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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit
ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë llogaridhënien në administratën
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audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një
rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të interesit në rritjen e
përgjegjësisë publike.
Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme
të Auditimit (SNISA 30001) si dhe me praktikat e mira evropiane.
Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë shqyrtime
objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet qeveritare, sistemet, operacionet,
programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në përputhje me parimet e ekonomisë2,
efikasitetit3 dhe efektivitetit4 dhe nëse ka vend për përmirësim.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e raportit të auditimit të
performancës “Furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave
të pacientëve me COVID-19”.
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Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe
përvoja praktike.
Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të jenë
në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm.
Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me
lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.
Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të
pritshme.
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CPAP
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ECDC

Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve
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Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë

Komiteti

Komiteti për Koordinim dhe Vlerësimin e Situatës Emergjente me
COVID-19

KPSh

Kujdesi Parësor Shëndetësor
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Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

LEB

Lista Esenciale e Barnave
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Ligji i Prokurimit Publik
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Ministria e Shëndetësisë
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Organizata Botërore e Shëndetësisë
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Operatorët Ekonomik
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Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare
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Qendra Klinike Universitare e Kosovës
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Real Time PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) /
PCR në kohë reale.

ShSKUK

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

SMSF

Sistemi për Menaxhimin e Stokut Farmaceutik

ZKA
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Përmbledhje e përgjithshme
Zyra Kombëtare e Auditimit ka ekzaminuar furnizimin me barëra dhe materiale shëndetësore
për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19. Fillimi i vitit 2020 e përfshiu
shëndetësinë publike në Kosovë si edhe mbarë botën me një lloj të ri të virusit tejet ngjitës të
quajtur SARS-CoV-2.5 Ndërsa pandemia COVID-19 vazhdon, institucionet shëndetësore të
Kosovës janë duke u përballur me këtë virus i cili ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në
shëndetin publik të qytetarëve dhe ekonominë e vendit.
Qëllimi i këtij auditimi është të vlerësohet procesi furnizimit me barëra dhe materiale
shëndetësore të institucioneve shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me
COVID-19 dhe përmes rekomandimeve të inkurajohen shërbime më të mira për trajtimin e
pacientëve me COVID-19. Fokusi kryesor është të vlerësohet nëse procesi për furnizim me
barëra dhe materiale shëndetësore të institucioneve shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave
të pacientëve me COVID-19 është vendosur dhe funksionon mirë dhe të gjitha shërbimet
për këta pacient ofrohen si duhet dhe me kohë. Fushëveprim i këtij auditimit ishte Ministria
e Shëndetësisë, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar, Qendra Klinike Universitare
e Kosovës, spitali rajonal i Prizrenit dhe spitali rajonal i Pejës. Ky auditim është kryer në
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).
Ky raport pasqyron aspekte menaxheriale dhe organizative të pandemisë nga ana e MSh-së dhe
ShSKUK-së, ndërsa nuk ka përfshirë punën profesionale të mjekëve, infermierëve apo personelit tjetër
shëndetësor të cilët kanë qenë të involvuar për trajtimin e pacientëve COVID-19.
Auditimi ka konkluduar se institucionet publike shëndetësore përkundër sfidave kanë arritur
të riorganizojnë dhe të vendosin disa procese të duhura të cilat kanë ndihmuar në ofrimin
e shërbimeve shëndetësore për pacientët me COVID-19 duke u bazuar në mundësitë dhe
kapacitetet teknike dhe resurset njerëzore në dispozicion për trajtimin e pacientëve. Furnizimi
me barëra dhe materiale shëndetësore është realizuar nga institucionet e shëndetit publik
duke ju përgjigjur nevojave pjesërisht krahas numrit dhe nevojave të pacientëve të infektuar
me COVID-19.
Sidoqoftë, përkundër përpjekjeve që t’i përgjigjen si duhet dhe me kohë nevojave për
trajtimin e pacientëve me COVID 19, auditimi ka identifikuar disa mangësi të cilat kanë
ndikuar që furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore i institucioneve shëndetësore
gjatë pandemisë të mos arrij nivelin e duhur. Këto mangësi në masë të madhe janë ndikuar
nga mosfunksionalizimi i plotë i Sistemit Informativ Shëndetësor (SISh). Veçanërisht:
••Institucionet shëndetësore nuk kanë siguruar të gjitha barërat dhe materialet e
nevojshme medicinale për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Pavarësisht faktit se
plani i veprimit kundër gripit pandemik dhe ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë
COVID-19 e përcakton se përveç ekzaminimit, institucionet duhet të sigurojnë edhe
medikamentet dhe bazën materiale të nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19, kjo
nuk ishte implementuar në shumë raste të cilat i kemi testuar, prandaj pacientët janë detyruar
që vetë t’i blejnë disa nga barërat për trajtim mjekësor.
5

Më herët i njohur si “2019 novel coronavirus” i cili e shkakton sëmundjