndërsa mjekët 
specialistë janë kryesisht meshkuj. Praktika e përgjithshme duket se është më e balancuara e profesioneve 
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mjekësore në lidhje me gjininë, megjithëse grupi më i ri i mjekëve të familjes ka një përqindje më të lartë 
meshkujsh sesa femrash, ndryshe nga grupet më të vjetra të cilat janë kryesisht femra. Si grup, mjekët 
janë mesatarisht më të vjetër sesa profesionet e tjera: 25 përqind të të gjithë mjekëve të familjes dhe 26,6 
përqind e të gjithë specialistëve i përkasin moshës 50 vjeç ose më lart. E njëjta situatë është e vërtetë për 
19 përqind të farmacistëve, 15 përqind të dentistëve dhe 17 përqind të infermiereve dhe mamive. 

 
Tabela 0.8a:  Shpërndarja e stafit mjekësor sipas moshës – meshkuj (2003) 

 
<30 30-40 40-50 50-55 55-60 60-65 Total 

Mjekët        
Specialistët 110 380 450 250 98 45 1,333 

 Mjekët e familjes 55 345 275 150 35 10 860 
Dentistët 45 180 245 75 35 - 580 
Farmacistët 28 75 102 55 18 - 278 
Infermieret 65 890 920 54 20 - 1,949 

Tabela 3.8b - Shpërndarja e stafit mjekësor sipas moshës - femra (2003) 

<30 30-40 40-50 50-55 55-60 60-65 Total 
Mjekë        

Specialistë 55 130 165 45 30 - 425 
 Mjekë të përgjithshëm 35 190 380 180 55 12 852 
Dentistë 40 350 250 65 25 - 730 
Farmacistë 60 260 420 110 40 - 890 
Infermiere 780 4,250 3,865 1,860 354 - 11,109 
Mami 215 1,245 895 250 120 - 2,725 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë 

107. Që tani duhet të fillojë planifikimi për të qënë në gjendje të përballohet dalja e 
pashmangshme në pension e fuqisë punëtore gjatë dekadës tjetër. Rreth 900 mjekë familjeje dhe 
specialistë dhe pothuajse 2,700 infermiere dhe mami duket se do të dalin në pension gjatë dekadës tjetër. 
Planifikimi për zëvendësimin e përshtatshëm të infermiereve është i një rëndësie të veçantë për vetë faktin 
se ka një grupim relativisht më të vogël të moshës në grupin me moshë më të re (vetëm 1060 infermiere 
dhe mami janë nën 30 vjeç) dhe Shqipëria vazhdon të ketë shpërngulje të jashtme të konsiderueshme të 
infermiereve ndërkohë që pranimi në shkollat aktuale të infermierisë duket se është i pamjaftueshëm për 
të mbajtur forcën punëtore të infermierisë në nivelet e veta aktuale (shiko kutine 1 më poshtë) 
 

Figura 0.3:  Piramidat e popullsisë sipas profesioneve 
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Burimi: Ministria e Shëndetësisë 
 
108. Shpërndarja e personelit të kujdesit shëndetësor nga niveli i aftësisë tregon një mbitheksim 
të vazhdueshëm për sektorin spitalor. Ministria e Shëndetësisë aktualisht llogarit se mbi 28 mijë 
persona janë punësuar në sektorin e shëndetësisë të financuar publikisht në Shqipëri; nuk janë të 
disponueshme të dhëna të sakta për sektorin privat të punësimit të profesionistëve të kujdesit 
shëndetësor45. Modelet e stafit nuk kanë ndryshuar në mënyrë të ndjeshme në 5 vitet e fundit. (tabela 
3.10), me vetëm një rritje të vogël në numrin e stafit të punësuar në qendrat shëndetësore dhe pikat 
shëndetësore, një ulje 2,4 përqind  në spitale,  një ulje 3,6 përqind në shëndetin publik dhe një ulje 2,0 
përqind në stafin e poliklinikave. Si një përqindje e të gjithë stafit, klinikat shëndetësore dhe pikat 
shëndetësore janë rritur nga një deri në më pak se një e treta, ndërsa spitalet kanë pësuar ulje nga i njëjti 
nivel deri në 57 përqind; ndërkohë sektorët e tjerë kanë qëndruar njësoj. 

109. Infermieret përbëjnë grupin profesional më të madh, të ndjekur nga stafi jo-mjekësor, mamitë, 
specialistët dhe mjekët e familjes. (Figura 3.5). Spitalet punësojnë thuajse të gjithë stafin jo-mjekësor, 
farmacistët dhe mamitë, ndërsa mjekët e familjes dhe dentistët zakonisht gjenden në qendrat shëndetësore 
dhe pikat shëndetësore. Këto shifra nuk përfshijnë ata dentistë dhe farmacistë të cilët ushtrojnë 
profesionin e tyre privatisht. Specialistët dhe infermieret janë shpërndarë në të gjithë sistemin e 
shëndetësisë, megjithëse 60 përqind e specialistëve punojnë në spitale, ndërsa më pak se gjysma (47 për 
qind) e infermiereve punojnë në kujdesin parësor. 
 

45 Të dhënat e Minisrisë së Shëndetësisë nga 1999 sugjerojnë se 11% e forcës punëtore të sektorit profesional të 
shëndetësisë ishin të angazhuar zyrtarisht në sektorin privat në atë kohë, shumica e të cilëve ishin dentistë dhe 
farmacistë. Të dhëna të mëvonshme nuk janë të disponueshme sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe INSTAT. 
Megjithatë, burime të pakonfirmuara sugjerojnë se një numër domethënës i profesionistëve të kujdesit shëndetësor të 
angazhuar në sektorin publik gjenden gjithashtu edhe në atë privat, që e bën shumë të mundur faktin se personat e 
angazhuar pjesërisht në sektorin privat zënë mbi 11%.  
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Tabela 0.9:  Numri i punësuar në vendndodhje me vite 

 
1999 2000 2001 2002 2003 

Numri i Përgjithshëm i 
personelit 

 

Spitale 16,621 16,811 16,376 16,334 16,220 
QSH, Ambulanca  8,997 9,070 9,152 9,174 9,193 
Poliklinika 2,025 2,007 1,990 1,982 1,985 
Shëndeti publik 1,034 1,012 975 997 997 

Totali 28,677 28,900 28,493 28,487 28,395 

Indeksi, 1999=100 

Spitalet 100.0 101.1 98.5 98.3 97.6 
QSH, Ambulanca 100.0 100.8 101.7 102.0 102.2 
Poliklinikat 100.0 99.1 98.3 97.9 98.0 
Shëndeti publik 100.0 97.9 94.3 96.4 96.4 

 
Totali 
 

100.0 100.8 99.4 99.3 99.0 

Përqindja e punësimit të përgjithshëm 

Spitale 58% 58% 57% 57% 57% 
QSH, Abulanca 31% 31% 32% 32% 32% 
Poliklinika 7% 7% 7% 7% 7% 
Shëndeti publik 4% 4% 3% 3% 4% 

Totali 100% 100% 100% 100% 100% 
Burimi: Ministria e Shëndetësisë. 

Figura 0.4:  Shpërndarja e Profesioneve te Shëndetësisë sipas vendndodhjes (2003) 
 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë 
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110. Pagat e sektorit të Shëndetësisë kanë pasur tendencë të mbeten pas nivelit të pjesëve të tjera 
të sektorit publik, me boshllëkun që u mbyll paksa në 2000-02, por që u rihap përsëri në 2003 
(Tabela 3.10). Vetëm ndërtimi dhe bujqësia kanë paga mesatare më të ulëta, dhe sektori shëndetësor 
është ndjeshëm pas sektorit të arsimit, i cili përdoret si një sektor krahasues në vendet e tjera. 
 

Tabela 0.10:  Pagat mesatare mujore të sektorit publik 
 

Paga mesatare në lek Përqindja e nivelit të shëndetësisë 
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Totali 14,963 17,218 19,659 21,325 116% 122% 129% 119% 
Shëndetësia 12,847 14,148 15,280 17,985 100% 100% 100% 100% 
Arsimi 14,760 17,358 18,263 21,263 115% 123% 120% 118% 
Bujqësia, pyjet, 
peshkimi 

11,933 14,897 16,123 17,537 93% 105% 106% 98% 

Industria 13,899 15,912 17,082 20,727 108% 112% 112% 115% 
Ndërtimi 12,392 13,961 15,856 16,670 96% 99% 104% 93% 
Tragëtia 11,588 14,204 15,677 19,204 90% 100% 103% 107% 
Burimi: INSTAT, Shqipëria në Shifra, 2004. 
 

111. Pagat e sektorit spitalor janë rritur më shpejt se pagat e sektorëve të tjerë të shëndetësisë 
gjatë këtyre viteve të fundit. Rritja e përgjithshme në 
pagat sektoriale, në vitet e fundit ka qënë e pabarabartë 
ndërmjet vendndodhjeve të kujdesit, me pagat e sektorit 
spitalor duke u rritur shumë më shpejt(figura 3.5). 
Poliklinikat dhe qendrat primare të kuj-desit shëndetësor 
kanë normat më të ulëta të rritjes, megjithëse ato janë 
akoma rreth 10 për-qind në vit. Pagat ndryshojnë pak 
sipas llojit të ndërtesës, vendndodhjes dhe stafit përveç 
ndryshimeve që ekzistojnë ndërmjet mjekëve dhe stafit 
administrativ (tabela 3.11). Brenda grupit të stafit 
administrativ ekziston një ndryshim i konsiderueshëm 
që varet nga pozita drejtuese dhe administative. 
 

112. Strukturat e pagave në zonat urbane dhe rurale tregojnë se vetëm doktorët kanë një  njohje 
të caktuar të ndryshimeve rajonale brenda strukturave të tyre të pagesës dhe reflektojnë politikën e 
qeverisë për motivimin e mjekëve të familjes për të mbetur në zonat rurale. Në një përpjekje për të 
motivuar mjekët e familjes për të shërbyer në zona të largëta, shpërblimi për mjekët e familjes është 
struktururar për të lejuar shpërblime kuptimplote në vartësi të vendndodhjes, përveç suplementeve të 
tatimeve për frymë të rrogës bazë. Faktorët e ndryshëm mund të çojnë në ndryshime thelbësore në pagesat 
e mjekëve të familjes. Për shembull, paga minimale për një mjek të ri me ngarkesë normale të pacientëve 
(1,700) në një komunë jo të largët mund të ishte rreth 32,000 Lek në muaj, ndërsa i njëjti mjek mund të 
fitonte 21,000 në një bashki qëndrore dhe 61,000 lek në një komunë të largët malore. Këto politika duket 
se janë mjaft efektive dhe janë në përputhje me parimin në rritje se mjekët e rinj janë prodhuesit kryesorë 
të kujdesit. Ata janë në gjendje të shpjegojnë gamën relativisht më të ngushtë të shpërndarjes së mjekëve 
të familjes të krahasuar me profesione të tjera të shëndetësisë. Figura 3.6 tregon se gjatë nëntë viteve të 
fundit, pagat e mjekëve të familjes janë trefishuar (e më tepër) në termat nominalë dhe pothuajse 
dyfishuar në terma realë. Mbi të gjitha, siç shihet dhe në figurën 3.7, pagesat më të larta janë kanalizuar 
në zonat, të cilat janë relativisht  nën shërbim. Përveç rrogës bazë, profesione të ndryshme kanë edhe 
shtesa të cilat mund të rrisin së tepërmi fitimet e tyre të përgjithshme. Për shembull, infermieret kanë 

Figura 0.5:  Pagat e sektorit te shend sipas 
vendit te punes 
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mundësi të fitojnë shtesa për shërbimin (2 për qind në vit), si dhe për punën me turne, shërbimet, dhe 
funksione specifike si kryeinfermiere, kujdes infermieror intensiv, dhe specializime të tjera. Dukshëm, ka 
mundësi më të mëdha në zonat urbane për të përfituar këto pagesa shtesë. 
 

Tabela 0.11:  Pagat mesatare nga lloji i institucionit, Sektori i Shendetësisë (x 1,000 lek) 
 

Lloji i Ofruesit Mjekët Infermieret 
Personeli 

mjekësor i 
ulët 

Stafi i 
Administratës 

Stafi 
teknik 

Mbështetja 

Të gjithë ofruesit 
Tirana 21.8 16.7 16.6 32.6 13.4 12.9 

 Jashtë Tirane 21.0 16.3 16.0 26.3 13.4 12.9 
Spitalet e Universitetit  23.7 17.5 17.9 44.0 13.4 12.9 
Spitale të tjera 21.7 16.8 16.8 23.9 13.4 12.9 
Poliklinika 20.0 15.9 15.0 28.6 13.4 12.9 
Qëndër shëndetësore * 42.8 15.9 15.0 n/a n/a 12.9 
Ambulanca * 42.8 15.9 15.0 n/a n/a 12.9 
Të tjera (Ministria e 
Shëndetësisë) 26.1 16.2 15.6 31.5 18.5 12.9 
 Nga të cilat:  

ISHP 33.7  15.2 27.7 13.4 12.9 
 Qendra Kombëtare e barnave   16.2 30.1 13.4 12.9 
 Qendra e Shërbimeve 
Mjekësore Qeveritare 21.7 16.2 14.5 28.1 13.4 12.9 
 Qendra kombëtare e gjakut 22.8 16.2 16.6 24.6 13.4 12.9 
 Seminari biomjekësor    22.7 13.4 12.9 

Burimi:  Ministria e Shëndetësisë, * pagat e mjekësve për qendrat mjekësore dhe postet mjekësore janë nga ISKSH 
 

Tabela 0.12:  Strukturat urbane dhe rurale të pagesave 
 

Paga Minimale Page maksimale Paga minimale 

Mjekë të përgjithshëm në zona urbane 25 42 33 
Mjekë të përgjithshëm në zona rurale 35 60 47 
Premiumi (shtesa) për zonat rurale 40.0% 42.9% 42.4% 
Specialistët urban/ruralë 19.3 20.8 20 
Infermieret në zonat urbane/rural 19.3 20.8 20 

Burimi:  Ministria e Shëndetësisë 
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Figura 0.6: Pagat mujore të mjekëve të 

familjes (‘000 lek) 
Figura 0.7:  Paga e mjekëve të familjes 

kundrejt shpërndarjes për frymë 

 
Burimi : Ministria e Shëndetësisë    Burimi : Ministria e Shëndetësisë 
 
113. Produktiviteti i mjekëve është i ulët dhe ndryshon ndjeshëm mes qarqeve (Figura 3.9). 
Shqipëria ka njërën prej normave më të ulëta të kontaktit ambulator për frymë në rajon (shih Kreun 2) dhe 
produktiviteti i mjekëve ambulator është tejet i ulët. Mesatasisht një MP në Shqipëri viziton vetëm rreth 
tetë pacientë në ditë dhe kjo bie poshtë shifrës katër pacientë në Tiranë dhe më pak se pesë në Diber, 
ndërsa në Durrës dhe në Shkodër një MP viziton mesatarisht mbi 15 pacientë në ditë. Tirana është një rast 
interesant në lidhje me këtë, ku janë poliklinikat ato që ofrojnë pjesën më të madhe të shërbimeve të 
kujdesit parësor dhe qendrat shëndetësore. Kjo tregon se edhe pse ka mjek të përgjithshëm të paguar mirë, 
ka një problem të madh në lidhje me nxitjen e popullsisë për të përdorur shërbimet e mjekëve të 
përgjithshëm. Kjo tregon se ka shumë vend për të rritur produktivitetin në sektorin e kujdesit parësor. 
Nëse nuk rritet ky produktivitet, edhe dendësia e mjekëve (që është e pakët) është tepër e lartë dhe çon në 
burime të shfrytëzuara pa efektivitet. 
 

Figura 0.8:  Vizia për ditë për Mjek Familje sipas Qarkut 
 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë 
 
114. Produktiviteti i stafit spitalor mbetet mbrapa atij të shumicës së vendeve të tjera dhe 
ndryshon shumë mes qarqeve. Produktiviteti i stafit spitalor ndikohet ndjeshëm nga madhësia e 
infrastrukturës spitalore, por pavarësisht nga masat e marra, produktiviteti i stafit në spitalet shqiptare 
ngelet prapa shumë vendeve të tjera dhe tregon përsëri ndryshim të konsiderueshëm rajonal. Ndryshimet 
janë të shprehura kryesisht në të dhënat mbi ditët e spitalit, të cilat reflektojnë normën më të ulët të 
mbajtjes dhe zgjatjen mesatare të qëndrimit në Shqipëri. Edhe këtu ka ndryshueshmëri të konsiderueshme 
midis objekteve dhe qarqeve, duke çuar drejt një nevoje të përgjithshme për një kombinim më të mirë të 
burimeve njërëzore në mbarë sistemin e aktivitetit spitalor aktual, si dhe të nivelit rajonal dhe lehtësues. 
Përveç ndikimeve të dukshme të kostos për ekzistencën e niveleve te stafit të tepërt, ka gjithashtu edhe një 
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ndikim në moralin dhe motivimin e të punësuarve, duke qënë se shumica e profesionistëve krenohen me 
prodhimin e shërbimeve efektive e cilësore. Nën-përdorimi i talentit të tillë, është një de-motivues, dhe 
gjithashtu ngre kerkesën për marrjen e parave nën dorë, duke qënë se fondi i disponueshëm është i 
shpërndarë tek një staf i shumtë në numër. 
 

Tabela 0.13:  Produktiviteti i Spitalit (2003 ose më pas) 
 

Shqipëria Bullgaria Kroacia Rumania Turqia 
Shtretër/MD 3.84 3.89 4.21 6.41 3.27 

Indeksi, AL=100 100 101 109 167 85 
Shtretër/RN 1.93 2.50 1.74 2.60 2.36 
 Indeksi, AL=100 100 130 90 135 122 
Ditë/MD 723 956 1,337 1,948 601 
 Indeksi, AL=100 100 132 185 269 83 

Ditë/RN 363 614 554 790 434 

 Indeksi, AL=100 100 169 153 218 120 

Raste/MD 110 109 122 243 104 
 Indeksi, AL=100 100 99 111 222 95 
Raste/RN 55 70 50 99 75 
 Indeksi, AL=100 100 127 92 180 136 

Burimi: Baza e të Dhënave “Shëndeti për të Gjithë”, http://www.who.dk/hfadb

Figura 0.9a: Rastet Spitalore për Mjek ose 
Infermiere 

Figura 3.9b:  Ditë spitalore për mjek ose 
infermiere 

 
Source: Ministry of Health 
 
115. Një rëndësi të veçantë përsa i takon shpërblimit dhe motivimit të stafit mjekësor duhet t’u 
jepet të ardhurave nga pagesave jozyrtare. Ndërsa nuk ka të dhëna zyrtare mbi përfitimet jozyrtare, 
vëzhgime të njohura ofrojnë disa tregues të shtrirjes së këtyre praktikave (shiko kapitullin 5). Marrja e 
informacionit nga këto vëzhgime mund të japë një tregues të shkallës së të ardhurave të tilla. Figura 3.1046 
tregon se pagesa të tilla mund të kenë një efekt të ndjeshëm mbi të ardhurat e mjekëve, kresisht në nivel 
spitalor, ku pagesat joformale janë shumë të përhapura dhe të konsiderueshme. Të dhënat sugjerojnë se 
pagesat joformale për doktorin e spitalit mund të arrijnë deri në të paktën dy herë shumën zyrtare të 
pagave, megjithëse ka ndryshime të ndjeshme mes llojeve të doktorëve, ku specialistët kirurgë fitojnë 
jozyrtarisht në mënyrë të konsiderueshme më shumë sesa te tjerët. Për doktorët me pacientë të jashtëm, 
ndikimi mund të jetë pothuajse 50 përqind. Siç edhe diskutohet në Kapitullin 6, çdo përpjekje për të 

7 Shifrat në figurën 3.11 rrodhën nga shumëzimi i pagesës mesatare jozyrtare për përplasje të raportuar në LSMS 
nga mundësia e të paguarit dhe numri i përgjithshëm i kontakteve mujore. Shifrat e siguruara në këtë mënyrë u 
shpërndanë tek doktorët (60 %), infermieret (30 %) dhe stafi tjetër(10%). Shifrat duhet të përdoren me kujdes dhe 
janë përdorur këtu vetëm për qëllime treguese.  
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çrrënjosur pagesën jozyrtare do të duhet të bazohet në marrjen parasysh të mbulimit të një pjese të 
konsiderueshme të të ardhurave të nxjerra në këtë mënyrë dhe të lejojë një korrigjim të bazuar në 
performancë me të paktën një pjesë të këtyre të ardhurave. 
 

Figura 0.10:  Pagesat formale dhe joformale 
 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë dhe LSMS 2002 

116. Motivimi i personelit mjekësor shqiptar është ndikuar edhe më tej nga mungesa e 
performancës drejtuese, planifikimi i karrierës dhe rekrutimi i bazuar në merita. Një rishikim i 
kohëve të fundit mbi drejtimin e spitaleve të Durrësit dhe Tiranës zbuloi se47:

Burimet njerëzore pengohen nga kushtet e imponuara në spitale për numrin, llojin, dhe nivelin e 
pagës së punëtorëve. Përshkrimet e punës.... nuk ekzistojnë dhe performanca nuk vlerësohet. Si 
rredhojë, asnjë nuk pushohet ose ndërshkohet, dhe kjo krijon një sjellje cinike dhe lejon simulimin 
dhe mungesat e pajustifikuara. Ndërsa është e vështirë të dokumentohet, është e mundur që në 
këto kushte dhënia e punës të bazohet më shumë në lidhjet personale dhe favorizimeve, sesa në 
bazë të kualifikimeve. 

117. Është e qartë se do të duhet të trajtohen çështje të tilla në qoftë se do t’i kushtohet vëmendje 
produktivitetit dhe përdorimit më të mirë të mundshëm të burimeve njerëzore të disponueshme. 
 

D. AFTËSIA 

118. Ashtu si edhe me fusha të tjera të burimeve njerëzore të shëndetit, çështja e kompetencës ka 
shumë dimensione, duke qarkuar trainimin fillestar mjekësor, trainimim pas-universitar, arsimin e 
vazhduar mjekësor dhe sigurimin e vazhdueshëm të cilësisë dhe programet e përmirësimit klinik. Ashtu si 
edhe në shumicën e vendeve në zhvillim, këto sisteme janë mjaft të pazhvilluara në Shqipëri, megjithëse 
Qeveria e pranon një gjë të tillë dhe e ka bërë përmirësimin e cilësisë një çështje kryesore të Strategjisë 
Afatgjatë të Sektorit të Shëndetësisë. 

47 Menaxhimi i Sektorit të Spitaleve, Qendra Mjekësore e Universitetit të Tiranës “Nënë tereza”, Raporti 
Përfundimtar, Shtator, 2004, faqe 8-9 
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Tabela 0.14:  Shkollat mjekësore në Shqipëri 

 
Rregjistrimi vitin e parë Të diplomuarit 

Profesioni  Institucioni 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Mjekët U. i Tiranës 198 166 285 172 193 146 
Dentistët U. i Tiranës 78 71 105 67 72 61 
Farmacistët U. i Tiranës 50 48 76 32 36 23 

Totali 520 683 830 245 286 318 
Vlora 104 146 180 66 60 67 
Tirana 140 146 231 108 115 133 
Elbasan 72 90 99    
Korce 108 120 119 56 80 85 
Shkoder  53 111 113    

Infermieret/mamitë 

Gjirokaster 43 70 88 15 31 33 
Burimi: INSTAT, Statistikat nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës 

119. Shifrat për trainimin e infermiereve tregojnë një boshllëk të konsiderueshëm midis 
rregjistrimit dhe numrit të të diplomuarve në vitet në vazhdim, duke treguar një nivel të lartë të 
braktisjes së shkollës (Tabela 3.14). Tabela 3.15, e marrë nga baza e të dhënave e Health- for-All 
(OBSH), tregon se numri i të diplomuarve nga shkollat mjekësore po bie ndjeshëm për doktorët, rreth 50 
%, qysh nga 1997, është rritur për infermieret dhe ka qënë mjaft i crregullt për dentistët dhe farmacistët. 
Këto shifra janë mjaft të ndryshme nga ato të Ministrisë së Arsimit, e kjo është një çështje të cilës duhet 
t’i kushtohet vëmendje48. Kuptohet që duhet që Ministria e Shëndetësisë të përpilojë këto të dhëna në një 
bazë të rregullt për qëllim të planifikimeve të saj. 
 

Tabela 0.15:  Totali i të diplomuarve nga shkollat mjekësore sipas vitit 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Doktorë 336 293 153 150 144 172 188 
Infrmiere  117 140 164 188 245 - 
Dentistë 57 44 27 32 68 67 77 
Farmacistë 39 30 19 32 12 32 36 
Burimi: Baza e të Dhënave “Shëndeti për të Gjithë”, http://www.who.dk/hfadb

120. Krahasuar me fuqinë punëtore ekzistuese, numri i të diplomuarve është jashtëzakonisht i 
ulët për inferemierët dhe farmacistët, por është rritur së fundmi për doktorët dhe dentistët (tabela 
3.16). Nuk është e qartë nëse numrat e rritur të të diplomuarve në këto programe reflektojnë një rritje të 
përhershme apo një majë të përkohëshme në aktivitet. Krahasuar me vendet fqinje, Shqipëria është duke 
prodhuar numra më të lartë të të diplomuarve si doktorë dhe dentistë, si një përqindje e forcës aktuale të 
punës, por relativisht më pak infermiere dhe farmacistë. (figura 3.11).   
 

Tabela 0.16:  Të diplomuarit për 100 praktikantë profesionistë sipas viti 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Mjekë 7.8 6.8 3.5 3.5 3.5 4.2 4.6 
Infermiere 0.0 0.9 1.1 1.3 1.6 2.1 0.0 
Dentistë 4.2 3.2 1.9 2.5 5.4 5.2 6.0 
Farmacistë 3.1 2.4 1.5 2.6 1.0 2.6 2.9 
Burimi: Baza e të Dhënave “Shëndeti për të Gjithë”, http://www.who.dk/hfadb

48 Të dhënat për infermierët ndryshojnë paksa nga të dhënat e OBSH, megjithëse kjo mund të jetë si rrjedhojë e 
mamive që janë përfshirë si një total dhe jo pjesë tjetër, ose raportim jo i plotë nga disa institucione.  
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Figura 0.11:  Të diplomuar në 100 Profesionistë Aktivë (2002) 
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Source: Data Base “Health For All”, http://www.who.dk/hfadb.

Kutia 0.1:  Dinamika e Burimeve Njerëzore Shëndetësore 
 
Për të vlerësuar ndikimin e strukturës aktuale të moshës, normat e humbjes dhe nivelet e diplomimit mbi burimet  
njerëzore shëndetësore në Shqipëri, u ndërtua modeli “i paisjes dhe flukseve” i fuqisë punëtore të doktorëve dhe 
infermierëve, duke përdorur të dhëna të disponueshme. Ky model u përdor për të ndërtuar 3 skenarë, duke përdorur 
nivele të ndryshme të të diplomuarve të shkollës mjekësore dhe normat e humbjes, si më poshtë vijon: (i) vazhdimi i 
niveleve aktuale për të diplomuarit dhe humbjet (ii) humbje më e lartë si rrjedhojë e migrimit të jashtëm ose e 
lëvizjes së stafit në sektorë të tjerë (iii) rregullimi i niveleve të diplomuarve për të arritur numrin e njëjtë të 
doktorëve dhe infermierëve për frymë ashtu siç ishte në 2003. Sigurisht, ka shumë skenarë të tjerë që mund të 
përdoren për t’ju përshtatur prioriteteve të qeverisë për HRH dhe shumë punë duhet të bëhet për të përpunuar 
informacionin e futur dhe modelet e ndryshueshme, por këto modele janë hartuar për të ilustruar vlerën potenciale të 
përdorimit të kësaj përqasje. Parametrat jepen në tabelen më sipër. Dy grafikët ilustrojnë rezultatet.  
 

Gjenden rezultate të ndryshme domethënëse për të dy profesionet, duke reflektuar struktura të ndryshme të moshës 
dhe prodhim aktual të të diplomuarve. Grafiku i parë tregon rezultatet e modelit lidhur me doktorët, ku niveli aktual 
i prodhimit çon drejt rritjeve domethënëse në furnizimin me doktorë. Furnizimi për frymë vazhdon të ulet vetëm në 
kohën kur mjekët e moshës 50-55 vjeç fillojnë të arrijnë moshën për të dalë në pension. Modeli tregon se nxjerrja e 
150 të diplomuarve në vit nga shkollat mjekësore – duke i krahasuar me nivelin aktual prej 188 vetësh – do të jetë i 
mjaftueshëm për të arritur furnizimin e njëjtë për frymë si në 2003-in. Gjithsesi, duke pasur parasysh nivelin 
relativisht të ulët të mjekëve për frymë krahasuar me vendet fqinje (shih Tabelën 3) mund të tolerohet një rritje e 
furnizimit me mjekë për aq kohë sa ata përdoren në mënyrë frytdhënëse. Situata përsa i përket infermiereve është 
mjaft e ndryshme, ku niveli aktual i të diplomuarve çon në një ulje të furnizimit prej 10% në afatin kohor 2003-
2015. Shkollat e infermierisë duhet të rrisin numrin e të diplomuarve deri në 39% në mënyrë që të ruhet niveli aktual 
i raportit të infermierëve për frymë popullsie. Po të marrim parasysh diskutimin e mëparshëm në lidhje me nivelin e 
përgjithshëm të furnizimit me infermierë, uljet e mëtejshme nuk rekomandohen. Gjithsesi, për këtë zë duhet të 
merret parasysh dhe çështja e produktivitetit, ashtu siç u përmend dhe për shërbimet mjekësore. 
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121. Në një përpjekje për të përcaktuar sasinë e ndikimit të dinamikës së fuqisë punëtore mbi nevojat 
për arsim mjekësor, u ndërtua një model i burimeve njerëzore të shëndetit. Ai është përshkruar në kutinë 
3.1 dhe ilustron se niveli aktual i prodhimit të infermiereve ka tendecën të çojë drejt një rënieje të 
ndjeshme në infermierët aktualë, ndërsa ai i mjekëve të ngrihet pak. Madje edhe rezultatet relativisht te 
thjeshta nga ky model tregojnë si vlerat ashtu dhe nevojën e proceseve planifikuese te burimeve njerëzore 
shëndetësore në Shqipëri. 
 

E. PROBLEME KRYESORE TË ARSIMIT MJEKËSOR 

122. Aktualisht, ashtu si në shumë vende të tjera, përgjegjësia për arsimin mjekësor i përket 
Ministrisë së Arsimit, megjithëse përgjegjësia për licensimin, punësimin (të paktën deri tani), dhe 
planifikimin e forcës së punës për kujdesin shëndetësor i përket Ministrisë së Shëndetësisë. Në 
përpjekje për të zgjidhur këtë problem në ministritë e lartpërmendura është ngritur një grup pune, me 
pjësëmarrjen e përfaqësuesve të këtyre ministrive, të ISKSH dhe të aktorëve të tjerë për të trajtuar çështje 
të arsimit. Gjithsesi, ky komision ka të drejtën që të bëjë vetëm rekomandime, pasi vendimi përfundimtar 
mbi numrin e studentëve varet nga buxheti i Ministrisë së Arsimit. Kjo mund të çojë në papërputhshmëri 
ndërmjet nevojave klinike dhe furnizimit të profesionistëve të trajnuar dhe ndihet më shumë në fushën e 
trajnimeve pasuniversitare, pasi trajnimi i specialistëve kërkon kohë. Një tjetër çështje është përzgjedhja e 
studentëve për specializimin pasunivesitar, situatë e cila përkeqësohet nga pasja e pozicioneve të cilat nuk 
janë të përshtatshme për të diplomuarit e disponueshëm. Tabela 3.17 tregon rregjistrimin aktual sipas 
viteve, dhe dëshmon për disa probleme domethënëse, duke pëfshirë ndryshime të mëdha nga viti në vit 
(psh., gastroenterologji, oftalmologji), dhe një tendencë në ulje të disa specialiteteve të tjera” (psh., 
ortopedi, endokrinologji). Gjithsesi, në mungesë të një informacioni të detajuar mbi stokun aktual të 
mjekëve dhe mbi daljet e pritshme në pension nuk është e qartë se sa serioze janë këto çështje. Këtu del 
më shumë në pah nevoja për të bërë planifikimin e burimeve njerësore. 
 

Tabela 0.17:  Regjistrimi i mjekëve me diplomë pas-universitare sipas specialitetit 
 

SPECIALITETI Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Totali 

Pediatër 11 15 8 9 43 

Anestezistë – reanimatorë 10 13 5 8 36 

Mjekë familje  14 17 3 0 34 

Obstetër - Gjinekologë 6 16 11 0 33 

Kirurgë 7 7 8 8 30 

Gastroenterologjistë 8 10 0 5 23 

Kardiologji 6 7 4 5 22 

Radiologji 5 5 5 4 19 

Sëmundjet ngjithëse 6 7 3 3 19 

Otolaringologji 0 7 8 0 15 

Psikiatri 0 4 7 3 14 

Shëndeti public 8 5 0 0 13 

Laborator, bio-mjekësi klinike 7 3 2 0 12 

Ortopedi 0 0 6 4 10 

Dermatologji 0 6 4 0 10 

Oftalmologji 0 6 0 2 8 

Neurologji 0 4 0 4 8 
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SPECIALITETI Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Totali 

Endokrinologji 0 0 4 3 7 

Reumatologji 0 0 6 1 7 

Mjekësi pulmonare 7 0 0 0 7 

Nefrologji 0 6 0 0 6 

Alergologji 6 0 0 0 6 

Mikrobiologji 6 0 0 0 6 

Hematologji 0 0 3 0 3 

Patologji anatomike 0 2 0 0 2 

TOTALI 107 140 87 59 393 

Burimi:  Ministria e Shëndetësisë  
 
123. Legjislacioni aktual ka kufizime për aftësinë e stafit mjekësor jo-mjek për të punuar në 
mënyrë të pavarur, duke kufizuar kështu zëvendësimet e stafit. Mundësitë për zëvendësimin e stafit 
janë të kufizuara si brenda ashtu edhe jashtë sistemit të financuar nga shteti, dhe mund të pengojë në 
përdorimin më efektiv të stafit, si psh, përdorimi në rritje i infermierëve për të zëvendësuar mjekët. 
Çështja e zëvendësimit është çështje që po trajtohet gjerësisht në Evropë, pasi kjo e fundit po përballet me 
shumë probleme të lidhura me burimet njerëzore ndërkohë që mjekët e vjetër dalin në pension. Tabela 
3.18 nxjerr në pah disa nga zgjidhjet që po merren parasysh për të trajtuar këtë çështje në Evropë.49 Ajo 
mund të nxjerrë në pah gjithashtu disa nga rolet e reja dhe aftësitë e reja që do të nevojiten në spitalet 
shqiptare ndërkohë që Shqipëri aspiron të arrijë standardet europiane, dhe në këtë mënyrë ajo (tabela) 
përfaqëson dhe një tjetër sfidë të trajnimit të burimeve njerësore. 
 

Tabela 0.18:  Qasje për përzierjen dhe zëvendësimin e aftësive në infermieri 

Tradicional. Ndihmësit, dhe asistentët kryesisht të trajnuar gjatë kohës që janë në punë; duke bërë detyra 
të thjeshta infermierie në mbështetje të infermierëve të regjistruar  

Asistentë jo-klinikë. Nënpunës ose kryes të roleve ndihmëse; përgjithësisht punë jo-klinike, ose 
mirëmbajtjeje (si një punonjës mbështetës me shumë aftësi) 

Teknik ose teknik infermierik. Asistent teknik ose person që luan rolin e asistentit të departamentit për 
procese teknologjike, si dhe për të ndihmuar infermierët  

Partner parësor infermierie. Asistent infermier i shoqëruar me infermier për të kryer ofrimin e shërbimit 
nga infermieria parësore 

Kujdestar të trajnuar në kurse profesionale. Një shtesë për ndihmës infermierët tradicionale nëpërmjet 
ofrimit të trajnimeve disa-javore ose disa mujore në disa vende që njihen për kualifikimet profesionale. 
Kujdestari ndërmerr përgjegjësi infermierie nën drejtimin e infermierit të regjistruar.  

124. Kolegjet dhe universitetet mjekësore, duke përfshirë dhe klinikat trajnuese, liçensohen nga 
Ministria e Shëndetësisë. Ka udhëzime strikte për njohjen e stafit si instruktorë klinikë, të cilat në mjaft 
raste kufizojnë mundësinë e trajnimeve klinike praktike, veçanërisht për mjekët e familjeve të cilët mund 
t'u nënshtrohen ritrajnimeve. Numri i madh i njerëzve për t'u ritrajnuar si pjesë e një përpjekje për të 
përmirsuar aftësitë dhe cilësinë e mjekëve të kujdesit parësor dhe të infermiereve është vënia e taksave 

49 Martin McKee dhe Judith Healy (eds.), Spitalet në Evropën në Ndryshim, Observatori Europian mbi Sistemiet e 
Kujdesit Shëndetësor; Open University Press, Buckingham, 2002, faqe 232 
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për sistemin aktual të trajnimit dhe do të kërkojë një zgjidhje të përkohshme për të lejuar më shumë 
instruktorë klinikë.  
 

F. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

125. Megjithëse mund të jetë e parakohshme të themi që ka "një krizë" në burimet njerëzore në 
sektorin e shëndetësisë në Shqipëri, nuk ka dyshime që ekzistojnë sfida të qarta që rrisin nevojën 
për analiza dhe veprime të programuar dhe të vazhdueshme. Përveç plakjes normale të forcë së 
punës dhe daljes në pension, do të ketë presione në rritje në të ardhmen për ruajtjen e stafit që punon në 
sektorin shëndetësor. Nga ana tjetër, është e qartë që qytetarët e Shqipërisë e kanë të qartë që në sistemin 
e ofrimit të kujdesit shëndetësor ekzistojnë probleme  cilësie dhe kompetence. Kjo gjë dëshmohet qartë 
nga pacientët të cilët i anashkolojnë mjekët e familjes dhe preferojnë të shkojnë në spital ose të vizitohen 
nga mjekë të specializuar. Është e sigurt që kërkesa për përmirësim cilësie (dhe sasie) do të rritet 
ndërkohë që Shqipëria do t’i ofrohet më shumë Bashkimit Evropian. 
 
126. Shpërndarja e pabalancuar gjeografike e stafit të sektorit shëndetësor do të korrigjohet me 
kalimin e kohës dhe do të jetë pjesë e ushtrimit të planifikimit të përgjithshëm të sektorit të 
burimeve njerëzore. Mbulimi është disi më i mirë për kujdesin shëndetësor parësor dhe për shërbime të 
tjera bazë, por ka një disproporcion të dukshëm për specialistët, dentistët dhe farmacistët. Për pjesën më 
të madhe të profesioneve të sektorit shëndetësor Shqipëria është pas vendeve të tjera të rajonit përsa i 
përket shkallës së mbulimit, gjë që dëshmon se si planifikimi i stafit ekzistues të kujdesit shëndetësor dhe 
planifikimi i stafit të ri do të jetë një proces shumë i rëndësishëm për të ardhmen. Shkalla e lartë e 
specializimit për mjekët përfaqëson një sfidë domethënëse që duhet të menaxhohet si përsa i përket 
planifikimit të stafit të ri dhe kufizimit të ndikimit të mbispecializimit. Më shumë kujdes duhet t’i 
kushtohet nivelit të specializimit infermierik.   
 
127. Ka tregues të qartë të konflikteve në faktorë të ndryshmë motivimi për personelin e kujdesit 
shëndetësor. Në vende pune të ndryshme ka preference gjinore dhe ka profile shumë të ndryshme moshe.  
Këto vende pune kanë një shpërndarje të caktuar në vendodhje të ndryshme, dhe si rezultat kanë dhe 
profile të ndryshme pagese. Gjithsesi, mbi të gjitha pagat në sektorin shëndetësor mund të shihen si 
qartësisht jo motivuese, megjithëse janë bërë ca përparime gjatë viteve të fundit pët të trajtuar nivelet e 
pagave.  Aty ku është e mundur, punonjësit e kujdesit shëndetësor duket sikur i kompensojnë këto paga të 
ulta me (a) një produktiviteti të kufizuar, dhe (b) duke marrë pagesa nën dorë për shërbimet e ofruara. 
Është e qartë se asnjë nga këto strategji nuk do të jetë e qëndrueshme në të ardhmen dhe nevojitet veprim 
i menjëhershëm për të gjetur zgjidhjet përkatëse. Një gjë e tillë do të bëhet më e rëndësishme ndërkohë që 
nivelet e pagave të përgjithshme do të vazhdojnë që të rriten shpejt dhe sektori shëndetësor të luftojë për 
të arritur ritmin. Plakja e forcës së punë në sektorin shëndetësor do të sjellë presione shtesë ndërkohë që 
35 përqind e mjekëve dhe 28% e infermiereve pritet që të dalin në pension ndërmjet periudhës kohore nga 
tani deri në 2015-ën. 
 
128. Përveç trajnimit dhe rritjes së kapaciteteve, stafi i sektorit shëndetësor do të ketë nevojë për 
stimuj të veçantë për të rritur performancën. Ndryshimi i strukturës së stimujve dhe  paisja e 
praktikuesve me aftësitë klinike dhe menaxheriale që nevojiten për për të përmirësuar performancën dhe 
për të menaxhuar me mirë burimet e disponueshme – qofshin ato njerëzore, fizike ose monetare do të jetë 
kritike nëse duam të rrisim performancën e sektorit shëndetësor.  Puna e kufizuar që është bërë deri tani 
për të përmirësuar strukturën e stimujve në fushën e kujdesit shëndetësor parësor duket se ka qënë 
efektive në trajtimin e problemeve të ndryshme, por nevojitet një punë më e madhe për të trajtuar 
produktivitetin, cilësinë dhe pagesat nën dorë. 
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129. Nevoja për të përmirësuar cilësinë e kujdesit është e madhe, veçanërisht në nivelin e 
kujdesit parësor. Kjo do të ndikojë mjaft në shkollat mjekësore, shoqatat profesionale dhe Ministrinë e 
Shëndetësisë për t'u siguruar se ka staf të mjaftueshëm për të ofruar këto shërbime dhe që stafi të jetë në 
gjendje që të ofrojë një cilësi më të lartë kujdesi. Ministria po i  përgjigjet kësaj situate duke krijuar një 
Qendër për Arsimimin e Vazhueshëm Mjekësor, por ka akoma vend për të tjera ndërmarrje në këtë fushë. 
Përmirësimi i cilësisë dhe i kompetencës është veçanërisht i rëndësishëm në fushën e kujdesit të shëndetit 
parësor ku ka një nevojë të madhe për të bindur publikun se mjekët e kujdesit parësor janë të të vërtetë të 
aftë që të trajtojnë pjesën më të madhe të sëmundjeve që duhen trajtuar prej tyre. Kjo do të kërkojë 
përpjekje serioze, bazuar në një ri-trajnim masiv të të gjithë mjekëve dhe infermiereve të kujdesit parësor, 
paralelisht me përmirësimin e pajisjeve të kujdesit parësor dhe sigurimin që reformat e pagesave të 
sigurojnë disponueshmëri të furnizimeve të përshtatshme në ndërtesat e kujdesit parësor. Kurrikula e të 
gjitha profesioneve shëndetësore duhet të rishikohet me kujdes për të siguruar se cilësia e mësimdhënies 
është sipas standardeve ndërkombëtare.   
 
130. Nevojiten gjithashtu mekanizma për të nxitur sigurimin e vazhdueshmë të cilësisë në nivelin 
e ofruesit dhe për t'u marrë me ofrues që dëshmojnë probleme kompetencash. Lëvizjet e 
parashikuara drejt ofrimit të autonomisë së furnizuesit do të kërkojë mekanizma të ndryshëm nga ato që 
ekzistojnë në modelin punëmarrës-punonjës. Metodat e reja dhe rregullimet institucionale janë të 
nevojshme për të siguruar se çështjet e kompetencës janë trajtuar ashtu siç duhet. Idealja do të ishte 
krijimi i organizatave profesionale vetë-rregullatore, por mund të nevojiten rregullime të përkohshme deri 
sa shoqatat profesionale të jenë të afta të ndërmarrin përgjegjësi të tilla. Stimujt financiarë do të nevojiten 
që të theksohet kompetenca dhe kujdese i lartë i cilësisë. Kjo gjë do të jetë dhe më shumë e rëndësishme 
ndërkohë që kompetenca në rritje e profesionistëve t’i bëjë ata më tërheqës për vendet fqinjë që mund të 
paguajnë më tepër.  
 
131. Kapaciteti për planifikimin e burimeve njerëzore shëndetësore duhet të zhvillohet më mirë 
dhe duhet të rritet në të gjithë sektorin shëndetësor. Duke pasur parasysh lëvizjen drejt roleve të 
bazuara më shumë në politika për Ministrinë e Shëndetësisë, ekzistenca e një Departamenti të fuqishëm 
për Burimet Njerëzore është i rëndësishëm. Për më tepër, mund të nevojitet një Grup Pune Ndërministror 
për Burimet Njerëzore në Shëndetësi për të vepruar si një forum për të trajtuar çështje që shkojnë përtej 
kuadrit strikt të Ministrisë së Shëndetësisë. Një grup i tillë duhet të përfshijë përfaqësues nga Ministria e 
Shëndetësisë si dhe aktorë të tjerë, duke përfshirë ISKSH, fakultetet dhe shkollat e mjekësisë si dhe 
Ministrinë e Shëndetësisë. Çështjet bazë të lidhura me burimet njerëzore në shëndetësi që duhet të 
shqyrohen me kujdes nga Ministria e Shëndetësisë dhe të cilat mund t’i referohen grupit të punës do të 
përfshinin (por nuk duhet të kufizohen vetëm në) pikat e mëposhtëme: 
 

• Shpërndarje të drejtë të profesionistëve në shëndetësi; stimuj për të përmirësuar këtë 
shpërndarje dhe sistem mbështetje për ata që do të punojnë në zonat më të largëta; 

• Zhvillimin e modeleve planifikues të cilët shqyrtojnë furnizimin, shpërndarjen dhe ruajtjen e 
profesionistëve të shëndetësisë (duke përfshirë si daljen normale në pension – vdekjet, 
emigrimin, lëvizjet në profesione të tjera, etj.)  

• Nivelet e duhura të regjistrimit në shkollat mjekësore, duke marrë parasysh rezultatet e 
modeleve të planifikimit dhe politikat e qeverisë përsa i përket niveleve të dëshiruara të 
furnizimit me burime njerëzore për secilin profesion. Për shembull, mbajtja ose rritja e 
furnizimit me infermierë do të kërkojë rritje të ndjeshme të numrit të personave që mbarojnë 
shkollat e infermierisë. 

• Strategji për të vazhduar arsimimin mjekësor dhe për të përmirësuar cilësinë e arsimit 
mjekësor sipas standardeve ndërkombëtare. 
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132. Roli i Ministrisë në planifikimin e burimeve njerëzore do të bëhet dhe më shumë i 
rëndësishëm ndërkohë që autonomia formale e ofruesit të konsiderohet si pjesë e strategjisë 
afatgjatë të sektorit të shëndetësisë. Sipas kësaj strategjie, numri i profesionistëve të kujdesit 
shëndetësor të punësuar drejtpërsëdrejti nga Ministria do të ulet, dhe do të ketë më shumë profesionistë të 
vetëpunësuar ose personel të qendrave të kujdesit shëndetësor të cilët do të kenë kontakte me Institutin e 
Sigurimeve Shëndetësore. Do të nevojitet që të rriten marrëdhëniet me shoqatat e profesionistëve, shkollat 
mjekësore, bashkimet profesionale në shëndetësi dhe aktorë të tjerë si për të marrë informacion dhe për të 
diskutuar çështje dhe mundësi të ndryshme. Sistemet e informacionit do të nevojitet gjithashtu të 
rregullohen për të reflektuar faktin që të gjitha të dhënat nuk mund të nxirren nga burimet ekzistuese të 
Ministrisë për burimet njerëzore ose sistemet e pagesave. Nga ana tjetër, këto ndryshime do t'a bëjnë 
procesin e kontrollit të vendimmarrjes për burimet njerëzor më të vështirë për Ministrinë e Shëndetësisë, 
duke çuar në nevojën për të rritur nivelin e përgjithshëm të konsultimeve dhe bashkëpunimin me aktorë të 
tjerë. Në nivelin individual të ofruesve, do të duhet të zhvillohet aftësia dhe kapaciteti planifikues i 
burimeve njerëzore dhe menaxherët e strukturave autonome do të duhet të trajnohen me një gamë të gjërë 
të aspekteve të burimeve njerëzore në mënyrë që këto menaxherë të jenë në gjendje të tërheqin dhe të 
mbajnë stafin më të mirë. 
 
133. Një planifikim efektiv i burimeve njerëzore kërkon forcimin e bazës së të dhënave të 
burimeve njerëzore dhe ndërtimin e kapaciteteve në analizimin dhe përdorimin e të dhënave për 
vendimet dhe planifikimin e politikave. Në këtë kapitull janë përdorur disa burime të dhënash, duke 
përfshirë bazën e të dhënave të Shëndetit për të Gjithë (program i OBSH-së), të dhëna të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës dhe arsimit mjekësor, INSTAT si dhe të dhëna të Ministrisë së Shëndetësisë. Baza 
e të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë është aktualisht nën zhvillim dhe fillimisht kishte shqetësime se 
mund të kishte probleme ose papërputhshmëri me të dhënat. Megjithatë është e qartë se cilësia e të 
dhënave do të përmirësohet vetëm nëse ato përdoren për analiza dhe vendimmarrje dhe nëse Ministria 
është dakort që t’i ndajë këto të dhëna. 
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Aneksi 3.1 
 

Figura 0.12:  Diagramë krahasuese e mbulimit me mjekë specialiste, mjeke familje dhe infermierë 
Shqipëria dhe vende të tjera të EAQ-së 
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Politika farmaceutike 
 

A. HYRJE 

134. Sektori farmaceutik në Shqipëri karakterizohet nga financimi dhe shpërndarja publike dhe 
private. Në vitin 2004, ka pasur afërsisht 1.000 farmaci dhe 140 depo barnash50, nga të cilat 700 farmaci 
dhe 80 depo të shpërndarjes me shumicë kishin kontrata me Institutin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor 
(ISKSH). Shpërndarja me shumicë dhe me pakicë sigurohet kryesisht nga sektori privat. “Profarma”, ish 
monopol dhe tani një nga tre prodhuesit e barnave në vend, u privatizua në vitin 2001 dhe prodhon barna 
të përgjithshme. Në listën pozitive përfshihen 164 forma të ndryshme dozimi dhe përmasa të ndryshme 
amballazhimi të “Profarmës”, por vetëm disa prej këtyre janë alternativë e zgjedhjes së parë për 
rimbursim nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor apo kanë fituar tenderat e spitaleve. Një 
numër shoqërish shumëkombëshe të barnave të reja dhe të përgjithshme kanë zyra në Shqipëri; të tjera 
përfaqësohen nga importues ekskluzivë ose jo-ekskluzivë. 
 

135. Importuesit vendas e vlerësojnë tregun e 
përgjithshëm farmaceutik në Shqipëri në një shifër të 
përgjithshme prej afro 70 milion dollarë amerikanë, 
me përqindjen e tanishme të rritjes prej 10% në vit. 
Kjo do të arrinte në një treg të shitjes me pakicë prej 
afro 93 milion dollarë amerikanë me çmimet zyrtare, 
ndonëse duket se ka qenë një praktikë e zakonshme 
vendosja e çmimeve shumë të larta nga ana e 
farmacistëve të shitjes me pakicë dhe shpenzimet e 
tanishme për barna mund të jenë kështu më të larta, siç 
tregojnë sondazhet në familje.51 Në vitin 2004, 
rimbursimet nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor arritën  në 35 milion dollarë amerikanë 
dhe 42 milion në vitin 2005. Ministria e Shëndetësisë 
shpenzoi për barna në spitale rreth 7 milion dollarë 
amerikanë në vitin 2004. Diferenca kompensohet me 
pagesa nga xhepi. Mbështetur në të dhënat e 
mësipërme, vlerësimet e shpenzimeve farmaceutike 
përllogariten në 23-32% të shpezimeve të 
përgjithshme për kujdesin shëndetësor në Shqipëri 
(Figura 4.1). 

 
Kapaciteti i dobët për inspektime ka çuar në zbatim të dobët të kërkesave ligjore për lëshimin e 
recetës. Zyrtarisht, të sëmurët ambulator i marrin ilaçet me recetë me anë të një recete që lëshon mjeku i 
përgjithshëm, që dorëzohet në një farmaci private. Sidoqoftë, në praktikë nuk është e pazakontë që të 

50 Ky numër përfshin si importuesit ashtu edhe shitësit e shumicës. Shitësit e shumicës përkufizohen kryesisht si 
rrugë e shkurtër. 
51 Sondazhet në familje tregojnë se shpenzimet vjetore arrijnë deri në një ekuivalente prej 130 milion dollarë 
amerikanë (LSMS 2002 është mbështetur në shpenzimet mesatare mujore të një familjeje për barna), kjo do të 
mbështetej te çmimet e shitjes me pakicë dhe do të përfshinte vënien e çmimeve shumë të larta nga ana e 
farmacistëve. Meqenëse raportimi bëhet në baza private, ai mund të përfshijë gjithashtu produkte që industria mund 
të mos i konsiderojë farmaceutike. 

Figura 0.1:  Shpenzimet farmaceutie si 
përqindje e shpenzimeve gjithsej për 
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sëmurët të marrin drejtëpërsëdrejti nga farmacia  barna që jepen me recetë, pa bërë vizitë te mjeku i 
përgjithshëm. Ndonëse në këtë rast ata e paguajnë çmimin e plotë të ilaçit nga xhepi, kjo shpeshherë është 
më pak e kushtueshme se sa pagesa formale dhe joformale që nevojitet të bëhet për vizitën te mjeku i 
përgjithshëm.  
 
136. Kutia 4.1 bën një përmbledhje të fushave kyç për hartimin e një strategjie në sektorin farmaceutik 
që ravijëzohet në Strategjinë e Qeverisë për Zhvillimin Afatgjatë të Sektorit të Shëndetësisë. Çdo pikë 
orvatet të trajtojë fushat problematike në sektorin farmaceutik, që përfshijnë legjislacionin, monitorizimin 
dhe zbatimin, sjelljen profesionale dhe etike në lëshimin e recetave dhe paraqitjen e tyre, caktimin e 
çmimeve për barnat dhe cilësinë e shpërndarjes së barnave. Ndërkohë, qeveria ka bërë përparime të 
ndjeshme në zbatimin e kësaj strategjie. Mjetet e reja për kontrollimin e shpenzimeve farmaceutike janë 
përfshirë pa kufizuar zgjedhjen, është miratuar një ligj i ri për barnat, janë forcuar kërkesat për cilësinë e 
barnave të importuara, është caktuar një afat që industria vendase të zbatojë Praktikën e tanishme 
evropiane të Mirë të Prodhimit (cGMP) dhe janë konsoliduar procedura të ndryshme për pajisjen me leje 
për barnat dhe sipërmarrjet që lidhen me to.  Sidoqoftë, sfidat mbeten kryesisht në fushën e sigurimit të 
cilësisë, të kontrollimit të vazhdueshëm të shpenzimeve, të ngritjes së kapaciteteve teknike dhe 
administrative në këtë sektor, të zbatimit të Praktikës së tanishme evropiane të Prodhimit të Mirë nga ana 
e industrisë vendase dhe të përmirësimit të transparencës në veprimet e porosive të ndryshme për barna. 
 

Kutia 0.1:  Strategjia për Zhvillimin Afatgjatë të Sektorit Farmaceutik 

 
137. Pjesët e mëposhtme bëjnë vlerësimin e secilës prej këtyre fushave në mënyrë më të hollësishme. 
Pjesa 2 shqyrton kuadrin e përditësuar ligjor për farmaceutikën në vend, që ndiqet nga një vlerësim i 
procedurave të tanishme për regjistrimin e barnave dhe sigurimin e cilësisë në pjesën 3. Pjesa 4 analizon 
mbulimin dhe përdorimin e asaj pjese të tregut për të cilën raportojnë Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor dhe Ministria e Shëndetësisë. Fushat kyç të korrupsionit të mundshëm ose të tanishëm 
trajtohen në pjesën 5. Pjesët 6 dhe 7 marrin në shqyrtim rolin dhe veprimtarinë e mjekëve dhe 
farmacistëve në këtë sektor. Më së fundi, pjesa 8 bën disa rekomandime për zhvillimin e mëtejshëm të 
politikës dhe ngritjen e aftësive, duke u thelluar në pjesët e mëparshme. 
 

Ministria e Shëndetsisë së Shqipërisë, së bashku me dy partnerët e saj kryesorë: Bankën 
Botërore dhe Organizatën Botërore të Shëndetit, në prill 2004 formuloi dhe hartoi një strategji 
për sektorin e shëndetsisë, që  përfshinte farmaceutikën. Strategjitë që u ravijëzuan në fushën 
e farmaceutikës ishin si më poshtë: 

• Përmirësimi i legjislacionit farmaceutik duke mbajtur parasysh si duhet përvojën e 
Komunitetit Evropian. Formulimi dhe miratimi i një dokumenti për politikën 
kombëtare për barnat deri në fund të vitit 2004. 

• Forcimi i aftësisë për të monitorizuar, kontrolluar, depozituar dhe shitur barnat. 
Riorganizimi i Qendrës Kombëtare për Kontrollin e Barnave nëpërmjet miratimit të 
statusit të ri, duke forcuar kontrollin dhe duke zgjeruar veprimtaritë e saj përmes 
strukturave të reja të informacionit për barnat etj.  

• Krijimi dhe forcimi i Urdhrit të Farmacistëve si partner për ruajtjen e etikës 
profesionale. 

• Rritja e transparencës së çmimeve të barnave nëpërmjet përmirësimeve të sistemit të 
informacionit dhe vendosjes së çmimit në etiketë në gjuhën shqipe. 

• Përmirësimi i kushteve teknike të farmacive të shitjes me pakicë për të arritur 
standartet e vendeve të zhvilluara. 

• Miratimi dhe përdorimi i standarteve të Praktikës së Mirë të Prodhimit.



75

 
B. KUADRI LIGJOR DHE POLITIKA FARMACEUTIKE 

138. Shqipëria bën përpjekje për ta përafruar legjislacionin e saj dhe administrimin e 
farmaceutikës me atë të Bashkimit Evropian. Ndryshimet e kohëve të fundit në programin politik 
shkojnë në drejtimin e politikave të përcaktuara në vende të tjera evropiane. Në fillim të vitit 2005, doli 
një ligj i ri për barnat që kërkon të trajtojë mangësitë kryesore të ligjit të vitit 1994 për barnat dhe ta afrojë 
më shumë politikën e Shqipërisë për barnat me atë të vendeve të Bashkimit Evropian. Ndër ndryshimet 
kryesore që bën ky ligj janë:  
 

• Thjeshtimi i procesit të regjistrimit të barnave të miratuara në Evropë ose në SHBA;   
• Ndjekja e detyrueshme nga ana e prodhuesve vendas të standarteve të Bashkimit Evropian të 

Praktikës së Mirë të Prodhimit brenda dy vjetësh; 
• Rritja e pavarësisë së Qendrës Kombëtare për Kontrollin e Barnave (QKKB);  
• Shoqata e tanishme e farmacistëve do të shndërrohet në Urdhrin shqiptar të Farmacistëve, 

pranë Ministrisë së Shëndetësisë.   
• Zhvillimi i bisedimeve në lidhje me çmimet e barnave më të shtrenjta, që sigurohen nga një 

burim i vetëm, me importuesit/prodhuesit, mbështetur në çmimet e referencës të vendeve të 
tjera.   

• Vendosja e sistemit të etiketave për barnat.  
• Përkufizimi i hollësishëm nga ana e Kodit Penal të llojeve të ndryshme të shkeljeve, me gjoba 

që shkojnë nga 100 dollarë amerikanë në 10.000 dollarë amerikanë dhe, gjithashtu, heqjen e 
lejës së ushtrimit të profesionit në rastet më të rënda. 

 
139. Ndërsa trajton disa mangësi të rëndësishme të legjislacionit të mëparshëm, ligji i ri kërkon 
një tërësi të madhe aktesh nenligjore për të sqaruar hollësi të shumë ndryshimeve që janë bërë në 
programin politik. Ligji kërkon njëzet akte nënligjore, urdhëresa dhe dokumenta të tjera teknike për të 
siguruar zbatimin e duhur. Shumë prej këtyre akteve nënligjore janë ende në hartim. Nëse do të mund të 
arrihen rezultatet e ardhshme të kësaj nisme legjislative do të varet shumë nga këto akte nënligjore dhe 
nga efektshmëria me të cilën ato do të vihen në jetë dhe do të zbatohen. Në përgjithësi, përditësimi dhe 
miratimi i shpejtë i një ligji të ri për barnat është një shenjë inkurajuese e angazhimit të qeverisë për të 
trajtuar dobësitë në këtë sektor.  
 

C. RREGJISTRIMI DHE LICENSIMI 

140. Ligji për Barnat kërkon që të gjitha barnat farmaceutike që shiten në Shqipëri të 
regjistrohen dhe për to të jepet lejë nga Qendra Kombëtare për Kontrollin e Barnave. Aktualisht, 
vendimet për regjistrimin e barnave merren nga Komisioni i Nomenklaturës i ngritur nga Ministri i 
Shëndetësisë. Qendra Kombëtare për Kontrollin e Barnave varet nga Ministria e Shëndetësisë. Ligji i ri 
parashikon një status të pavarur për Qendrën Kombëtare për Kontrollin e Barnave shumë të ngjashëm me 
atë të agjencive të përafërta në Bashkimin Evropian (BE). Objektivi është që të sigurohet autonomia e 
veprimeve dhe vendimeve të saj, duke iu nënshtruar mbikëqyrjes së duhur. Qendra Kombëtare për 
Kontrollin e Barnave financohet kryesisht nga buxheti i shtetit, duke përftuar financim dytësor nga 
regjistrimi i barnave (tarifa e regjistrimit është 600 dollarë për çdo ilaç plus 200 dollarë që është tarifa e 
ripërtëritjes së regjistrimit), tarifat e kontrollit të strukturave të reja dhe analiza e barnave për klientë 
privatë. Ndërsa niveli i rrogave të stafit është shumë i ulët, financimi dytësor përdoret për të dhene 
shperblime dhe për të krijuar një fond për t’u investuar në strukturë. Ligji i ri parashikon rritjen e auto-
nomisë financiare të Qendrës Kombëtare për Kontrollin e Barnave. Kjo kërkon që të të mbahet parasysh 
aspekti i pavarësisë së saj në vendimmarrje. Për të regjistruar sa më shumë barna që të jetë e mundur nuk 
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duhet të ketë ndonjë stimul financiar. Agjencitë e tjera e kanë zgjidhur këtë problem duke caktuar tarifa të 
vogla për regjistrimin, por tarifa disi më të larta për vazhdimësinë e regjistrimeve. Kjo është e drejtë edhe 
për prodhuesit, të cilët mund të vendosin t’i çregjistrojnë barnat që nuk i përmbushin parashikimet e tyre 
tregtare, pa pasur nevojë që të paguajnë një tarifë të madhe fillestare për të hyrë në treg.  
 
141. Numri i barnave të regjistruara është rritur ndjeshëm gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar nga 
400 që ishin në vitin 1994 në afërsisht 3.000 në vitin 2005. Mjekët dhe të sëmurët shqiptarë përdorin 
një gamë te pranueshme barnash të përgjithshme të stabilizuara si dhe barnash të reja. Thjeshtëzimet e 
procesit të regjistrimit të paraqitura kohët e fundit synojnë t’i inkurajojnë shoqëritë farmaceutike që t’i 
regjistrojnë barnat e reja në Shqipëri. Në bazë të procedurave të thjeshtëzuara, barnat që janë miratuar nga 
një agjenci e rëndësishme si EMEA ose FDA mund të marrin autorizim për t’u regjistruar dhe për të 
tregtuar, duke marrë certifikatën përkatëse pa ndonjë vlerësim të mëtejshëm shkencor apo teknik. Me 
qëllim që të regjistrohen në Shqipëri, barnat e përgjithshme nga vendet e tjera duhet të kenë në fillim një 
regjistrim në një vend anëtar të Bashkimit Evropian, në SHBA, Kanada ose Australi. Kjo merr parasysh 
aftësinë e kufizuar të autoriteteve shqiptare për të verifikuar standartet e cilësisë. Sidoqoftë, një klauzolë 
që përfshin “vendet e Ballkanit Perëndimor me të cilat Shqipëria ka ratifikuar marrëveshje të tregtisë së 
lirë” përbën shqetësim, meqenëse kjo mund të krijojë një justifikim për produkte me cilësi më të dobët. 
Barnat që janë tashmë në treg nuk e humbasin regjistrimin e tyre, por për t’u ripërtërirë mund të kenë 
nevojë të përmbushin standartet e reja, ndonëse ligji nuk është i qartë për këtë. Disa barna të 
paregjistruara mund të vazhdojnë të përdoren në vend me leje të veçantë nga Ministria, por numri i tyre 
është ulur nga pesëdhjetë në tetë. Pikësynimi është që të regjistrohen të gjitha barnat që kërkohet trajtimet 
me teknologji te fjales se fundit dhe të eleminohet kështu nevoja për leje të veçanta.  
 
142. Përgjegjësinë e pajisjes së institucioneve private me leje, përfshirë prodhuesit, farmacitë 
dhe depot e barnave, e ka Komisioni për Pajisjen me Lejë në Ministrinë e Shëndetësisë, ndonëse 
ligji i ri parashikon që kjo përgjegjësi t’i kalohet Urdhrit të Farmacistëve. Nga Komisioni për 
Pajisjen me Leje kërkohet që të miratojë vendin dhe gjendjen fizike të farmacisë. Lejet tani janë të 
vlefshme për 5 vjet, në rastin e ripajisjes me lejë për 10 vjet. Ligji i ri për Barnat parashikon se dhënia e 
lejeve do të kalojë nga Ministria e Shëndetësisë te Urdhri i Farmacistëve. Për aq kohë sa marrëdhëniet 
mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Urdhrit të Farmacistëve nuk janë të qarta dhe aktet nënligjore ose nuk 
ekzistojnë procedura vepruese të hollësishme, është e vështirë të gjykohet nëse kjo është një zgjidhje e 
përshtatshme. Do të jetë e rëndësishme që të ekzistojë një process i përcaktuar qartë dhe transparent dhe 
që vlerësimi teknik të ndahet nga miratimi i kërkesës për lejë.  
 

D. CAKTIMI I ÇMIMEVE 

143. Çmimet e barnave caktohen në bazë të çmimit CIF që jep prodhuesi, duke shtuar hapësirat 
e rregulluara për shpërndarjen dhe shitjen me pakicë. Marzhet e shitjes me pakicë janë relativisht 
të larta dhe ofrojnë pak stimul për konsolidimin e një tregu të fragmentizuar të shitjes me shumicë 
(shih Kutine 4.1). Për një numër barnash të kushtueshëm, që kanë një ndikim të ndjeshëm te shpenzimet e 
Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, Qendra Kombëtare për Kontrollin e Barnave dhe Instituti 
i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor kanë hyrë në bisedime me prodhuesit ose importuesit, duke 
përdorur çmimet e referencës të vendeve fqinje për të kërkuar çmime më të ulta. Përzgjedhja e vendeve të 
referencës është bërë në mënyrë disi oportuniste deri tani, në vartësi të kontakteve të mira me 
administratat e tjera që kanë dhënë të dhënat për çmimet. Për të siguruar rezultate optimale, 
rekomandohet një mënyrë më sistematike për shfrytëzimin e një game potencialisht më të gjerë të 
vendeve të referencës dhe të të dhënave që sigurohen në mënyrë të pavarur. Deri më sot, bisedimet për 
çmimet kanë qenë pjesërisht të suksesshme, duke çuar në kursime të kostove që llogariten deri në 4 
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milion dollarë amerikanë në bazë të 30 barnave52. Pritet që me kalimin e kohës, me rritjen e tregut, forca e 
negocimit të rritet. Aktualisht, prodhuesit që nuk arrijnë të marrin një çmim të pranueshëm për to mund të 
vendosin që të mos e ofrojnë një produkt të caktuar.   
 
144. Përsa i përket barnave me shumë burime nuk ekziston asnjë algoritëm formal për caktimin 
e çmimit. Sidoqoftë, ilaçi i përgjithshëm me çmimin më të ulët del në krye të listës së rimbursimeve të 
Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, duke nënkuptuar se ai do të ketë bashkë-pagesën më të 
ulët dhe, për këtë arsye, mundësisht pjesën më të madhe të volumit të shitjeve që financohen nga Instituti 
i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Pra, sistemi i rimbursimit stimulon konkurrencën e çmimeve të 
barnave të përgjithshëm. Duhen analiza të mëtejshme për të parë se deri në çfarë mase ky sistem çon në 
çmime të ulta në shkallë ndërkombëtare, pavarësisht nga tregu i vogël shqiptar. 
 
145. Për të rritur pengesat për importet e kundraligjshme dhe për të eleminuar përhapjen e pra-
ktikës që të sëmurëve u kërkohet të paguajnë çmime të larta për barnat, është futur sistemi i etike-
timit të barnave. Do të kërkohet që çdo paketë ilaçesh të ketë etiketën që të caktojë çmimin e shitjes me 
pakicë, emrin e ilaçit, importuesin dhe numrin e serise. Sistemi vazhdon të zbatohet dhe pritet që të hyjë 
plotësisht në treg nga mesi i vitit 2005. Në të njëjtën kohë, ka hyrë një sistem i uljes së marzhit që ka për 
qëllim ta pakësojë disi stimulin për të shitur barna të kushtueshëm. Për shumicën e barnave janë rritur 
marzhet për importuesit, shitësit me shumicë dhe farmacistët e shitjes me pakicë, ndërsa ato të barnave të 
kushtueshëm dhe të barnave që shiten me sasi të mëdha janë ulur. Përgjithësisht, marzhet janë relativisht 
të larta, duke pasqyruar fragmentarizimin e tregut dhe një volum absolut të ulët të shitjeve në krahasim 
me vende më të zhvilluara. Sistemi me marzh të qëndrueshëm me marzhe relativisht të larta mbron 
strukturën e tanishme dhe nuk ofron asnjë stimul për të zvogëluar fragmentarizimin e sektorit të shitjes 
me shumicë.  
 

Tabela 0.1:  Sistemi i uljes së marzhit për barnat 
 

Marzhi për importuesit dhe i 
shitjes me shumicë 

Marzhi i shitjes me 
pakicë 

Barnat shumë të kushtueshme 8% 15% 
10% 20% 

 15% 30% 
Barnat më pak të kushtueshme 18% 33% 

Shënim: Në çdo hallkë të zinxhirit të shpërndarjes marzhet përfshijnë një tatim prej 4%:  importuesi, 
shitësi me shumicë dhe farmacistët. Tatimi i përgjithshem, si përqindje e çmimit të shitjes me pakicë, 
arrin afërsisht në 10%.   
Burimi: Ministria e Shëndetësisë 

 

E. KONTROLLI I CILËSISË 

146. Qendra Kombëtare për Kontrollin e Barnave ka aftësi të kufizuara në mjete dhe njerëz për 
të bërë analizat për cilësinë e barnave, që çon në sigurimin e kufizuar të cilësisë së barnave në vend. 
Nuk ekziston asnjë aftësi për të analizuar substancat biologjike, përfshirë produktet për gjakun apo 
vaksinat. Analizat rastësore nuk bëhen në qoftë se produkti nuk dërgohet në Qendrën Kombëtare për 
Kontrollin e Barnave, në bazë të ndonjë ankese. Kjo është njëra arsye pse në Shqipëri qarkullojnë në 
mënyrë të fshehtë barna të paregjistruar, të falsifikuar dhe me cilësi të dobët. Nga “krehjet” e 
herëpashershme që i bëjnë shoqëritë farmaceutike “tregut” deri tani janë gjetur falsifikime kryesisht në 
lidhje me “barnat e mënyrës së jetesës”, të tilla si Viagra. Kjo do të thotë se ekziston një rrjet 

52 Kursimet e kostove mbështeteten te vlerësimet që kanë bërë drejtuesit e Qendrës Kombëtare për Kontrollin e 
Barnave. 
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shpërndarjeje për barnat e falsifikuar, që mund të kthehen në një problem më serioz pasi tregu të zgjerohet 
dhe të bëhet më tërheqës nga pikëpamja tregtare. Inspektorët që janë përgjegjës për zbatimin e 
rregulloreve në farmaci dhe në depot e barnave marrin rroga të ulta dhe nuk kanë mjetet e nevojshme 
(zyra, makina, pajisje) për ta bërë si duhet punën e tyre. Qendra Kombëtare për Kontrollin e Barnave nuk 
ka qenë në gjendje t’i plotësojë disa nga vendet të lira meqenëse kandidatët e kualifikuar mund të fitojnë 
të ardhura ndjeshëm më të larta në sektorin privat.   
 
147. Si pasojë, ekziston një mungesë e përgjithshme e besimit te cilësia e barnave, sidomos nëse 
vijnë nga vendet në zhvillim. Perceptimi se barnat më të lirë nga vendet në zhvillim janë me cilësi të ulët 
nxitet nga ata që kanë interes të tregtojnë barna më të kushtueshëm, që importohen nga vendet 
perëndimore. Kjo mund të shkaktojë rritje të kostove nëpërmjet përdorimit të produkteve më të 
kushtueshme nga prodhuesit e vendeve të zhvilluara. Kërkesat e reja të regjistrimit, që kërkojnë 
certifikatën e Bashkimit Evropian për barna që ofrohen nga prodhues të vendeve të treta, mund të çojë në 
një korrigjim të pjesshëm të këtij perceptimi, por kontrolli për cilësi më të mirë në treg është thelbësor për 
një sistem të plotë. Edhe pullat e reja për barnat e importuara në mënyrë të ligjshme mund t’i nënshtrohen 
falsifikimit, siç ka treguar përvoja në vendet e tjera. Duhet të hyjë sistemi për analizat e rregullta të 
cilësisë së barnave, duke marrë kampionë nga partite e mallit në doganë dhe nga farmacitë e shitjes me 
pakicë dhe duke i analizuar ato përsa i përket përputhjes me standartet e farmakologjisë. Në mungesë të 
aftësisë vendore, për punën laboratorike mund të lidhet një kontratë me një furnizues të huaj, siç bëhet në 
disa vende të tjera të vogla.  
 

F. MUNDËSIA E PËRDORIMIT DHE MBULIMI ME BARNA 

148. Vëzhgimet në familje tregojnë se rreth 40-45% e popullsisë përfiton nga mbulimi i 
efektshëm në bazë të sistemit të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, duke treguar se shumica e 
popullsisë paguan për barnat nga xhepi (shih kapitullin 5). Ndërsa Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor i rimburson barnat e listës së vet pozitive që mbulohen me bashkë-pagesa të ndryshme, 
llogaritet se 60% e popullsisë paguan për barnat nga xhepi. Ka një boshllëk të ndjeshëm përsa i përket 
mbulimit të barnave mes zonave qytetëse dhe atyre fshatare, që pasqyron dallimet në të ardhura si dhe 
zënien e punësimit formal.   
 
149. Barra e pagesës për barnat bie vetëm te të varfrit. Siç e tregon figura 4.2, të varfrit 
shpenzojnë gati dyfishin e të ardhurave të tyre të përhershme për ilaçe sa ata të peseshoreve me të 
ardhura të larta. Për më tepër, për shkak të mbulimit më të gjerë në Tiranë nga ana e Institutit të 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, nga rimbursimi i barnave nga ana e Institutit të Sigurimeve të 
Kujdesit Shëndetësor popullsia e Tiranës përfiton në mënyrë shpërpjestimore, ndërsa rajonet me përqindje 
më të larta varfërie përfitojnë më pak (figura 4.3). Kjo tregon se subvencionet për barnat duhet të 
drejtohen më mirë ndaj të varfërve dhe të pambrojturve, problem ky që duhet trajtuar brenda kuadrit të 
reformave të përgjithshme të sistemit financiar për shëndetin e planifikuar (shih kapitullin 5). Sidoqoftë, 
për aq kohë sa reformat financiare për shëndetin do t’i rrisin përfitimet nga rimbursimi i barnave për një 
pjesë më të madhe të popullsisë, mund të kërkohet një mënyrë më e rreptë për kontrollin e kostove. 
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Figura 0.2:  Shpenzimet për barnat, si % e të 
ardhurave të përhersme 

Figura 0.3:  Shpenzimet farmaceutike ISKSH dhe 
varfëria sipas prefekturave 
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G. MBIKËQYRJA E BARNAVE NGA INSTITUTI I SIGURIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

150. Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) rimburson një listë të përcaktuar 
barnash ambulatore për një pjesë që përbën 40-45% të popullsisë, që përfiton nga mbulimi efektiv 
nga ana e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Lista aktuale e rimbursimeve përfshin 402 
lëndë përbërëse të ndryshme aktive. Tetë ilaçe u hoqën kohët e fundit sepse dolën jashtë përdorimit ose 
sepse u bënë të disponueshme zgjedhje më të leverdishme. Vendimet për përfshirjen e barnave në listën 
pozitive të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor merren nga Komisioni për Rimbursimet, që 
është ngritur nga Ministri i Shëndetësisë. Janë ngritur disa shqetësime në lidhje me transparencën e 
funksionimit të këtij komisioni dhe përbërjen e tij. Përzgjedhja e produkteve për t’u përfshirë në listën e 
rimbursimeve nuk bëhet sipas kritereve të qarta dhe transparente. Listën e rimbursimeve e kontrollon 
departamenti i rimbursimeve në Institutin e Sigurimit të Shëndetit, dymbëdhjetë zyrat rajonale të Institutit 
të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor kanë përgjegjësi që të nxjerrin formularët e koduar me numër serie 
dhe me ngjyra të recetave (ngjyrat tregojnë nivelin e rimbursimit) dhe të bëjnë rimbursimin e farmacive të 
kontraktuara. Departamenti i kontrollit analizon recetat dhe heton rastet e keqpërdorimit apo mashtrimit të 
supozuar. Lidhja e kontratave me mjekë, farmacistë dhe shitës me shumicë bën të mundur që Instituti i 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor të grumbullojë të dhëna për të monitorizuar sjelljen në lidhje me 
lëshimin e recetave dhe për të kapur ata që përpiqen ta keqpërdorojnë sistemin në leverdinë e tyre. 
 
151. Pensionistët, fëmijët nën 12 muaj, jetimët, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe veteranët e 
luftës përjashtohen nga bashkë-pagesat, siç përjashtohen të sëmurët me tuberkuloz dhe kancer, të 
cilët kanë nevojë për barna kundër turberkulozit dhe kancerit. Për gjithë të tjerët, shuma e bashkë-
pagesës varet nga kategoria e ilaçit. Ekzistojnë gjashtë kategori, që shkojnë nga rimbursimi në masën 
100% për një numër të vogël barnash që shpëtojnë jetën dhe për kancerin deri te rimbursimi në masën 
50% për kategoritë e tjera të barnave. Përfshirja e të gjithë pensionistëve në grupin që merr rimbursim në 
masën 100% ishte arsyeja kryesore e rritjes së paparë të shpenzimeve të Institutit të Sigurimeve të 
Kujdesit Shëndetësor për rimbursimet në vitin 2004. Kjo çoi edhe në keqpërdorime. Shumë qytetarë, të 
cilët aktualisht nuk kanë librezë nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, siç janë të papunët, 
studentët apo njerëzit që marrin asistencë sociale, teorikisht kanë të drejtë të mbulohen nga Instituti i 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, gjë që paraqet një rrezik përsa i përket hartimit të ardhshëm të 
shpenzimeve. Një person me një sëmundje të diagnostikuar rishtazi mund të regjistrohet në Institutin e 
Sigurimit të Shëndetit dhe të marrë mbulim të menjëhershëm pa kalur periudhën e pritjes ose pa 
përjashtim të kushteve para-ekzistuese. 
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152.  Në vitin 2004, shpenzimet e përgjithshme të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor për barnat llogariteshin në 63% të shpenzimeve të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor dhe Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor për here të parë e tejkaloi buxhetin 
për barnat53 (Figura 4.4). Buxheti për shpenzimet farmaceutike në vitin 2004 ishte 2.8 miliard lekë; 
shpenzimet reale ishin 3.5 miliard lekë, kryesisht për shkak të eleminimit të bashkë-pagesave për 
pensionistët, zgjerimin e listës së barnave të rimbursueshme dhe rritjes së numrit të recetave për barnat e 
reja. Defiçiti u mbulua nga një subvencion i Ministrisë së Shëndetësisë për Institutin e Sigurimit të 
Shëndetit. Me përfshirjen e një numri më të madh barnash në listën e rimbursimit dhe duke qenë se grupe 
të tjerë të sëmurësh u përjashtuan nga bashkë-pagesat, numri i recetave si dhe përqindja e recetave që 
rimbursohen plotësisht është rritur ndjeshëm këto dy vitet e fundit, duke kontribuar kështu në rritjen e 
shpejtë të shpenzimeve të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor për barnat (Figura 4.5). 
 

Figura 0.4:  Perberja e shpenzimeve te ISKSH 
per periudhen 

Figura 0.5:  Recetat me rimbursim  

 

153. .  Për produktet me shumë burime, rimbursimi kufizohet në çmimin e alternativës më të lirë 
me të njëjtin përbërës dhe dozë. Pra, për të kontrolluar kostot Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor përdor tavanin e rimbursimit dhe caktimin e çmimit të referencës. Në qoftë se lëshohet recetë 
për një markë më të kushtueshme, i sëmuri duhet ta paguajë diferencën nga xhepi. Produktet e reja, me 
çmim më të lartë mund të jenë të rimbursueshme për aq kohë sa në treg nuk ka barna të përgjithshme. 
Produkte të caktuara duhet të rekomandohen nga specialisti, por është gjithmonë mjeku i familjes ai që e 
mbush recetën në formularin e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor 
 
154. Zhvillimi i kohëve të fundit tregon se ka një prirje për të lëshuar receta për barna më të 
reja dhe më të kushtueshme, ky është një shtytësi kryesor i kostove të shpenzimeve për 
rimbursimet. Siç ilustrohet në tabelën 4.2, gjashtë nga dhjetë barnat kryesore që rimbursohen sipas 
vlerës grupohen në kategorinë e burimit të vetëm, duke çuar kështu në mënyrë të pandryshueshme në 
kosto më të larta. Për t’iu kundërvënë këtij zhvillimi, kohët e fundit Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor ka përfshirë “buxhetet” informale për mjekët me të cilët janë lidhur kontrata. Mjekët, të cilët 
i shmangen rrugës që pritet të lëshohen recetat, i nënshtrohen kontrollit nga kontrollorët e Institutit të 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Në qoftë se shmangia mbështetet në një nevojë të vërtetë mjeksore, 
buxheti rritet. Përndryshe, mjeku këshillohet që t’u përmbahet rregullave të arsyeshme për lëshimin e 
recetave. Rastet e dukshme të lëshimit me tepri të recetave të kushtueshme ose të mashtrimit (përplasja 

53 Siç diskutohet në kapitullin 5, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetsor aktualisht mbulon vetëm rrogat e 
mjekve të përgjithshëm, rimbursimet e barnave dhe veprimtaritë pilot në spitalin e Durrësit dhe në rajonin e Tiranës. 
Kjo shpjegon shifrat e larta të shpenzimeve për barnat në shpenzimet e përgjithshme të Institutit të Sigurimeve të 
Kujdesit Shëndetsor. 

Figura 4.5: Receta të rimbursuara
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me të sëmurët ose me farmacistët) do të çojë në gjoba dhe kërkesa për kompensim. Në qoftë se ka raste 
përsëritjeje ose në qoftë se shuma e dëmit e kalon një masë të caktuar, pritet që kontrata me mjekun të 
mbyllet. Gjithashtu, farmacistët me kontratë po kontrollohen gjithnjë e më shumë dhe duhet të shlyejnë 
dëmet kur konstatohet sjellje mashtruese. Përsëri, në qoftë se dëmet e kalojnë një masë të caktuar ose një 
farmacist kapet tri herë për shkelje të vogla, kontrata mbyllet. Mbetet për t’u parë shkalla në të cilën ky 
sistem i ri do të vihet në jetë në mungesë të listave të përditësuara të regjistrimit të të sëmurëve dhe të 
udhëzuesve të miratuar formalisht për mjekimin. Rritja e shpenzimeve të Institutit të Sigurimeve të 
Kujdesit Shëndetësor në vitin 2005 tregon se këto masa për kontrollimin e kostove nuk janë të 
mjaftueshme për të kompensuar për përfshirjen kohët e fundit të 72 barnave të reja në listën e 
rimbursimit. Ndërsa qeveria po përpiqet ta bëjë mbulimin me sigurim shëndetësor sa më të arritshëm 
(shih kapitullin 5), do të nevojiten masa të bashkërenduara për të frenuar kostot e rimbursimit. Përveç 
buxheteve për mjekët, kjo do të kërkojë kualifikim të mjekëve për lëshimin e arsyeshme të recetave, 
edukimin e të sëmurëve, rishikimin e politikës për bashkë-pagesat, përfshirjen e mundshme të grupeve të 
referencës që mbështeten te treguesit me të dhëna të përgjithshme që përcaktojnë çmimin e rimbursimit 
dhe rishikimin e mundshëm të listës pozitive. 
 

Tabela 0.2:  Dhjetë barnat kryesore që rimbrsohen sipas vlerës 
 

Emri Treguesi Sasia Vlera (lekë) 

1. Enalapril 20 mg Frenues ACE, hipertension 21.351.668 233.511.574

2. Risperidon 2 mg Neuroleptik, psikozë 967.302 224.430.982

3. Valsartan 80 mg Antagonist angiotensin II, hipertension 1.747.126 195.308.163

4. Interferon beta Sklerozë e shumëfishtë 14.730 137.119.170

5. Amlodipine 10 mg Antagonist i kalçiumit, hipertension 
3.991.451 127.660.162

6. Fluvastatine  40 mg Ulje e kolesterolit 
1.519.703 122.557.294

7. Finasteride 5 mg Hiperplazi natyrëmirë e prostatit 701.542 107.054.934

8. Tamsulosin 0.4 mg 
Bllokues-Alfa, hiperplazi natyrëmirë e 
prostatit 

576.959 106.183.326

9. Olanzapine 10 mg Neuroleptik, psikozë 
101.448 95.819.722

10. H-insulin bi-phasic Diabeti 
87.766 90.516.449

Shënim: Barnat me një burim me kursive. 
Burimi: Statistikat e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, maj 2005 
 
155. Barnat e rimbursuara shpërndahen nëpërmjet një rrjeti prej afërsisht 700 farmacish private në 
mbarë vendin, që kanë kontrata me Institutin e Sigurimit të Shëndetit. Në zonat fshatare, në mungesë të 
një farmacisti të kualifikuar, një listë e kufizuar barnash depozitohet në atë çka quhet agjenci barnash, ku 
punon një “ndihmës farmacist” me shkollë të mesme. Dy herë muaj, farmacistët paraqesin pranë degëve 
vendore të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor formularët e plotësuar të recetave për 
rimbursim dhe farmacitë rimbursohen një herë në muaj. Çdo formular recetash duhet të mbajë firmën e të 
sëmurit për të verifikuar se ai është plotësuar. Shumicën e kohës, rimbursimi i farmacive nga Instituti i 
Sigu-rimeve të Kujdesit Shëndetësor është bërë në kohë; për çdo ditë vonese e pagesës gjoba ditore është 
0.1%. 
 

H. ADMINISTRIMI I SHPENZIMEVE TE SPITALEVE PER BARNA 

156. Barnat e spitaleve mbulohen nëpërmjet buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe, në 
parim, u jepen falas të shtruarve në spital. Në praktikë, shumë të sëmurë paguajnë për barnat, 
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meqenëse furnizimi i spitaleve me barna, që financohen nga buxheti, është i pamjaftueshëm për të 
plotësuar të gjitha nevojat e të sëmurëve. Barnat financohen si zë buxheti mbështetur te kostot 
historike. Sidoqoftë, vendosin spitalet sa nga ky zë buxheti shpenzohet aktualisht për barna. Afërsisht 
20% e të gjitha shpenzimeve për spitalet shkon për barnat e të shtruarve në spital, por prirja ka ardhur 
gjithnjë në rritje. Megjithatë, shumë të sëmurëve prapëseprapë u duhet të paguajnë nga xhepi për barnat 
për të cilat kanë nevojë për t’u mjekuar në spital.  
 
157. Për të rritur efektivitetin e prokurimit të barnave në nivel spitali, që nga viti 2002 Ministria 
e Shëndetësisë ka organizuar tendera të përqendruar për barnat e spitaleve. Çdo vit spitalet i 
dërgojnë kërkesat e tyre në Ministrinë e Shëndetësisë për llojet dhe sasinë e barnave që do t’u nevojiten 
në institucionin e tyre, mbështetur në përdorimin e tyre në të kaluarën; modelet e kaluara nuk do të 
pasqyrojnë domosdoshmërisht nevojën e tanishme në një vit të dhënë. Spitalet kanë prirjen ta fryjnë 
nevojën e tanishme meqenëse përgjithësisht marrin një sasi më të vogël se ajo që kërkohet. Këto kërkesa 
pastaj filtrohen nga komisioni i Ministrisë së Shëndetësisë. Përdorimi i barnave në spitale nuk është 
optimizuar për të minimizuar luhatjet dhe për të siguruar praktikën më të mirë. Vlerësimet e tanishme të 
volumit dhe garancia për furnizuesit, që lidhet me volumin, janë problematike. Një zgjedhje për trajtimin 
e këtij problemi mund të jetë që në kontratën e furnizuesit të mos garantohet volumi, por vetëm 
ekskluziviteti i furnizuesve, praktikë kjo që përdoret nga disa vende të tjera (psh. Zelanda e Re). Çdo vit 
organizohen tendera në bazë të ligjit shqiptar për prokurimet. Llogaritet se tenderat e përqendruar kanë 
bërë që për çdo grup të paraqiten 5 deri 6 konkurrentë të cilët kanë ofruar ulje çmimi përgjithësisht deri në 
30%. Një ankesë e zakonshme është cilësia e barnave që sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë 
nëpërmjet tenderit të përqendruar. Kjo mund të jetë një çështje perceptimi meqenëse vlerësohet se 70% e 
furnizimeve fitohen nga furnizues nga India dhe Kina. Kjo thekson nevojën për një sistem më të qartë të 
sigurimit të cilësisë dhe për edukimin e mjekëve dhe të sëmurëve. 
 
158. Meqenëse shpërndarja e barnave ka qenë problematike dhe është minuar pjesërisht nga 
korrupsioni gjatë dy viteve të para të procesit të tenderave të përqendruar, në vitin 2004  Ministria e 
Shëndetësisë pajtoi “Fufarmën”54 për të bërë shpërndarjen e barnave për të gjithë spitalet. “Fufarma” 
është tani përgjegjëse për pranimin e ngarkesave nga shitësit e shumicës dhe për sigurimin e shpërndarjes 
së plotë nëpër spitale. Përshtypja e tanishme është se ky sistem ka rezultate më të mira dhe kufizon 
humbjet për shkak të praktikave të korruptuara. Sipas disa llogarive, kursimet e vëna kështu mund të 
shkojnë deri në 25% të volumit të tenderave. Sidoqoftë, krijimi i monopolit të shpërndarjes mund të jetë 
problematik në periudhen afatgjatë. 
 
159. Sistemet e mbikëqyrjes së stoqeve të barnave në spitale janë të vjetëruara dhe lënë vend për 
paaftësi dhe keqpërdorim. Në shumicën e spitaleve mbikëqyrja e barnave nuk është kompjuterizuar. 
Kërkesat e pavioneve dërgohen në farmacinë e spitaleve çdo ditë.  Kontabiliteti mbahet me dorë. Ka disa 
përjashtime si në farmacinë qendrore të spitalit të Universitetit të Tiranës, ku “Farmacitë pa Kufi” kanë 
kontribuar për kompjuterizimin e mbikëqyrjes së stoqeve; sidoqoftë, njësive të departamentit shpeshherë 
u mungojnë pajisjet e ngjashme ose infrastruktura në të cilën do të punonin këto pajisje. Në farmacinë 
qendrore të spitalit të Universitetit të Tiranës, çdo departament ka farmacinë e vet që porosit furnizime 
nga magazina qendrore e farmacisë së spitalit. Shumë nga farmacitë e departamenteve në këtë spital nuk 
janë integruar brenda departamentit kryesor, por fizikisht ndodhen në godina të ndryshme. Ndonëse 
etiketimi i kutive të barnave ka kontribuar për të përcaktuar barnat e spitalit, prapëseprapë vjedhja është 
akoma problem, gjë që kërkon përmirësimin e sistemeve për mbikëqyrjen e stoqeve të spitaleve.   
 
160. Procesi i tenderave të përqendruar po nxit më tej nevojën për të hartuar protokolle më të 
njëtrajtshme për lëshimin e recetave me qëllim që të minimizohet ndryshimi dhe për të siguruar 
standarte të kujdesit në spitale. Fakulteti i Mjeksisë aktualisht është i angazhuar për hartimin e 

54 “Fufarma” është ajo çka ka mbetur nga ish sistemi publik i shpërndarjes dhe është 65% private dhe 35% shtetërore. 
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protokolleve që do të zbatohen fillimisht të paktën në Spitalin e Universitetit të Tiranës. Sfidat do të jetë 
në përhapjen dhe zbatimin më të gjerë të këtyre protokolleve në spitale të tjera. Kjo duhet të formojë një 
pjesë integrale të përpjekjes së bashkërenduar për të përmirësuar cilësinë e kujdesit nëpërmjet hartimit të 
protokolleve të mjekimit dhe të edukimit të vazhdueshëm e të detyrueshëm për mjekët. 
 

I. KORRUPSIONI DHE PRAKTIKAT E DËMSHME TË PUNËS 

161. Zinxhiri i vlerave farmaceutike është i predispozuar ndaj njëfarë shkalle korrupsioni dhe 
përplasjeje në shumë vende. Por edhe sjellja e përsosur ligjore e pjesëmarrësve të tregut mund të ketë 
pasoja ekonomike të padëshiruara, që çojnë në shpenzime të tepruara, në qoftë se stimujt nuk lidhen me 
kujdes me rezultatet e dëshiruara.   
 
162. Qeveria ka zbatuar disa hapa për të luftuar praktikat e korruptuara në sektorin 
farmaceutik. Ristrukturimi kohët e fundit i procesit të regjistrimit të barnave ka eleminuar “fushat 
informale” që do të ofronin mundësi për trajtim preferencial, mbështetur në rryshfetet. Gjithashtu, 
tenderat e përqendruar për barnat e spitaleve dhe kontraktimi për shpërndarjen e barnave të spitaleve janë 
hapa pozitive për të minimizuar mundësinë për korrupsion, siç është futja e sistemit të etiketimit për 
barnat e spitalit dhe të shitjes me pakicë. Sidoqoftë, disa pika të dobta vazhdojnë të ekzistojnë. 
 
163. Disa komisione të veçanta veprojnë si organizma formale vendimmarrjeje. Janë ngritur 
shqetësime në lidhje me përbërjen e tyre dhe mungesën e transparencës në vendimmarrje. 
Komisioni i Nomenklaturës vendos për regjistrimin e barnave, Komisioni i Pajisjes me Lejë miraton lejet 
për të gjithë profesionistët dhe sipërmarrjet mjeksore dhe farmaceutike dhe Komisioni për Rimbursimet 
miraton barnat e reja që përfshihen në listën e rimbursimeve të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor, cakton çmimet dhe kufijtë e rimbursimit dhe eleminon barnat e vjetëruara ose që kanë dalë 
ekonomikisht jashtë përdorimit. Janë ngritur shqetësime në lidhje me transparencën me të cilën veprojnë 
këto komisione. Disa komisione kanë tridhjetë anëtarë ose më shumë, kryesisht përfaqësues nga mjeksia, 
akademitë, ministria dhe organizma të tjera administrative. Sidoqoftë, Komisioni për Rimbursimet, për 
shembull, ka dy përfaqësues të firmave farmaceutike. Kjo rrit shqetësimet për konflikt interesash. Duke 
pasur parasysh autoritetin e këtyre komisioneve, duhet të zgjidhen menjëherë shqetësimet e aktorëve për 
mungesë transparence dhe konflikt të mundshëm interesash. Në mënyrë të veçantë, anëtarësia e tyre duhet 
rishqyrtuar me qëllim që të shmanget paragjykimi profesional dhe konflikti i interesave, duhet të 
miratohen procedura standarte të punës për vendimmarrjen dhe duhet të botohen tejshkrimet e 
mbledhjeve të tyre.  
 
164. Një tjetër fushë e korrupsionit të mundshëm është vënia në jetë e kërkesave për pajisjen me 
lejë. Rrogat e ulta të inspektorëve dhe marrëdhëniet ekzistuese me agjencitë që inspektohen mund të 
kompromentojnë objektivitetin dhe mund të çojnë në mundësinë e shpërfilljes së shkeljeve ose të pranimit 
të rryshfeteve. Ndër masat për kufizimin e korrupsionit në këtë fushë përfshihen ndërrimi i fushave të 
inspektimit dhe  kontrollet e befasishme të cilësisë së inspektimit nga ana e kryeinspektorit ose e një 
kontrollori të pavarur. Dhënia ose pranimi i rryshfetit duhet të mbartë rrezikun e procedimit, ndëshkimit 
dhe dhënies fund të punësimit ose heqjes së lejës për ushtrimin e profesionit. 
 
165. Me përfshirjen e tenderave të përqendruar për barnat e të shtruarve në spitale Ministria e 
Shëndetësisë ka bërë një hap të rëndësishëm drejt zvogëlimit të fushës së korrupsionit. Ministria e 
Shëndetësisë zhvillon tendera çdo vit në bazë të kërkesave të ligjit për prokurimet për të blerë barna në 
vend sipas nevojës që përcaktohet për të shtruarit në spital. Uljet e çmimeve prej 30% që janë njoftuar për 
çmimet e barnave gjatë dy viteve të para të prokurimit të përqendruar, si dhe fakti që gati dy të tretat e 
kontratave u janë dhënë prodhuesve të barnave të përgjithshme me kosto të ulët janë tregues se nëpërmjet 
këtij procesi janë përmbushur objektivat. Ka pasur disa raportime për korrupsion në nivelin e spitaleve ku 



84

shpërndahen barna të caktuara dhe për të cilat paguhet. Thuhet se disa drejtues spitalesh nuk kanë pranuar 
shpërndarjen e barnave të caktuara pa u paguar fillimisht një rryshfet. Për kapërcimin e këtij problemi, në 
vitin 2004 Ministria e Shëndetësisë lidhi kontratë me “Fufarmën”, shpërndarësin gati publik të barnave, 
për shpërndarjen e barnave të caktuara në spitale.  
 
166. Një burim shqetësimi ka qenë vjedhja e barnave të spitaleve për t’i rishitur në farmaci apo 
në rrugë jozyrtare. Ministria e Shëndetësisë tani kërkon nga furnizuesit e barnave, të cilët i fitojnë 
tenderat, të garantojnë që pakot që u shiten spitaleve të kenë etiketa të veçanta. Për vjedhjen në spitale 
kontribuojnë ndjeshëm procedurat e dobta të kontrollit të stoqeve në shumicën e spitaleve. 
 
167. Në fushën e barnave farmaceutike që rimbursohen nga Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor, janë përfshirë masa të tjera kontrolli për të eleminuar përplasjen mes mjekve dhe 
farmacistëve dhe keqpërdorimin e sistemit nga ana e të sëmurëve. Këto masa duket se janë të 
mjaftueshme ndonëse kjo do të mbetet një luftë në vazhdim.  Përzgjedhja e produkteve për listën e 
rimbursimeve nuk bëhet sipas praktikave të qarta dhe transparente. Ndonëse nuk ka akuza të 
drejtpërdrejta për praktika të korruptuara, rritja e transparencës në vendimmarrjen e komisionit duhet të 
jetë një përparësi. 
 
168. Në nivelin e farmacive ngrihen shqetësime për disa praktika sipërmarrjeje. Farmacistët, 
megjithatë, kanë një stimul financiar për të ushtruar ndikim në përzgjedhjen e produkteve drejt një ilaçi 
më të kushtueshëm, meqenëse atyre u paguhet një marzh që është një përqindje e çmimit të produktit. 
Atyre mund t’u mbarojë stoku i produktit më të lirë ose ata mund t’i propozojnë të sëmurit të marrë një 
produkt të një “cilësie më të mirë”, sigurisht me çmim më të lartë. Kontrollet e Institutit të Sigurimeve të 
Kujdesit Shëndetësor, që janë rritur kohët e fundit, mund të kontribuojnë për t’i pakësuar këto probleme. 
Për ta trajtuar këtë problem në mënyrë më themelore, vende të tjera kanë miratuar modelet e pagesave 
alternative për farmacistët siç janë taksat e pandryshuara të shpërndarjes (që përdoren në Gjermani dhe në 
Mbretërinë e Bashkuar). Sidoqoftë, disavantazhi i këtyre modeleve është një rritje e shpejtë e çmimeve të 
barnave me kosto të ulët. Në Shqipëri kjo mund të ketë një efekt të padëshiruar përsa i përket përdorimit 
të këtyre barnave nga të varfrit, në qoftë se nuk bëhen përpjekje të bashkërenduara që subvencionet 
publike për barnat të synojnë grupet me të ardhura më të uta. 
 
169. Në të kaluarën, farmacitë dhe shitësit e shumicës vazhdimisht u kanë vënë çmime shumë të 
larta barnave. Përfshirja kohët e fundit e etiketave të çmimeve e ka bërë këtë më të vështirë.
Raportet për periudhen nga dhjetori 2005 tregojnë se sistemi pranohet dhe se ISKSH është në gjendje të 
ndjekë zbatimin e kontratave me farmacitë të cilat u kërkojnë atyre të shesin vetëm produkte me etiketë. 
 

J. MJEKËT DHE LËSHIMI I RECETAVE 

170. Shqetësimet në lidhje me cilësinë e lëshimit të recetave nga ana e mjekve vazhdojnë. Urdhri i 
Mjekve duket se merr shpeshherë ankesa nga të sëmurët në lidhje me problemet e lëshimit të recetave. 
Nuk dihet se deri në çfarë mase këto shkaktohen nga problemet që supozohet se lidhen me cilësisë e 
barnave të përgjithshme. Përveç kësaj, thuhet se disa prodhues ose importues të barnave farmaceutike 
përdorin praktika të diskutueshme tregtimi për të ndikuar në sjelljen që lidhet me lëshimin e recetave. E 
gjithë kjo ka rritur ndërgjegjësimin në lidhje me nevojën për kualifikim pasuniversitar të mjekve me 
qëllim që të përmirësohet lëshimi i arsyeshëm i recetave. Është hartuar formular me informacion 
përmbledhës për barnat dhe protokollin e mjekimit përsa i përket listës së rimbursimeve të Institutit të 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Ai është shpërndarë gjerësisht te mjekët e përgjithshëm. Ndonëse 
shpërndarja nuk është kombinuar me veprimtari të gjera që lidhen me kualifikimin, të dhëna të pasigurta 
tregojnë se ajo ka qenë një mjet i rëndësishëm referimi gjatë lëshimit të recetave.  
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171. Duke pasur parasysh shqetësimet e përgjithshme përsa i përket cilësisë së dobët të kujdesit, 
nevojiten të bëhen përpjekje të bashkërenduara për ta integruar kualifikimin për lëshimin e 
arsyeshëm të recetave në përpjekjet me bazë të gjerë për përmirësimin e aftësive shkencore të 
mjekëve të kujdesit parësor nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm. Përsa i përket përdorimit të bar-
nave nga të shtruarit në spitale, Spitali i Universitit të Tiranës dhe Fakulteti i Mjeksisë kanë hartuar pro-
tokolle standarte të mjekimit për një gamë të gjerë sëmundjesh. Sidoqoftë, për aq kohë sa këto protokolle 
nuk janë të detyrueshme, të kuptuarit dhe përdorimi i tyre në praktikën mjeksore do të mbetet i kufizuar.  
 

K. FARMACIA DHE FARMACISTËT 

172. Departamenti i Farmacisë i Fakultetit të Mjeksisë në Universitetin e Tiranës ofron një program 
pesëvjeçar për marrjen e diplomës në farmaci. Kjo është e vetmja qendër përgatitore në Shqipëri, që çdo 
vit përgatit rreth 60-70 të diplomuar në farmaci. Shkollimi në farmaci ka shumë mungesa përsa i përket 
infrastrukturës fizike, përfshirë pajisjet dhe reaktivët. Ndërsa janë bërë hapa për ta përshtatur përgatitjen 
në mënyrë që t’i plotësojë më mirë nevojat e praktikës moderne të farmacisë, bashkëpunimi me sektorin 
privat mbetet minimal dhe nuk ekziston fare përvojë në prodhimin industrial. Studentët bëjnë vetëm 
gjysmë viti praktikë të mirëfilltë shkencore. Shumë farmacistë nuk kanë përgatitjen e mjaftueshme për të 
drejtuar. Përgatitja e vazhdueshme profesionale është minimale. Parashikohet se, kur të marrë 
përgjegjësinë e pajisjes me leje, Urdhri i Farmacisëtve do të luajë një rol drejtues për zhvillimin e 
veprimtarive të edukimit profesional në bashkëpunim me Departamentin e Farmacisë.  
 
173. Ka mungesë farmacistësh në spitale dhe të farmacive private në zonat fshatare. Rrogat e 
farmacistëve të spitaleve janë më pak se gjysma e asaj që mund të fitojnë farmacistët privatë, duke e bërë 
të vështirë plotësimin e vendeve të lira për farmacistë në spitale. Në zonat fshatare, përgjithësisht shërbi-
met farmaceutike mbulohen nga ndihmës farmacistë të cilët, në këtë cilësi, kanë 4 vjet shkollë të mesme. 
Ata punojnë në të ashtuquajturat agjenci barnash, që mund të shpërndajnë një listë të kufizuar barnash.   
 
174. Ligji i ri vendos disa kufizime në lidhje me strukturën e tregut të farmacive. Ai cakton një farmaci 
për 3.000 vetë dhe e kufizon largësinë mes farmacive jo më pak se 150 m larg njëra-tjetrës. Me numrin e 
tanishëm prej 1.200 farmacish, ky raport është arritur mesatarisht tashmë. Sidoqoftë, dendësia në zonat 
qytetëse është më e lartë, ndërsa shërbimi në zonat fshatare është nën nivelin e duhur. Ligji, gjithashtu, 
parashikon kufizimin e një farmacie për një farmacist dhe e ndalon krijimin e zinxhirëve të farmacive. 
Ndonëse, në afat të shkurtër, kjo mund të ofrojë njëfarë stabiliteti për tregun, në afat më të gjatë kjo mund 
të shërbejë vetëm për të krijuar renta eknomike për farmacistin, duke kufizuar kështu konkurrencën në 
lidhje me çmimet dhe cilësinë. Nga ana tjetër, duket se krijimi i shoqërive për prokurimet lejohet për të 
arritur çmime më të mira. Kjo mund të bëjë të mundur kursime të ndjeshme të kostove. Sidoqoftë, sistemi 
me marzh të qëndrueshëm me marzhe ndjeshëm të larta e mbron strukturën e tanishme dhe nuk ofron 
asnjë stimul për të zvogëluar fragmentarizimin e sektorit të shitjes me shumicë.  
 

L. SFIDAT QË MBETEN DHE REKOMANDIMET 

175. Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm drejt rritjes së funksionimit të sektorit farmaceutik, 
por mbeten ende sfida. Ministria e Shëndetësisë, Qendra Kombëtare për Kontrollin e Barnave dhe 
Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, në një përpjekje të bashkërenduar, kanë bërë një përparim 
të mirë për përmirësimin e mbikëqyrjes së shpenzimeve publike për barnat farmaceutike nëpërmjet 
përfshirjes së listës bazë të rimbursimeve, çmimeve të references dhe tenderave të përqendruar për 
furnizimet për spitalet. Ligji i ri për barnat trajton një numër problemesh që mbeten dhe përfshin masa të 
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tjera për përmirësimin e efikasitetit. Lista e mëposhtme nënvizon sfidat që mbeten dhe bën rekomandime 
për hapa të mëtejshme për të forcuar mbikëqyrjen e sektorit farmaceutik.   
 
176. Aftësia e sigurisë së cilësisë gjatë gjithë zinxhirit të shpërndarjes duhet të përforcohet me 
qëllim që të shqyrtohet opinioni se në Shqipëri shiten  barna që janë nën normë ose madje të rreme. Nga 
partite e mallit në dogana dhe nga farmacitë e shitjes me pakicë duhet të merren kampionë dhe të 
analizohen në lidhje me përputhjen me standartet e farmakologjisë. Në mungesë të aftësisë vendore të 
laboratorëve, mund të kontraktohen laboratorë të specializuar jashtë vendit që mund ta bëjnë këtë analizë. 
Ka të ngjarë që kjo të jetë më e leverdisshme ekonomikisht se sa krijimi i aftësisë vendore. Një tjetër 
zgjedhje afatgjatë mund të jetë që të kombinohen përpjekjet për përmirësimin e aftësisë së shkollimit dhe 
përgatitjes së farmacistëve në universitet me përpjekjet për të krijuar aftësinë vendore për analizën e 
barnave. Aftësia për cilësinë e barnave në universitet mund të shërbejë për një qëllim të dyfishtë. Ajo 
mund të shfrytëzohet që studentët e farmacisë të përgatiten për të bërë analizat e cilësisë së barnave sipas 
Praktikave të Mira Laboratorike dhe, gjithashtu, mund të sigurojë analiza të sigurisë së cilësisë në bazë të 
një kontrate me Qendrën Kombëtare për Kontrollin e Barnave. Pavarësisht se si do të sigurohen shërbimet 
laboratorike, inspektorët do të kenë nevojë të përgatiten në lidhje me metodat e përzgjedhjes së 
kampionëve dhe të mbajtjes së shënimeve me qëllim që të monitorizohet cilësia e barnave. Për këtë duhet 
të përmirësohet kompensimi dhe sigurimi i pajisjeve të nevojshme. Inspektorët duhet të ndërrohen 
vazhdimisht dhe të mbulojnë fusha të ndryshme me qëllim që farmacistët të mos e parashikojnë se cili  
inspektor vjen. Inspektimet dhe rezultatet e analizave të barnave duhet të komunikohen rregullisht në 
media, përfshirë informacionin për pasojat në qoftë se gjenden barna që nuk i plotësojnë standartet ose që 
janë të rreme, me qëllim që popullsia të sigurohet se qeveria i merr seriozisht çështjet e cilësisë së 
barnave.   
 
177. Statusi dhe roli i Qendrës Kombëtare për Kontrollin e Barnave (QKKB) duhet të 
qartësohen menjëherë, duke plotësuar aktet e nevojshme nënigjore. Rregulloret duhet të jenë të qarta në 
lidhje me taksat që Qendra Kombëtare për Kontrollin e Barnave ka të drejtë të vjelë për kryerjen e 
shërbimeve të caktuara. Për zbutjen e presionit ndaj stimulit financiar për të regjistruar sa më shumë barna 
që të jetë e mundur, mund të merrej në shqyrtim një sistem me anë të të cilit të caktohet një taksë 
regjistrimi më e ulët, por taksa disi më të larta të ruajtjes së regjistrimeve. Në afat të mesëm deri në afat të 
gjatë, i duhet kushtuar vëmendje zgjerimit të veprimtarive të Qendrës Kombëtare për Kontrollin e 
Barnave në fusha të tjera, përfshirë monitorizimin e reagimeve negative ndaj produkteve mjeksore dhe 
pajisjejve mjeksore; kontrollimit të veprimtarive të reklamave dhe të nxitjes; lëshimit të certifikatave për 
ekspertin e produkteve dhe pajisjeve mjeksore në bazë të kërkesave të Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë; grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave statistikore për tregtinë dhe konsumin e 
produkteve mjeksore dhe pajisjeve mjeksore; dhënies së informacionit dhe nxitjes së përdorimit të 
arsyeshëm të produkteve mjeksore dhe pajisjeve mjeksore; si dhe integrimit në rrjetet ndërkombëtare të 
informacionit për barnat dhe pajisjet mjeksore.  
 
178. Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor shtrihet për një pjesë më të madhe të 
popullsisë, për frenimin e kostove do të jenë të nevojshme masa të tjera. Ka të ngjarë që reformat për 
financimin e shëndetit, të cilat synojnë të përmirësojnë mbulimin e një grupi më të gjerë të popullsisë me 
sigurime, së bashku me kërkesat më rigoroze për regjistrimin e barnave të përgjithshme, t’i vënë 
shpenzimet për barnat nën presione të tjera. Disa barna të përgjithshme me kosto të ulët mund të mos i 
përmbushin kriteret e Bashkimit Evropian për regjistrimin, duke i përjashtuar ato në afat të mesëm nga 
tregu. Prandaj, do të nevojitet të merren masa për të siguruar frenimin e kostove. Kjo do të kërkojë që 
modelet e lëshimit të recetave të vëzhgohen nga afër, duke rishikuar strukturën e bashkë-pagesave dhe 
politikën e përjashtimit nga bashkë-pagesat dhe, gjithashtu, duke forcuar mundësisht listën pozitive të 
barnave të rimbursueshme. Prirja për t’i zëvendësuar barnat më të vjetra, por megjithatë efektive dhe të 
sigurta me mjekime më të kushtueshme mund të çojë në rritjen e kostove më shpejt nga ç’pritet në qoftë 
se për këto ilaçe moderne mund të lëshohen receta pa kufi. Vendet e tjera kanë përfshirë grupe reference 
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në bazë të treguesve me një çmim rimbursimi që mbështetet në një zgjedhje të përgjithshme. Për 
shembull, mjekimet për uljen e kolesterolit si simvastatin, lovastatin dhe atorvastatin janë të gjitha në një 
grup, ndërsa çmimi i rimbursimit kufizohet në zgjedhjen e kostos më të ulët, zakonisht një ilaç i 
përgjithshëm brenda këtij grupi.  
 
179. Duhet të rishikohet më tej struktura dhe niveli i marzheve për shpërndarësit dhe 
farmacistët. Marzhet e tanishme janë relativisht të larta në krahasim me vendet e tjera.  Në Shqipëri ka 
shumë importues dhe shitës shumice të vegjël. Përqendrimi i këtij sektori të fragmentizuar do të bënte të 
mundur që ekonomika e shkallës të sillte kursime të kostove, por marzhet e tanishme të qëndrueshme 
krijojnë pak stimul për konsolidim dhe kursim. Presioni mund të rritet duke caktuar vetëm një marzh të 
përgjithshëm dhe, më pas, duke e ulur atë vetëm hap pas hapi për dy-tre vjet. Përfshirja e një marzhi të 
përgjithshëm do të kërkonte që importuesit, shitësit e shumicës dhe farmacistët të zhvillonin bisedime me 
njëri-tjetrin përsa i përket pjesës së tyre. Kjo ndoshta do të çonte në integrimin vertikal (importuesit që 
marrin përsipër një pjesë të shpërndarjes si dhe anasjelltas) dhe në hyrjen e farmacistëve në shoqëritë 
blerëse. Struktura e tanishme e marzhit për farmacistët po krijon megjithatë një stimul për shpërndarjen e 
barnave me çmime më të larta. Vende të tjera kanë përfshirë zëvendësimin e detyrueshëm (në qoftë se 
nuk përjashtohet nga mjeku, farmacisti duhet të shpërndajë produktin më të lirë të disponueshëm të një 
kategorie të dhënë). Në vend të një marzhi të përqindjes disa kanë përfshirë edhe tarifat e pandryshuara të 
shpërndarjes. Sidoqoftë, tarifat e pandryshuara të shpërndarjes përgjithësisht çojnë në rritjen e çmimeve të 
barnave më të lirë, duke ulur ndjeshëm çmimet e barnave të kushtueshëm. Kjo do të kërkonte që të 
garantohej se masat përfshihen për të mbrojtur të varfrit nga rritjet e çmimeve të barnave të lirë.  
 
180. Bisedimet për çmimet e barnave me importuesit e barnave të reja duhet të përforcohen më 
tej, duke miratuar një mënyrë më të standartizuar për përdorimin e çmimeve të referencës. 
Përzgjedhja e vendeve të përshtatshme të referencës mund të zgjerohet në qoftë se përdoren të dhënat nga 
një bankë e pavarur informacioni (për shembull, nga Instituti i Shëndetit i Austrisë – 
http://www.oebig.at/). Kjo do të bënte të mundur arritjen e një baze më të mirëinformuar të bisedimeve, 
gjë që ka rëndësi të veçantë duke pasur parasysh tregun e vogël shqiptar dhe, për pasojë, ndikimin e 
kufizuar për zhvillimin e bisedimeve. Gjithashtu, mund ta vlejë të shqyrtohen mënyra alternative siç është 
zhvillimi i bisedimeve për një kthim të një pjese të pagesës për barnat që rimbursohen nga Instituti i 
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, duke ruajtur një çmim të caktuar për listën zyrtare. Shoqëritë janë të 
shqetësuara për çmimet e ulta që përmban lista e botuar, sepse vendet e tjera mund t’u referohen atyre. 
Por, në qoftë se ato marrin një çmim të pranueshëm të listës, mund të jenë më të hapur për të ofruar 
kthimin e një pjese të pagesës për shitjet që mbulohen nga sigurimet shoqërore. Kjo mund të zbatohet në 
formën e kthimit të parave në fund të çdo viti financiar, duke u mbështetur te shitjet reale sipas 
rimbursimit të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor. Një kthim i tillë i parave, gjjithashtu, 
mund të mbështetet te volumi, në kuptimin që kthimi i një pjese të pagesës rritet në qoftë se tejkalohet një 
volum i caktuar për të cilin arrihet marrëveshje.  Kthimet e një pjese të pagesës në bazë të volumit janë 
një mekanizëm për ta “garantuar” Institutin e Sigurimit të Shëndetit nga shpërthimi i kostove për shkak të 
pranimit të barnave të reja në mënyrë tepër entusiazte. Sidoqoftë, duhet të shënohet se nga kthimi i ndonjë 
pjese të pagesës nga ana e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor nuk do të përfitonin të gjithë 
ata që blejnë barna nga xhepi dhe, kështu, në qoftë se nuk ekzistojnë masa që subvencionet për barnat të 
synojnë grupet me të ardhura të pakta, mund të ketë sërisht një efekt negativ për grupet me të ardhura më 
të pakta. 
 
181. Duhet të rishikohet përbërja dhe mënyra e veprimit të komisioneve kryesore që merren me 
regjistrimin, rimbursimin e ilaçeve dhe pajisjen e profesionistëve me leje. Anëtarët që kanë ndonjë 
konflikt të mundshëm interesash, si në rastin e përfaqësuesve të industrive në komisionin e rimbursimeve, 
duhet të përjashtohen nga komisionet. Vendimmarrja në komisione duhet të mbështetet në kritere 
objektive dhe procedura pune transparente standarte. Procedurat e punës duhet të bëhen publike për të 
rritur besimin te integriteti profesional i këtyre organizmave, siç duhet të jenë rezultatet e vendimmarrjes. 
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182. Aftësia për mbikëqyrjen e barnave në spital duhet të përmirësohet me qëllim që të rritet 
efikasiteti dhe të zvogëlohet hapësira për keqpërdorime. Në afat të mesëm, zgjidhjet moderne që 
mbështeten te Teknologjia e Informacionit duhet të shqyrtohen në kuadrin e krijimit të sistemeve të 
përgjithshme për përmirësimin e mbikëqyrjes në spitale. 
 
183. Aftësia e mjekve për lëshimin e arsyeshëm të recetave duhet të forcohet si pjesë integrale e 
përpjekjeve për të përmirësuar cilësinë e kujdesit dhe për të krijuar një sistem të vazhdueshëm 
edukimi për mjekët. Në lidhje me kujdesin parësor dhe kujdesin në spitale duhet të hartohen udhëzues 
standart për mjekimin, duke filluar me kushtet më të rëndësishme. Pastaj udhëzuesit duhet të pranohen 
dhe të miratohen zyrtarisht dhe përdorimi i tyre duhet të inkurajohet nëpërmjet integrimit në programin e 
vazhdueshëm të edukimit. Përzgjedhja e barnave për listën e rimbursimeve dhe formularët e spitaleve 
duhet të mbështeten te këto udhëzues për mjekimin. 
 
184. Duhet të forcohet cilësia e arsimimit dhe e kualifikimit të farmacistëve (arsimimi universitar, 
pasuniversitar dhe në vazhdim) dhe duhet të shtohen burimet e kualifikimit. Zhvillimi i shpejtë i sektorit 
privat dhe përfshirja e veprimeve moderne në Shqipëri e bëjnë të ngutshëm zhvillimin dhe rregullimin e 
aspektit akademik.   
 
185. Praktikat e tregtimit të shoqërive farmaceutike dhe e përfaqësuesve të tyre duhet të 
rregullohen sipas standarteve të Federatës Evropiane të Shoqatave të Industrisë Farmaceutike. 
Miratimi i kodit të Federatës Evropiane të Shoqatave të Industrisë Farmaceutike (EFPIA) mund të bëhet 
kërkesë për pajisjen e prodhuesve dhe importuesve me leje. Në mungesë të aftësisë rregulluese, vetë-
rregullimi mund të sjellë rezultate në qoftë se ka sanksionim të pavarur (për shembull, përmes një 
komisioni të vlerësimit me një shumicë pjesëmarrësish që nuk vijnë nga fusha e industrisë dhe e kujdesit 
shëndetësor, përfshirë konsumatorët) dhe në qoftë se ekzistojnë sanksione për shoqëritë që shkelin kodin. 
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Financimi i sektorit shëndetësor 
 

A. HYRJE 

186. Një objektiv kyç i politikave shëndetësore të shumë vendeve, përfshirë edhe ato të Shqipërisë55

është të kujdesen që popullata të ketë një mundësi të mjaftueshme përdorimi të shërbimeve esenciale të 
kujdesit shëndetësor dhe që popullata të jetë sa më shumë e mbrojtur kundrejt pasojave varfëruese të 
shpenzimeve për shëndetin. Qeveria mund t’i influencojë ndjeshëm këto politika përmes politikës së saj 
për financimin e shëndetësisë. Shtrirja e arritjes së mundësisë për të përdorur shërbimet dhe e mbrojtjes 
financiare kundrejt rreziqeve shëndetësore influencohet ndjeshëm nga niveli i burimeve që përdoren për 
sektorin e shëndetësisë, nga mënyra se si mobilizohen këto burime, nga shtrirja e mbledhjes në një vend 
të këtyre burimeve dhe nga mënyra se si u shpërndahen burimet pëdoruesve. Përzierja e shpenzimeve 
publike me ato private, përqindja e fondeve të mbledhura në një vend paraprakisht krahasuar me pagesat 
nga xhepi të kryera në pikën e ofrimit të shërbimeve, mekanizmat që shfrytëzohen për të shpërndarë 
fondet publike dhe ato të mbledhura dhe për të paguar ofruesit e shërbimit të gjitha kanë një ndikim të 
drejtpërdrejtë tek efektiviteti dhe efiçenca me të cilën sistemi i kujdesit shëndetësor arrin rezultatet 
shëndetësore dhe përballon mbrojtjen e popullatës kundrejt pasojave varfëruese të luhatjeve të shëndetit.  
 

B. STRUKTURA E FINANCIMIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË SHQIPËRI 

187. Shqipëria shpenzon rreth 6% të PBB për kujdesin shëndetësor, çka është nën mesataren e 
Evropës Qendrore dhe Lindore, por nuk krahasohet me domosdo për keq me vende të cilat kanë 
nivele të ngjashme të ardhurash në treva të tjera (mesatarja e të ardhurave të ulëta është 6%). (Tabela 
5.1). Nga këto, vetëm diçka mbi një të tretën nga buxheti i pushtetit qendror, rreth 60 përqind vijnë nga 
sektori privat dhe 40 përqind vijnë nga donatorët (grafiku 5.1)56. Shpenzimi për frymë i Shqipërisë për 
kujdesin shëndetësor (rreth 126 USD në vitin 2004) është diçka më poshtë se ajo e vendeve të tjera të 
Evropës Qendrore dhe Lindore, por krahasohet për mirë me shumë prej vendeve të CIS.  
 
Përqindja e shpenzimeve të sektorit publik në vleftën gjithsej të shpenzimeve për shëndetësinë është 
ndjeshëm më pak nga ajo e shumicës së vendeve të tjera në rajon dhe krahasohet për keq me 
shumë vende që kanë nivele të ngjashme të të ardhurave (mesatarja e të ardhurave të ulëta është 
54%).57  Përqindja e ulët e shpenzimeve të sektorit publik dhe përqidja e lartë shoqëruese e shpenzimeve 
nga xhepi ka pasoja të rënda që lidhje me vendosjen e barazisë, me varfërinë dhe me kujdesin për sektorin 
shëndetësor. Përqindja e shpenzimeve për kujdesin shëndetësor të sektorit privat (61%) është më e lartë se 
ajo e vendeve të tjera të rajonit (mesatarja e EAQ është 33%) më e lartë se mesatarja e vendeve me të 
ardhura të mesme (mesatarja e vendeve me të ardhura të ulëta e të mesme 54%, ajo e vendeve me të 
ardhura të larta të mesme 42%). Për më tepër, pjesa më e madhe e shpenzimeve të sektorit privat janë 
pagesa nga xhepi të kryera nga familjet në pikën e marrjes së shërbimit. Kjo krahasohet me një përqindje 

55 Shih: Qeveria e Shqipërisë, Strategjia e Sektorit të Shëndetsisë, 2004 
56 Mbështetur në Llogaritë Kombëtare të Shëndetsisë të Shqipërisë, Ministria e Shëndetsisë, 2004. 
57 Përvoja ndërkombëtare ka treguar se aftësia e një vendi për të arkëtuar të ardhura fiskale publike e shprehur si 
pëqindje e PBB rritet me rritjen e PBB. Meqënëse aftësia për të shpërndarë fondet publike për t’u përdorur në 
shëndetsi është funksion i aftësisë së përgjithshme fiskale të një vendi, krahasimi i shpenzimeve të sektorit publik si 
përqindje e PBB mes vendeve me nivele të ngjashme të të ardhurave është më shumë i përshtatshëm se një krahasim 
i thjeshtë gjeografik. Në mënyrë të ngjashme, një krahasim i përqindjes mbi shumën gjithsej të financimit të sektorit 
publik që përdoren për kujdesin shëndetsor dhe jo shpenzimet publike për shëndetsinë të shprehura si pjesë e PBB 
është më e përshtatshme në këtë kontekst. 
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ndjeshëm më të ulët të shpenzimeve të prej 36% dhe 82% për vendet me të ardhura të larta dhe të ulëta të 
mesme, respektivisht.  Nevoja për shpenzime të mëdha nga xhepi në pikën e marrjes së shërbimit çojnë në 
krijimin e pengesave për përdorimin e këtyre shërbimeve nga familjet me të ardhura të pakta dhe përbën 
një kërcënim për t’i varfëruar familjet me të ardhura të pakta nëse preken nga luhatje të shëndetit të tyre 
(shih më poshtë). Për më tepër, sa më e lartë të jetë përqindja e shpenzimeve në formën e pagesave nga 
xhepi, aq më pak mundësi ka Qeveria për të drejtuar sektorin dhe për të përdorur instrumentat financiarë 
për të drejtuar reformat në shëndetësi të cilat janë mëse të nevojshme për të përmirësuar cilësinë e 
shërbimit, efiçencën e sektorit dhe për të përmirësuar së fundmi rezultatet e sistemit shëndetësor. 
 
Figura 0.1:  Burimet e Financimit të Sektorit të 

Shëndetësisë 
Figura 0.2:  Agjentët financuar, 2003 
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Burimi: NHA Shqipëri, 2003. 
 
Tabela 0.1:  Financimi sektorit të shëndetësisë: Shqipëria, krahasime në planin ndërkombëtar, 2002 
 

C. PRIRJET E SHPENZIMEVE TË SEKTORIT PUBLIK 

188. Shpenzimet e sektorit publik për shëndetësinë të shprehura si përqindje e PBB janë rritur 
shumë pak gjatë pesë viteve të fundit, nga rreth 2.2% në vitin 2000 në 2.5% që pritet të jetë në vitin 
2005 (Figura 5.3), dhe mbetet ndjeshëm poshtë mesatares së vendeve europiane dhe ayre me të 
ardhura të mesme. 2.5% e PBB që shpenzon qeveria e Shqipërisë për kujdesin shëndetësor krahasohet 
me 4.8% të vendeve të EAQ dhe me 3.3% të vendeve me të ardhura të mesme. Shpenzimet e sektorit të 
shën-detsisë janë rritur nga 7.2% e shpenzimeve të konsoliduara të qeverisë në vitin 1999 në 8.9% që 
priten të jenë në vitin 2005, duke mbetur kështu më poshtë se shumica e vendeve të tjera të Evropës dhe 
të CIS (me mesatare 12.1%). Megjithëse SKZHES e ka veçuar shëndetësinë si një sektor prioritar së 

Shpenz shëndetsinë Shpenz qeveritare Shpenz private Shpenzi shëndetsisë ShSh gjithsej përShSh gjithsej PBB/frymë
%PBB  % e ShSh gjithsej  %ShSh  % shpenz qeveritare për frymë  PPP$ për frymë  $ $ metoda Atlas

EJL
Shqipëria 6.1 38.7 61.3 7.1 309 94 1740
Bosnja 9.2 49.8 50.2 8.8 322 130 1530
Bullgaria 7.4 53.4 46.6 10.1 499 145 2130
Kolumbia 8.1 83 17 20.4 536 151 1810
Ekuadori 4.8 36 64 8.8 191 91 1830
Kazakistani 3.5 53.2 46.8 8.9 128 56 1780
Maqedonia 6.8 84.7 15.3 14 341 124 1980
Rumania 6.3 65.9 34.1 12.7 469 128 2260
Serbia dhe Mali Zi 8.1 62.8 37.2 10.7 305 120 1910
Tajlanda 4.4 69.7 30.3 17.7 321 90 2190
Turqia 6.5 65.8 34.2 10.3 420 172 2800
Evropa dhe Azia Qendrore 7.2 66 33 12.1 1350 1117 n.a.
Burimi sistemi i LlShK i OBSH WDI 2005, Shqipëria MeF
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bashku me arsimin, raporti i realizimit të buxhetit për shëndetësinë ka mbetur më i vogël se ajo në shumë 
sektorë të tjerë gjatë pesë viteve të fundit, me përjashtim të vitit 2004. Kjo sugjeron se gjatë pjesës më të 
madhe të pesë viteve të fundit, shpenzimet e sektorit të shëndetësisë nuk kanë qenë të mbrojtura kur 
kufizimet buri-more kanë kërkuar rregullime të përgjithshme buxhetore. Deri në atë shkallë kur pjesa më 
e madhe e këty-re rregullimeve buxhetore janë kryer nga ana e investimeve, raporti i ulët i realizimit të 
buxhetit mund të ketë ardhur pjesërisht për shkak të realizimit joefiçent të buxhetit nga ana e Ministrisë së 
Shëndetësisë. 
 

Figura 0.3:  Shpenzimet e sektorit publik për shëndetësinë dhe realizimi i buxhetit 
 

189. Financimi sektorial mbetet i copëzuar dhe përgjegjësitë e financimit kanë ndryshuar shpesh 
gjatë pesë viteve të fundit. Burimi kryesor i financimit të sektorit publik është buxheti i shtetit, i cili 
gjatë pesë viteve të fundit ka mbuluar rreth 93% të shpenzimeve publike për kujdesin shëndetësor, 
ndërkohë që rreth 7% kanë ardhur nga kontributet shëndetësore të punëdhënësve dhe punëmarrësve të 
sektorit jobuxhetor (Figura 5.4). Agjentët kryesor financues të sektorit publik janë Ministria e 
Shëndetësisë (rreth dy të tretat e shpenzimeve publike) dhe ISKSH (diçka më shumë se një të katërtën). 
Ministria e Mbrojtjes dhe njësitë e pushtetit vendor kanë kontribuar një mesatare prej 3% secila gjatë pesë 
viteve të fundit. Përgjegjësitë financuese të njësive vendore në sektorin e shëndetësisë kanë ndryshuar 
shpesh gjatë këtyre viteve të fundit, duke çuar nganjëherë në paqartësi dhe flukse të çrregullta të 
burimeve, sidomos në nivelin e kujdesit parësor. Akordimet aktuale të fondeve në sektorin publik jepen 
në Tabelën 5.2. Copëzimi dhe ndryshimet e shpeshta kanë pasur prirjen për të krijuar paqartësi mes 
ofruesve të shërbimit dhe pacientëve, duke lënë hapësirë të gjerë për abuzim. Kjo ka penguar gjithashtu 
futjen e një sistemi koherent të mekanzimave të pagesës për ofruesit e shërbimit, çka do të nxiste rritjen e 
efiçencës, të cilësisë dhe kontrollit të rezultateve të punës të ofruesve të shërbimit. 
 

Figura 0.4:  Burimet dhe agjentët e financimit të shpenzimeve publike për shëndetësinë 
 

Burimi: Ministria e Financave, ISKSH. 

Burimi: Ministria e Financave
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Tabela 0.2:  Përgjegjësisë e financimit të sektorit publik në Sektorin e Shëndetësisë 

 
MeSH MeM Pushteti vendor ISKSH 

Kujdesi parësor 
dhe shëndfeti 
publik 

- Pagat e 
person-elit 
përveç të 
mjekëve të për-
gjithshëm, me 
përjashtim të 
Qarkut të 
Tiranës 

- Kostot 
operati-ve, me 
përjash-tim të 
Qarkut të 
Tiranës 

 - Investimet në 
objektet e kujdeit 
parësor dhe 
mirëmabjtja e 
objekteve përmes 
granteve të 
pushtetit qendror 

- pagat e mjekëve 
të përgjithshëm  
- të gjithë KSHP 
në Tiranë 

Kujdesi spitalor - Të gjithë 
kujde-sin 
spitalor, me 
përjashtim të 
Spitalit të Du-
rrësit dhe të Spi-
talit Ushtarak 

- spitalin ushtarak  - Spitalin e 
Durrësit 
- 12 

diagnostikime me 
kosto të lartë të 
kujdesit tretë-sor 
për përfituesit e 
skemës së ISKSH 

Barnat me recetë    - rimbursim për 
përfituesit e 
skemës së ISKSH 
beneficiaries 

190. Shpenzimet e përgjithshme të sektorit publik kanë anuar disi më shumë nga shpenzimet për 
spitalet gjatë pesë viteve të fundit. Shqipëria i akordon kujdesit spitalor rreth një të dytën e të gjitha 
shpenzimeve të sektorit publik për shëndetësinë (krahasuar me një mesatare të OECD prej 38 përqind). 
Kjo prirje gjatë pesë viteve të fundit ka qenë për një përqindje të rritur të shpenzimeve publike për 
kujdesin spitalor dhe për barnat me recetë, në kurriz të shpenzimeve për kujdesin parësor. Shpenzimet për 
kostot korente për spitalet kanë pasur një normë rritjeje prej 26%, krahasuar me rritjen e shpenzimeve për 
kujdesin parësor dhe për shëndetin publik prej 12%.  Theksi zbritës i vendosur mbi financimin e kujdesit 
parësor është shqetësues në një mjedis ku popullata e ka humbur besimin te kujdesi parësor për shkak të 
cilësisë dhe të mungesës së vazhduar të materialeve thelbësore në objektet e kujdesit parësor. Po të 
përjashtojmë barnat me recetë, përqindja e shpenzimeve për spitalet tani e kalon 50% të shpenzimeve 
korente për kujdesin shëndetësor. Shqetësim të veçantë përbën fakti që raporti i realizimit të buxhetit për 
kostot korente jo-paga në nivelin e kujdesit parësor ka qenë vazhdimisht më i vogël se ai i kujdesit 
spitalor, çka në shumë objekte të kujdesit parësor ka çuar në mungesë të materialeve bazë për të ofruar me 
efektivitet kujdes shëndetësor, sidomos në fshat. Kjo ka dhënë kontributin e vet në një gjendje ku një 
pjesë e mirë popullsisë, sidomos në fshat, i anashkalon objektet e kujdesit parësor për të kërkuar një 
kujdes më të mirë në objektet e niveleve më të larta. Ulja e theksit te shpenzimet për kujdesin parësor 
duket se shkon kundër objektivit që ka shprehur qeveria për fuqizimin e rolit dhe të punës të kujdesit 
parësor për të rritur efektivitetin e përgjithshëm të kostos gjatë pëdorimit të burimeve të sektorit publik. 
Kjo ngre po ashtu pytetjen se me sa efektivitet pëdoren fondet e sektorit publik.  
 
191. Gjatë dy viteve të fundit janë dyfishuar shpenzimet e ISKSH për rimbursimin e barnave me 
recetë. Shpenzimet për barnat me recetë të rimbursuara nga ISKSH përbëjnë tani thuajse 20 përqind të 
shpenzimeve korente të sektorit publik për kujdesin shëndetësor, edhe pse prej tyre përfitojnë vetëm një 
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pakicë e popullsisë. Rritja e madhe e këtyre shpenzimeve ka ardhur si rrjedhojë e një gërshetimi 
faktorësh, duke përfshirë zgjerimin e shfrenuar të listës së barnave me rimbursimt ë ISKSH, një rritje 
numrit të recetave, dhe anullimin e bashkëpagesave për shumicën e përfituesve përfshirë pensionistët 
(shih Kreun 4). Po të kemi parasysh se aktualisht rreth 40% e popullsisë përfiton nga rimbursimet e 
barnave të financuara nga skema e ISKSH, çdo lëvizje në drejtim të zgjerimit të mbulimit për këtë lloj 
përfitimi do të duhej të shoqërohej me masa për të ritur kostot e lidhura me rimbursimin e barnave dhe një 
rishikim të sistemit të bashkëpagesave.  
 
Tabela 0.3:  Shpërndarja e shpenzime ve korente të sektorit publik për shëndetësinë sipas nivelit të 

kujdesit, 2000-2004 
 

Rritje reale % e total % e  total
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-05 2000 2005

Kujdesi paresor dhe shendeti publik 5,083 5,068 4,813 5,722 5,932 6,603 30% 41% 32%
kKujdesi spitalor 5,083 6,911 7,133 7,433 8,100 9,844 94% 41% 48%
Barnat me recete 1,705 1,572 1,482 1,914 2,888 3,560 109% 14% 17%
Administrata e te tjera 603 499 380 707 516 469 -22% 5% 2%
Total 12,475 14,051 13,807 15,775 17,436 20,477 64% 100% 100%
BURIMI:  MHS, ISKSH,MEF,TRHA 

192. Shpenzimet e sektorit publik për shëndetësinë për frymë ndyshojnë ndjeshëm nga rrethi në 
rreth dhe nga qarku në qark. Edhe po të përjashtojmë Tiranën, ku janë të vendosura objektet e kujdesit 

tretësor të cilat i shërbejnë të gjithë vendit, 
shpenzimet korente të sektorit publik për 
kujdesin shëndetësor për frymë ndryshojnë me 
një ose me dy faktorë midis rrethit me 
shpenzime më të larta dhe atij me shpenzime më 
të ulëta (shih Aneksin 5.1). Kjo është rrjedhojë e 
vendimeve për shpërndarjen e burimeve të cilat 
mbështeten më shumë tek burimet dhe jo tek 
produkti apo te nevojat. Akordimet e zërave të 
buxhetit mbështeten te kostot historike. Kjo 
ndryshueshmëri në dendësinë e personelit 
mjekësor dhe të numrit të shtretërve nëpër qarqe 
çon në ndryshueshmëri të shpenzimeve për 
frymë. Ka tre raste kur mund të shpjegohet një 

ndryshueshmëri e tillë: (i) nëse disa qarqe të caktuara paraqesin tregues shëndetësorë që janë ndjeshëm 
më të dobët se pjesa tjetër e vendit, (ii) nëse burimet e sektorit publik janë të dejtuar në mënyrë specifike 
në drejtim të qarqeve më të varfëra për të siguruar një mbrojtje të mjaftueshme financiare për familjet më 
të varfëra, dhe (iii) nëse disa rrethe apo qarqe të caktuara kanë objekte spitalore të cilat ofrojnë shërbime 
për një zone më të madhe (psh spitale shumërajonale dhe kombëtare). Asnjëra prej këtyre arsyeve të 
mësipërme nuk duket se mund të shpjegojë ndryshueshmërinë e shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë 
në Shqipëri.  
 
193. Shpenzimet e sektorit publik për kujdesin shëndetësor nuk kanë në objektivin e tyre qarqet 
me përqindjen më të lartë të varfërisë, madje, në të kundërtën, sa më e ulët të jetë përqindja e varfërisë 
aq më të larta duken se janë shpenzimet e sektorit publik për kujdesin shëndetësor (shih Figurën 5.6). Kjo 
është edhe më e theksuar po të meren parasysh rimbursimet e barnave me recetë të financuara nga 
sigurimet shëndetësore. Për rrjedhojë, fondet publike duken se, në përgjithësi, nuk shfrytëzohen për të 

Figura 0.5:  Shpenzimet Lorente te sektorit 
publik për shëndetësinë sipas qarqeve 
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siguruar mbrojtje të mjaftueshme financiare për ata që janë më të prekshëm prej luhatjeve të shëndetit. 
Kjo konfirmohet edhe më shumë nga fakti se shpenzimet nga xhepi për kujdesin shëndetësor kanë një 
pasojë të ndjeshme për varfërinë dhe përqindja e familjeve me të ardhura të pakta dhe me shpenzime 
shëndetësore katastrofike është ndjeshëm më e lartë se ajo e familjeve me të ardhura më të shumta. 
 

Figura 0.6: Shpenzimet në sektorin e shëndetësisë sipas qarqeve dhe popullsisë 
 

Burimi: Ministria e Financave dhe INSTAT. 
 

D. SIGURIMET SHËNDETËSORE 

194. Edhe pse mbi dy të tretat e financimit për sigurimet shëndetësore vijnë nga të ardhurat e 
përgjithshme tatimore, vetëm rreth 40 përqind e popullsisë duket se përfiton efektivisht nga 
mbulimi i sigurimeve shëndetësore. Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor financohet nga 
kontributet e tatimit mbi pagën58 (3.4% e pagave ose rrogave deri në një maksimum tri here sa të ardhurat 
mesatare vjetore personale të tatueshme), kontributet nga të vetë-punësuarit dhe fermerët (midis 3% dhe 
7% i pages minimale, në varësi të kategorisë) dhe kontributeve nga buxheti për popullsinë në varësi. 
Popullsia në varësi përfshin të gjithë fëmijët nën një vjeç, femrat shtatzanë, veteranët e luftës, të paaftët, 
të papunët dhe përfituesit e ndihmës sociale, pacientët me kancer, personat që kryejnë shërbimin e 
detyrueshëm ushtarak dhe pensionistët. 
 

Figura 0.7:  Burimet e te ardhurave te 
sigurimeve shendestore 

Figura 0.8:  Kontribuesit e sigurimeve 
shendetsore 

 Burimi:ISKSH 
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195.  Përkundër një rritjeje prej 40% të nu-mrit të kontribuesve gjatë pesë viteve të fundit, 
pëfshirë një rritje të theksuar të kontribuesve fermerë, kontribuesit aktive vijojnë të mbeten rreth 

58 Kontributet e sigurimeve shoqërore që mbahen mbi pagën (shënim i përkthyesit). 
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një e treta e krahut aktiv të punës. Numri i atyre që mbulohen nga shteti mbetet i paqartë59. Ndërkohë 
që ligji parashikon që të mbulohet e gjithë popullsia, anketat me familjet tregojnë se vetëm rreth 40%-
45% e popullsisë thonë se janë të mbuluar nga sigurimet shëndetësore60. Të dhënat e anketave familjare 
tregojnë se ka një ndry-shueshmëri të ndjeshme rajonale të normës së mbulimit me sigurime 
shëndetësore, ku mbi 60% e popullsisë që jeton në Tiranë thotë se kanë librezë të sigurimeve 
shëndetësore, por më pak se 20% e popullsisë në zonën malore është e mbuluar (Figura 5.9). 

Figura 0.9:  Pjesa e popullsisë me mbulim të sigurime shëndetësore sipas pesëshoreve të konsumit 
dhe rajonit 

 
196. Ky mbulim i ulët në përgjithësi ka ardhur si pasojë e dy shkaqeve. Së pari, një pjesë e madhe e 
krahut aktiv të punës punon në sektorin informal, duke shmangur kështu pagesën e kontributeve. Së dyti, 
informacione gojore tregojnë se njohuritë në lidhje me përfitimet nga sigurimet shëndetësore janë të 
kufizuara tek një pjesë e konsiderueshme e popullsisë. Kështu që ka gjasa që një pjesë e mirë e atyre që 
në parim janë të mbuluar nga shteti nuk e dine dhe nuk e përdorin këtë të drejtë të tyren. Stimujt për 
kontributet për krahun aktiv të punës janë në përgjithësi të dobët, meqënëse skema ofron përfitime të 
kufizuara, duke mbuluar kryesisht kujdesin parësor (jashtë poliklinikave), rimbursimin e barnave me 
recetë në pëqindje të ndyshme dhe disa procedura të vështira diagnostikimi. Kujdesi për pacientët 
jospitalorë nëpër poliklinika dhe spitale dhe kujdesi për pacientët spitalorë është në parim falas nëse 
pacienti vjen me rekomandim të mjekut të kujdesit parësor, edhe pse anketat familjare kanë treguar se 
pjesa më e madhe e atyre që e kërkojnë kujesin në këto nivele paguajnë shuma të konsiderueshme nga 
xhepi. Të dhënat e anketave familjare (shih Tabelën 5.4) tregojnë se të pasurit e një libreze shëndetësore 
nuk i ul edhe aq shpenzimet për kujdesin jospitalor, sidomos jashtë Tiranës. Kjo tregon se mjekët në 
objektet e kujdesit parësor kanë prirjen për të mos zbatuar kërkesën që personat e pasiguruar të paguajnë, 
ndërsa personat e siguruar janë të detyruar të përballojnë shpenzime të konsiderueshme për barna, 
diagnostikim dhe pagesa informale sikurse edhe personat e pasiguruar. 
 

E. SHPENZIMET PRIVATE PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR 

197. Një nivel i lartë i shpenzimeve të drejtpërdrejta familjare do të thotë se sistemi ekzistues i 
financimit të shëndetësisë ofron një mbrojtje të kufizuar për popullsisnë kundër sëmundjeve apo 
aksidenteve katastrofike dhe le vend për një rishpërndarje shumë të vogël të burimeve për të 

59 Të dhënat e ISKSH janë për numin gjithsej të personave të mbuluar, që është e pasaktë, sepse nxjerr një shifër 
popullsie më të lartë se popullsia gjithsej e Shqipërisë. 
60 LSMS 2002: 40% mbulim, LSMS 2004: 46% mbulim; rezultate të ngjashme (40% mbulim) janë nxjerrë edhe nga 
PHR+ në një anketë të zhvillua në Berat, Fier dhe Kuçovë. 

Burimi: LSMS 2002
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mbrojtur grupet më të prekshme nga luhatjet e shëndetit. Në Shqipëri, të gjitha shpenzimet private 
konsistojnë në pagesa nga xhepi në kohën kur ndodh sëmundja. Të dhënat e LSMS tregojnë se grupet me 
të ardhura më të pakta shpenzojnë një përqindje ndjeshëm më të lartë të buxhetit familjar për kujdesin 
shëndetësor sesa grupet me të ardhura më të shumta, edhe pse në shifra absolute pesëshorja me të ardhurat 
më të pakta shpenzon vetëm një të dytën e pesëshores me të ardhurat më të shumta për kujdes shëndetësor 
(Figura 5.10, Tabela 5.4). Vlerësimi i Varfërisë në Shqipëri ka treguar se shpenzimet për shëndetësinë 
kanë një ndikim të forte te varfëria, ku përqindja e varfërisë rritet nga 25 në 34 përqind nëse zbriten 
shpenzimet nga xhepi për shëndetësinë nga të ardhurat familjare61. Shpenzimet për kujdesin jospitalor 
kanë një ndikim edhe më të madh te varfëria se shpenzimet spitalore, për shkak të shpeshtësisë së tyre. 
Mirëpo, kur familjeve me të ardhura të pakta u duhen të përballen me shtrimin në spital, luhatja e të 
ardhurave është katastrofike, sepse pagesa mesatare për shpenzimet në spital është mbi katër here më e 
madhe se të ardhurat për frymë të pesëshores me të ardhurat më të pakta. Familjet me të ardhura më të 
pakta kanë një predispozitë shumë më të lartë se familjet në gjendje më të mirë për të pësuar shpenzime 
katastrofike përkujdesin shëndetësor, meqënëse edhe shpenzimet modeste për kujdesin jospitalor mund të 
marrin deri një të dytën e buxhetit të familjes. Shpenzimet mesatare nga xhepi për një episod të kujdesit 
jospitalor shkojnë deri në 50% të shpenzimeve mesatare mujore për frymë të pesëshores më të ulët, çka 
tregon se edhe nevoja për një vizitë të thjeshtë e kujdesit jospitalor do të ishte një shpenzim katastrofik 
për grupet me të ardhura më të pakta. 

Figura 0.11:  Ndikimi te varfëria i shpenzimeve për kujdesin shëndetësor 
 

61 Varfëria përpara pagesës për kujdesin shëndetsor matet si përqindje e personave shpenzimet familjare të të cilëve 
bien nën kufirin e varfërisë. Varfëria pas pagesës për kujdesin shëndetsor matet si përqindje e persoanve shpenzimet 
neto familjare pa shpenzimet për kujdesin shëndetsore bien nën kufirin e varfërisë. Llogjika pas kësaj është se 
shpenzimet për kujdesin shëndetsor mund të ishin përdorur për konsum tjetër thelbësor familjar. Shih Banka 
Boterore: Vlersim i Varferise ne Shqiperi, 2003. 

Burimi: LSMS 2002
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198. Pagesat nga xhepi për kujdesin jospitalor janë më të larta në zonën malore dhe më të ulëta 
në Tiranë dhe përqindja e atyre që paguajnë për kujdeisn jospitalor është më e ulët në Tiranë se 
gjetkë në vend. Përqindja e atyre që paguajnë për kujdesin jospitalor, sidomos për medikamente dhe 
kosto trajtimi është më e ulët në Tiranë se në pjesën tjetër të vendit, ndërsa vleftat e shpenzuara për trajti-
min, pagesat informale dhe transportin janë shumë më të ulëta në Tiranë se kudo gjetkë (Tabela 5.4). Kjo 
çon pastaj në pagesa mesatare më të ulëta për kujdesin jospitalor në Tiranë. Kjo mund të shpjegohet deri 
diku me faktin se ata që jetojnë në fshat, duke përfshirë edhe zonën malore, kanë prirjen për ta anash-
kaluar kujdesin parësor dhe t’i drejtohen një poliklinke ose një spitali ku kanë kosto më të larta për traj-
timin dhe ku u duhet të shpenzojnë për transportin. Në Tiranë, nga ana tjetër, pjesa më e madhe e popull-
sisë e kërkojnë kujdesin mjekësor në qendrat shëndetësore, çka përbën një pasqyrim të një sistemi reko-
mandimi të zbatuar më mirë për personat e siguruar dhe një mbulim më të madh me sigurime 
shëndetësore. 
 

Tabela 0.4:  Shpenzimet nga xhepi për kujdesin jospitalor 
 
(Lek të paguar për një episod të kujdesit për ata që kanë kryer pagesa)  

Pesëshoret Trajtim Dhuratë Barna Laborator transport total 

% e atyre 
që kanë 

paguar (pa 
kostot e 

transporti) 

Pagesa për 
episod si %  
e konsumit 
mujor për 

frymë 
1 319 92 1071 144 212 1838 95% 50% 
2 344 147 1256 218 312 2277 96% 40% 
3 312 146 1276 238 266 2238 97% 30% 
4 294 153 1244 334 205 2231 94% 22% 
5 314 158 1314 383 188 2356 95% 15% 

Total 319 135 1217 240 244 2155 95% 30% 
% e pagesës 
gjithsej 15% 6% 56% 11% 11% 100%   
Zona  
Bregdet  244 186 1435 346 151 2362 98% 31% 
Qendër 372 104 1058 169 308 2013 94% 29% 
Malësi 396 150 1239 196 401 2382 98% 42% 
Tirana 206 43 1146 254 13 1663 87% 20% 
 
Qytet 255 109 1101 283 85 1834 94% 23% 
Fshat 354 148 1279 217 331 2329 96% 35% 
 
Statusi i sigurimeve shëndetësore  
Pa sigurime 329 150 1213 241 267 2200 96% 30% 
Me sigurime 308 117 1222 239 218 2103 95% 24% 
Burimi: LSMS 2002        

199. Ekziston një ndryshueshmëri e madhe përsa i takon përqindjes së atyre që paguajnë për 
kujdes jospitalor nga një pesëshore konsumi në tjetrën. Edhe pse pesëshorja me të ardhurat më të 
pakta shpenzon diçka më pak në terma absolut për një episod të kujdesit mjekësor, nuk ka shumë dallim 
midis grupeve të tjera. Grupi me të ardhurat më të pakta duket se shpenzon diçka më pak për barna dhe 
pagesa informale se grupet me të ardhura më të shumta. Kjo ka gjasa të jetë një pasqyrim i faktit që 
grupet me të ardhura më të pakta janë të detyruara të marrin recetë për shkak të kufizimeve të tyre 
financiare. Të qenit i mbuluar nga sigurimet shëndetësore nuk duket se ndikon shumë në vleftën e paguar 
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për kujdes jospitalor, me përjashtim të Tiranës ku pagesat që janë në përgjithësi më të ulëta mund të 
shpjegohen nga një mbulim më i madh me sigurime shëndetësore dhe pjesërisht nga shpenzime publike 
për kujdesin shëndetësor për frymë ndjeshëm më të larta. Një studim tjetër, i cili ka përdorur të dhëna nga 
Berati, Fieri and Kucova ka konstatuar se mbulimi me sigurime shëndetësore nuk i ul gjasat për të paguar 
barnat, duke mos ulur as vlerën e paguar62. Në përgjithësi, përqindja më e lartë (56%) e pagesave nga 
xhepi shkojnë për barna, të ndjekura nga pagesat për konsultat (15%) dhe për diagnostikim (11%). 6% 
shkojnë për pagesa informale.   
 
200. Edhe pse legjislacioni shqiptar parashikon kujdes spitalor falas për të gjithë, shpenzimet 
nga xhepi në rastin e shtrimit në spital janë të mëdha, ku pagesat informale përbëjnë të paktën një 
të katërtën e të gjitha pagesave.63 Të dhënat e disponueshme për pagesat nga xhepi për kujdesin spitalor 
duhet të përdoren me kujdes të madh për shkak të shpeshtësisë së ulët të shtrimit në spital dhe të numrit 
shumë të vogël të vëzhgimeve64. Të dhënat e LSMS tregojnë se thuajse të gjithë ata që shtrohen në spital 
bëjnë shpenzime të ndjeshme nga xhepi, të cilat janë mesatarisht rreth 21,000 lek.  Ndërkohë që grupet 
me të ardhura më të pakta duket se paguajnë më pak se grupet me të ardhura më të shumta, shkalla 
katastrofike e këtyre shpenzimeve për grupet me të ardhura më të pakta është më e theksuar se sa për 
grupet me të ardhura më të shumta. Shpenzimet spitalore për pesëshoren me të ardhurat më të pakta 
shkojnë deri në katër here më shumë se shpenzimet mujore për frymë, ndërkohë që përbëjnë rreth 
dyfishin e shpenzimet mujore për frymë të pesëshores me të ardhura më të shumta. 
 

Tabela 0.5:  Pagesat nga xhepi për kujdesin spitalor 

 
201. Pagesat informale përbëjnë një pjesë relativisht modeste (6-7%) të shpenzimeve nga xhepi 
për kujdesin jospitalor, ndërsa janë të paktën një e katërta deri dyzetë pëqind e pagesave për 
kujdesin spitalor65. Sistemi i pagesave informale nxitet pjesërisht nga një politikë e hartuar dhe e 

62 Hotchkiss et. al (2005) 
63 Ndërkohë që ligji për kujdesin social parashikon kujdes falas, vendimet e qeverisë mundësojnë pagesa për disa 
procedura të caktuara diagnositikimi. Shpesh pacientëve u kërkohet t’i sjellin vetë barnat. 
64 LSMS 2002 mbulonte rreth 17,000 individë në 3,600 familje dhe pyeste secilin individ nëse ishin shtruar në spital 
gjatë 12 muajve të fundit, në rastet e përgjigjeve pozitive u mblodhën të dhëna për shpenzimet spitalore. 4.6% e të 
anketuarve pranuan se ishin shtruar në spital. Kjo është e përafërt me të dhënat administrative prej 8.4 shtrime në 
100 persona. Mirëpo, LSMS nuk bënte pyetje për rishtrimet ose për shtrimet e shumta gjatë një periudhe, kështu që 
kjo justifikon shifrën disi më të vogël se ajo adminsitrative. 
65 Pagesat informale të raportuara të mbështetura te LSMS përbëjnë deri 26% të kujdesit spitalor. Megjithatë, ka 
shumë gjasa që një pjesë e 41% të cilat raportohen si kosto trajtimi të jenë gjithashtu pagesa informale, po të kihet 
parasysh që, në parim, trajtimi spitalor është falar. Një anketë e PHR+ në Berat, Fier, Kuçovë arriti në rezultate të 

Peseshorja Trajtim Dhurate Barna Diagnose Transport Total 

% e
shpenzimeve 
mujore per 

fryme 

% e
shpenzime
ve mujore 
per familje

1 6,492 4,057 2,212 790 1,450 15,001 405 61 
2 10,684 4,373 3,716 2,082 1,980 22,835 398 69 
3 5,204 5,521 3,680 1,304 1,504 17,213 229 43 
4 15,839 5,843 3,683 948 1,603 27,916 279 61 
5 13,531 8,121 4,497 1,377 2,257 29,783 187 41 
 

% e
pageses 
gjithsej 41 26 17 7 9 100   

Burimi: LSMS 2002.
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zbatuar keq për bashkëpagesën. Në përgjithësi rreth 30% e atyre që kërkojnë kujdes spitalor thonë se 
kanë dhënë një “dhuratë”. Ka gjasa që pjesa e atyre që paguajnë në formë informale për kujdesin spitalor 
të jetë edhe më e madhe, meqënëse të paktën një pjesë e kostove të raportuara të trajtimit mund të jenë 
edhe pagesa informale (LSMS 2002).66 Pagesat informale për kujdesin spitalor krijojnë një barrë të 
ndjeshme për grupet me të ardhura të pakta të cilët kërkojnë kujdes shëndetësor, duke përbërë më shumë 
se 100% të konsumit mujor për frymë të familjeve në grupet me të ardhura më të pakta. (Tabela xxx.) Për 
shkak se nuk dihen paraprakisht, paqartësia në lidhje me pagesat informale krijon një barrë shtesë të 
ndjeshme për ata që shtrohen në spitale. Për më tepër, meqënëse këto pagesa nuk përfundojnë në arkën e 
institucionit që ofron shërbimin, ato nuk u nënshtrohen politikave ose kontrolleve drejtuese të sistemit të 
shëndetësisë dhe përbëjnë një burim kryesor të mungesës së transparences. Sistemi i pagesave informale 
nxitet pjesërisht nga një politikë e paqartë për bashkëpagesat e cila shumë shpesh e ka të paqartë dallimin 
midis pagesave formale dhe atyre informale67. Përpjekjet e planifikuara të qeverisë për të ndryshuar 
sistemin e pagesës së ofruesit të shërbimit për të rritur efiçencën dhe për të përmirësuar rezultatet e punës 
rrezikojnë të kenë pak sukses nëse nuk zgjidhet problemi i pagesave informale, sidomos nëpër spitale. 
Përvoja në vende të tjera ka treguar se ekziston mundësia për të ulur pagesat informale kur ky problem 
është zgjidhur si pjesë integrale e reformave të financimit të shëndetësisë. (shih Kutinë 5.1). 
 

Kutia 0.1:  Përvoja në Kirgistan në lidhje me uljen e pagesave informale në spitale 
 

Reformat e financimit të shëndetësisë në Kirkizstan kishin si synim përmirësimin e efiçencës së shfrytëzimit 
të burimeve, të transparences dhe të vendosjes së barazisë në lidhje me shfrytëzimin e kujdesit shëndetësor. 
Qeveria vendosi t’i mbledhë të gjitha burimet publike (fondet nga buxheti i shtetit, nga buxheti i pushtetit 
vendor, dhe nga sigurimet shëndetësore) në fondin e sigurimeve shëndetësore dhe ta bënte këtë të fundit 
blerës të vetëm të shërbimeve shëndetësore. U përcaktua qartë një paketë bazë e shërbimeve shëndetësore 
nga të cilat kishte të drejtë të përfitonte e gjithë popullsia, ndërsa përfitimet shtesë do të përfitoheshin nga 
personat e siguruar dhe nga disa grupe të caktuara të prekshme. Pageta parashikonte kujdes parësor falas nga 
mjekët e familjes të kontraktuar nga FSSH, ndërsa kujdesi i mjekut specialist jashtë spitaleve dhe në spital 
ishte me bashkëpagesë. Ata të cilët paguanin kontributet te FSSH kanë të drejtë të japin bashkëpagesa më të 
vogla dhe të përfitojnë nga një paketë barnash jashtëspitalore. Futja e bashkëpagesës formale për pacientët e 
shtruar në spital ka qenë pjesa qendrore e reformës me objektivin për të pakësuar pagesat informale në 
spitale, për të rritur transparencën e sigurinë dhe për t’ia nënshtruar këto fonde kontrollit drejtuar të sistemit 
shëndetësor. Të ardhurat nga bashkëpagesat mbeten në spital i cili mund t’i përdorë sipas udhëzimeve të 
përdorimit të nxjerrë nga MSH/FSSH (50% për barna, 20% për ushqime, 20% për shtesë rroge për personlin, 
10% për fond rezerve për të ofruar barna falas për popullsinë e varfër). Për më tepër FSSH parashikonte 
përjashtime ose bashkëpagesa më të ulëta për ata që mbuloheshin nga FSSH (duke përfshirë edhe grupet e 
prekshme me të ardhura më të pakta), përjashtime të cilat u zbatuan më mirë duke ulur kështu shpenzimet 
nga xhepi për personat që përfitonin krahasuar me periudhën përpara reformës. Kështu, duke formalizuar 
pagesat e pacientëve, të ardhurat e reja formale të spitaleve iu nënshtruan politikave dhe direktivave 
drejtuese, duke i përdorur këto pagesa si kontribute kryesore. Një analizë vlerësuese e reformës nëpër rrethet 
ku është zbatuar deri tani ka nxjerrë rezultate nxitëse. Ndërkohë që nuk janë ulur shpenzimet gjithsej nga 
xhepi të pacientëve, anketat tregojnë se përqindja e pacientëve me paradijeni për shumat që duhen paguar u 
trefishua pas reformës, shpenzimet nga xhepi për barnat dhe materialet mjekësore për kujdesin spitalor u ulën 
me mbi 90% dhe pagesat informale të kryera në spitale ranë me mbi 70%.  
 
Burimi: Banka Botetore, Shqyrtimi i Shpenzimeve Publike të Kirkizstanit, përgatitur nga Kutzin, J. dhe  
Chakraborty S, 2003. 

ngjashme për kujdesin parësor (ku pagesat informale = 7% e shpenzimeve nga xhepi) por tregoi se pacienntët 
raportonin se paguanin thuajse 40% në formën e pagesave informale për kujdesin spitalor. (Hotchkiss et.al. 2005)  
66 Po të kemi parasysh që trajtimi spitalor është falas në parim, kostot e raportuara relativisht të rëndësishme për 
kujdesin spitalor mund të mbajnë brenda tyre shpenzime të tjera informale. 
67 Për shembull, nëse një pacient kërkon një trajtim të caktuar dhe materialet nuk mjaftojnë në institucionin që ofron 
shërbimin, pacientëve mund t’u kërkohet që ose t’i blejnë vetë materialet ose ta rimbursojnë mjekun ose infermieren 
për materialet që ata kanë blerë me paratë e tyre. Kjo, nga disa, mund të konsiderohet si pagesë informale. 
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F. PAGESAT E OFRUESVE TË SHËRBIMIT 

202. Sistemi i tanishëm i pagimit të ofruesve, i copëzuar në nivel të kujdesit parësor, dhe i 
mbështetur tek kontributi për kujdesin e mjekut specialist dhe atë spitalor, nuk arrin t’i bëjë 
përgjegjës ofruesit për rezultatet e tyre të punës, dhe as nuk u jep atyre stimuj për të punuar me 
efektivitet dhe efiçencë. Shprëndarja e burimeve e cila mbështetet te normat e paisjes me personel dhe te 
infrastruktura duhet të orientohet më shuma nga mekanzimat e pagesës të mbështetur te rezultatet e punës. 
Megjithatë, masat e futura nuk kanë qenë të gjerësishme dhe financimi mbetet i copëzuar, çka ka sjellë 
për pasojë që ofruesit e kujdesit parësor nuk i japin llogari askujt në veçanti për rezultatet që arrijnë. 
Mjekët e përgjithshëm të kujdesit parësor paguhen nga ISKSH sipas numrit të mbuluar të popullsisë 
(rroga bazë plus shtesa për numër popullsie në varësi të vendndodhjes dhe pacientëve të rregjistruar), që 
në parim varet nga numri i pacientëve të rregjistruar. Mirëpo, në praktikë sistemi i rregjistrimit nuk është 
zbatuar siç duhet, siç tregohet edhe nga fakti që numri i popullsisë që deklarojnë mjekët e përgjithshëm si 
të rregjistruar është gati një milion më shumë se totali  popullsisë së Shqipërisë. Ndëkohë që ky sistem 
mundëson një pagesë më të lartë në zonat e thella për të tërhequr dhe për t’i mbajtur mjekët e pëgjithshëm 
në ato zona, ai nuk ka asnjë shpërblim për rezultatet e punës dhe për objektivat e cilësisë. Për më tepër, 
fakti që personeli tjetër i kujdesit parësor si edhe kostot operative dhe të mirëmbajtjes mbulohen nga 
burime të ndryshme, u jep një mundësi të pakët kontrolli mjekëve për punën e të gjithë aktivitetit të tyre, 
duke i pakësuar kështu stimujt që ka synuar të fusë sistemi i ISKSH.  
 
203. Me përjashtim të spitalit të Durrësit, ofruesit spitalorë financohen përmes Ministrisë së 
Shëndetësisë duke përdorur buxhetimin sipas zërave. Drejtuesit e spitaleve kanë një autonomi të kufizuar 
të drejtimit të shpenzimeve dhe drejtuese. Ata mund të marrin dhe të heqin nga puna personelin brenda 
normave që ka vendosur MeSH me miratimin e ministrisë dhe të përzgjedhin shitësit e materialeve me 
përjashtim të artikujve famaceutikë. Megjithatë, ata nuk mund të bëjnë rishpërndarje të zërave të fondeve 
nëpër kategori të ndryshme të buxhetit dhe nuk mund të bëjnë regullime të organikës sipas nevojave të 
spitaleve të ndryshme. Financimi i mbështeur tek burimet nuk u jep asnjë stimul ofruesve për ta 
përmirësuar punën e tyre, dhe nuk çon në shpërndarjen e burimeve sipas podukteve apo nevojave 
vendore. Kjo ka çuar në një shprëndaje të shtrembër rajonale të burimeve dhe në një mungesë të 
llogaridhënies nga ana e ofruesve për cilësinë e ulët të punës dhe për nivelin e lartë të pagesave informale 
në nivel spitalor. Mungesa e një sistemi formal të bashkëpagesës për kujdesin spitalor i nxit edhe më 
shumë pagesat informale. 
 

G. FUQIZIMI I SISTEMIT TË FINANCIMIT TË SHËNDETËSISË 

204. Diskutimi i deritanishëm e vë theksin te disa çështje kryesore të sistemit shëndetësor të 
Shqipërisë. Këto çështje përfshijnë (i) përqindjen e madhe të shpenzimeve nga xhepi për kujdesin 
shëndetësor jashtë një kuadri të përgjithshëm financimi që ka çuar në aftësinë e kufizuar të qeverisë për të 
ushtruar siç duhet funksionin e vet drejtues dhe që ka krijuar pengesa të tepërta si edhe vështirësi 
financiare për familjet me të ardhura të pakta, (ii) shpërndaje të pabarabartë të burimeve të sektorit publik; 
(iii) copëzim i financimit të sektorit publik që ka çuar në mungesë të efiçencës, mungesë të llogaridhënies 
dhe në paqartësi, (iii) sisteme të pagimit të ofruesve të cilët nuk arrin të ofrojnë shtysa për përmirësimin e 
llogaridhënies dhe të rezultateve të punës. Për t’u dhënë zgjidhje këtyre çështjeve, lipset një ndryshim i 
konsiderueshëm i sistemit të financimit të sektorit shëndetësor. Reformat e propozuara diskutohen sipas 
funksioneve kyçe të financimit të sektorit të shëndetësisë, përdorimit të burimeve, grumbullimit në një 
vend të fondeve, blerjes dhe pagimit të shërbimeve shëndetësore. Ato përqendrohen rreth  
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¾ Eleminimit të copëzimit të financimit të sektorit të shëndetësisë përmes grumbullmit në një 
vend të të gjithë burimeve për shëndetësinë të sektorit publik në varësi të një agjencie 
financuese e cila do t’i grumbullonte këto fonde, do të bënte shpërndarjen e tyre dhe do të 
blinte shërbimet shëndetësore në emër të popullsisë 

¾ Mbështetjes te tatimi i përgjithshëm në vend të kontributeve të tatimit mbi pagën si burim 
kryesor, në mos si burim i vetëm, i financimit të sektorit publik për kujdesin shëndetësor dhe 
kanalizimi i fondeve buxhetore të caktuara për kujdesin shëndetësor prëmes një agjencie të 
paracaktuar (ISKSH) e cila do t’i përdorte këto fonde për të blerë shërbime të kujdesit 
shëndetësor drejtpëdrejt nga ofruesit 

¾ Ndarjes së financimit nga ofrimi i kujdesit shëndetësor dhe përdorimit të ISKSH si një agjent 
për të blerë shërbime të kujdesit shëndetësor në emër të popullsisë drejtpërdrejt nga ofruesit e 
kujdesit shëndetësor 

¾ Shpërndarjes së fondeve për kujdesin shëndetësor mbështetur te nevojat a popullsisë në vend 
të infrastrukturës së tanishme dhe shpërndarjes së personelit  

¾ Ndryshimit të sistemit të pagesës për ofruesit nga një sistem i mbështetur te burimet te një 
sistem i mbështetur te produkti dhe te rezultatet e punës dhe gradualisht t’u jepet ofruesve të 
kujdesit shëndetësor një autonomi e rritur në lidhje me përdorimin e burimeve 

¾ Formalizimit të pagesave nga xhepi për shërbimet, duke përfshirë edhe kujdesin spitalor për 
pacientët e shtruar, përmes përcaktimit qartë se çfarë do të mbulojnë fondet publike, për cilat 
shërbime do të bëjnë bashkëpagesë pacientët dhe për cilat shërbime pëdoruesit do ta 
mbulojnë plotësisht vetë koston, me një sistem bashkëpagesash më të ulëta dhe pagesa më të 
larta buxhetore për grupet e pëcaktuar qartë si grupe me të ardhura të pakta.  

¾ Përmirësimit shkallë-shkallë të ekuilibrit të shpenzimeve publike dhe atyre private nga xhepi 
përmes rritjes së pjesës së sektorit publik në shpenzimet gjithsej për shëndetësinë në 
periudhën afatmesme dhe afatgjatë  

¾ Përgatitjes së një harte të përcaktuar mirë të rrjetit të ofruesve e cila do të ndihmojë në të 
ardhmen për të oientuar investimet sipas nevojave të popullsisë, sidomos në sektorin e 
spitaleve 

¾ Ngritjes së një sistemi monitorimi dhe analize të rregullt të fluksit të burimeve në sektorin e 
shëndetësisë 

 
G.1. Mobilizimi i burimeve 
 
205. Kosto dhe pasiguria e lartë në lidhje me nevojën për shumë prej procedurave kurative 
shëndetësore kërkon një mekanizëm për t’i mbrojtur njerëzit nga tronditjet shëndetësore. Në 
vendet me të ardhura për frymë relativisht të pakta dhe me një përqindje të ndjeshme varfërie, edhe 
shpenzimet për ndërhyrje me kosto relativisht të ulëta mund të rezultojnë me shpenzime katastrofike për 
familjet me të ardhura të pakta. Për rrjedhojë, mbrojtja financiare nga varfërimi për shkak të tronditjeve 
shëndetësore dhe dëshira e pjesës më të madhe të shoqërive për të siguruar vendosjen e barazisë përsa i 
takon për-dorimit të kujdesit shëndetësor e bëjnë parapagimin e kujdesit shëndetësor dhe mbledhjen në 
një vend të këtyre fondeve të parapaguara një instrument thelbësor për mbrojtjen ndaj tronditjeve 
shëndetësore. Në mënyrë tipike këto fonde të parapaguara mblidhen nga një pale e tretë e cila blen pastaj 
një grup shërbimesh shëndetësore në emër të popullsisë e cila ka kryer parapagesat. Sigurimi kundër 
rrezikshmërisë së tronditjeve shëndetësore nuk kërkon me domosdo që individët t’i paguajnë kontribute të 
drejtpërdrejta një organizate sigurimesh shëndetësore. Parapagimi i kujdesit shëndetësor dhe mbledhja në 
një vend e fon-deve mund të bëhet edhe përmes tatimit të përgjithshëm. Koncepti i sigurimit nënkupton 



102

vetëm që popull-sisë i jepet mbrojtje financiare gjatë luhatjeve të shëndetit përmes fondeve të parapaguara 
dhe të mble-dhura në një vend. Në sistemet e kujdesit shëndetësor ku financimi vjen nga tatimi i 
përgjithshëm parapa-gimi bëhet në kohën kur i paguhet Qeverisë një e ardhur tatimore me përdorim të 
paracaktuar. Me fjalë të tjera, është e mundur të krijohet një sistem ku fondet të mblidhen në një vend dhe 
të kanalizohen përmes një blerësi pa i ndryshuar burimet ekzistuese të fondeve publike, nëse fondet e 
buxhetit mblidhen te ISKSH 
 
206. Shqipëria duhet të vijojë të mbështetet te tatimi i përgjithshëm si burimi publik kryesor i 
financimit të kujdesit shëndetësor në vend që të rrisë kontributet që mblidhen nga tatimi mbi pagën 
për kujdesin shëndetësor. Deri më tani, 93% e shpenzimeve të sektorit publik vjen nga tatimi i 
përgjithshëm, ndërsa vetëm 7% vjen nga kontributet që mblidhen nga tatimi mbi pagën e jobuxhetorëve e 
që i shkojnë ISKSH. Vetëm një e treta e krahut aktiv të punës merr pjesë në atë që me ligj është skema e 
detyrueshme e sigurimeve shoqërore, çka sugjeron se ka një evazion të madh të kontributeve. Ministria e 
Shëndetësisë dhe Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor kanë propozuar që normat e kontributeve 
të tatimit mbi pagën për ISKSH të rriten deri në 7.5% si një përpjekje për të rritur sasinë e financimit të 
disponueshëm për sigurimet shëndetësore, që të zgjerohet mbulimi i sigurimeve shoqërore edhe për 
kujdesin spitalor. Propozuesit e këtij propozimi parashikojnë që kontributet e rritura të tatimit mbi pagën 
për siguimet shëndetësore do të çonin në një pakësim shkallë-shkallë të financimit buxhetor të kujdesit 
shëndetësor me një rritje të financimit prej kontributeve më të larta të tatimit mbi pagën. Ky propozim 
nuk është i këshillueshëm për disa arsye:  
 

(i) Përvoja ndërkombëtare ka treguar se sistemet e kujdesit shëndetësor që mbështeten 
kryesisht te kontributet nga tatimi mbi pagën për të financuar kujdesin shëndetësor sjellin 
për pasojë një pabarazi më të lartë të përdorimit të kujdesit shëndetësor se sa sistemet ku 
burimi kryesor i financimit publik është tatimi i përgjithshëm. Kjo ndodh sidomos në 
vendet me të ardhura të pakta dhe mesatare ku një përqindje më e madhe krahut të punës 
është ose në sektorin informal ose pa rrogë. Në situata të tilla kontributet e mbështetura te 
tatimi mbi pagën krijojnë stimuj për mospjesëmarrje në skemë dhe për përzgjedhje të 
padëshirueshme. Kjo e fundit do të thotë që vetëm ata të cilët parashikojnë se do të kenë 
shpenzime të mëdha për kujdesin shëndetësor do të marrin pjesë në skemë, duke përbërë 
një pengesë për të gjithë sistemin. Ata të cilët gëzojnë shëndet të mirë shpesh i mendojnë 
përfitimet si më të pakta se kontributet e kërkuara dhe përpiqen të mos kontribuojnë. 
Familjet me të ardhura të pakta në përgjithësi nuk kanë para të mjaftueshme për të 
kontribuar rregullisht. Përvoja në Shqipëri ka treguar tashmë se punëtorët pa rrogë në 
përgjithësi hyjnë në skemën e sigurimeve shëndetësore dhe i paguajnë kontributet kur 
parashikojnë se do të kenë shpenzime të mëdha.  

 
(ii) Në një përpjekje për të arritur mbulimin me sigurime të grupeve të caktuara të prekshme, 

shumë vende me një sistem sigurime shoqërore shëndetësore të mbështetura te tatimi mbi 
pagën kanë krijuar kategori bujare të përfituesve të sigurimeve të cilëve nuk u kërkohet 
t’i paguajnë vetë kontributet e tyre, me synimin për të pasur kontribute nominale në emër 
të tyre nga burime të tjera (psh fondi i pensionev epër pensionistët, fondi i papunësisë për 
të papunët, buxheti i qeverisë), ndërsa parashikojnë një ndërsubvencionim nga 
kontribuesit aktivë për ata të cilët përjashtohen nga pagesa. Ky sistem në përgjithësi e ka 
shtyrë një përqindje të mirë të popullsisë të kërkojnë përjashtime nga kontributet duke u 
rregjistruar, për shembull, si të papunë. Së bashku me evazionin kontributiv me bazë të 
gjerë nga krahu aktiv i punës, kjo ka rezultuar në sisteme ku një pakicë përfituesisht 
paguajnë për shërbimet shëndetësore të konsumuara nga të gjithë përfituesit. Kjo ka sjellë 
nevojën për mbajtur norma të larta kontributesh nga tatimi mbi pagën për të mbuluar 
kostot e shumicës së kontribuesve.   
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(iii) Kontributet mbi pagën për sigurimet shoqërore në Shqipëri, në masën 41.9%, janë mes 
normave më të larta në rajon dhe një rritje e mëtejshme e tyre mundet të nxjerrë edhe 
punonjës të tjera nga sektori formal për në sektorin informal çka do të sillte një rënie të 
mëtejshme të mbulimit me sigurime. Kontributet e larta mbi pagën e rrisin koston e 
krahut të punës dhe krijojnë shtrembërime të tregut të punës në dëm të konkurueshmërisë 
së krahut shqiptar të punës. Propozimet për të rritur kontributet për sigurimet 
shëndetësore përmes rishpërndarjes së përqindjes së kontributeve nga fonde të tjera të 
siguimeve nuk janë mbështetur në një analizë të plotë vlerësuese të efektit të mundshëm 
që do të kishte një rishpërndarje e tillë dhe paraqesin rrezikun e kalimit të këtyre fondeve 
të tjera të sigurimeve në deficit. Për më tepër, kapacitet adminsitrative, infrastrukturore 
dhe të burimeve njerëzore që kërkohen për të ngritur një sistem të mbështetur tërësisht te 
kontributet mbi pagën janë vërtetë të kushtueshme. Ekziston rreziku që ajo pjesë e 
sistemit që do të mblidhte të ardhurat të hante shumë punë dhe burime të ISKSH të cilat 
duhen për të rritur kapacitetet e tij blerëse. Kjo do të vlente edhe sikur ISKSH të mos 
ishte drejtpërdrejtë mbledhësi i të ardhurave fiskale.   

 
(iv) Vendet të cilat janë mbështetur më shumë te tatimi i përgjithshëm sesa te kontributet mbi 

pagën në përgjithësi janë përballur me një rritje më të vogël të shpenzimeve për kujdesin 
shëndetësor se ato vende të cilët janë fokusuar te skemat e sigurimeve të mbështetura te 
kontributet mbi pagën.68 

 
(v) Është tërësisht e mundshme të korren përfitimet e një sistemi të vetëm blerës pa i 

ndryshuar burimet e tanishme të fondeve publike, nëse fondet për shëndetësinë nga 
buxheti mblidhen në një vend dhe kanalizohen përmes ISKSH më shumë si një 
mbështetje për krahun e kërkesës për kujdesin shëndetësor se sa si një subvencionim për 
krahun e ofertës.  

 
207. Nga çka u parashtrua më sipër, rekomandohet që Shqipëria të shqyrtojë mundësinë e 
kalimit në një sistem financimi të shëndetësisë në të cilin ana e financimit publik mbështetet vetëm 
te tatimi i përgjithshëm në vend të rritjes së tatimeve mbi pagën dhe të një ulje të financimit nga të 
adhurat e përgjithshme fiskale. Për të thjeshtuar sistemin e financimit, Shqipëria ndoshta mund të 
shqyrtojë mundësinë e heqjes shkallë-shkallë të kontributit mbi pagën për kujdesin shëndetësor duke e 
zëvendësuar me financimin nga të ardhurat e përgjithshme fiskale. Po të kemi parasysh që kontributet 
jobuxhetore për sigurimet shoqërore përbëjnë vetëm 7% të shpenzimeve të sektorit publik për kujdesin 
shëndetësor, zëvendësimi i kontributit mbi pagën që shkon për sigurimet shëndetësore me të ardhurat e 
përgjithshme fiskale do të kërkonte një rritje të shpenzimeve buxhetore për kujdesin shëndetësor prej më 
pak se 0.2% të PBB. Financimi përmes tatimeve të përgjithshme do të vazhdonte të kanalizohej përmes 
ISKSH në formën e një subvencioni kontributiv të përgjithësuar i cili do t’i mundësonte ISKSH të blinte 
shërbime të caktuara shëndetësore në emër të popullsisë, duke kaluar kështu nga sistemi i tanishëm i 
subvencionimit të krahut të ofertës së shërbimeve shëndetësore në një sistem i cili subvencionon 
konsumin sipas disa kushteve të përcaktuara qartë.  
 
208. Një mendim i dytë do të ishte të ruhej (por jo të rritej) kontributi i tanishëm për sigurimin 
shëndetësor i mbështetur te kontributi mbi pagën përpos kanalizimit të të gjitha fondeve buxhetore 
për kujdesin shëndetësor vetiak (megjithëse jo të gjitha veprimtaritë e shëndetit publik) përmes 
ISKSH dhe të krijohej një paketë përfitimesh me dy shtresa. Kontributet e qeverisë për ISKSH do të 
ishin në thelb një subvencion kontributiv i nivelit të pare i cili do të plotësonte kontributet e mbështetur te 
paga dhe/ose te të ardhura të tjera. Kontributet për ISKSH të mbështetura te të ardhurat e përgjithshme 

68 Shih për shembull OECD, Sistemet e kujdesit shëndetsor – Mësime nga përvoja me reformat, Studime pune për 
shëndetsinë i OECD 3, 2003 
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fiskale do të ofronin një paketë të kufizuar përfitimesh të disponueshme për të gjithë e cila do të 
suplementohej nga bashkëpagesat, ndërsa ata që do të paguanin kontributet e veta të ISKSH dhe grupet 
me të ardhura të pakta do të gëzonin mundësi të plotë përfitimi nga një paketë e zgjeruar përfitimesh e 
cila do të përfshinte përfitimin nga rimbursimi i zgjeruar i barnave ambulatore dhe bashkëpagesa më të 
ulëta ose përfitime më të zgjeruara. Për të siguruar mbrojtje të mjaftueshme financiare për grupet me të 
ardhurat më të pakta, paketa e zjgeruar e përfitimeve do të mund t’i vihej në dispozicion grupeve më të 
prekshme (të cilët do të identifikoheshin përmes një sistemi me tregues të tërthortë). Një sistem i tillë do 
të ishte më i rënduar nga ana administrative, meqënëse do të kërkonte që ISKSH të ngrinte dhe të mbante 
një infrasktruturë informatike e cila do të mund të ndiqte statusin e të gjithë kontribuesve, përveç se të rise 
kapacitetet e veta në lidhje me funksionin blerës. Mund të ofrojnë gjithashtu edhe një hapësirë më të 
madhe për abuzime. Po të kihet parasysh përvoja dhe kapaciteti i kufizuar i ISKSH si blerës i shërbimeve 
shëndetësore do të ishte më e pëlqyeshme për të rritur kapacitetet e tij për të qenë një blerës efektiv i 
shërbimeve shëndetësore në një mjedis më pak të rënduar administrativisht duke kufizuar kështu 
financimin publik në një burim të vetëm (buxheti i përgjithshëm).  
 
209. Për të shtuar fondet e kufizuara publike për kujdesin shëndetësor dhe për siguruar një 
transparencë më të madhe në sistemin e ofruesve, në të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor 
duhet të futen bashkëpagesat formale. Bashkëpagesat mund të jenë po ashtu një mjet efektiv për të 
zgjidhur përdorimin e panevojshëm të kujdesit shëndetësor dhe në të njëjtën kohë të ofrojë stimujt e duhur 
për t’u kujdesur që kujdesi shëndetësor të kërkohet në mënyrën me më shumë efektivitet të kostos. Gjatë 
hartimit të sistemit të bashkëpagesave, duhet treguar kujdes për të siguruar që sistemi të ketë stimujt e 
duhur për popullsinë që kjo e fundit ta kërkojë kujdesin në nivelin e duhur (dmth të ketë bashkëpagesa më 
të ulëta për të gjithë ata që kërkojnë kujdes parësor dhe për ata që kërkojnë kujdes te mjeku specialist me 
rekomandim të mjekut të kujdesit parësor), që të jenë ngritur mekanizmat e mbrojtjes për të zbutur efektin 
e pagesave nga xhepi për grupet me të ardhura të pakta dhe të atyre me gjendje kronike. Një mundësi 
mund të ishte të përjashtoheshin grupet me të ardhurat më të pakta nga bashkëpagesat dhe për vizitat e 
kujdesit parandalues për ata me disa gjendje të caktuara kronike. Futja e bashkëpagesave formale do të 
duhet të lidhet me përpjekjet për t’i dhënë zgjidhje problemit të pagesave informale, sidomos në sektorin 
spitalor, në mënyrë që të sigurohet që bashkëpagesat to mos jenë një barrë shtesë për pacientët. këto 
përpjekje mund të përfshinin mundësinë që institucioni ofrues i cili bën arkëtimin e bashkëpagesave të 
mund të akordojë të paktën një pjesë të tyre për të përmirësuar pagat e stafit mjekësor, për të kryer fushata 
të fuqishme informacioni për të informuar popullsinë në lidhje me këto ndryshime, në lidhje me të drejtat 
e tyre dhe detyrimet e tyre dhe në lidhje me llogjikën mbështetëse të këtij sistemi, si edhe në lidhje me 
futjen e mekanizmave të ankimimit në dispozicion të pacientëve dhe për përpjekjet e shefave të klinikave 
dhe të ISKSH si blerësi kryesor për të vepruar me të marrë ankesat. Së fundmi, duhet marrë një vendim 
nëse bashkëpagesat do të mbeten pronë e ofruesve të shërbimit ose nëse ato duhet t’i kalojnë ISKSH. Në 
secilin rast, ofruesve duhet t’u kërkhet të japin llogari përpara ISKSH për të gjitha të ardhurat e arkëtuara. 
 
210. Futja e bashkëpagesave informale do të duhej të lidhej me punën për të zgjidhur problemin 
e pagesave informale, sidomos në sektorin spitalor, për të siguruar që bashkëpagesat nuk do të çojnë në 
një barrë shtesë për pacientët. Një punë e tillë mund të përfshijë ndër të tjera që t’i lejohet institucionit 
arkëtues të bashkëpagesave që të akordojë të paktën një pjesë të kësaj sasie për të përmirësuar 
shpërblimin për punonjësit mjekësor, fushata të fuqishme informimi të cilat do ta informonin popullsinë 
në lidhje me ndryshimet, të drejtat dhe detyrimet e tyredhe bazën llogjike ku mbështeten ndryshimet, futja 
e mekanizmave të ankimimit për pacientët dhe përpjekje të qarta nga menaxherët e ofruesve dhe nga 
ISKSH si blerës kryesor për marrë masa në rast të ankimimeve. Së fundmi, do të duhet të merret një 
vendim nëse bashkëpagesat do të mbeten pronë e ofruesit apo nëse do t’i kthehen ISKSH. Sido që të jetë, 
ofruesit do të duhet t’i kërkohet të raportojë për të gjitha të ardhurat e arkëtuara përpara ISKSH. 
 
G.2. Mbledhja e fondeve në një vend 
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211. Shqipëria duhet të përpiqet t’i grumbullojë në një fond të vetëm të gjitha financimet e 
sektorit publik për shëndetësinë, me përjashtim të financimit për disa ndërhyrje të caktuara të 
shëndetit publik të cilat ofrohen nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nga degët e tij në nivel vendor. 
Qëllimi kyesor i mbledhjes në një vend të fondeve për kujdesin shëndetësor është të rritet potenciali 
rishpërndarës i sistemit të financimit të shëndetësisë për të rritur barazinë e financimit dhe barazinë e 
mundësisë së përdorimit të shërbimeve pavarësisht ndodhjes gjeografike apo gjendjes shoqërore dhe 
ekonomike të personave në nevojë. Sa më të mëdha të jenë fondet e mbledhura në një vend aq më e lehtë 
është të riorganizohet fluksi i fondeve për të arritur këta objektiva. Kjo do të lejonte gjithashtu 
rishpërndajen e fondeve në të gjitha llojet e kujdesit shëndetësor apo në të gjitha kategoritë e kostove. E 
ndërthurur me një sistem blerësi të vetëm, mbledhja e fondeve në një vend për më tepër mundëson 
strukturimin e blerjes dhe pagesës së shërbimeve shëndetësore në një mënyrë që nxit efiçencën, cilësinë 
dhe transparencën e realizimit të shërbimeve. Mirëpo, për të garantuar arritjen e këtij objektivi, është e 
rëndësishme që financimi nga të gjitha burimet dhe për të gjitha shërbimet të grumbullohet në një vend 
dhe të kanalizohet për tek ofruesit përmes të njëjtit blerës. Sistemi i tanishëm i pagesave të copëzuara, 
sidomos për kujdesin parësor, krijon mundësi të pabarabarta të përdorimit të shërbimit dhe cilësi të 
pabarabartë të kujdesit shëndetësor.  
 
212. Në mënyrë të ngjashme, disa propozime të cilat parashikojnë ndryshime të ardhshme në 
sistemin e financimit për spitalet, ku ISKSH do të financonte shërbimet spitalore për personat e 
siguruar, ndërsa MeSH do të vijonte të financonte kujdesin e urgjencës për të gjithë dhe investimet 
kapitale, përbëjnë një kërcënim për efiçencën e sistemit të realizimit përsa i takon drejtimit të 
trajtimit të pacientëve. Do të ofronte stimujt për të rritur shfrytëzimin e shërbimeve të urgjencës nëse 
zbatohet përdorimi i vërtetimit të të qenit i siguruar në kujdesin parësor dhe dytësor, duke prishur kështu 
strukturën e akordimit të burimeve ndërkohë që kompromenton levën e ISKSH për ofruesit. Një ndarje e 
plotë e financimit për investimet nga financimi për kostot operative dhe të mirëmbajtjes krijon stimujt për 
ofruesit e shërbimeve që këta të fundit të mirëmbajnë paisjet dhe të kujdesen që investimet të mbështeten 
te shfrytëzimi i pritshëm, pra te nevojat. Ndërkohë që MeSH mundet që në periudhën afatmesme të ruajë 
kontrollin mbi vendimet për investimet, sidomos në rastin e spitaleve, kjo nuk do të thotë me domosdo që 
të gjitha investimet për të gjitha financimet duhet të qëndrojnë jashtë sistemit të përgjithshëm të pagesës 
së ofruesve të shërbimit. Ajo çka do të duhet është përgatitja e një plani të qartë strategjik për zhvillimin e 
spitaleve në Shqipëri për të orientuar vendimet e ardhshme për investimet. Por me t’u miratuar një plan i 
tillë dhe ndërkohë që ofruesve do t’u jepet një autonomi e rritur në periudhën afatmesme, në vullnetin për 
të vetëvendosur mund t’u lihej drejtuesve të ofruesve të shërbimit një sistem ku investimet e thjeshta 
kapitale me parametra të përcaktuar mirë, ndërsa investimet më të gjera, sidomos ato në lidhje me blerjen 
e paisjeve të shtrenjta dhe të zgjerimit të objekteve, do të kërkonin një vërtetim të nevojave të miratuar 
nga MeSH.  
 
G.3. Blerja e shërbimeve shëndetësore 
 
213. Shfrytëzimi efektiv i burimeve të kufizuara të sektorit publik do të kërkonte që shtrirja e 
shërbimeve shëndetësore të ofruara me fonde publike të ishte e përcaktuar qartë brenda mundësive 
të burimeve të disponueshme. Përcaktimi i qartë i kufijve të asaj që do të ofrojnë fondet publike është e 
rëndësishme për disa arsye: së pari, kjo do të ndihmonte për të përmirësuar vendosjen e barazisë përsa i 
takon mundësive për të përdorur të paktën një paketë bazë të shërbimeve; së dyti, do të përcaktonte se për 
çfarë do të ishte përgjegjës ofruesi i shërbimeve shëndetësore në lidhje me fondet publike; së treti, nëse i 
bëhet një publicitet i gjerë informacionit në lidhje me të drejtat e pacientëve, kjo do të ndihmonte për të 
kufizuar mundësitë e ofruesve të shërbimit për të kërkuar apo për të marrë pagesa informale; do të 
ndihmonte të lidhte buxhetet me shërbimet e shprehura qartë dhe jo me burimet e përdorura. Përcaktimi i 
paketës së përfitimeve kërkon marjen e vendimeve se kush do të përfitojë nga shërbimet e financuara me 
fonde publike (shtrirja e mbulimit), cilat shërbime do të financohen (thellësia e mbulimit), cilat kontribute 
nga xhepi do të duhet të paguajnë përfituesit dhe ku e në çfarë kushtesh do të ofrohen shërbimet. Sfida 
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përpara qeverisë do të jetë futja e kufijve realistë financiarisht por të pranueshëm nga ana sociale në lidhje 
me detyrimet e sektorit publik për të ofruar dhe financuar kujdesin shëndetësor, ndërkohë që do të 
sigurojnë individët të kenë mundësi të përdorin shërbime të kujdesit shëndetësor të cilët të përputhen me 
nevojat e tyre dhe me çmime të përballueshme.  
 
214. I duhet dhënë prioritet financimit të kujdesit parandalues, mbrojtjen shëndetësore për të 
varfërit dhe shërbime të cilat mund të sjellin përmirësime të ndjeshme të rezultateve shëndetësore 
me efektivitet të kostos. Këto mund të jenë shërbime të cilat do të ofroheshin falas ose kundrejt 
bashkëpagesave të vogla, ndërsa të tjerët do të ofroheshin kundrejt një bashkëpagese më të lartë ose 
pagese të plotë. Përcaktimi i paketës së përfitimeve është parë se ka qenë një proces politikisht i vështirë 
në shumicën e vendeve me ekonomi në tranzicion dhe disa vende kanë vendosur të fusin një listë negative 
dhe jo pozitive shërbimesh, që do të thotë që kanë nxjerrë një listë shërbimesh të cilat në mënyrë të qartë 
përjashtohen nga financimi shtetëror. Vende të tjera kanë përcaktuar një listë pozitive mbështetur tek 
analiza e shpeshtësisë së lartë të shtrimeve në spital për sëmundje të cilat mund të trajtoheshin me më pak 
kosto në nivel të kujdesit parësor apo mbështetur te ndërhyrje të cilat lejojnë përfitime më të mëdha për të 
varfërit dhe grupet e brishta të popullsisë.69 

Kutia 0.2:  Llogjika mbështetëse për ndarjen blerës-ofrues 
 

Logjika mbështetëse për ndarjen e funksioneve të financimit nga ato të ofrimit të kujdesit shëndetësor mund të 
përmblidhet në pesë objektiva kryesorë. Së pari, shërbimet mund të përmirësohen duke i lidhur planet dhe 
përparësitë me shpërndarjen e burimeve, për shembull, duke i zhvendosur burimet në drejtim të ndërhyrjeve me 
efektivitet më të lartë të kostos dhe nga njëri lloj kujdesi në një tjetër (psh nga kujdesi spitalor në kujdesin 
ambulator). Së dyti, nevojat shëndetësore të popullsisë dhe pritshmëritë e konsumatorëve mund të plotësohen 
duke i përfshirë në vendimet e blerjes. Së treti, rezultatet e punës së ofruesve mund të përmirësohen duke u 
dhënë blerësve leva të tilla si psh stimujt financiarë apo instrumenta monitorimi, të cilët mund të përdoren për të 
rritur reagimin dhe efiçencën e ofruesve. Së katërti, ndarja e funksioneve brenda sistemeve shëndetësore të vëna 
në funksionim me fonde publike mund të zbusë infleksibilitetin adminsitrativ përmes modeleve të centralizuara 
e të strukturuara në mënyrë hierarkike. Drejtimi mund tëdecentralizohet dhe vendim-marrja të delegohej duke u 
dhënë mundësi ofruesve të përqendroheshin në realizimin efiçent të shërbimeve të përcaktuara nga blerësi. Së 
fundmi, ndarja e funksoineve mund të përdoret për të futur konkurencën ose garën mes ofruesve publik si edhe 
atyre privat dhe për të përdorur si rrjedhojë mekanizmat e tregut për të rritur efiçencën.  
 
Burimi: Figueiras J. Robinson, R. Jakubowski E. (eds): Blerja në funksion të rritjes së rezultateve të punës të 
sistemeve shëndetësore, Observatori Europian për Përmirësimin e Politikave dhe Sistemeve Shëndetësore, 
Oxfor University Press, 2005 

215. Sistemi i tanishëm i shpërndarjes së burimeve, i nxitur nga pagesat e mbështetura te 
buxhetet historike dhe jo te përdorimi faktik i ofruesve, përbën një vijimësi të përhershme të 
akordimeve të pabarabarta të burimeve dhe nuk u jep asnjë stimul ofruesve për të rritur efiçencën 
apo cilësinë e kujdesit shëndetësor. Për të ndihmuar në zgjidhjen e këtij problemi, Strategjia Afatgjatë e 
Qeverisë për Sektorinë e Shëndetësisë propozon një kalim drejt një sistemi ku ofruesit do të paguheshin 
në bazë të kontratave midis tyre dhe ISKSH. Siç e tregon edhe Kutia 2, ndarja e funksioneve të financimit 
nga ato të ofrimit të kujdesit shëndetësor ka potencialin për të përmirësuar shpërndarjen e burimeve, 
efiçencën tekike dhe cilësinë si edhe për të pakësuar kostot. Megjithatë, këto avantazhe mund të korren 
vetëm nëse krijohetn dhe instalohen një kuadër i duhur rreguillator, kapacitetet institucionale dhe sistemet 

69 Disa vende të Amerikës Latine, ndër të tjera edhe Meksika dhe Kolumbia, kanë përcaktuar lista pozitive për gru-
pet e brishta të popullsisë mbështetur në përfitimet e larta të pritshme për shëndetin. Republika Sllovake ka përcak-
tuar kohët e fundit listën e vet pozitive mbështetur tek analiza e diagnozave kryesore dhe protokollet e trajtimit. Re-
publika Kirkize e ka përcaktuar listën e vet të barnave me rimbursim mbështetur tek analiza e diagnozave kryesore 
të shtrimeve në spital të cilat do të kushtonin më pak nëse trajtohen me terapi me barna në nivel të kujdesit parësor. 
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e informacionit në institucionitn blerës dhe në objektet ofruese. Për më tepër, ndryshimi i pagimit të 
ofruesve lipset të shoqërohet me reforma të tjera (psh puna për përmirësimin e cilësisë) dhe me ndryshime 
institucionale (psh ndryshime në statusin e ofruesit dhe një autonomi e rritur e objektit shëndetësor) për të 
aritur këtë ndryshim të pritshëm (shih Kutinë 5.3). 
 

Kutia 0.3:  Mekanizmat e pagesës për ofruesit dhe ndryshimi në sjellje 
 

Ndryshimet në stimujt e pagesës kanë shkaktuar edhe një ndryshim në sjelljem sidomos nëse këto 
shoqërohen me reforma të tjera ose me ndryshime institucionale në nivel ofruesi. Një reformë e rëndësishme 
shoqëruese ka qenë edukimi dhe riformimi i ofruesve për të përmirësuar cilësinë dhe për të futur protokolle të 
reja. ky bashkërendim i reformave mund ta rrisë efektin, madje edhe në vendet me të ardhua të pakta. Për 
shembull, Uzbekistani nisi zbatimin e një modeli të ri për kujdesin parësor në fshat në tre rajone pilot. 
Elementët bazë të këtij modeli përfshinin formimin e ambulancave të reja dhe të pavarura në fshat, ngritjen e 
aftësive klinike dhe kualifikimin, sisteme të reja informacioni, grumbullimin në një vend të fondeve për 
kujdesin parësor në nivel rajonal dhe një sistem të ri pagese sipas popullsisë të mbështetur te zgjedhja e 
konsumatorit përsa i takon postës (ambulancës) së mjekut. Mes të tjerave, autonomia e rritur e ofruesve për të 
vendosur vetë se si t’i shpenzojnë pagesat e arkëtuara çuan në ndryshime në strukturën e kostove të ofruesve. 
Në njërin prej tre rajoneve pilot, për shembull, përqindja e shpenzimeve të ofruesve për barna u rrit me 44% 
nga viti 1999 në vitin 2001. Midis viteve 1998 dhe 2001, vizitat mesatare në vit te ofruesi i kujdesit parësor u 
shtuan me 224%, ndërsa rekomandet nga ofruesit e kujdesit parësor u pakësuan me 33%. 
 
Nevoja për të decentralizuar drejtimin, për të përmirësuar efiçencën dhe për të kufizuar kostot në sistemin e 
kujdesit shëndetësor ka nxitur largimin nga buxhetimi sipas zërave drejt mekanzimave të pagesës të 
mbështetur te rezutatet e punës për kujdesin spitalor në shumë vende në tranzicion. Për rrjedhojë, sistemet e 
pagesave janë mbështetur te veprimtaria. Pagesat u mbështetën te njësi të matshme produkti spitalor në fazat 
e para të tranzicionit dhe përfshinin pagesë për ditë dhe për rast të parregulluara me shkallën e ashpërsisë së 
sëmundjes të pacientit. Këto modele kërkonin shumë pak të dhëna dhe ishin relativisht të lehtë pr t’u zbatuar. 
Ofruesit reaguan ndaj këtyre stimujve duke ulur kohëzgjatjen mesatare të qëndrimit të pacientëve në spital. 
Megjithatë, kursimet e mundshme u eleminuan për shkak të rritjes së vëllimit të shtrimeve në spital (psh në 
Kroaci, Çeki, Hungari, Rusi) sidomos duke përfshirë edhe raste të lehta të cilat ishin më pak të kushtueshme. 
Në kundërpërgjigje të këtij presioni të kostove shumë vende kanë kaluar tani në një formë të re buxheti në 
global të mbështetur te nivelet e ardhshme të veprimtarisë të rregulluar me disa tregues për ashpërsinë e 
sëmundjes.   
 
Burimi: Langenbrunner JC, Kutzin J, Wiley M, Orosz E. Shpërblimi për ofruesit, Kreu 11, në: J Figueras, R 
Robinson dhe E Jakubowski (Eds.) Blerja e shërbimeve shëndetësore, Buckingham: Open University Press, 
2004. 

216. Për të siguruar që ndryshimet e propozuara për kontraktimin dhe pagesën e ofruesve do të 
kenë efektin e pritur në lidhje me efiçencën dhe cilësinë e shërbimit, futja e mekanizmave të rinj të 
financimit duhet të planifikohet me kujdes dhe të ndërthuret me punën për të përgatitur 
kapacitetet drejtuese, për të përmirësuar sistemet e informacionit dhe për të rritur nivelin e 
autonomisë së ofruesit. Më poshtë jepen disa nga hapat e rëndësishëm që duhen bërë përpara se ISKSH 
të nisë kontraktimin me ofruesit në shkallë të gjerë.70 

� Marrja e një vendimi në lidhje me statusin ligjor, kuadrin organizativ, strukturën e 
qeverisjes dhe shkallën e autonomisë së ofruesve të kujdesit shëndetësor, dhe instalimi i 
një kuadri të nevojshëm rregullator për të mbështetur ndryshimet organizative dhe 
qeverisëse 

70 Hapat e renditur më poshtë nuk janë përjashtues, sidomos, nëse ruhet sistemi i mbështetur te kontributet mbi pa-
gën duhet të bëhen përpjekje të mëdha për përgatitjen e një baze të dhënash të përfituesve për sigurimet shëndetsore 
dhe për sisteme të cilët do të mundësojnë rakordimin e pagesave të kontributeve te ISKSH.  
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� Zhvillimi i sistemeve të duhur të raportimit dhe të informacionit për ofruesit në mënyrë 
që të jepet mundësia për një monitorim të mjaftueshëm të veprimtarisë së ofruesve dhe të 
përdorimit të burimeve prej tyre 

� Zhvillimi i sistemeve të përshtatshme të kontabilitetit dhe të raportimit financiar për 
ofruesit 

� Zhvillimi i mekanizmave të llogaridhënies së ofruesve, duke përfshirë identifikimin e 
standarteve të performancës të cilët duhet të përmbushin ofruesit dhe të cilët duhet të 
monitorojë ISKSH 

� Forcimi i kapaciteteve drejtuese të ofruesve dhe i aftësisë për të kuptuar dhe për të 
reaguar ndaj stimujve të futur në kontrata 

� Forcimi i kapaciteteve të ISKSH në lidhje me kontraktimin dhe drejtimin e kontratave 
� Ngritja e zbatimi i një programi rregjistrimi te mjeku për kujdesin parësor 
� Përgatitja e një strategjie afatmesme dhe e një plani zbatimi për mekanizmat e pagesës së 

ofruesve 
� Bashkërendimi i reformave të pagesës së ofruesve me punën për të përmirësuar cilësinë e 

kujdesit për të rritur stimujt e mekanzimave të pagesës për ndyshim të sjelljes qoftë nga 
ana e ofruesve ashtu edhe nga ana e pacientëve.  

 
217. Përdorimi efektiv i kontraktimit të ofruesve kërkon gjithashtu futjen e mekanizmave 
adekuat të pagesës së ofruesve. Këta mekanizma duhet t’u japin ofruesve stimuj të mjaftueshëm për të 
shfrytëzua burimet me efektivitet dhe për të rritur efiçencën, ndërkohë që mundësojnë edhe kufizimin e 
kostove. Përvoja e ekonomive të tjera në tranzicion si edhe në vendet e OECD tregon se pagesat e 
mbështetura te numri i popullsisë (me shtesa të mundshme të lidhura me rezultatin e punës) për kujdesin 
parësor dhe buxhetet në global me rregullues për ashpërsinë e rasteve (të cilat duhet të zhvillohen për të 
çuar në arritjen e sigurimit të dhënave të hollësishme) mund të përbëjnë një bazë të mirë për ndryshime të 
tilla në Shqipëri. Megjithatë, është e rëndësishme që pagesat për numër popullsie (ose një version tjetër) 
për kujdesin parësor të përfshijë koston e plotë (përfshirë kostot operative dhe amortizimin e paisjeve) të 
ofrimit të kujdesit dhe të mbështetet në rregjistrimin faktik të pacientëve te një mjek apo objekt i caktuar 
shëndetësor. Zhvillimi i buxheteve në global për ofruesit spitalor do të duhet të ndodhë shkallë-shkallë, 
me futjen e rregullatorëve për ashpërsinë e rasteve të sëmundjeve me zhvillimin e sistemeve të 
informacionit të cilën do të ofrojnë të dhënat e nevojshme për rezultatin financiar dhe klinik të objekteve 
dhe më vonë edhe për degët e veçanta të objekteve.  
 
218. Përvoja e Shqipërisë me reformat e financimit të shëndetësisë në Durrës dhe në Tiranë deri 
tani ka nxjerrë në pah nevojën për të siguruar që reforma të tilla të planifikohen me kujdes dhe të 
harmonizohen me reformat institucionale (autonomi për ofruesit) dhe me punën për të përmirësuar 
cilësinë e kujdesit. Shqipëria ka eksperimentuar me kontraktimin midis ISKSH dhe ofruesve në dy 
kontekste: kontrata midis ISKSH dhe Spitalit të Durrësit dhe kontrata për kujdesin parësor midis ISKSH 
dhe ASHRT. Pilotimi në Durrës ka mundësuar zhvillimin e isntrumentave të vyerpër mbledhjen e 
informacionit dhe për raportimin nga ofruesi dhe për shkëmbimin e informacionit midis ofruesit dhe 
ISKSH. Megjithatë, ai ka nxjerrë gjithashtu në pah dobësitë e tanishme të cilat duhet të zgjidhen përpara 
se ky projekt pilot të zgjerohet në objekte të tjera71. Në veçanti, ndërkohë që ISKSH kontrakton dhe 
paguan shërbimet e ofruara nga Spitali i Durrësit, sistemi i pagesës dhe kontrata janë të tilla që pagesat 
vijojnë të mos jenë të lidhura në përgjithësi me veprimtarinë e spitalit, dhe kështu ISKSH është kthyer 

71 Shih auditimin organizativ të OBSH për marrëdhëniet kontraktuale midis Spitalit të Durrësit dhe Institutit të Sigu-
rimeve të Kujdesit Shëndetsor (ISKSH) të Shqipërisë, Tiranë, mars 2005, dhe Grupi Këshillimor METIS, Raporti i 
Drejtimit të Sektorit Spitalor, Ministria e Shëndetsisë, gusht 2004 
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thjesht në një përcjellës të burimeve buxhetore në drejtim të spitalit. Ndërkohë që kontrata në parim është 
konceptuar si një buxhet në global, përdorimi i tepërt u është nënshtruar negociatave të vitpasvitshme 
midis ISKSH dhe spitalit, duke i ofruar kështu spitalit shumë pak stimuj për të rritur efuçencën. Në 
mënyrë të ngjashme, drejtuesve të spitalit u është dhënë një autonomi shumë e kufizuar, dhe madje as kjo 
autonomi nuk është shfrytëzua plotësisht, duke e zvogëluar kështu efektin e mundshëm pozitiv që do të 
kishin këto reforma te rezultati i punës i ofruesve. Për më tepër, në mungesë të një pakete përfitimesh të 
përcaktuar qartë, detyrimet kontraktuale për spitalet në lidhje me shkallën e realizimit të shërbimeve kanë 
mbetur të paqarta. Në mënyrë të ngjashme, reformat në Qarkun e Tiranë kanë sjellë në përgjithësi shumë 
pak ndryshime dhe në pjesën më të madhe nuk kanë arritur të përmirësojnë cilësinë e ofruesve të kujdesit 
parësor. Një arsye ka qenë fakti që Autoritetit Shëndetësor Rajonal të Tiranës i cili është kontraktuar nga 
ISKSH si një organizatë ombrellë për kujdesin shëndetësor parësor nuk i është dhënë asnjë e drejtë për të 
riorganizuar rrjetin e ofruesve dhe për të marrë kështu një rol aktiv drejtimi, ndërkohë që ofruesit nuk 
shohin asnjë stimul në këtë ndryshim. Siç trajtohet edhe në Kreun 6, logjika mbështetëse për mbajtjen e 
autoritetit shëndetësor rajonal në të njëjtën kohë si ISKSH dhe për ISKSH të kontraktojë me autoritetin 
dhe jo me ofruesit drejtpërësdrejti ka mbetur gjithashtu e paqartë, meqënëse futja e kësaj hallke shtesë siç 
është autoriteti shëndetësor rajonal nuk duket se ka sjellë ndonjë përfitim të madh, ndërkohë që ka 
penguar dhënien e stimujve për ofruesit e kujdesit parësor për t’u shërbyer klientëve dhe për të 
përmirësuar punën. Përpjekje të tjera të planifikuara për në Berat ku ISKSH duhet të kontraktonte ofruesit 
e kujdesit parësor nuk janë realizuar asnjëherë për shkak të letargjisë së qeverisë dhe të pamundësisë për 
të vendosur për kuadrin organizativ dhe ligjor për ofruesit e kujdesit parësor që duhet të kontraktoheshin.   
 

G.4. Planifikimi i investimeve 
 
219. Siç duket edhe nga kapitujt 2 dhe 3, ekziston një ndryshueshmëri e ndjeshme në lidhje me 
shprëndarjen e objekteve të kujdesit shëndetësor dhe të personelit mjekësor nga njëri qark në tjetrin. Një 
analizë më e hollësishme e gjendjes e kryer nga ASHRT ka nxjerrë në pah çekuilibret e mëdha në 
shpërndarjen e objekteve dhe të personelit mejkësor madje edhe brenda një qarku duke sjellë kështu 
nevojën për një riformësim të rrjetit të ofruesve. Këto ndryshueshmëri mund të jenë shkaktuar pjesërisht 
nga lëvizjet e brendshme dhe të jashtme të popullsisë gjatë dhjetë viteve të fundit. Kjo shkakton jo vetëm 
pabarazi, por edhe një përdorim joefektiv të burimeve të pakta kur objektet dhe personeli mjekësor 
përdoren më pak nga ç’duhet. Hë për hë, vendimet për investimet në sektor nuk orientohen nga një vizion 
i përgjithshëm për strukturën e sektorit, duke çuar shpesh në investime të një natyre të dyshimtë, sidomos 
në sektorin spitalor. Në përgjithsëi, nevojat për investime në këtë sektor mbeten të mëdha, meqënëse 
shumë objekte janë në një gjendje të dobët dhe u mungojnë paisjet bazë. Për rrjedhojë, nevoja për të bërë 
një përdorim sa më efektiv të burimeve të kufizuara në vend për investime sektoriale është vërtetë e 
rëndësishme. Si një hap i pare në drejtim të një përdorimi efektiv të burimeve, MeSH duhet të përgatisë 
një master plan për sektorin spitalor i cili të evidentojë qartë një here e mirë se cilët spitale do të jenë 
spitale rajonale, cilët do të jenë spitale rrethi dhe cilët objekte do të ishte më mirë të mbylleshin ose të 
bashkoheshin me objekte që gjenden pranë tyre. Çdo investim në të ardhmen në infrastrukturën spitalore 
duhet të orientohej atëherë nga ky plan. 

 
G.5. Monitorimi i fluksit të burimeve dhe i rezultateve të sektorit 
 
220. Për të vlerësuar efektivitetin e reformave të planifikuara dhe efiçencën e përgjithshme të 
përdorimit të burimeve në sektor, do të jetë e domosdoshme që MeSH dhe ISKSH të kenë një 
informacion të besueshëm për rezultatet shëndetësore, përdorimin e kujdesit shëndetësor, mundësinë e 
përdorimit të kujdesin shëndetësor, përdorimin e burimeve njerëzore, punën e ofruesve dhe fluksin e 
fondeve publike dhe private në sistem. Në mënyrë të ngjashme, do të jetë gjithnjë e më e rëndësishme për 
vetë ofruesit, sidomos për drejtuesit e tyre, të kenë një pamje të qartë se si po ecën institucioni i tyre 
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kundrejt treguesve të paracaktuar të punës dhe me sa efektivitet po i përdorin burimet. Kjo do të jetë 
gjithnjë e më e rëndësishme me rritjen e autonomisë së ofruesve. Nevoja për një informacion të tillë si në 
nivel politikash ashtu edhe në nivel të agjencisë blerëse dhe në nivel të ofruesve do të kërkojë zhvillimin e 
sistemeve të informacionit. Sistemet e informacionit të drejtimit të cilët do të integronin të dhëna klinike, 
financiare, drejtimi, administrative dhe politikash do të mund t’u jepnin ofruesve instrumenta më të 
fuqishëm për drejtimin e kujdesit me efektivitet të kostos dhe për përmirësimin e cilësisë. Ato mund t’u 
jepnin hartuesve të politikave një informacion të organizuar për vlerësimin e punës së sistemit të 
shëndetësisë dhe për hartimin e përmirësimeve të mëtejshme. Po ashtu, për të zhvilluar dhe për të futur 
sisteme informacioni të duhur, duhet punuar për të institucionalizuar analizën e flukseve të burimeve 
sektoriale përmes përditësimit dhe përpunimit të rregullt të llogarive shëndetësore kombëtare.  
 
G.6. Vendosja e një ekuilibri midis shpenzimeve publike dhe atyre private në sektorin e 
shëndetësisë 
 
221. Në periudhën afatmesme dhe në atë afatgjatë, Shqipëria duhet të përpiqet për të 
përmirësuar ekuilibrin midis shpenzimeve publike dhe private për kujdesin shëndetësor për të 
përmirësuar mbrojtjen e popullsisë kundrejt luhatjeve të shëndetit. Shqipëria shpenzon rreth 6% 
të PBB-së për kujdesin shëndetësor. Ndërkohë që kjo përqindje është më e vogël se ajo e vendeve të 
EAQ, është thuajse e barabartë me mesataren e vendeve me të ardhura të pakta e të mesme. Megjithatë, 
përqindja e shpenzimeve publike si pjesë e shpenzimeve sektoriale gjithsej në Shqipëri (38%) është më e 
ulët se mesatarje e vendeve me të ardhura të pakta mesatare (54%). Me kalimin e kohës, Shqipëria do të 
duhet të përpiqet për të përmirësuar ekuilibrin midis financimit publik dhe privat, duke rritur shkallë-
shkallë përqindjen e financimit publik. Pëqindja e lartë e financimit privat nga xhepi krijon pabarazi të 
rënda në lidhje me mundësinë e përdorimit, ka një efekt të ndjeshëm varfërie dhe kufizon efektivitetin e 
drejtimit të sektorit. Megjithatë, çdo ritje e financimit publik duhet të lidhet ngushtazi me reformat 
themelore për mënyrën se si akordohen dhe përdoren burimet. 
 
G.7.  Përmbledhje dhe përfundime 
 
Sistemi i financimit të shëndetësisë në Shqipëri vuan nga disa mangësi kryesore, ndër të cilat përmendim 
(i) përqindja e lartë e shpenzimeve nga xhepi për kujdesin jashtë një kuadri të përgjithshëm financimi, çka 
çon në një aftësi të kufizuar të qeverisë për të ushtruar siç duhet funksionin e vet drejtues dhe çka krijon 
një sërë pengesash dhe vështirësish financiare për familjet me të ardhura të pakta; (ii) akordimi i 
pabarabartë i burimeve të sektorit publik; (iii) copëzim i financimit nga sektori publik, çka çon në 
mungesë efiçence, llogaridhënieje dhe qartësie; dhe (iii) sisteme të pagesës së ofruesve të cilët nuk arrijnë 
të ofrojnë stimuj për të  përmirësuar llogaridhënien dhe performancën.  Për t’u dhënë zgjidhje këtyre 
problemeve, kërkohet një ndryshim i konsiderueshëm në financimin e sektorit të shëndetësisë. Ky raport 
propozon që qeveria të bëjë ndryshime thelbësore në mënyrën e financimit të sektorit shëndetësor. Ndër të 
tjera këto ndryshime rekomandohen si më poshtë: 
 

• Të grumbullohen të gjitha burimet e sektorit publik në një agjenci të vetme financimi e cila do të 
kontraktojë ofruesit për shërbimet shëndetësore 

• Të mbështetet në tatimet e përgjithshme dhe jo në tatimin mbi pagën, si burim kryesor për 
financimin e kujdesit shëndetësor nga sektori publik 

• Të përcaktohen qartë përfitimet të cilat do të ofrohen me financime publike 

• Të futen bashkëpagesat për një gamë më të gjerë shërbimesh, përfshirë kujdesin spitalor 

• Të futen bashkëpagesat për barnat me recetë për të gjithë përfituesit 
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• Të gërshetohet futja e bashkëpagesave me punë intensive për të çrrënjosur pagesat informale, 
sidomos në spitale 

• Të futen mekanizma të pagesës për ofruesit 

• Në periudhën afatmesme, të arrihet një ekuilibër më i mirë midis shpenzimeve publike dhe atyre 
private për kujdesin shëndetësor 

• Hartimi i një masterplani për spitalet i cili do të orientonte investimet në të ardhmen. 
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Qeverisja dhe organizimi i sektorit të shëndetësisë 
 

A. HYRJE  

222. Qeverisja, kuadri rregullator dhe kuadri i kontrollueshmërisë në sektorin e shëndetësisë janë 
elemente kyç të funksionimit të përgjithshëm të sistemit. Ky kapitull do të diskutojë fillimisht për bazën 
legjislative dhe rregullatore të sektorit të shëndetësisë në Shqipëri, përfshirë nismat e kohëve të fundit. 
Pjesa tjetër do të analizojë rolin e aktorëve kyç në këtë sistem dhe si mund të duhet të ndryshojnë këto 
role. Më pas ai do të shqyrtojë cilat aspekte të qeverisjes sektoriale mund të kenë nevojë të rishikohen për 
të siguruar kontrollueshmërinë e përshtatshme në bazë të sistemit të rishikuar të organizimit të kujdesit 
shëndetësor. 
 

B. BAZA LIGJORE DHE NËNLIGJORE 

B.1. Aktet kryesore ligjore dhe nënligjore72 

223. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë përcakton se (i) shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të 
drejtën për kujdes shëndetësor nga shteti, dhe (ii) kushdo ka të drejtë për sigurim shëndetësor sipas 
procedurës së caktuar me ligj.73 Pra, ajo e ngarkon shtetin me detyrën që të garantojë barazi në 
mundësinë e përdorimit të kujdesit  shëndetësor dhe që të sigurojë mbrojtjen financiare nga goditjet 
shëndetësore. Brenda kuadrit të diskutimeve për ndryshimet në lidhje me përgjegjësitë financiare të këtij 
sektori, shpeshherë këto dispozita kushtetuese janë cituar si dispozita, të cilat kërkojnë që Ministria e 
Shëndetësisë, nëpërmjet fondeve buxhetore, të paguajë për gjithë kujdesin e emergjencës, ndërsa Instituti 
i Sigurimit Shëndetësor (ISKSH) të paguajë për gjithë kujdesin tjetër vetëm për ata persona të cilët janë të 
siguruar. Brenda parametrave që përcakton Kushtetuta, katër ligje kyç aktualisht sigurojnë kuadrin 
legjislativ të sektorit të shëndetësisë; këto përfshijnë: Ligjin për Kujdesin Shëndetësor (1963, me 
ndryshimet e mëvonshme), Ligjin për Spitalet (2003), Ligjin për Sigurimin Shëndetësor (1994) dhe Ligjin 
për Barnat (2005).74 

224. Ligji për Kujdesin Shëndetësor jep kuadrin e përgjithshëm të organizimit dhe funksionimit 
të sektorit të shëndetësisë. Ndryshimet më të fundit këtij ligji i janë bërë në mes të viteve nëntëdhjetë 
dhe kanë përfshirë koncepte të reja të rëndësishme, përfshirë konceptin e shërbimeve shëndetësore të 
përziera publike dhe private, dhënien e lejeve për siguruesit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, pagesën 
nga xhepi për shërbime që përcaktohen në Ligjin për Kujdesin Shëndetësor, duke dhënë kështu nocionin e 
përdorimit krejtësisht falas të kujdesit dhe parimin që të huajtë të paguajnë për shërbime shëndetësore në 
qoftë se kjo nuk parashikohet në një marrëveshje dypalëshe.75 Këto amendamente krijojnë klimën për 

72 Kjo pjesë mbështetet tek raporti i përgatitur nga Igor Tomes për Ministrinë e Shëndetsisë, “Asistencë teknike për 
hartimin e legjislacionit për financimin e shëndetsisë në Republikën e Shqipërisë, Raport 2: Propozime për të 
përmirësuar legjislacionin për financimin e shëndetsisë”. 
73 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 1998, Neni 55. 
74 Akti për Kujdesin Shëndetsor: Për kujdesin shëndetsor dhe dhënien falas të ndihmës mjeksore nga shteti, Ligji nr. 
3766 (1963), i ndryshuar; “Për kujdesin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr. 9106, dt. 17.7.2003, “Për 
sigurimin shëndetsor në Republikën e Shqipërisë”, Ligji nr. 7870, dt. 13.04.1994, i ndryshuar, dhe “Për barnat dhe 
shërbimin farmaceutik”, Ligji nr. 9323, dt. 25.11.2004.  
75 Amendamentet e Aktit për Kujdesin Shëndetsor përcaktojnë se pagesat nga xhepi zbatohen për nxjerrjen e 
certifikatave shëndetsore me kërkesën e individit, protezat, kujdesin ambulator dhe rimbursimin e barnave që jepen 
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ndryshime të rëndësishme në sistemin shëndetësor. Sidoqoftë, Akti për Kujdesin Shëndetësor është vetëm 
një ligj kuadër; ai ua lë rregullimin e shumë aspekteve me rëndësi vendimtare Këshillit të Ministrave dhe 
Ministrisë së Shëndetësisë nëpërmjet legjislacionit dytësor. Pjesa më e madhe e këtij legjislacioni dytësor 
nuk u miratua asnjëherë, ndërsa amendamentet e legjislacionit tjetër (psh Akti për Sigurimin Shëndetësor) 
përfunduan me mospërputhje me dispozitat e Ligjit për Kujdesin Shëndetësor. 
 
225. Akti për Spitalet (2003) rregullon të gjithë aspektet e kujdesit spitalor dhe administrimit të 
spitaleve. Ai mundëson veprimet e spitaleve private dhe parashikon dhënien e lejeve për spitalet nga ana e 
Ministrisë së Shëndetësisë. Ai gjithashtu rregullon planifikimin për spitale, si në nivel qendror ashtu edhe 
në nivel rajonal, dhe parashikon që spitalet të drejtohen nga një autoritet spitalor rajonal. Ai parashikon që 
baza e zhvillimit të mëtejshëm të sektorit të spitaleve (publik) të jetë një plan shtetëror për spitalet, që do 
të propozohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të miratohet nga Këshilli i Ministrave. Këshillit të 
Ministrave i kërkohet që të përcaktojë qartë rolin dhe funksionimin e autoriteteve spitalore rajonale dhe të 
Komisionit për Planifikimin e Spitaleve, kriteret për hapjen dhe mbylljen e spitaleve si dhe përkufizimin e 
kritereve për të përcaktuar statusin urgjent të një të sëmuri në spital,  me qëllim që ai të kualifikohet për të 
marrë kujdes falas. Ministrisë së Shëndetësisë i kërkohet që të autorizojë hapjen dhe të urdhërojë mbylljen 
e një spitali, të përcaktojë kriteret e shërbimeve mjeksore që duhet t’u ofrojnë spitalet publike të shtruarve 
në spital dhe të sëmurëve ambulatorë, të përcaktojë organizimin, strukturën dhe rregullat e funksionimit të 
spitalit publik dhe të propozojë planin e spitalit shtetëror. Ashtu si në rastin e Ligjit për Kujdesin 
Shëndetësor dhe Amendamenteve të tij, një pjesë e mirë e legjislacionit dytësor për të mbështetur 
zbatimin e legjislacionit të ri nuk u miratua asnjëherë. 
 
226. Ligji për Sigurimin Shëndetësor përcakton kuadrin e përgjithshëm të financimit të sektorit të 
shëndetësisë, duke përcaktuar burimet e financimit dhe përgjegjësitë përkatëse financiare të agjencive të 
ndryshme financuese. Ai gjithashtu e përcakton Institutin e Sigurimit Shëndetësor si institucion të pavarur 
publik me buxhet të pavarur dhe cakton fazën e sigurimit të detyrueshëm kombëtar shëndetësor, që 
financohet nëpërmjet tatimit për borderotë dhe kontributeve të tjera. Një amendament i vitit 2002 
përfshinte mundësinë e sigurimit vullnetar dhe plotësues, përveç sistemit të detyrueshëm të sigurimit 
shëndetësor, por ua linte zbatimin vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe rregulloreve të Ministrisë së 
Shëndetësisë. Këto nuk janë miratuar ende. Amendamenti gjithashtu e hapi sistemin për sipërmarrësit e 
barnave farmaceutike me shumicë dhe mundësoi krijimin e një komisioni për të hartuar listën pozitive të 
barnave të rimbursueshme nga Instituti i Sigurimit Shëndetësor dhe listën përkatëse të çmimeve, duke 
hapur kështu rrugën për zhvillimin e bisedimeve të rregullta për çmimet. Përfundimisht, amendamenti 
përfshiu detyrimin për regjistrimin në Institutin e Sigurimit Shëndetësor dhe pagesën e kontributeve dhe 
të gjobave të vëna për shkelje të ligjit.  
 
227. Ligji për Barnat Farmaceutike, i miratuar kohët e fundit, siguron një kuadër të shëndoshë 
për funksionimin e sektorit farmaceutik. Ligji u miratua në vitin 2005 dhe përcakton kuadrin e 
veprimit për sektorin privat, përcakton kushtet për regjistrimin e barnave dhe dhënien e lejeve për 
siguruesit e barnave farmaceutike, si dhe përcakton rolin e Qendrës Kombëtare të Kontrollit të Barnave 
(QKKB) (shih Kapitullin 4). Ligji përsëri bën thirrje për një numër të konsiderueshëm aktet nënligjore, që 
nuk janë përfunduar ende. 
 

me recetë kur këto nuk rekomandohen/për to nuk lëshohet recetë nga një mjek i kujdesit parësor, ndërhyrjet 
kozmetike, trajtimet në llixha, shërbimet tekniko-laboratorike apo shërbimet e tjera mjeksore që kërkohen nga 
persona individualë ose juridikë, transfuzionet e gjakut përveçse në raste urgjencash, dhënien e barnave dhe 
furnizimeve siç e përcakton rregullorja e Këshillit të Ministrave, dhe kundrejt një bashkëpagese prej 70% për 
kujdesin dentar për të rriturit dhe vizitat jourgjente në shtëpi. 
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228. Legjislacioni kuadër për mbështetjen e ndryshimeve thelbësore në këtë sektor ka ekzistuar, por 
pamundësia për të miratur legjislacionin e kërkuar dytësor e ka penguar zbatimin e ndryshimeve të 
parashikuara. Kjo mund të jetë një pasqyrim i mungesës së një vizioni të përgjithshëm të përbashkët për 
drejtimin e këtij sektori në të ardhmen dhe të një strategjie sektoriale, që mund të kishte siguruar zbatimin 
përfundimtar të legjislacionit. Në mungesë të një strategjie të përgjithshme, akte të ndryshme legjislative 
janë ndryshuar shpeshherë në mënyrë fragmentare, pa siguruar koherencën tërësore. Një shqyrtim i akteve 
ligjore bazë për sektorin e shëndetësisë, që është kryer nga një grup pune i Ministrisë së Shëndetësisë, dhe 
asistenca teknike ka vënë në dukje mospërputhjet në aktet e ndryshme dhe nevojën për një korrigjim 
sistematik menjëherë pas marrjes së vendimit për një strategji sektoriale me bazë të gjerë, për të cilën 
kanë dhënë miratimin e tyre akorët kryesorë.76 

229. Strategjia Afatgjatë e Qeverisë për Zhvillimin e Sistemit Shëndetësor shqiptar parashikon 
ndryshime thelbësore organizative dhe strukturore në sektorin e shëndetësisë. Strategjia përcakton qartë 
vizionin sektorial për vitet e ardhshme dhe nxjerr në pah ndryshimet e rëndësishme në mënyrën si do të 
organizohet dhe financohet ky sektor, përfshirë si më poshtë:  

 
• Riorientimin e rolit të Ministrisë së Shëndetësisë larg shpërndarjes së shërbimeve, drejt 

politikëbërjes dhe administrimit sektorial dhe forcimin e aftësisë së saj rregullatore dhe 
mbikëqyrëse. 

• Mbështetjen gjithnjë e më të madhe tek Instituti i Sigurimit Shëndetësor si financuesi kyç 
i shërbimeve të kujdesit shëndetësor, ku Instituti i Sigurimit Shëndetësor lidh kontrata të 
drejtëpërdrejta me siguruesit e shpërndarjes së shërbimeve. 

• Decentralizimin e shpërndarjes së shërbimeve, duke i shndërruar siguruesit e kujdesit 
spitalor në agjenci publike autonome nën drejtimin e këshillave spitalore, ndërsa 
siguruesit e kujdesit parësor faktikisht do të veprojnë si sigurues të pavarur ose grupe 
siguruesish të pavarur. 

• Strukturën e autoriteteve shëndetësore rajonale, që do të ketë një detyrë planifikuese dhe 
do të ngarkohet me drejtimin e programeve kombëtare për shëndetin publik. 

 
230. Zbatimi i strategjisë do të kërkojë ndryshime të rëndësishme legjislative, por disa aspekte 
që i përkasin organizimit dhe financimit sektorial kërkojnë sqarim të mëtejshëm përpara se të 
procedohet me këto ndryshime. Një grup pune, i përbërë nga anëtarë të stafit të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe të Institutit të Sigurimit Shëndetësor ka hartuar një Akt të ri për Kujdesin Shëndetësor, 
krahas legjislacionit të ri për financimin e shëndetësisë dhe amendamenteve të Aktit për Spitalet, por 
legjislacioni nuk është miratuar ende. Këto projektligje do të kërkojnë rishikime të mëtejshme menjëherë 
pas miratimit të hollësive të strukturës organizative dhe financimit të sistemit. Në mënyrë të veçantë, 
burimet e financimit të sektorit publik, organizimet në grupe, blerja e shërbimeve dhe roli i institucioneve 
të ndryshme, përfshirë autoritetet shëndetësore rajonale dhe siguruesit individualë kërkojnë një shqyrtim 
të mëtejshëm përpara se legjislacioni të finalizohet dhe të miratohet. Përtej miratimit të legjislacionit, 
ekziston nevoja që t’i kushtohet një vëmendje më e madhe ndjekjes nëpërmjet rregulloreve të 
përshtatshme të nevojshme për hyrjen në fuqi të akteve të ndryshme. Është e qartë se përsa i përket 
reformës në sektorin e shëndetësisë mund të ishte bërë shumë më tepër, edhe brenda kufijve të 
legjislacionit ekzistues, në qoftë se vendimmarrja e mundshme dhe kompetencat rregullatore do të ishin 
përdorur plotësisht, siç parashikohen në legjislacionin origjinal. 
 

76 Shih Igor Tomes, Raporti Përfundimtar 2, “Asistencë teknike për hartimin e legjislacionit për financimin e 
shëndetsisë”, Ministria e Shëndetsisë, 2004. 
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C. ROLI I AKTORËVE KRYESORË DHE NDRYSHIMET E NEVOJSHME 

C.1. Modelet organizative 
 
231. Organizimet aktuale të financimit dhe mbikëqyrjes së sektorit të shëndesisë janë të 
ndërlikuara. Figura 6.1 jep një pamje të përgjithshme të marrëdhënieve organizative aktuale brenda 
sistemit shëndetësor në Shqipëri. Financimi nga Instituti i Sigurimit Shëndetësor shkon për pagat e 
mjekve të kujdesit parësor, për autoritetet shëndetësore rajonale dhe për njërin prej spitaleve rajonale 
(Durrës). Ministria e Shëndetësisë ofron financim për shumicën e shërbimeve dhe siguruesve të tjerë. 
Shpenzimet e vazhdueshme për kujdesin parësor – jo për pagat – financohen nëpërmjet Ministrisë së 
Shëndetësisë, ku pagesat kryhen nga pushtetet vendore. Ministria e Shëndetësisë ushtron mbikëqyrje 
funksionale për të gjitha pjesët e sistemit shëndetësor, në përputhje me marrëdhëniet e linjës së saj të 
raportimit. Jashtë Tiranës, siguruesit e kujdesit parësor i raportojnë drejtorisë rajonale ose drejtorisë së 
rrethit të shëndetit publik, ndërsa siguruesit e kujdesit spitalor i raportojnë drejtorisë së spitalit përkatës. 
Këto drejtori vendore, nga ana e tyre, u raportojnë departamenteve përkatëse në Ministrinë e 
Shëndetësisë. Siç është diskutuar në Kapitullin 5, ndërlikimi i organizimeve çon në mungesë të 
kontrollueshmërisë dhe në paefektshmëri. 
 

Figura 0.1:  Organizimi i Sitemit Shëndetësor (aktual) 
 

232. Sistemi që po zbatohet si sistem pilot aktualisht në Tiranë është një përzierje e një modeli 
krejtësisht të decentralizuar dhe një modeli vërtet të decentralizuar blerës-sigurues. Ai ruan shumë 
probleme që lidheshin me mënyrën e mëparshme të centralizuar dhe nuk arrin të përvetësojë përfitimet e 

STRUKTURA MBËSHTETËSE

AMBULANCA 

MINISTRIA E 
SHËNDETSISË 

AUTORITETI 
SHENDETSOR 

RAJONAL i TIRANES  

DREJTORI I SHENDETIT 
PUBLIK 

DREJTORI I 
QSUT 

DREJTORI I KUJDESIT 
SHENDETSOR PARESOR

DREJTORI I 
KUJDESIT 
SPITALOR 

KUJDESI 
AMBULATOR 

AMBULANCA
T

POLIKLINIKAT 
E

SPECIALIZUAR
A

QENDRAT 
SHENDETSORE

SPITALET 

INSTITUTI i 
SHËNDETIT 

PUBLIK 

INSTITUTI i SIGURIMIT 
SHËNDETSOR 

SPITALI i 
SEMUNDJEVE 

TE
MUSHKERIVE 

MATERNITETI

N.W.D.R.C.C N.B.T.C 

QENDRAKOMB 
KONTROLLIT 

BARNAVE 

KLINIKA 
DENTARE 

UNIVERSITARE 

QENDRA 
KOMBETARE 

BIOMJEKESOR 

QYTETE
RRETHE
( 1 - 12 ) 

HIGJIENA E  
EPIDEMIOLOGJIA

KUJDESI 
STOMATOLOGJIS

E
KUJDESI 

AMBULATOR 
CARE

QENDRA 
SHENDETSORE 

HIGJIENA DHE 
KUJDESI   

EPIDEMIOLOGJIK

KUJDESI DENTAR

DREJTORI I SHENDETIT 
PUBLIK 

KUJDESI PARESOR KUJDESI SPITALOR

SPITALE 

KUJDESI 
SPITALOR 

AMBULANCA QENDRA 
SHENDETSORE

HIGJIENA 
DHE 

EPIDEMIOLO
GJIA

KUJDESI 
STOMATOLO

GJISE 

QYTETE 
TE TJERA 
( 13 – 36 ) 

POLIKLINIKE 

SPITALET 
QSUT 



116

ndarjes blerës-sigurues. Autoritetet Shëndetësore Rajonale u krijua si një eksperiment pilot me objektivin 
për t’i konsoliduar nën një ombrellë funksionet më parë të shpërndara të shëndetit publik dhe të kujdesit 
shëndetësor parësor dhe për të pasur planin Autoritetet Shëndetësore Rajonale dhe për t’i administruar 
këto shërbime në Rajonin e Tiranës me qëllim që të optimizohet shpërndarja rajonale e shërbimeve. 
Eksperimenti Autoritetet Shëndetësore Rajonale përgjithësisht konsiderohet se nuk i ka përmbushur 
parashikimet e fillimit për një sërë arsyesh, përfshirë ndryshimet në perceptimet e aktorëve të ndryshëm të 
koncepteve kyç dhe në pronësinë indiferente të Qeverisë. Ndërsa sistemi Autoritetet Shëndetësore 
Rajonale inkurajonte mbajtjen e të gjitha burimeve të rajonit nën drejtimin e tij, Instituti i Sigurimit 
Shëndetësor vazhdonte të mbështeste modelin e blerjes së drejtëpërdrejtë mes Institutit të Sigurimit 
Shëndetësor dhe siguruesve të kujdesit parësor dhe spitalor. Tjetër çështje ishte se, në praktikë, 
Autoriteteve Shëndetësore Rajonale nuk iu dhanë as autoritetet funksional, as autoritet administrativ mbi 
siguruesit e shërbimeve shëndetësore në rajonin e Tiranës. Për këtë arsye, Autoritetet Shëndetësore 
Rajonale të Tiranës nuk arritën ta ristrukturojnë dhe ta optimizojnë shpërndarjen e shërbimeve në këtë 
rajon. Ndërsa Autoritetet Shëndetësore Rajonale janë kontraktuar nga Instituti i Sigurimit Shëndetësor për 
sigurimin e kujdesit parësor, atye nuk u janë dhënë kompetencat për të vepruar si sigurues të vërtetë të 
kujdesit. Si rezultat, janë ruajtur shpenzimet e një shtrese administrative shtesë, ndërsa nuk janë realizuar 
përfitimet e decentralizimit dhe vendimmarrjes rajonale. Më tej, linjat e autoritetit dhe kontrollueshmërisë 
mes Institutit të Sigurimit Shëndetësor, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Autoriteteve Shëndetësore 
Rajonale dhe siguruesve të vijës së parë kanë mbetur të paqarta, duke e ulur nivelin e përgjithshëm të 
kontrollueshmërisë në sistemin shëndetësor në rajonin e Tiranës. Për t’i vënë në perspektivë problemet që 
ka përjetuar sistemi i përzierë në Tiranë, e vlen të shqyrtohet si modeli plotësisht i decentralizuar (Figura 
6.3), ashtu edhe ndarja e decentralizuar blerës-sigurues (Figura 6.2).  
 
233. Në një sistem plotësisht të decentralizuar blerës-sigurues, Instituti i Sigurimit Shëndetësor 
kontrakton drejtëpërsëdrejti me sigurues individualë të shërbimeve shëndetësore, duke eleminuar 
kështu nevojën për një Autoritet Shëndetësor Rajonal. Në bazë të këtij modeli, siguruesve individualë 
përgjithësisht u jepet më shumë autonomi dhe përgjegjësi se sa në bazë të një modeli rajonal. Ai kërkon 
një kuadër të përshtatshëm rregullator dhe struktura të përshtatshme qeverisjeje, si dhe mekanizma 
financimi dhe kontrata me siguruesit, të cilat përfshijnë stimuj që siguruesit të ofrojnë shërbime 
shëndetësore cilësore në nivelin e duhur të kujdesit dhe në mënyrë sa më të efektshme që të jetë e 
mundur. Ai gjithashtu kërkon që Instituti i Sigurimit Shëndetësor të krijojë aftësinë për t’i monitorizuar 
dhe t’i vënë në jetë siç duhet kontratat me siguruesit dhe funksionimin e tyre. Për të vjelur përfitimet e 
plota të modelit, siguruesit faktikisht do të kenë nevojë t’u jepet një shkallë e konsiderueshme autonomie 
në drejtim dhe në financim, me qëllim që t’i mundësojë ata që të reagojnë në mënyrë të përshtatshme ndaj 
strukturave stimuluese të mishëruara në kontratat e veprimtarisë. Sidoqoftë, një autonomi e tillë duhet të 
jepet vetëm gradualisht, duke siguruar ndërkohë që siguruesit (veçanërisht spitalet) të kenë krijuar 
aftësinë për ta ushtruar autonominë më të madhe në mënyrë të përgjegjshme. Ndonëse ky model kërkon 
aftësi drejtuese tek timoni i secilit sigurues ose grup, niveli i talentit drejtues që kërkohet vlerësohet më 
pak se ai tek një model mirëfunksionues të Autoriteteve Shëndetësore Rajonale. Modeli i ndarjes blerës-
sigurues ka tendencë që të jetë një formë organizative më elastike dhe i mundëson siguruesit individualë 
t’u përshtaten në mënyrë më të shpejtë stimujve, por ai gjithashtu mund të çojë në fragmentarizimin dhe 
mungesën e vazhdimësisë së kujdesit. Për këtë arsye, duhet treguar kujdes që organizimet e blerjes dhe 
kontratat të strukturohen në një mënyrë që inkurajon vazhdimësinë e kujdesit dhe krijon rrugë të qarta. 
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Figura 0.2:  Modeli A:  Modeli blerës-sigurues 

 
234. Në bazë të një modeli krejtësisht të decentralizuar të Autoriteteve Shëndetësore Rajonale, 
buxheti për ofrimin e kujdesit shëndetësor në një rajon të caktuar do t’u caktohej Autoriteteve 
Shëndetësore Rajonale, që nga ana tjetër do të ngarkoheshin me sigurimin e gjithë kujdesit 
shëndetësor në rajon dhe mund të nënkontraktonin me sigurues individualë. Shpërndarja buxhetore 
mund të bëhej ose nëpërmjet Institutit të Sigurimit Shëndetësor, në formën e një organizimi kontraktual 
me Autoritetet Shëndetësore Rajonale, ose, në një situatë ku në thelb i gjithë financimi publik vjen nga të 
ardhurat e përgjithshme, si në rastin e Shqipërisë, ajo mund t’u lihej Autoriteteve Shëndetësore Rajonale 
drejtëpërsëdrejti nga Ministria e Financave, në mbështetje të rekomandimeve të Ministrisë së 
Shëndetësisë. Kjo e fundit mund të caktonte objektivat e funksionimit dhe të monitorizonte arritjet e 
Autoriteteve Shëndetësore Rajonale. Autoritetet Shëndetësore Rajonale do të ishin përgjegjës për 
drejtimin e gjithë sistemit të kujdesit shëndetësor në rajon, përfshirë gjithë spitalet, dhe do të vendosnin 
për shpërndarjen e fondeve tek siguruesit. Modeli i Autoriteteve Shëndetësore Rajonale krijon mundësi 
për sigurimin më të mirë të vazhdimësisë së plotë të kujdesit për të sëmurët se sa modeli i siguruesve dhe 
mundëson integrimin horizontal dhe vertikal mes siguruesve në nivel rajonal. Sidoqoftë, për shkak të 
strukturës së tij organizative më hierarkike, modeli i Autoriteteve Shëndetësore Rajonale gjithashtu mbart 
rrezikun që të bëhet më i ngurtë se modeli i siguruesve. Kjo mund të bëjë që siguruesit individualë të 
shërbimeve të kenë më pak stimuj për ta ofruar kujdesin shëndetësor në mënyrë të efektshme dhe efikase.  
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Figura 0.3:  Modeli B:  Strukturat e Autoriteteve Shëndetësore Rajonale 
 

Shënim: Në modelin e mësipërm Tirana jepet veçmas, sepse Autoritetet Shëndetësore Rajonale do të përfshinin gjithashtu 
kujdesin tretësor në një model krejtësisht të decentralizuar. Përveç kësaj, organizimi do të ishte i njëjtë për të gjitha rajonet. 

 
235. Për të vjelur përfitimet e tij të plota, modeli i Autoritetet Shëndetësore Rajonale 
kërkon drejtues shumë të kualifikuar. Ndërsa modeli i Autoriteteve Shëndetësore Rajonale kërkon më 
pak drejtues se modeli me blerësit, niveli i aftësive dhe kualifikimet e drejtuesve të Autoriteteve 
Shëndetësore Rajonale duhet të jenë shumë më të larta se ato të drejtuesve të strukturave shëndetësore 
individuale. Përvoja në Tiranë tregon se mund të jetë e vështirë për t’i gjetur në Shqipëri aftësitë e 
kërkuara, sidomos në qoftë se ato kërkohen në çdo rajon.  
 
236. Edhe në sisteme dhe infrastruktura shumë të zhvilluara të kujdesit shëndetësor, kalimi tek 
autoritetet rajonale nuk ka qenë i lehtë. Një studim i Autoriteteve Shëndetësore Rajonale në Alberta, 
Kanada, erdhi në përfundimin: “Për shkak të burimeve të kufizuara, vendimmarrësit duhet të shqyrtojnë 
si t’i shpërndajnë sa më mirë burimet e sistemit shëndetësor. Personeli i rajoneve shëndetësore nuk i ka 
domosdoshmërisht aftësitë për të përcaktuar përparësitë dhe për të bërë zgjedhje si t’i shpërndajnë sa më 
mirë burimet.”77 Efektshmëria e Autoriteteve Shëndetësore Rajonale buron kryesisht nga aftësia e tyre 
për t’i shpërndarë fondet e disponueshme ndërmjet siguruesve të shërbimeve në rajon dhe për të bërë 
kompensimet e nevojshme për të përmirësuar cilësinë e përgjithshme dhe për të bërë të mundur 
përdorimin e kujdesit për të sëmurët. Një shqyrtim i kohëve të fundit i strukturave të Autoriteteve 

77 “Caktimi i përparësive brenda paketave rajonale të financimit: përdorimi i buxhetimit të programeve dhe analiza 
margjinale”, Donaldson e të tjerë, Canadian Health Care Research Foundation, 2001, f. i. 

STRUKTURA MBESHTETESE 

MINISTRIA E 
SHENDETSISE 

AUTORITETI 
SHENDETSOR 
RAJONAL PER 

TIRANEN  

MINISTRIA E 
FINANCAVE OSE 

INSTITUTI i 

INSTITUTI i 
SHENDETIT 

PUBLIK 

N.W.D.R.C.C N.B.T.C 

QENDRAKOMB 
KONTROLLIT 

BARNAVE 

QENDRA 
KOMBETARE 

BIOMJEKESOR

AUTORITETI 
SHENDETSOR 

RAJONAL  

DREJTORI i KUJDESIT 
PARESOR 

SHENDETSOR  

DREJTORI i 
KUJDESIT 
SPITALOR  

HYGJIENA DHE
EPIDEMIOLOG

JIA 

AMBULATO
R

POLIKLINIKA TE 
SPECIALIZUARA 

QENDRA 
SHENDETSOR

E

SPITALE 

Rajone 
të tjera 

KUJDESI 
AMBULATOR

KUJDESI 
DENTAR 

SPITALET
QSUT 

DREJTORI i KUJDESIT 
PARESOR 

SHENDETSOR  

DREJTORI i 
KUJDESIT 
SPITALOR  

HYGJIENA DHE 
EPIDEMIOLOG

JIA 

AMBULATO
R

POLIKLINIKA TE 
SPECIALUZARA 

QENDRA 
SHENDETSOR

E

KUJDESI 
AMBULATOR 

DENTISTRY 
CARE 

LUNG  
DISEASES 
HOSPITAL 

MATERNITET
I

UNIVERSITY
DENTISTRY 

CLINIC 

Marrëdhëniet e 
raportimit  
Financimi 
Mbikëqyrja 



119

Shëndetësore Rajonale në Kolumbian Britanike, Kanada, erdhi në përfundimin: “Ata kanë marrë përsipër 
përgjegjësi të rëndësishme për vazhdimësinë e plotë të shërbimeve për të sëmurët dhe rezultatet, si dhe 
për drejtimin e përgjegjshëm financiar. Në të gjithë spektrin e kujdesit shëndetësor, është arritur një nivel 
i paparë bashkërendimi dhe bashkëpunimi, duke mundësuar mobilizimin e menjëhershëm në radhët e 
siguruesve të kujdesit kur shfaqen rreziqe ndaj shëndetit publik.”78 Në mungesë të aftësisë për t’i bërë 
këto kompensime, nuk ka të ngjarë që përfitimet e modelit të Autoriteteve Shëndetësore Rajonale të jenë 
më të rëndësishme se shpenzimet përsa i përket një shtrese shtesë të administrimit dhe vendimmarjes.   
 
237. Strategjia për Sektorin e Shëndetësisë mbështet një tjetër hibrid mes një modeli të 
drejtëpërdrejtë kontraktimi dhe një modeli rajonal. Ajo parashikon kontraktim të drejtëpërdrejtë 
mes Institutit të Sigurimit Shëndetësor dhe siguruesve autonomë, ku Autoritetet Shëndetësore 
Rajonale shërbejnë për një funksion planifikimi dhe bashkërendimi (Figura 6.4). Ky model është 
përdorur deri kohët e fundit në Ontario, Kanada,79 por aktualisht është zëvendësuar me një model të ri, që 
gjithashtu e transferon shpërndarjen e burimeve në nivel rajonal.80 Është e rëndësishme që të vërehet se 
Ministria e Shëndetësisë në Ontario po shërben aktualisht si “blerëse” e shërbimeve shëndetësore dhe se, 
kështu, nuk ka ndonjë përfshirje të ndonjë Instituti të Sigurimit Shëndetësor. Ndërlikimi i marrëdhënieve 
organizative që tregohet në Figurën 6.4, krahasuar me dy zgjedhjet e tjera, tregon se do të ishte edhe më e 
rëndësishme që të specifikoheshin qartë rolet dhe përgjegjësitë relative të aktorëve të ndryshëm në 
sistemin shëndetësor – përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin e Sigurimit Shëndetësor, autoritetet 
rajonale dhe vendore, si dhe siguruesit e shërbimeve – përpara përpjes së mëtejshme të një modeli të 
autoritetit rajonal. Duke pasur parasysh aftësinë e kufizuar institucionale dhe drejtuese brenda sistemit 
shëndetësor, vlera dhe ndikimi i agjencive vetëm ndërtuese planifikuese, përveç grumbullit aktual të 
drejtuesve të kujdesit shëndetësor, duhet të vlerësohen me kujdes.  
 
238. Epërsitë e shtrirjes së autoriteteve shëndetësore rajonale duhen vlerësuar me kujdes, në 
bazë të një vlerësimi të plotë të eksperimentit pilot Autoritetet Shëndetësore Rajonale. Autoritetet 
Shëndetësore Rajonale u krijuan si model pilot dhe, si i tillë, kanë qenë një përvojë e vlefshme. Sidoqoftë, 
si çdo model pilot, ai meriton vlerësim të kujdesshëm për të vendosur se çfarë të ardhmjeje duhet të ketë 
për Autoritetet Shëndetësore Rajonale. Prandaj rekomandohet që Qeveria të kërkojë një vlerësim të 
pavarur të eksperimentit me Autoritetet Shëndetësore Rajonale si bazë për të marrë një vendim nëse 
Autoritetet Shëndetësore Rajonale duhen vazhduar, funksionet dhe qëllimi i tyre duhen ristrukturuar apo 
nëse ato duhen shpërndarë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme meqenëse Strategjia e Shqipërisë për 
Sektorin e Shëndetësisë parashikon qartë një sistem ku Instituti i Sigurimit Shëndetësor do të kontraktojë 
drejtëpërsëdrejti me sigurues të veçantë të kujdesit shëndetësor apo me grupe siguruesish. Në një vend të 
vogël si Shqipëria, ku të ardhurat e përgjithshme përbëjnë burimin kryesor të financimit të sektorit publik 
për kujdesin shëndetësor dhe ku ka kufizime serioze të aftësisë drejtuese, krijimi i një shtrese 
administrative shtesë në formën e autoriteteve shëndetësore rajonale, që do të bashkëekzistonin me 
Institutin e Sigurimit Shëndetësor, duket një vlerë e diskutueshme. Rreziqet e këtij organizimi janë më 
shumë se një shtresë administrative shtesë, e cila do të konsumonte burimet që, përndryshe, mund të 
caktoheshin për sigurimin e drejtëpërdrejtë të kujdesit shëndetësor.  
 

78 “Raport për marrëveshjet mbi funksionimin e autoriteteve shëndetsore 2002/03”, Ministria e Shërbimeve 
Shëndetsore e Kolumbias Britanike, f. 34. 
79 Shih:  http://www.health.gov.on.ca/english/publik/contact/dhc/dhc_mn.html
80 Shih:  http://www.health.gov.on.ca/transformation/lhin/lhin_mn.html
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Figura 0.4:  Modeli C:  Strukturat rajonale të planifikimit dhe të bashkërendimit 
 

C.2. Roli i Ministrisë së Shëndetësisë 
 
239. Pavarësisht nga zgjedhja organizative që bëhet, Ministria e Shëndetësisë ka nevojë të kalojë 
nga roli i saj aktual si pronare dhe siguruese e shërbimeve tek roli që i siguron administrim 
sektorial. Kjo do të thotë që Ministria e Shëndetësisë të shndërrohet në një organizëm, që cakton kuadrin 
e përgjithshëm të politikës, të hartoë strategji për gjithë sistemin dhe të ofrojë drejtim, mbikëqyrje, 
monitorizim cilësor dhe funksione të ndryshme qendrore për të mbështetur sistemin e përgjithshëm 
shëndetësor. Ndonëse dokumentet e kohëve të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë duket se e mbështesin 
këtë qëndrim, duket se ka një ngurrim nga ana e departamenteve të ndryshme të Ministrisë për “ta 
lëshuar”.  Projekti më i fundit i paketës së ligjeve ende i jep Ministrisë së Shëndetësisë një kontribut të 
konsiderueshëm operacional në funksionimin e përditshëm të siguruesve të kujdesit shëndetësor. Duke 
pasur parasysh në këtë cast nivelin e përgjithshëm të aftësisë organizative në nivelin e siguruesit 
individual, kjo mund të mos jetë dosmosdoshmërisht e papërshtatshme, por do të ketë nevojë për një 
strategji koherente për krijimin e aftësive për të mundësuar këtë kalim. 
 
C.3. Roli i Institutit të Sigurimit Shëndetësor 
 
240. Roli i Institutit të Sigurimit Shëndetësor në të ardhmen do të varet nga modeli organizativ 
që do të miratohet. Roli dhe përgjegjësia e Institutit të Sigurimit Shëndetësor do të rriten në 
mënyrë të konsiderueshme në bazë të modelit të blerjes së drejtëpërdrejtë.  Strategjia për Sektorin e 

STRUKTURA TE MBESHTETJES  

AMBULATOR 

MINISTRIA E 
SHENDETSISE  

AUTORITETI 
SHENDETSOR 
RAJONAL PER 

TIRANEN 

AUTORITETI 
SHENDETSOR 

RAJONAL 

DREJTORI i  
QSUT 

DREJTORI i KUJDESIT 
SHENDETSOR 

PARESOR 

DREJTORI i 
KUJDESIT 
SPITALOR  

KUJDESI 
AMBULATOR 

AMBULATO
R

POLIKLINIK
A TE 

SPECIALIZU
ARA

QENDRA 
SHENDETORE 

SPITALE 

INSTITUTI i 
SHENDETIT 

PUBLIK 

INSTITUTI i 
SIGURIMIT 

SHENDETSOR  

SPITALI i 
SEMUNDJEV

E TE 
MUSHKERIV

E

MATERNITET
I

N.W.D.R.C.C N.B.T.C 

QENDRAKOMB 
KONTROLLIT 

BARNAVE 

KLINIKA 
DENTARE 

UNIVERSITAR
E

QENDRA 
KOMBETARE 

BIOMJEKESOR

HYGJIENA DHE 
KUJDESI 

EPIDEMIOLOG

KUJESI 
DENTAR KUJDESI 

AMBULATOR 

QENDRA 
SHENDETSOR

E

HYGIJENA DHE 
KUJDESI   

EPIDEMIOLOG

KUJDESI 
DENTAR 

POLIKLINIKE

SPITALET
QSUT 

Marrëdhëniet e raportimit 
Financimi 
Mbikëqyrja funksionale 
Mbikëqyrja e planifikimit 



121

Shëndetësisë parashikon që Instituti i Sigurimit Shëndetësor të bëhet agjenti kryesor i financimeve të 
sektorit publik për kujdesin shëndetësor. Kjo do të kërkonte përpjekje të rëndësishme për të krijuar 
aftësitë e Institutit të Sigurimit Shëndetësor që ai të veprojë si blerës i vërtetë i shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor dhe jo thjesht si një kanal për transferimin e burimeve publike tek siguruesit. Kjo gjithashtu 
do të kërkonte që të ngriheshin strukturat e përshtatshme të kontrollueshmërisë, si për Institutin e 
Sigurimit Shëndetësor ashtu edhe për siguruesit. Në bazë të modelit të kontraktimit të drejtëpërdrejtë, 
Instituti i Sigurimit Shëndetësor faktikisht do të kontraktonte me qindra sigurues individualë. Në bazë të 
një sistemi të tillë, do të kishte njëfarë epërsie që siguruesit më të vegjël të shërbimeve (profesionistët që 
veprojnë më vete ose praktikat në grupe të vogla) të inkurajoheshin që të krijonin degë për qëllime 
blerjeje dhe të ndanin shpenzimet e drejtimit të praktikës dhe shpenzimeve të tjera. Një sistem i 
drejtëpërdrejtë kontraktimi do të kërkonte zyra dhe personel të Institutit të Sigurimit Shëndetësor në të 
paktën çdo rreth, ndonëse shumica e kontratave do të kërkonte sisteme relativisht të thjeshtë monitorizimi. 
Kalimi te ky model do të duhej të bëhej gradualisht. Institutit të Sigurimit Shëndetësor do t’i duhej të 
zhvillonte aftësinë e vet në nivel qendror dhe vendor, ndërsa do të duhej gjithashtu kojë për të bërë të 
mundur që siguruesit të krijonin aftësinë e tyre për të marrë përsipër përgjegjësi më të mëdha drejtimi. 
 
241. Në bazë të një modeli të plotë të Autoriteteve Shëndetësore Rajonale, ku shumica e 
financimit për sektorin publik vjen nga të ardhurat e përgjithshme, nevoja për Institutin e 
Sigurimit Shëndetësor do të ishte e debatueshme. Fondet për sektorin publik mund t’u caktohen 
drejtpërsëdrejti Autoriteteve Shëndetësore Rajonale nga ana e Ministrisë së Financave, mbështetur tek 
rekomandimet dhe objektivat e funksionimit të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. Nga ana tjetër, 
në qoftë se financimi mbetet i përzierë, Instituti i Sigurimit Shëndetësor mund të mbetet agjenti blerës, që 
kontrakton me Autoritetet Shëndetësore Rajonale për shpëndarjen e të gjitha shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor në rajon. Sidoqoftë, shpenzimet dhe përfitimet e dy organeve administrative, Instituti i 
Sigurimit Shëndetësor dhe Autoritetet Shëndetësore Rajonale, do të duhej të vlerësoheshin me kujdes, 
duke pasur parasysh përmasat e vogla të vendit. Ekziston një rrezik i konsiderueshëm se Instituti i 
Sigurimit Shëndetësor dhe Autoritetet Shëndetësore Rajonale do të përfundonin në të njëjtën gjendje në 
Tiranë, ndërsa shtresa shtesë e Autoriteteve Shëndetësore Rajonale i shton pak përfitim sistemit të ri.  
 
C.4. Roli i Autoriteteve Shëndetësore Rajonale dhe i pushtetit vendor 
 
242. Shtrirja e modelit të plotë të Autoriteteve Shëndetësore Rajonale do të sillte si rezultat që 
autoritetet shëndetësore të bëheshin de facto siguruesi i shërbimeve në çdo rajon. Siç vihet re më 
sipër, kjo është thelbësore në qoftë se duhen realizuar përfitimet e decentralizimit. Ky rol i zgjeruar i 
Autoriteteve Shëndetësore Rajonale do të kishte të ngjarë të çonte në një rol më të vogël të pushteteve 
vendore dhe të Institutit të Sigurimit Shëndetësor, ndonëse ka ende hapësirë të konsiderueshme për 
kontribut dhe për “zë” në një sistem të decentralizuar, siç është, për shembull, përfaqësimi në këshillin e 
Autoriteteve Shëndetësore Rajonale. 
 
243. Në bazë të një modeli të drejtëpërdrejtë blerjeje, Autoritetet Shëndetësore Rajonale në 
thelb mund të të zhdukeshin. Mund të jetë e mundur që Autoritetet Shëndetësore Rajonale dhe/ose 
Autoritetet e tjera Shëndetësore Rajonale të mbahen si organizma rajonale të planifikimit, por përvoja 
gjetkë ka treguar se këto janë me përdorim të kufizuar. Roli i pushteti vendor mund të zgjerohet ndjeshëm 
në bazë të modelit të decentralizuar, përfshirë në pjesëmarrjen e vendimmarrjes me lloje të ndryshëm 
siguruesish. Për shembull, në këshillat rajonalë të shëndetësisë ose në këshillat vendosrë të qendrave 
shëndetësore mund  të ketë përfaqësim të pushtetit vendor, rajonal dhe/ose përfaqësim të drejtëpërdrejtë të 
qytetarëve (shih Tabelat 6.2 dhe 6.3 për shembuj nga vende të tjera). Këto lloj nismash do të duhet të 
mbështeten nëpërmjet masave të veçanta për krijmin e aftësive, që do të ofronin kualifikimin thelbësor 
për procedurat dhe funksionet qeverisëse të këshillave. 
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C.5. Roli i siguruesve të shërbimeve 
 
244. Siguruesit ka të ngjarë të ndikohen më së shumti nga zgjedhja e modelit organizativ. Në 
bazë të modelit të decentralizuar, siguruesit aktualë të shërbimeve thjesht do të ndryshonin marrëdhëniet e 
tyre të raportimit nga Ministria e Shëndetësisë tek Autoritetet Shëndetësore Rajonale. Sipas modelit të 
blerësit të drejtëpërdrejtë, nga ana tjetër, ata gradualisht do të fitonin më shumë autonomi, ku siguruesit e 
kujdesit parësor potencialisht do të bëhen sigurues krejtësisht të pavarur dhe spitalet do të bëhen 
ndërmarrje ose agjenci publike autonome ose gjysmë-autonome.  
 
245. Statusi ligjor dhe struktura organizative për mjekët e kujdesit parësor do të duhej të 
rishikohej. Strategjia për Sektorin e Shëndetësisë parashkon që mjekët e kujdesit parësor do të veprojnë 
si profesionistë individualë autonomë ose në praktika në grup, të kontraktuar nga Instituti i Sigurimit 
Shëndetësor. Ky është modeli që kanë miratuar shumë vende të rajonit të EAQ-s. Në këto vende, 
siguruesit e kujdesit shëndetësor parësor (KSHP) në thelb janë privatizuar dhe po veprojnë si sipërmarrës 
të pavarur, të cilët kanë kontrata të veçanta me Institutin e Sigurimit Shëndetësor. Ndësa ky mund të jetë 
një model i mundshëm në zonat qytetëse, zbatueshmëria e këtij modeli në zonat fshatare meriton një 
shqyrtim të mëtejshëm. Zgjedhjet e tjera për t’u marrë në shqyrtim për zonat fshatare mund të jenë 
organizatat shëndetësore në bazë bashkësie me të cilat Instituti i Sigurimit Shëndetësor do të lidhte më pas 
kontratë (shih tabelën 6.1) ose do t’u kërkonte grupeve të mjekve të përgjithshëm të merrnin gjithashtu 
përgjegjësi për zonat fshatare, ku sipas kontratës së Institutit të Sigurimit Shëndetësor duhet të shërbejë 
një infermiere ose mami. Modele të ndryshme organizative mund të kenë rezultat për vende të ndryshme 
dhe duhen hulumtuar më tej në kuadrin shqiptar. Pavarësisht nga forma përfundimtare organizative që 
miratohet për kujdesin parësor, në praktikë do të nevojitet kualifikim i veçantë dhe krijim i aftësive, në 
qoftë se Instituti i Sigurimit Shëndetësor do të kontraktojë drejtëpërsëdrejti me siguruesit e shërbimeve 
shëndetësore. Aftësi do të jetë e nevojshme të krijohen edhe në nivelin e Instituti i Sigurimit Shëndetësor 
për t’i mundësuar të sëmurët që të zgjedhin mjekun e tyre të kujdesit parësor dhe të bëjnë ndryshime, në 
qoftë se dëshirojnë, në intervale të caktuara.   
 
246. Strategjia për Sektorin e Shëndetësisë parashikon që përfundimisht siguruesit spitalorë të 
bëhen organizata publike autonome, që do të drejtohen nga një këshill, ndërsa Ministria e Shën-
detsisë do të ruajë të drejtën për të emëruar drejtorin e spitalit. Kjo tregon konfliktin e brendaqenësishëm 
mes dhënies së një autonomie më të madhe siguruesve nën drejtimin e këshillave të tyre dhe ngurrimit të 
Ministrisë së Shëndetësisë për t’u tërhequr nga shpërndarja e shërbimeve. Me kalimin e kohës, Ministria e 
Shëndetësisë duhet të tërhiqet plotësisht nga emërimi i drejtuesve të spitaleve dhe të strukturave të tjera të 
kujdesit shëndetësor. Në vartësi të modelit organizativ që do të zgjidhet, emërimi i drejtorëve të spitaleve 
do të bëhet përgjegjësia e këshillit spitalor ose e një organi tjetër qeverisës (shih tabelën 6.3). Sipas një 
modeli të Autoriteteve Shëndetësore Rajonale, drejtori i autoritetit shëndetësor zgjedh postet drejtuese 
kyç për siguruesit e shërbimeve në rajon. Autonomia drejtuese gjithashtu sjell për pasojë që drejtuesit 
sigurues mund të vendosin lirisht përsa i përket nevojave dhe profileve të stafit dhe mund t’u jepet liri që 
të punësojnë dhe të shkarkojnë nga puna personelin e spitaleve brenda standardeve të caktuara.  
 
247. Ndryshimet në strukturën e pagesës së do të jenë të efektshme vetëm në qoftë se siguruesve 
u jepet një autoritet më i madh në lidhje me shpërndarjen e burimeve brenda një buxheti të dhënë.  
Ky do të jetë një ndryshim i rëndësishëm, meqenëse, me përjashtim të nja dy a tri programeve pilot, 
shkalla e autonomisë financiare në sistemin shëndetësor është aktualisht shumë e vogël. Sidoqoftë, ka 
shkallë të ndryshme të autonomisë financiare dhe Qeveria e Shqipërisë do t’i duhet të bëjë zgjedhje të 
qarta në përcaktimin e kufijve të kësaj autonomie. Ndër disa prej çështjeve që do të duhet të trajtohen në 
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këtë fushë, përfshihen:81 (i) të drejtat e vendimit mbi kontributet e punës (punësimi, shkarkimi, nivelet e 
pagave, pagesa për funksionimin); (ii) të drejtat e vendimit mbi asetet dhe kontributet e kapitalit 
(pronësia, eleminimi, marrja hua dhe për çfarë qëllimesh – kapital apo për shfrytëzim, certifikata e 
domosdoshmërisë ose procedura të tjera të autorizimit për marrjen/vënien në pnë të disa pajisjeve, 
zhvlerësim dhe zëvendësim i aseteve), (iii) të drejtat e vendit mbi contribute të tjera si furnizimet, 
farmaceutikët etj; (iv) pambrojtja e tregut (shkalla në të cilën spitalet janë në rrezik për funksionimin e 
tyre, nëse humbasin të ardhura meqenëse kurojnë më pak të sëmurë apo, përkundrazi, nëse fitojnë të 
ardhura meqenëse kurojnë më shumë të sëmurë82); dhe (v) statusi i përhershëm i kërkuesit.83 

248. Në afat të mesëm, dhënia e autonomisë së plotë drejtuese spitaleve, përfshirë atë mbi 
vendimet e profilit, të fushës së dëshiruar të shërbimeve që do të ofrohen dhe  investimet e mëdha, 
nuk është e këshillueshme në kuadrin shqiptar. Po ashtu, në afat të mesëm nuk është e këshillueshme 
që spitaleve t’u jepet autonomi e plotë financiare në masën që atyre t’u lejohet të marrin hua në rrugë 
tregtare për investime.  Nga ana tjetër, ndërsa aftësia drejtuesi e siguruesve rritet, siguruesve duhet t’u 
jepet një autonomi më e madhe mbi shpërndarjen e burimeve njerëzore dhe financiare brenda një buxheti 
të caktuar, përfshirë postet që do të plotësohen me personel dhe rrogat, dhe atyre duhet t’u jepet e drejta të 
vendosin në lidhje me përdorimin e kursimeve të mundshme, që do të arrihen në bazë të kontratave me 
Institutin e Sigurimit Shëndetësor. Kalimi tek spitale më autonomë duhet të jenë një proces gradual, ku 
shpejtësia dhe shkalla e autonomisë do të jepet në përpjestim me aftësinë e siguruesve për të treguar aftësi 
dhe gatishmëri për vetëqeverisje duke arritur gradualisht objektiva në rritje të funksionimit.   
 
249. Kalimi drejt autonomisë më të madhe drejtuese dhe financiare të siguruesve të kujdesit 
shëndetësor do të kërkojë krijimin e aftësive të personelit në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor, 
proces ky i kushtueshëm. Kjo do të përfshijë kualifikimin në drejtimin dhe kontrollin financiar, si dhe 
udhëzime të qarta përsa i përket caqeve dhe prerogativave që lidhen me transaksione financiare. Lidhja 
autonomi-kontrollueshmëri është veçanërisht e rëndësishme në fushën financiare dhe duhet shprehur qartë 
nëmëpërmjet kontratave të funksionimit, standardeve të llogarisë dhe kërkesave të raportimit. Ajo ka 
gjithashtu ndërlikime shumë më të gjera, meqenëse ajo është një pjesë e rëndësishme e sistemit stimulus 
që ndikon drejtëpërsëdrejti në funksionimin e siguruesve shëndetësorë përsa i përket volumit të 
shërbimeve që ofrohen, cilësisë së kujdesit dhe, në një masë të madhe, pagesave informale (shih 
Kapitullin 3). Krijimi i këtyre sistemeve të kontrollit dhe kontrollueshmërisë është një sipërmarrje e 
rëndësishme dhe duhet të lidhet ngushë me nevojat dhe veprimtaritë për kualifikim. 

81 Për një shqyrtim më të thellë të problemeve, shih: Martin McKee dhe Judith Healy (eds.), “Spitalet në një Evropë 
në ndryshim”, “European Observatory on Health Care Sistems”, Open University Press, Buckingham, 2002, f. 186-
194. 
82 Po aty, f. 191. 
83 Statusi i përhershëm i kërkuesit përkufizohet si shkalla e përgjegjësisë financiare, që lidhet si me aftësinë për t’i 
ruajtur kursimet ashtu edhe përgjegjësinë për humbjet financiare (borxhi). Statusi i përhershëm i kërkuesit i një 
spitali  është stimuli kyç për të krijuar kursime dhe fitime të efektshmërisë. 
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Kutia 0.1:  Qeverisja e kujdesit shëndetësor parësor 

 

Modeli i kontraktuesit të pavarur – Bullgaria – Mjekët e kujdesit parësor në Bullgari kanë statusin ligjor të 
kontraktorëve të pavarur dhe jo atë të nëpunësve civilë. Të gjithë mjekët e kujdesit parësor, të cilët dëshirojnë 
të lidhin kontrata me Fondin Kombëtar të Sigurimit Shëndetësor, duhet të regjistrohen si praktika më vete ose 
si praktika në grup dhe mjekët lidhin kontrata me Fondin Kombëtar të Sigurimit Shëndetësor (NHIF). Një 
mjek, i cili nuk lidh kontratë me Fondin, mund t’u ofrojë shërbime të sëmurëve privatë kundrejt një pagese 
private. Praktikat e veçanta dhe praktikat në grup kanë të drejtën të marrin pronësinë e godinave dhe të 
pajisjeve mjeksore ose t’u paguajnë qira të ulta bashkive për dhomat këshillimore të ish poliklinikave 
publike. Nga ana tjetër, mund të përdoren godina që janë në pronësi private or zyra për të cilat qiraja paguhet 
privatisht. Për kujdesin shëndetësor paguhet në përputhje me Kontratën Kuadër Kombëtare, që është 
nënshkruar mes Fondit Kombëtar të Sigurimit Shëndetësor dhe përfaqësuesve të organizatave profesionale të 
mjekve dhe dentistëve.   
 
Modeli i kooperuar – Costa Rica – Siguruesit e kontraktuar e kryejnë punën e tyre nën mbikëqyrjen e 
përgjithshme të Fondit të Sigurimit Shëndetësor dhe Ministrisë së Shëndetësisë, por ruajnë administrimin e 
drejtëpërdrejtë të burimeve dhe objektivave të tyre të sipërmarrjes. Qeverisja e siguruesit të kontraktuar 
përcaktohet plotësisht nga organizimi i siguruesit. Ngrihet një këshill drejtues që përfshin personelin e 
kooperativës dhe, në disa raste, anëtarë të bashkësisë; në rastin e klinikave të sektorit privat, krijohen këshilla 
private drejtuese; dhe në rastin e Universitetit, për mbikëqyrje krijohet një këshill i përbashkët me 
Universitetin. Organizimi i brendshëm i siguruesve të kontraktuar varet krejtësisht nga udhëheqja. Udhëheqja 
emërohet nga një këshill administrativ, që vetë zgjidhet çdo dy vjet nga Asambleja e Përgjithshme.  
 
Modeli i bashkëadministrimit të bashkësisë – Peru – Shërbimet shëndetësore në nivelin e bashkësisë 
bashkëadministrohen me anë të një komiteti të anëtarëve të zgjedhur të bashkësisë, që quhet CLAS (Comite 
Local de Administracion de Salud (Komiteti Vendor i Administratës së Shëndetit)). CLAS administron dhe 
drejton burimet financiare që transferohen nga thesari publik për qëllime të ofrimit të shërbimeve 
shëndetësore për bashkësinë. CLAS është një agjenci private, jofitimprurëse që është e regjistruar në mënyrë 
të ligjshme, përbëhet nga tre anëtarë të zgjedhur nga bashkëria dhe tre anëtarë të bashkësisë të zgjedhur nga 
drejtuesi i strukturës shëndetësore. Anëtari i shtatë është drejtuesi i strukturës, i cili zakonisht është mjeku 
kryesor dhe merr pjesë në të gjitha vendimet e CLAS-it dhe plotëson skemën e bashkëadministrimit. Tre 
anëtarë formojnë Këshillin e Drejtorëve. Të gjithë anëtarët punojnë gratis për një periudhë trevjeçare, pas të 
cilës zgjidhen anëtarë të rinj. Anëtarët mund të zëvendësohen përpara përfundimit të mandatit të tyre për 
shkak të moskryerjes së përgjegjësive.     
 
Modeli i këshillave të bashkësisë – Kebek, Kanada – Centres locaux des services communautaire (CLSCs) 
(Qendrat vendore të shërbimeve komunitare) janë sigurueset e vetme të kujdesit në shtëpi, shëndetit publik 
dhe disa shërbimeve të specializuara për individë, siç janë programet për shëndetin mendor të fëmijëve. 
Shumica e CLSC-ve kanë orar të zgjatur (mbrëmjeve dhe ndonjë fundjavë) duke ofruar zgjidhje të reja ndaj 
klinikave private ku shkohet për vizitë dhe departamenteve të emergjencës.  Gjithashtu CLSC-të kanë 
këshilla të zgjedhur, që përbëhen nga anëtarë të bashkësisë, konsumatorë, personel mjeksor dhe punonjës, të 
fondacionit pranë agjencisë dhe drejtorit ekzekutiv të agjencisë. Modeli i Kebekut lejon përfaqësimin e gjerë 
dhe inkurajon përfaqësimin nga grupe të bashkësisë. Meqenëse një numër i mad hi anëtarëve të këshillit të 
drejtorëve zgjidhen në Asambletë Rajonale publike, tipari i kontrollueshmërisë është i brendaqenësishëm. 
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Kutia 0.2:  Strukturat drejtuese dhe organizative të spitaleve 

 

Struktura organizative e spitaleve po pranohet gjithnjë e më shumë si një përcaktues i rëndësishëm i 
funksionimit të spitaleve. Literatura e mëparshme për funksionimin e spitaleve përqendrohej kryesisht te 
ndikimi i simujve që burojnë nga mjedisi i jashtëm. Në mënyrë të veçantë, u studjuan shumë mekanizmat e 
pagesës dhe presionet konkurruese. Por përqendrimi vetëm tek stimujt e jashtëm pranon se funksionimi i 
spitaleve është rezultat i një procesi racional të përshtatjes ndaj përcaktuesve të jashtëm. Kjo mënyrë shpërfill 
mundësinë që struktura organizative e spitaleve mund të zbusë çfarëdo presioni që vjen nga mjedisi i 
jashtëm. Funksionimi i spitaleve përcaktohet nga ndërveprimi i stimujve të jashtëm dhe strukturës 
organizative. Në këtë kuadër, funksionimi i spitaleve ndryshohet pozitivisht duke ndërmarrë reforma 
plotësuese dhe sinergjike si për mjedisin e jashtëm ashtu edhe për strukturën organizative të spitaleve apo 
rrjetet e spitaleve. E vetme, asnjëra nuk është e mjaftueshme për të ndryshuar funksionimin e organizimeve. 
Në qoftë mjedisi i jashtëm nuk krijon presione të funksionimit, spitalet nuk do të kenë asnjë arsye që të 
përpiqen për një funksionim të shkallës së lartë.  Sidoqoftë, edhe me një mjedis të jashtëm të mirëstrukturuar, 
drejtimi dhe shkalla e ndryshimit të funksionimit të spitaleve mund të ndryshohet nga struktura organizative e 
spitalit. Kështu, modeli sinergjik mes mjedisit të jashtëm dhe strukturës organizative të spitaleve së bashku 
krijon stimujt me të cilat përballen spitalet dhe, kështu, lidhja e tyre është me rëndësi vendimtare për ta 
ndryshuar funksionimin organizativ në mënyrë të suksesshme. Tabela e mëposhtme përshkruan strukturat 
kryesore të qeverisjes, që ekzistojnë aktualisht në Evropën Qendrore dhe Lindore: 
Vendi Statusi qeverisës Drejtori i emëruar nga: 

Kroacia Agjenci e veçantë ligjore  Kryetari i bashkisë 
Estonia Tre lloje spitalesh jouniversitarë (a) bashkiakë jo 

për përfitime (b) shoqëri me kapital të përbashkët  
(c) trusti  

(a) kryetari i bashkisë 
(b) këshilli i shoqërisë 
(c) këshilli i trustit 

Gjeorgjia Ndërmarrje thesari (ndërmarrje shtetërore 
vetëfinancuese) si agjenci të veçanta ligjore, që 
funksionojnë në bazë të Ligjit për Ndërmarrjet 

Ministri i Shëndetësisë 

Hungaria (a) Agjenci e veçantë ligjore që mund të hyjë në 
marrëveshje kontraktuale, (b) njësi buxhetore 
sipas ligjit për financat publike 

Bashkia (asambleja ose kryetari i bashkisë) 

Lituania Institucionet jofitimprurëse në bazë të Ligjit për 
Institucionet e Kujdesit Shëndetësor nga qershori 
1996 

Vetë pushteti vendor  

Polonia Njësi buxhetore; legjislacioni i kaluar për ‘njësitë 
e pavarura’ 

Vetë pushtetit vendor 

Rumania Njësitë jashtë-buxhetore që veprojnë në bazë të 
Ligjit për Financat Publike që nga viti 1998 

Autoriteti shëndetësor i rrethit, mbështetur te 
kriteret e Ministrisë së Shëndetësisë 

Mbështetur tek: Martin McKee dhe Judith Healy (eds.), “Spitalet në një Evropë që ndryshon”, “European 
Observatory on Health Care Sistems”, Open University Press, Buckingham, 2002, f. 177-186. 

C.6. Roli i pjesëmarrësve të tjerë kryesorë 
 
250. Në sistemet moderne të kujdesit shëndetësor Instituti i Shëndetit Publik luan një rol kyç për 
të mbështetur administrimin e përgjithshëm të sistemit. Për shembull, Rrjeti Kombëtar i Instituteve të 
Shëndetit Publik në Shtetet e Bashkuara e përcakton një Institut të Shëndetit Publik kështu: “Një Institut i 
Shëndetit Publik (PHI) është një agjenci shumësektoriale e aftë që të funksionojë si një kryefaktor për të 
përmirësuar statusin shëndetësor dhe për të nxitur risi në sistemet shëndetësore”84, ndërsa Instituti 
finlandez i Shëndetit Publik nënvizon sa më poshtë si funksionet e tyre kyç: Kërkimet, funksionet prej 
eksperti, monitorizimi i shëndetit, shërbimet për shëndetin publik, edukimin dhe kualifikimin, 

84 Rrjeti kombëtar i Instituteve të Shëndetit Publik, http://www.nnphi.org/what.htm
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bashkëpunimin ndërkombëtar, zhvillimin, vlerësimin dhe kryerjen e kërkimeve laboratorike, si dhe 
pjesëmarrjen në shpërndarjen e informacionit për shëndetin dhe edukimin shëndetsor.85

251. Strategjia e Shqipërisë për Shëndetin Publik dhe Nxitjen e Shëndetit të Mirë parashikon një 
rol të zgjeruar të Institutit të Shëndetit Publik në këto linja, përveç të qenit përgjegjës për mbrojtjen e 
shëndetit dhe shëndetin e mjedisit. Sidoqoftë, deri më sot, Institutit të Shëndetit Publik nuk i janë dhënë 
as mandati i plotë, as burimet për t’i kryer në mënyrë të efektshme funksionet e zgjeruara të një institute 
modern të shëndetit publik. Duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm që Instituti i Shëndetit Publik mund 
të luajë në një sektor të reformuar të shëndetësisë, përfshirë në fushën e grumbullimit, analizës dhe 
dhënies së informacionit shëndetsor Ministrisë së Shëndetësisë dhe publikut, Institutit të Shëndetit Publik 
duhet t’i jepen burimet dhe kompetencat për t’i zgjeruar funksionet e tij dhe për t’u shndërruar në një 
institut modern të shëndetit publik, siç përvijohet në këtë Strategji. 
 
252. Shoqata Mjeksore është një aktor i rëndësishëm në sistemin shëndetsor modern. Teksa rolet 
dhe marrëdhëniet e raportimit të mjekve kalojnë nga zyrtarët tek profesionistët e pavarur, do të nevojiten 
struktura të reja për të ofruar drejtimin etik, për të përmbushur funksionet e regjistrimit dhe të dhënies së 
lejeve dhe për të monitorizuar standardet e cilësisë dhe ato profesionale, përfshirë disiplinën. Një shoqatë 
mjeksore e efektshme (urdhri i mjekve) mund të luajë një rol të rëndësishëm për vendosjen dhe ruajtjen e 
ciësisë dhe standardeve dhe, nëpërmjet kësaj, mund të kryejë funksione të vlefshme për mbështetjen e të 
sëmurëve. Në nivel rajonal dhe vendor, ata gjithashtu mund ofrojnë një kontribut të dobishëm në këshillat 
shëndetsore dhe në agjencitë e planifikimit, ndonëse duhet bërë kujdes që të shmangen konfliktet e 
interesit. Për shembull, shoqata mjeksore mund të përfshihet vetëm për të dhënë një kontribut teknik, pa 
pasur të drejtën e votës për rezultatin përfundimtar. Sidoqoftë, duhet mbajtur parasysh se, në qoftë se nuk 
ekzistojnë strukturat e përshtatshme të drejtimit dhe kontrollit, një grup i tillë shpejt mund të shndërrohet 
në një shoqatë sindikaliste ose një grup mbështetjeje për profesionin e mjekut. Në shumë vende përdoren 
dy grupe, ku njëri merr role “sindikaliste” dhe tjetri role profesionale të monitorizimit dhe dhënies së 
lejeve. Duke pasur parasysh gjendjen e përgjithshme të administrimit në Shqipëri, ky mund të jetë një 
model i parapëlqyeshëm.    
 

D. FORCIMI I KONTROLLUESHMËRISË SË SEKTORËVE 

253. Strategjia e Shqipërisë për Sektorin e Shëndetësisë dhe reformat e propozuara këtu sjellin 
ndryshime të konsiderueshme përsa i përket roleve dhe përgjegjësive të aktorëve të ndryshëm në 
këtë sektor dhe do të kërkojnë përpjekje të bashkërenduara për ta forcuar kuadrin e 
kontrollueshmërisë në këtë sektor. Ministria e Shëndetësisë do të marrë rolin e politikëbërjes dhe të 
administrimit dhe gjithnjë e më shumë do të tërhiqet nga ofrimi i shërbimeve dhe financimi i kujdesit 
shëndetsor. Instituti i Sigurimit Shëndetsor do të marrë përgjegjësi të plotë për financimin e kujdesit 
shëndetsor, kanalizimin e buxhetit të Qeverisë për shëndetin tek siguruesit e kujdesit shëndetsor, duke i 
kontraktuar ata që t’i ofrojnë popullsisë një gamë të caktuar shërbimesh kundrejt një çmimi të caktuar. 
Siguruesve të shërbimeve do t’u jepet një autonomi më e madhe për të vendosur si t’i ofrojnë më së miri 
këto shërbime dhe funksionimi i tyre do të vlerësohet kundrejt një grupi të caktuar standardesh të 
funksionimit. Këto ndryshime do të kërkojnë investime për krijimin e strukturave të reja qeverisëse në 
mënyrë që të sigurohet kontrollueshmëria e duhur e të gjithë aktorëve. 
 
254. Raporti i Bankës Botërore për Zhvillimin i vitit 2004 përdor një kuadër, që mbështetet në tre 
boshte, për të analizuar marrëdhëniet e kontrollueshmërisë mes politikëbërësve dhe siguruesve të 
shërbimeve; klientëve dhe siguruesve të shërbimeve; dhe klientëve/qytetarëve dhe politikëbërësve në një 

85 Instituti finlandez i Shëndetit Publik, http://www.ktl.fi/portal/english/
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situatë ku Qeveria nuk është e përfshirë më drejtëpërsëdrejti në shpërndarjen e shërbimeve (shih tabelën 
6.1). Ky kuadër përdoret këtu për të shqyruar masat e mundshme që do të duhen të merren për të siguruar 
kontrollueshmërinë e duhur në sektorin e ristrukturuar të shëndetësisë, siç parashikohet. 
 

Kutia 0.3:  Kuadri qeverisës i siguruesit të shërbimeve, mbështetur tek Raporti për zhvillimin në 
botë i vitit 2004 

Kuadri qeverisës i Raportit për Zhvillimin në Botë i vitit 2004 përfshin tri rrugë të kontrollueshmërisë: rrugën e 
gjatë, që shkon nga qytetarët tek politikëbërësit tek siguruesit, kur qytetarët shprehin nivelin e tyre të kënaqësisë me 
ofrimin e shërbimeve nëpërmjet zërit të tyre ose drejtëpërsëdrejti në qeveri apo nëpërmjet mekanizmit të mbështetur 
në mënyrë të pavarur për të kërkuar informacion nga qytetarët (psh sistemit të katerlave) ose në mënyë jo të 
drejtëpërdrejtë, ku zgjedhin politikëbërësit me anë të zgjedhjeve. Pjesa e dytë e rrugës së gjatë i lidh politikëbërësit 
me siguruesit nëpërmjet tre mekanizmave kryesorë: (i) kuadrit legjislativ dhe rregullator; (ii) sistemit stimulus, dhe 
(iii) monitorizimit të rregullt të funksionimit të siguruesve kundrejt objektivave të konsoliduar të funksionimit. 
Rruga e shkurtër e kontrollueshmrisë është ajo kur qytetarët ua kthejnë informacionin drejtëpërsëdrejti siguruesve të 
shërbimeve, më kryesisht duke ndryshuar zgjedhjen e siguruesit të shërbimeve, në qoftë se nuk janë të kënaqur me 
një sigurues të caktuar. Një tjetër dimension i rrugës së shkurtër është që qytetarët të jenë drejtëpërsëdrejti 
pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes në lidhje me siguruesit e shërbimeve nëpërmjet, për shembull, 
përfaqësimit të bashkësisë në këshillat qeverisëse të siguruesve ose në këshillat shëndetësore të bashkësisë. 

Figura 1: kuadri qeverisës – marrëdhëniet kyç të pushtetit 
 

Burimi: World Development Report 2004:  Making Services Work for Poor People p. 49 
 

D.1. Kontrata mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe siguruesve të shërbimeve 
 
255. Vendosja e një sistemi të fuqishëm përsa i përket kontrollueshmërisë së siguruesve do të jetë 
veçanërisht e rëndësishme në qoftë se siguruesve u jepet një autonomi më e madhe drejtuese dhe 
financiare. Marrëdhëniet mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe siguruesve të shërbimeve (kontrata) do të 
përcaktohej përmes tre mekanizmave kryesorë: (i) një kuadër legjislativ dhe rregullator i rishikuar që 
përcakton rolet, statusin ligjor, strukturat qeverisëse, detyrimet dhe kërkesat e raportimit nga ana e të 
gjithë aktorëve të interesuar, (ii) një sistem i treguesve të përcaktuar të funksionimit kundrejt të cilëve do 

Shteti 

Ofruesit e shërbimit Qytetarët/klientët 

Jo të varfër Në vijë të parë

Koalicione/gjith Menaxhimi

Të varfër Organizatat

Politikanët Krijuesit e politikave 

Të varfër

Rruga e shkurtër 
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të monitorizohet dhe vlerësohet veprimtaria e siguruesve, dhe (iii) një sistem për të grumbulluar dhe 
analizuar të dhënat me qëllim që të përcaktohet si ka qenë veprimtaria e siguruesve kundrejt treguesve të 
përcaktuar,  në mënyrë individuale dhe në tërësi. Për të siguruar krijimin e një sistemi të kënaqshëm të 
kontrollueshmërisë në secilën prej këtyre fushave do të kërkohet një sasi shumë e madhe pune.  
 
256. Ndërsa rishikimet e kuadrit legjislativ dhe rregullator do të jenë të ngutshme, krijimi i 
standardeve të funksionimit dhe i një sistemi për të monitorizuar dhe analizuar funksionimin do të 
kërkojë vëmendje të posaçme. Deri më sot asnjërit prej tyre nuk i është kushtuar vëmendje. Në sektorin 
e spitaleve puna për standardet e funksionimit ka filluar tashmë, por kjo fushë do të kërkojë investime dhe 
përpjekje të tjera të mëdhaja. Siç tregohet në Kapitullin 2, një përparësi kryesore në afat të shkurtër është 
krijimi dhe miratimi i standardeve të rishikuara në mbështetje të një sistemi të përmirësuar të dhënies së 
lejeve. Gjithashtu do të jetë i nevojshëm krijimi i standardeve të funksionimit për siguruesit jospitalorë, në 
veçanti për siguruesit e kujdesit shëndesor parësor. Standardet duhet të përfshijnë aspektet klinike që të 
garantojnë sigurinë e të sëmurëve, por edhe të impianteve fizike dhe pajisjeve si dhe të veprimeve 
drejtuese dhe financiare.  
 
257. Përfshirja e një sistemi të monitorizimit të funksionimit do të kërkojë investime të 
rëndësishme për krijimin e sistemi të informacionit për shëndetin me qëllim që Ministrisë së 
Shëndetësisë t’i jepet informacioni i nevojshëm për ta matur siç duhet veprimtarinë e siguruesve të 
veçantë dhe të sistemit shëndetsor në tërësi. Kjo do të duhet të përfshijë të gjitha aspektet e sistemit të 
kujdesit shëndetsor, përfshirë monitorizimin e krijimit dhe ofrimit të kujdesit shëndetsor nga ana e 
siguruesve, plotësimit nga ana e siguruesve të standardeve të përcaktuara për cilësinë e klinikave, cilësinë 
e impianteve dhe të pajisjeve, funksionimin drejtues dhe financiar dhe ofrimin në përgjithësi të 
shërbimeve. Është e qartë se do të duhet gjithashtu të përfshihet informacioni mbi mbarëvajtjen e këtij 
sektori përsa i përket dy objektivave të fundit për përmirësimin e rezultateve shëndetsore dhe mbrojtjen e 
njerëzve nga varfëria e shkaktuar nga trauma shëndetsore. Informacioni i zakonshëm që jepet nga 
siguruesit, Instituti i Sigurimit Shëndetsor dhe organet rregullatore do të duhet të plotësohet me vëzhgime 
të veçanta me qëllim që të kontribuojë në vlerësimin e ecurisë kundrejt përmirësimit të barazisë përsa i 
përket mundësisë së përdorimit të kujdesit shëndetsor dhe të efekteve të reformave në funksionimin e 
familjeve në kërkim të shëndetit. Instituti i Shëndetit Publik mund të luajë një rol të rëndësishëm në këtë 
fushë. 
 
D.2. Politikëbërësit dhe qytetarët 
 
258. Marrëdhënieve mes politikëbërësve dhe qytetarëve si një mjet për të forcuar 
kontrollueshmërinë në sektorin e shëndetësisë deri tani nuk u është kushtuar vëmendje. Aktorët 
sektorialë dhe qytetarët kanë nevojë që t’u jepet një zë në dy drejtime: së pari, aktorët kanë nevojë që të 
jenë të përfshirë më shumë në formulimin e politikave dhe në procesin e vendimmarrjes, në qoftë se 
ndryshimet e parashikuara duhet të gjejnë një mbështetje me bazë të gjerë. Ekziston një nevojë e dukshme 
që Ministria e Shëndetësisë t’i forcojë përpjekjet e saj për të vendosur dialogun dhe të ndërmarrë 
përpjekje të rregullta për t’u këshilluar me publikun, ku objektivat dhe arsyeja themelore e propozimit të 
ndry-shimeve të diskutohen me aktorët dhe informacioni prej tyre të përfshihet në strukturën e planeve të 
hollë-sishme për zbatimin e politikave. Së dyti, ekziston nevoja për të kërkuar informacion të rregullt nga 
qytetarët dhe bashkësitë vendore në lidhje me funksionimin e sistemit të kujdesit shëndetsor. Kjo do të 
jetë veçanërisht e rëndësishme për të vlerësuar ndikimin e ndryshimeve që propozohen. Në afat të 
shkurtër dhe të mesëm, kjo do të kërkojë përpjekje të veçanta për të përftuar një informacion të tillë 
nëpërmjet sondazheve sa të kënaqur janë të sëmurët, sistemit të kartelave siç janë vendosur nga Bashkia e 
Tiranës, diskutimeve në grup për një temë të caktuar, vëzhgimeve të përdorimit nga ana e siguruesve dhe 
krijimit të mekanizmave të ankesave të të sëmurëve. Në afat më të gjatë, mund të zërë vend një infor-
macion më sistematik nëpërmjet organizatave për të drejtat e të sëmurëve ose strukturave të ngjashme. 
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259. Ministria e Shëndetësisë duhet të japë informacion në publik për funksionimin e sistemit,
përfshirë informacionin për veprimtarinë e siguruesve individualë në kuptimin e plotësimit ose jo nga ana 
e siguruesve të standardeve të vendosura, për arritjen e objektivave në lidhje me rezultatet në shëndetësi, 
për përdorimin e burimeve financiare dhe veprimin korrigjues që ndërmerr Qeveria kundër siguruesve që 
nuk arrijnë t’i përmbushin standardet (psh tërheqja e lejes). 
 
260. Korrupsioni në sektorin e shëndetësisë është mishërimi më i dukshëm i dështimit të 
qeverisjes. Një vëzhgim i kryer kohët e fundit në lidhje me perceptimin e korrupsionit86 vëren se 
rryshfetet (pagesat informale) në spitale renditen të tretat, pas doganave dhe gjykatave, megjithatë të 
dhënat e disponueshme tregojnë se ka pak, për të mos thënë asnjë, ndjekje penale lidhur me këtë 
veprimtari, duke ngritur një çështje të rëndësishme si të rritet vëmendja për këto probleme dhe nxjerrja e 
tyre në pah. Veprimi i vendosur në këtë fushë do të jetë veçanërisht i rëndësishëm, në qoftë se për 
shërbimet spitalore përfshihen bashkëpagesat formale, meqenëse objektivi nuk mund të jetë që këto 
bashkëpagesa të rrisin shpenzimet nga xhepi për kujdesin shëndetsor, që tashmë janë të larta, por të 
zëvendësojnë pagesat informale me pagesa formale. Për zgjidhjen e këtij problemi, do të kërkohet një 
mënyrë e plotë që të përfshijë elementet e mëposhtëm: (i) informimi i qartë i njerëzve për të drejtat dhe 
detyrimet e tyre në lidhje me pagesën për shërbimet e kujdesit shëndetsor, përfshirë cilat janë të drejtat e 
tyre për shërbime falas ose pjesërisht të subvencionuara dhe kush duhet t’i ofrojë këto, cili është çmimi 
për shërbimet kur zbatohet bashkëpagesë e pjesshme apo e plotë, kujt i duhet bërë kjo pagesë, kush mund 
të japë informacion të mëtejshëm në rast pasigurie dhe ku mund të bëhen ankesat kundër shkeljeve; (ii) 
krijimi i sistemit të ankesave të të sëmurëve kur mund të përcaktohen ata që bëjnë shkelje; (iii) angazhimi 
nga ana e drejtuesve të siguruesve për të marrë masa kundër personelit që kërkon pagesa informale; (iv) 
ndjekja penale e atyre që kryejnë shkelje të rënda; (v) parashikimi në mënyrë të qartë i veprimit 
ndëshkimor për pagesat informale në kontratën Instituti i Sigurimit Shëndetsor-sigurues; dhe (vi) një 
rishikim i sistemit të shpërblimit të siguruesve të kujdesit shëndetsor. 
 
D.3. Siguruesit e kujdesit shëndetsor dhe qytetarët  
 
261. Marrëdhëniet mes siguruesve të kujdesit shëndetsor dhe qytetarëve mund të marrin dy 
dimensione, ku popullsia zgjedh siguruesin e vet të shërbimeve dhe bashkësia angazhohet për 
mbikëqyrjen e siguruesve të kujdesit shëndetsor. Konkurrenca në bazë të tregut është një mjet i 
fuqishëm që klienti të ushtrojë pushtetin e tij. Njerëzit zgjedhin siguruesin e tye të shërbimeve dhe, në 
qoftë se nuk janë të kënaqur nga shërbimet që kanë marrë, ata kalojnë tek një sigurues i ndryshëm. 
Sidoqoftë, sektori i shëndetësisë, veçanërisht kujdesi parësor, i nënshtrohet asimetrive të konsiderueshme 
përsa i përket informacionit, që shpeshherë e bën të vështirë që kërkuesit e kujdesit ta thonë fjalën e tyre 
në mënyrë të informuar. Kështu, fuqia e tregut mund të luajë rolin e vet kryesisht në nivelin e kujdesit 
parësor. Në një masë të madhe, qytetarët shqiptarë e ushtrojnë tashmë këtë pushtet duke e anashkaluar 
kujdesin parësor për të marrë kujdes privat ose të një shkalle më të lartë për shkak të shqetësimeve në 
lidhje me cilësinë në nivelin e kujdesit parësor. Sidoqoftë, ky nuk është një mekanizëm i efektshëm, 
meqenëse ai sjell shpenzime më të larta dhe, rrjedhimisht, rritje të pabarazive përsa i përket mundësisë për 
të përdorur kujdesin shëndetsor. Për aq kohë sa siguruesve të kujdesit parësor do t’u jepet mbështetje për 
të rritur cilësinë e kujdesit nëpërmjet përmirësimit të aftësive dhe burime për furnizime dhe pajisje, 
konkurrenca e tregut mund të futet duke i lënë njerëzit që të regjistrohen tek mjeku i përgjithshëm që 
zgjedhin vetë dhe duke e mbështetur pagesën e mjekut tek numri i të sëmurëve që regjistrohen. Ndërsa 
mjekët e përgjithshëm shqiptarë paguhen aktualisht në bazë të tatimit për frymë, ky sistem nuk mbështetet 
tek një sistem i efektshëm regjistrimi, siç e tregon fakti që numri i përgjithshëm i të regjistruarve të 

86 “Raporti për vëzhgimin tripalësh: Projekti për uljen e korrupsionit në shoqërinë civile në Shqipëri”, “Management 
Sistems International”, Washington, D.C., maj 2004 
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deklaruar është afërsisht një milion më i madh se popullsia e Shqipërisë. Pra, në kuadrin e përpjekjeve për 
të rishikuar kuadrin stimulues për siguruesit e kujdesit shëndetsor, sistemi i pagesës së mjekut të 
përgjithshëm në bazë të numrit të të regjistruarve mund të dalë një mekanizëm i efektshëm për t’i lënë 
qytetarët që t’u japin siguruesve informacion përsa i përket veprimtarisë së tyre në fusha ku qytetarët kanë 
vërtet një rrugëzgjidhje (psh kur ka sigurues të shumëfishtë). Në fusha të tjera, do të duhet të kërkohen 
mekanizma të tjera. Një mundësi është pjesëmarrja e bashkësive vendore në organizatat shëndetsore të 
bashkësisë, që mbikëqyrin veprimtarinë e siguruesit, një tjetër mundësi është përfaqësimi i bashkësive në 
këshillin e siguruesve.  
 

E. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME  

262. Ky kapitull bën përpjekje për të përfshirë një aspekt të gjerë dhe shpeshherë të lënë mënjanë të 
sistemit shëndetsor – problemet rregullatore dhe organizative, si dhe ato që lidhen me qeverisjen – dhe 
kërkon t’i lidhë këto me strategjinë për reformën në shëndetësi që është aktualisht në proces.  Nga procesi 
i reformës në shumë vende të tjera është e qartë se këto çështje shpeshherë janë lënë mënjanë ose nuk janë 
trajtuar aq sa duhet, që çon në dështimin e shumë modeleve të shëndosha teknike që duhen zbatuar në 
mënyrë korrekte ose në mënyrë të plotë. 
 
263. Çka e shton rëndësinë e këtyre fushave janë: (i) fakti se është e pamundur që sistemi ose 
drejtuesit e tij ta nisin nga e para, dhe (ii) realiteti se nuk është e gjykueshme ose e zbatueshme që të 
gjitha ndryshimet të shtyhen deri në krijimin si duhet të aftësive, derisa të bëhen ndryshimet rregullatore 
dhe strukturore, organizative dhe të qeverisjes. Vendosja e shpejtësisë së përshtatshme të të gjithë këtyre 
veprimtarive, në mënyrë që edhe ndryshimet e vogla të jenë përforcuese në mënyrë të ndërsjelltë, do të 
jetë një sfidë e rëndësishme. Sidoqoftë, një plan i mirë zbatimi do të duhet të arrijë pikërisht këtë. 
 
264. Përpara finalizimit të paketave legjislative është me rëndësi kyç që të shqyrtohen me kujdes 
struktuat organizative të sistemit shëndetsor me qëllim që të mos ketë papajtueshmëri ose paradokse mes 
objektivave të deklaruara të përpjekjes së reformës dhe strukturave të krijuara për ta çuar përpara këtë 
përpjekje. Ndër fushat e veçanta që kanë nevojë të shqyrtohen, duke u këshilluar me të gjithë aktorët 
përkatës, përfshihen si më poshtë: 
 

• Kërkoni një vlerësim të jashtëm të modelit pilot të Autoriteteve Shëndetsore Rajonale dhe 
vendosni nëse Autoritetet Shëndetsore Rajonale duhet të vazhdojnë të ekzistojnë në 
formatin e tyre aktual, nëse duhen ristrukturuar dhe mandati i tyre duhet rishikuar apo 
nëse ato duhet të hiqen. 

• Vendosni për strukturën e ardhshme organizative dhe drejtuese në sektorin e shëndetësisë 
jashtë rajonit të Tiranës në dritën e vlerësimit të modelit pilot të Autoriteteve Shëndetsore 
Rajonale dhe të strategjisë së deklaruar të Qeverisë për të kaluar në një model të blerësit 
të drejtëpërdrejtë.  

• Vendosni për rolin e dëshiruar të pushtetit vendor në planifikimin dhe qeverisjen e 
siguruesve të kujdesit shëndetsor.   

• Vendosni për strukturat organizative dhe qeverisëse të siguruesve të kujdesit parësor dhe 
spitalor. 

• Krijoni kuadrin rregullator, i cili mbështet modelin organizativ që synohet. 
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• Krijoni një sistem të standardeve të funksionimit për të matur veprimtarinë e siguruesve 
individualë dhe të këtij sektori në përgjithësi. 

• Krijoni një sistem për monitorizimin e rregullt të funksionimit dhe ngrini një sistem të 
informacionit për shëndetin për ta mbështetur atë. 

• Krijoni mekanizma për të kërkuar informacion të rregullt nga qytetarët për veprimarinë e 
siguruesve dhe të këtij sektori. 
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Aneksi 6.1 - Modele të organizimit dhe financimit të kujdesit shëndetsor parësor 

 
Modeli i kontraktuesit të pavarur – Bullgaria87 

Mjekët e kujdesit parësor në Bullgari kanë statusin ligjor të kontraktorëve të pavarur dhe jo atë të 
nëpunësve civilë. Të gjithë mjekët e kujdesit parësor, të cilët dëshirojnë të lidhin kontrata me Fondin 
Kombëtar të Sigurimit Shëndetësor, duhet të regjistrohen si praktika më vete ose praktika në 
grup dhe mjekët duhet të lidhin kontratë me Fondin Kombëtar të Sigurimit Shëndetësor 
(NHIF). Disa praktika në grup punësojnë një drejtues të praktikës, i cili duhet të merret me 
çështjet financiare, logjistikën dhe ndërveprimet me Fondin Kombëtar të Sigurimit Shëndetësor. 
Një mjekt, që nuk lidh kontratë me Fondin, mund t’u ofrojë shërbime të sëmurëve privatë mbi bazën e 
pagesës private. Shumica e poliklinikave ekzistuese janë shndërruar qendra diagnostikuese 
dhe këshillimesh apo qendra mjeksore dhe janë registruar si shoqëri tregtare. Këto forma 
të reja organizative janë vendosur në godinat e ish poliklinikave, që janë në pronësi të 
bashkive. Praktikat më vete dhe praktikat në grup kanë të drejtën të fitojnë pronësinë e 
godinave dhe pajisjet mjeksore ose t’u paguajnë bashkive qira të ulta për dhomat e 
këshillimit në ish poliklinikat publike. Përndryshe, mund të përdoren godina që janë në 
pronësi private ose zyra për të cilat qiraja paguhet privatisht. 
 
Për kujdesin shëndetësor paguhet në përputhje me Kontratën Kuadër Kombëtare, që është 
nënshkruar mes Fondit Kombëtar të Sigurimit Shënetsor dhe përfaqësuesve të 
organizatave profesioniste të mjekve dhe dentistëve. Në fillim të korrikut 2000, kontratat e 
nënshkruara me Fondin Kombëtar të Sigurimit Shëndetësor zinin 98.4% të organizimeve të 
kujdesit parësor të specifikuara nga Harta Kombëtare e Shëndetësisë. Të sëmurët janë të 
lirë të zgjedhin mjekun e kujdesit parësor (mjekun e përgjithshëm), por duhet të 
regjistrohen tek një mjek i përgjithshëm i caktuar. Mjekët e përgjithshëm veprojnë si 
portierë të sistemit, ndërsa për vizitat tek specialistët duhet një rekomandim nga mjeku i 
kujdesit parësor. 
 
Paketa bazë e kujdesit parësor shëndetësor përmban shërbimet e mëposhtme: 

� Kujdesin ambulator (ekzaminimin) 
� Mbikëqyrjen, vizitat në shtëpi, këshillimet  
� Nxitjen e shëndetit të mirë dhe profilaksinë shëndetësore  
� Imunizimet  
� Rekomandimet për analizat mjeksore dhe diagnostikuese 
� Lëshimin e recetave për ilaçet etj. 

 
Për kryerjen e shërbimeve që përfshihen në paketën bazë, mjekët e përgjithshëm paguhen 
me tatim për frymë në bazë të numrit të të sëmurëve që kanë në listën e tyre. Përveç 
paketës bazë të shërbimeve, mjekët e përgjithshëm marrin pjesë në një program të veçantë 
për shëndetin, i quajtur “Administrimi i përparësive në shëndetësi”, që përfshin: 

� Kujdesin shëndetësor për nënën dhe fëmijën 
� Kujdesin shëndetësor për adoleshentët 

87 Përshtatur nga “Sistemet e kujdesit shëndetsor në tranzicion: Bullgaria”,  “The European Observatory on Health 
Care Sistems,” 2003. 
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� Kujdesin shëndetësor për sëmundjet kronike (diabetin, sëmundjet kardiovaskulare 
etj.) 

� Kujdesin për të moshuarit 
� Kujdesin shëndetësor për të sëmurët pa shpresë. 

 
Këto veprimtari nuk janë të detyrueshme për mjekun e përgjithshëm, por shpërblimi shtesë 
për kryerjen e këtyre ndërhyrjeve i inkurajon mjekët e përgjithshëm që të ofrojnë shërbime 
të tilla parandaluese shtesë dhe shërbime të tjera. Shpërblim shtojcë u paguhet mjekve të 
përgjithshëm që punojnë në praktika në kushte të pavolitshme, siç janë rajonet me 
infrastrukturë të keqe, zonat e largëta ose malore. 
 
Modeli i kooperuar – Kosta Rika88 

Objektivi kryesor i modelit të kooperuar është që të ofrojë mirëqenien shoqërore më të mirë të mundshme 
për një popullsi të caktuar me burimet ekzistuese.   
 
Rregullimi: Ofruesit e kontraktuar e kryejnë punën e tyre nën mbikëqyrjen e përgjithshme të CCSS 
(Fondit të Sigurimit Shëndetësor) dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, por e ruajnë administrimin e 
drejtëpërdrejtë të burimeve dhe objektivave të tyre të sipërmarjes. Marrëdhëniet në lidhje me shërbimet 
përmbajnë tre elemente kyç: 
� Popullsia që duhet përfshirë dhe llojet e shërbimet që duhen ofruar, përfshirë protokollet e dhe 

udhëzimet e përcaktuara, që ravijëzojnë parashikimet e blerësit. 
� Treguesit e funksionimit, që përfshijnë: (i) ofrimin, përfshirë nivelin e përfshirjes në përputhje me 

protokollet; (ii) treguesit e cilësisë që lidhen me cilësinë teknike dhe të perceptuar të shërbimeve; (iii) 
organizimin e shërbimeve, aftësinë e administrimit dhe rolin e saj në administrimin e të sëmurëve dhe 
të burimeve; dhe (iii) faturimin, përfshirë rolin e siguruesve në dokumentimin e kostos dhe volumit të 
shërbimeve të ofruara. 

� Një sistem për monitorizimin dhe vlerësimin, që ravijëzon jo vetëm procedurat, por edhe procesin me 
anë të të cilit siguruesit do të vlerësohen. 

 
Qeverisja: Qeverisja e siguruesit të kontraktuar përcaktohet krejtësisht nga organizimi i siguruesit. Në 
rastin e kooperativave krijohet një këshill drejtues, që përfshin personelin e kooperativës dhe, në disa 
raste, anëtarë të  bashkësisë; në rastin e klinikave në sektorin privat, janë ngritur këshilla private të 
administrimit; dhe në rastin e Universitetit, për miqëkëqyrje është ngritur një këshill i përbashkët i 
Universitetit. 
 
Financimi:  Funksioni financues është ruajtur plotësisht nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor, që është 
përgjegjës për financimin 100% të shërbimeve të kujdesit shëndetësor nëpërmjet kontributeve nga libri i 
pagave dhe transfertave qeveritare për të pasiguruarit. Financimi i modelit kontraktues ruan financimin 
publik dhe siguruesit nuk vendosin asnjë tatim tjetër shtojcë. 
 
Organizimi:  Organizimi i brendshëm i siguruesve të kontraktuar varet krejtësisht nga udhëheqja. Në 
rastin e kooperativave, udhëheqja emërohet nga një këshill administrativ, që vetë zgjidhet çdo dy vjet nga 
Asambleja e Përgjithshme. Modeli udhëhiqet nga Ligji nr. 4179 për shoqatat e kooperuara dhe reformat e 
tyre. Aspekti më i rëndësishëm e këtij lloj organizimi është kontributi nga të gjithë anëtarët shok në 
kapitalin shoqëror të shoqërisë. Në mënyrë periodike, anëtarët shok marrin pjesën e përfitimeve që nxjerr 
kooperativa. 

88 Përshtatur nga:  “Ndërhyrjet në sistemin shëndetsor në Amerikën Qendrore, kontraktimi i shërbimeve të kujdesit 
parësor shëndetsor: rasti i Kosta Rikës”, Cercone e të tjerë, shtator 2004, f. 8-9. 
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Modeli i bashkëadministrimit të bashkësisë – Peru89

Shërbimet shëndetësore në nivel bashkësie bashkë-administrohen me anë të një komiteti të anëtarëve të 
zgjedhur të bashkësisë, që quhet CLAS (Comite Local de Administracion de Salud (Komiteti Vendor i 
Administratës së Shëndetit)).  CLAS administron dhe drejton burimet financiare që transferohen nga 
thesari publik për qëllime që t’i ofrohen shërbime shëndetësore bashkësisë. CLAS është një agjenci 
private, jofitimprurëse që është e regjistruar në mënyrë të ligjshme, përbëhet nga tre anëtarë të zgjedhur 
nga bashkësia dhe tre anëtarë të bashkësisë të zgjedhur nga drejtuesi i strukturës shëndetësore. Anëtari i 
shtatë është drejtuesi i strukturës, i cili zakonisht është mjeku kryesor dhe merr pjesë në të gjitha vendimet 
e CLAS dhe plotëson skemën e bashkë-administrimit. Tre anëtarë formojnë Këshillin e Drejtorëve. Të 
gjithë anëtarët  punojnë gratis për një periudhë trevjeçare pas të cilës zgjidhen anëtarë të rinj. Anëtarët 
mund të zëvendësohen përpara përfundimit të mandatit të tyre për shkak të moskryerjes së përgjegjësive. 
 
Mes CLAS dhe Ministrisë së Shëndetësisë ekzistojnë dy lloje kontratash: një Marrëveshje e Përbashkët 
për Administrimin (që përfshin infrastrukturën, pajisjet, ilaçet dhe postet e personelit), që zgjat tre vjet, 
dhe një Kontratë vjetore për Administrimin për sigurimin e shërbimeve shëndetësore. CLAS konsiderohet 
përgjegjës për të siguruar zbatimin e programit vendor shëndetësor që hartohet çdo vit në bazë të 
diagnozës shëndetësore që konstatohet në bashkësi. CLAS-it i është dhënë kompetenca që të kontraktojë 
personel shëndetësor dhe punonjës të tjerë të strukturës shëndetësore dhe të marrë vendime për 
përdorimin e fondeve.  
 
Një formë tjetër organizative është “CLAS i plotë,” ku strukturat e shumëfishta (përmendet një numër 
ideal prej pesë ose gjashtë), janë përfshirë në një rrjet të vetëm që administrohet nga një CLAS i vetëm.  
Çdo strukturë ka një plan vendor shëndetësor, që bashkohet me një plan i përgjithshëm, për të shërbyer si 
bazë për Kontratën për Administrimin. 
 
Modeli i këshillave të bashkësisë– Kebek, Kanada

Centres locaux des services communautaire (Qendrat vendore të shërbimeve komunitare) (CLSCs) janë 
sigurueset e vetme të kujdesit në shtëpi, shëndetit publik dhe disa shërbimeve të specializuara për individë, siç 
janë programet për shëndetin mendor të fëmijëve. Shumica e CLSC-ve kanë orar të zgjatur (mbrëmjeve dhe 
ndonjë fundjavë) duke ofruar zgjidhje të reja ndaj klinikave private ku shkohet për vizitë dhe departamenteve 
të emergjencës.  Gjithashtu CLSC-të kanë këshilla të zgjedhur, që përbëhen nga anëtarë të bashkësisë, 
konsumatorë, personel mjeksor dhe punonjës, të fondacionit pranë agjencisë dhe drejtorit ekzekutiv të 
agjencisë. Modeli i Kebekut lejon përfaqësimin e gjerë dhe inkurajon përfaqësimin nga grupe të bashkësisë. 
Meqenëse një numër i mad hi anëtarëve të këshillit të drejtorëve zgjidhen në Asambletë Rajonale publike, 
tipari i kontrollueshmërisë është i brendaqenësishëm. 

89 Përshtatur nga “Reforma në shëndetsi, pjesëmarrja e bashkësisë dhe përfshirja shoqërore: programi i përbashkët i 
administrimit”, UNICEF Peru, gusht, 1998, dhe “Sfida e reformës në shëndetsi: afrimi tek të varfrit”, “Evropa dhe 
Forumi i Amerikave për reformën në sektorin e shëndetsisë”, San Jose, Kosta Rika, maj, 2000. 
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265. Ndryshimet në organizimin, financimin dhe realizimin e kujdesit shëndetësor të cilat 
propozohen në këtë dokument dhe të cilat përshkruhen në Strategjinë e Qeverisë për Sektorin e 
Shëndetësisë do të kërkojnë një futje shkallë-shkallë dhe përgatitje të kujdesshme. Koha dhe 
sekuenca e reformave janë të rëndësishme për t’i mundësuar vetë sistemit shëndetësor të përgatitet për të 
absorbuar këto ndryshime dhe për t’u kujdsur që krijohen kapacitetet në të gjitha nivelet për të korrur 
përfitimet e ndryshimeve të planifikuara. Do të kërkohen përpjekje të konsiderueshme për të rritjen e 
kapaciteteve të ofruesve të kujdesit shëndetësor, ISKSH dhe MSH për t’u siguruar që të gjithë aktorët të 
jenë të gatshëm ëpr të marrë përsipër përgjegjësitë e rritura. Do të lipset të merrn vendime themelore për 
statusin ligjor, masat organizative, strukturat drejtuese dhe shkallën e autonomisë të ofruesve të kujdesit 
shëndetësor përpara se të bëhen këto ndryshime. Duhen fuqizuar sistemet e kontabilitetit të ofruesve, 
duhen vendosur standartet e performancës dhe duhen futur sistemet e duhura të raportimit dhe të 
informacionit për ofruesit në mënyrë që të mundësohet një monitorim dhe transparencë e duhur në lidhje 
me performancën. Do të duhet të zhvillohet kapaciteti drejtues i ofruesve dhe do të duhet të 
bashkërendohen reformat e pagesës me punën për përmirësimin e cilësisë për të rritur stimujt e 
mekanizmave të pagesës për të arritur ndryshimet e sjelljes si nga ana e ofruesve ashtu edhe nga ajo e 
pacientëve.  
 
266. Për rrjedhojë, propozohet që Qeveria të shqyrtojë mundësinë e kryerjes së reformave sipas 
një qasjeje me faza. Faza përfundimtare kosiston në një fazë përgatitore e cila përfshin marrjen e 
vendimit për organizimin dhe strukturat drejtuese të ofruesve, për përgatitjen e mekanizmave të dhur të 
llogari-dhënies dhe të raportimit, për përgatitjen dhe llogaritjen e kostos së paketës së përfitimeve e cila 
do të vihet në dispozicion me fondet publike, për përmirësimin e kuadrit ligjor në mbështetje të 
ndryshimeve dhe për krijimin e programeve të trajnimit në lidhje me aftësitë drejtuese dhe klinike të 
ofruesve, me theksni në dillim te ofruesit e kujdesit parësr. Faza e dytë do të fusë shkallë-shkallë 
ndrysime në organizimin dhe financimin e ofruesve paralelisht me ngritjen e nivelit të aftësive klinike dhe 
drejtuese. Kjo do të bëhet duke u mbështeur në punën e realizuar me mbështetjen e financimit të USAID, 
duke e vendosur theksin te përhapja e ndryshimeve të realizuara në kujesin parësor në nivelet e tjera 
tëkujdesit, ndërkohë që bëhet pilotimi i ndryshimeve të propozuara menaxheriale dhe financuese vetëm në 
një numër të kufizuar spitalesh. Propozohet që përhapja e reformës në nivelet e tjera gjatë fazës së dytë të 
bëhet shkallë-shkallë. Në fillim në dy qarqe, pastaj në një numër të kufizuar qarqesh të tjera dhe deri në 
fund të fazës së dytë në të gjitha qarqet. Gjatë fazës së tretë, do të konsolidohen më tej dhe do të 
sgjerohen reformat për të mbuluar pjesën e mbetur të ofruesve spitalorë. Paralelisht, gjatë fazës së parë 
dhe të dytë do të fuqizohet kapaciteti i ISHP për të marrë përsipër përgjegjësitë e rritura për promovimin e 
shëndetit, informacionin shëndetësor dhe sistemin informativ shëndetësor dhe për nismat e reja të 
shëndetit publik, në mënyrë që të sigurohet që t’i marrë përsipër me efektivitet këto funksione të reja të 
rëndësishme. Në tabelën më poshtë jepet një përmbledhje e veprimeve të këtij kuadri të ndarë me faza. 
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Tabela 0.1:  Propozimi i ndarjes me faza i refomave të sektorit të shëndetësisë 
 

Objektivat dhe 
Programet 

Faza 1:  
Një vit fazë përgatitore 

Faza 2: 
Tre deri në katër vjet të 

cilat vijnë pas mbarimit të 
fazës 1 

Faza 3: 
Tre deri në pesë vjetë që 

vijnë pas mbarimit të 
fazës 2 

ngritje e kuadrit 
institucional në 
mbështetje të 
reformave 

Vlerësimi i përvojës së 
ASHRT dhe marrja e 
vendimit për organizimin 
sektorial, përcaktimi i qartë 
i rolit dhe përgjegjësive të të 
gjithë aktorëve kryesorë. 
 
Marrja e vendimit për 
kuadrin organizativ, statusin 
ligjor dhe strukturën 
drejtuese të ofruesve të 
kujdesit parësor në zonat 
urbane dhe rurale.  
 
Marrja e vendimit për 
statusin ligjor dhe strukturën 
drejtuese të ofruesve 
spitalorë 
 
Krijimi i bazës ligjore për 
kuadrin e ndryshuar 
organizativ, duke përfshirë 
edhe statusin ligjor të 
ofruesve 
 

Nisja e zbatimit të sistemit 
të ndryshuar të drejtimit 
sektorial 
 
Rregjistrimi i ofruesve të 
KSHP si person juridik të 
pavarura të cilave t’u lejohet 
të lidhin kontratë me ISKSH 
 
Rregjistrimi i spitaleve pilot 
si person juridik të pavarur 
të cilëve t’u lejohet të lidhin 
kontratë me ISKSH 

Rregjistrimi i të gjitha 
spitaleve të mbetura si 
person juridik të pavarur 
të cilëve u lejohet të 
lidhin kontratë me  
ISKSH 

Futja e sistemit të 
financimit të 
shëndetësisë me një 
pagues të vetëm 

Të merret vendimi nëse 
duhet zëvendësuar 
kontributi i sigurimeve nga 
paga për ISKSH me 
financim nga të ardhura te 
përgjithshme fiskale 
 
Të ngrihet baza ligjore për 
sistemin e ndryshuar të 
financimit të shëndetësisë, 
duke mundësuar mbledhjen 
në një vend të të gjitha 
fondeve publike dhe lidhjen 
e kontratës drejtpëdrejt 
midis ofruesve dhe ISKSH  
 
Përcaktimi i fushës së 
veprimeve që do të 
mbulohen me buime 
publike, në përputhje me 
paketën e burimeve në 
dispozicion, të përcaktohet 
përmbajtja dhe struktura e 
kostos e paketës së 

Ngritja e bazës së unifikuar 
të të dhënave të të gjithë 
përfituesve të ISKSH dhe 
regjistrimi i popullsisë te 
mjekët e  kujdesit parësor, 
shtrirje me faza sipas 
qarqeve 
 
Futja e sistemeve të 
ndryshuara të kontabilitetit 
dhe të raportimit dhe të 
informacionit të aktiviteteve 
të ofruesve të KSHP, 
shtrirje me faza sipas 
qarqeve 
 
Trajnimi i ofruesve të 
KSHP për drejtimin e 
praktikës, mbulim me faza 
sipas qarqeve 
 
Analiza vlerësuese e 
pilotimit Durres-ISKSH dhe 
përvaktimi i sistemit të 

Zgjerim shkallë-shkallë i 
kontraktimit të ISKSH me 
spitalet e mbetura  
 
Futje e përgjithësuar e 
sistemit të ndryshuar të 
kontabilitetit, raportimit 
dhe informacionit për 
spitalet 
 
Futje e përgjithësuar e 
sistemit të ndryshuar të 
bashkëpagesave në nivel 
spitali dhe zhdukja e 
pagesave informale 
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Objektivat dhe 
Programet 

Faza 1:  
Një vit fazë përgatitore 

Faza 2: 
Tre deri në katër vjet të 

cilat vijnë pas mbarimit të 
fazës 1 

Faza 3: 
Tre deri në pesë vjetë që 

vijnë pas mbarimit të 
fazës 2 

shërbimeve që do të 
realizohen nga ofruesit e 
KSHP që do të kontraktohen 
nga ISKSH  
 
Finalizimi i përgatitjes së 
sistemit të kontabilitetit dhe 
raportimit të ofruesve të 
KSHP dhe të sistemit të 
informacionit të kuj-desit 
parësor në mbësh-tetje të 
kontraktimit të 
drejtpërdrejtë me ISKSH 
 
Përcaktimi i mekanizmave 
të pagesës, bocave të 
kontratave dhe treguesve të 
monitorimit për ofruesit e 
KSHP 

ndryshuar të ardhshëm të 
pagesave të spitaleve i cili të 
pilotohet në 3 spitale të tejra 
 
Përgatitja e sistemit të 
ndryshuar të kontbilitetit për 
spitalet 
 
Përgatitja dhe pilotimi i 
sistemit të ndryshuar të 
kontabilitetit, aktivitetit dhe 
raportimit për spitalet 
 
Fuqizimi i sistemit të 
informacionit të ISKSH, 
duke përfshirë edhe 
komunikimin me ofruesit 
 
Pilotim i kontraktimi të 
ISKSH me 3 spitale të tjera 
(gjysma e dytë e fazës 2) 
 
Trajnim i punonjësve të 
ISKSH për të gjitha aspektet 
e menaxhimit të sigurimeve 
shëndetësore 
 
Krijimi i një formule të 
rregulluar sipas riskut të 
popullsisë për akordimin 
rajonal të burimeve të 
ISKSH 
 
Miratimi i fushës së shër-
bimeve që do të ofrohen me 
fondet publike dhe 
përfundimi i përllogarit-jes 
së kostove për njësi për 
shërbimet e mbuluara 
 
Futja shkallë-shkallë e 
politikës së ndryshuar të 
bashkëpagesave, duke 
përfshirë edhe kujdesin për 
pacientët e shtruar në spital 
 
Zbatimi i fushatës infor-
mative për të informuar 
popullsinë në lidhje me të 
drejtat dhe detyrimet që 
dalin nga fusha e re shër-
bimeve që ofrohen dhe nga 
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Objektivat dhe 
Programet 

Faza 1:  
Një vit fazë përgatitore 

Faza 2: 
Tre deri në katër vjet të 

cilat vijnë pas mbarimit të 
fazës 1 

Faza 3: 
Tre deri në pesë vjetë që 

vijnë pas mbarimit të 
fazës 2 

politika e re e 
bashkëpagesave 
 
Paralelisht me vënien në 
jetë të politikës së ndry-
shuar të bashkëpagesave, 
fillimi i fushatës “JO 
PAGESAVE INFOR-
MALE” duke përfshirë edhe 
krijmin e sistemit të 
ankimimit për pacientët.  

Fuqizimi i cilësisë 
dhe i efektivitetit të 
kujdesit parësor 

Vazhdon përgatitja e 
udhëzuesve të praktikës 
klinike dhe ngrihet sistemi i 
arsimit të vazhduar 
mjekësor 
 
Krijimi i qendrës për 
arsimin e vazhduar 
mjekësor dhe përgatitja e 
kurseve fillestare të ritraj-
nimit me fokus te trajnimi 
për kompletin e parë të 
udhëzuesve klinikë 
 
Përgatitje e parë e planeve 
rajonale të KSHP të 
mbështetur në shfrytëzimin 
ekzistues dhe atë të pritshëm 
dhe në objektivat e 
dëshiruar të efiçencës të 
cilët do të orientojnë 
investimet e ardhshme për 
KSHP 

Mbarimi i udhëzuesve 
kryesor të praktikës klinike 
të KSHP 
 
Nisja e sistemit të arsimit të 
vazhduar mjekësor dhe 
trajnimi i ofruesve të KSHP 
për shfrytëzimin e kompletit 
të parë të udhëzuesve të 
praktikës klinike dhe për 
lëshimin racional të 
recetave, shtrirje me faza 
sipas qarqeve.  
 
Mbarimi i planeve rajonale 
të KSHP dhe shfrytëzimi si 
bazë për investimet e 
ardhshme për KSHP 
 

Shtrirja e thellësisë dhe e 
mbulimit të arsimit të 
vazhduar mjekësor për 
ofruesit e KSHP 
 

Riorganizimi i 
sektorit spitalor  

Mbarimi i masterplanit për 
rrjetin spitalor si bazë për të 
gjitha investimet e 
ardhshme në sektorin 
spitalor 
 

Nisja e vënies në jetë të 
masterplanit të rrjetit spi-
talor, duke përfshirë kon-
solidimin dhe/ose konver-
timin e spitaleve të vegjël 
 
Përcaktimi i rolit, përbër-
jes, të drejtave dhe për-
gjegjësive të bordeve të 
spitaleve dhe të menaxhe-
rëve të spitaleve për spi-talet 
pilot të cilat do të li-dhin 
kontratë me ISKSH.  
 
Vendosja e kritereve të 
performancës për fazat e 
ndryshme të autonomisë së 
spitaleve 

Vazhdimi i zbatimit të 
masterplanit të rrjetit 
spitalor 
 

Mbështetur te përvoja me 
spitalet pilot, shtri-het 
autornomia e kufi-zuar te 
spitalet e mbe-tura, 
mbështetur në arritjen e 
treguesve kryesor të 
gatishmërisë për 
autonomi nga secili spital 
 
Shtrirja e mbulimit të 
programit të menaxhimit 
të spitaleve 
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Objektivat dhe 
Programet 

Faza 1:  
Një vit fazë përgatitore 

Faza 2: 
Tre deri në katër vjet të 

cilat vijnë pas mbarimit të 
fazës 1 

Faza 3: 
Tre deri në pesë vjetë që 

vijnë pas mbarimit të 
fazës 2 

Krijimi i programit të 
trajnimit për menaxhimin e 
spitaleve për mena-xherët 
dhe anëtarët e bordeve të 
spitaleve pilot  

Fuqizimi i kuadrit 
rregullator dhe i 
sistetmit të kontrollit 
të cilësisë  

Krijimi i bazës ligjore për 
sistemin e ndryshuar të 
licensimit të mjekëve dhe të 
objekteve i cili kërkon 
rilicensim të rregullt 
 

Ngritja e grupit të pavarur të 
kontrollit të cilësisë i cili do 
të vendosë standartet e 
cilësisë 
 
Marrja e vendimit për 
kuadrin institucional për 
monitorimin dhe vënien në 
jetë të standarteve dhe 
krijimi i bazës ligjore 
përkatëse.  
 
Përcaktimi i organit që 
miraton udhëzuesit e 
praktikës klinike, shqyrtimi 
i udhëzuesve të mbaruar për 
spitalet dhe kalimi në fazën 
e miratimit të ndryshimeve 

Futja e sistemit të ndryshuar 
e të kufizua rnë kohë të 
licensimit të mjekëve dhe të 
objekteve, me objektivin që 
grupi i parë i mjekëve të 
KSHP të ketë kaluar 
rilicensimin brenda fundit të 
fazës 2 
 
Përgatitja dhe miratimi i 
standarteve për ofruesit për 
kujdesin klinik, mjedisin 
fizik dhe paisjet për spitalet 
dhe mjediset ambulatore.  
 
Ngritja dhe zbatimi i 
sistemit për të vëzhguar 
performancën e ofruesve në 
krahasim me standartet 
 
Ngritja dhe zbatimi i 
sistemit për të ndihmuar 
ofruesit spitalor në lidhje 
me hartimin e planeve të 
përmirësimit të cilësisë për 
të ecur drejt përmbushjes së 
standarteve brenda afateve 
të miratuara 
 

Shtrirja e mbulimit të 
sistemit të arsimit të 
vazhduar mjekësor për të 
përfshirë mjekët e 
spitaleve 
 
Vazhdimi i zbatimit të 
licensimit dhe rilicensimit 
të mjekëve për të mbuluar 
të gjithë mjekët deri në 
fund të programit të 
reformës 
 
Vazhdimi i përgatitjes dhe 
përditësimit të rregult të 
udhëzuesve të kontrollit të 
cilësisë 
 
Vlerësim i rregullt i të 
gjithë ofruesve duke i 
krahasuar me standartet e 
vendosura dhe me ecurinë 
sipas planeve të miratuara 
të përmirësimit të cilësisë 
 
Revizionimi dhe për-
ditësimi i udhëzuesve të 
trajtimit për spitalet 
 

Survejimi 
epidemiologjik dhe 
informacioni 
shëndetësor 

Përcaktim i i roleve dhe 
përgjegjësive të ISHP dhe 
Njësisë së Politikave dhe 
Planifikimit në MSH në 
fushën e mbledhjes dhe 
analizimit të informacionit 
shëndetësor 

Hartimi dhe krijimi i 
sistemit për monitorimin 
dhe vlerësimin e reformave 
në nivel ofruesi dhe nivel 
konsumatori të kujesit 
shëndetësor, mbështetur në 
anketat paraprake dhe 
anketat monitoruese dhe  në 
sistemin e aktivitetit dhe 
raportimit finaciar të 
ofruesve 
 
Insitucionalizimi i sis-temit 
të shqyrtimit të per-
formancës së sektorit me 
palët kryesore të interesit 

Vazhdimi i praktikës së 
shqyrtimeve të rregullta të 
performancës dhe i 
monitorimit të 
performancës 
 
Fuqizim i analizës së 
informacionit shëndet-sor 
dhe i kapacitetit të 
survejancës 
 
Zhvillim i mëtejshëm i 
kapacitetit të sistemit të 
survejancës në nivel 
ofruesi 
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Objektivat dhe 
Programet 

Faza 1:  
Një vit fazë përgatitore 

Faza 2: 
Tre deri në katër vjet të 

cilat vijnë pas mbarimit të 
fazës 1 

Faza 3: 
Tre deri në pesë vjetë që 

vijnë pas mbarimit të 
fazës 2 

Standartizimi i raportimit të 
vdekshmërisë dhe 
sëmundshmërisë për të 
mundësuar gjurmimin dhe 
analizën kohore 
 
Krijimi i protokolleve dhe i 
përkufizimeve të rasteve për 
informacionin e 
raportueshëm të 
vdekshmërisë dhe 
sëmundshmërisë 
 
Trajnimi i ofruesve për 
sistemin e raportimit dhe 
fuqizimi i kapacitetit 
investigativ të ISHP 
 
Fuqizimi i kapacitetit 
survejues për HIV/AIDS  

Fuqizimi i kapaci-
tetit për shëndetin 
publik dhe promo-
vimin e shëndetit 

Sigurimi i akordimeve të 
duhura buxhetore për të 
nisur zbatimin e strategji-së 
së shëndetit publik dhe 
provomimit shëndetësor  

Zbatimi i strategjisë së 
shëndetit publik dhe pro-
movimit shëndetësor, revi-
zionim dhe përditësimi sipas 
nevojës 

Vazhdimi i zbatimit të 
strategjisë së shëndetit 
publik dhe promovimit 
shëndetësor, revizionim 
dhe përditësimi sipas 
nevojës 

Përmirësimi i drej-
timit të sektorit far-
maceutik dhe i stra-
tegjive të kufizimit të 
kostove 

Sqarim i statusit dhe rolit të 
QKKB dhe miratimi i 
legjislacionit përkatës 
 
Përcaktimi dhe miratim i i 
kritereve transparente për 
përzgjedhjen e anë-tarëve të 
komisioneve, procedurave 
standart të punës, procesit të 
marrjes së vendimeve dhe 
kërke-save ligjore për 
raporti-min të komisioneve 
për rregjistrimin, 
rimbursimin dhe licensimin.  
 
Revizionimi i listës pozitive 
të barnave për të qenë më 
shtrënguese dhe për t’u 
mbështetur në parimet e 
efektivitetit të kostos, 
institucionalizim i kërkesës 
ligjore që çdo revizionim i 
listës pozitive duhet të 
shoqërohet me efektin fiskal 
dhe me vlerësimin e 

Fuqizimi i kapacitetit të 
QKKB për të testuar bar-nat 
për kontrollin e cilë-sisë dhe 
kontraktimi i një laboratori 
ndërkombëtar për analizën 
testuese. Ngritja e sistemit 
të infor-macionit publik për 
ta in-formuar publikun në 
lidh-je me rezultatet e 
kontro-llit të cilësisë. 
 
Futja e sistemit të çmimit të 
jashtëm referencë për barnat 
me burim të vetëm 
 
Revizionim i mëtejshëm i 
sistemit të marzhit për 
barnat me shumicë dhe me 
pakicë, mbështetur në 
vlerësimin e efektit fiskal të 
tarifës së njëjtë (aforfe) për 
recetë të barit të dhënë ose 
të marzhit më të ulët brenda 
specifi-kimeve të shitjes me 
shumicë dhe me pakicë 

Shqyrtim i rregullt i 
prirjeve të shpenzimeve 
farmaceutike dhe futja e 
masave ndreqëse të 
nevojshme 
 
Futje e përgjithësuar e 
sistemit të përmirësuar të 
menaxhimit të barnave në 
spitale  
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Objektivat dhe 
Programet 

Faza 1:  
Një vit fazë përgatitore 

Faza 2: 
Tre deri në katër vjet të 

cilat vijnë pas mbarimit të 
fazës 1 

Faza 3: 
Tre deri në pesë vjetë që 

vijnë pas mbarimit të 
fazës 2 

efektivitetit të kostos 
 
Futja e sistemit të ndryshuar 
të bashkëpage-sës për të 
gjitha barnat me recetë, 
duke eleminuar përjashtimet 
e bashkëpa-gesës të cilët 
mbulojnë a-ta që nuk kanë 
të ardhura 
 
Revizionimi i sistemit të 
rimbursimeve për të 
kufizuar rimbursimet te 
alternativa me koston më të 
ulët për një grup referenve 
të mbështetur te treguesi 
 

Miratimi i legjislacionit 
duke bërë miratimin e 
udhëzuesve të EFPIA për 
marketingun e barnave një 
parakusht për licensimin e 
prodhuesve dhe të 
importuesve 
 
Përgatitja e procedurave të 
përmisuara të menaxhi-mit 
të barnave në spitale 

Përmirësimi i 
menaxhimit të 
burimeve njerëzore të 
sektorit 

 Fuqizimi i sistemit të 
informacionit për mena-
xhimin e burimeve njerë-
zore në MSH dhe përdo-
rimi i informacionit për 
planifikimin e burimeve  
 
Ngritja e grupit 
ndërdikasterial të punës për 
BNJ për t’u dhënë zgjidhje 
çështjeve kryesore të BNJ të 
sektorit të shëndetësisë të 
cilat e kalojnë 
fushëveprimin e MSH  
 
Përcaktimi i një strategjie 
për burimet njerëzore për 
sektorin e shëndetësisë duke 
marrë parasysh ndryshimet 
në lidhje me autonominë e 
ofruesve dhe sinergjitë nga 
sektori privat. 
 
Përcaktim i një strategjie 
për të reformuar 
mekanizmat aktual të 
pagave të ofruesve duke i 
paguar ofruesit sipas 
performancës  

Zbatim i strategjisë së 
burimeve njerëzore  
 
Zbatim i reformës së 
pagave e cila shpërblen 
cilësinë dhe ofron stimujt 
për të rritur 
produktivitetin 
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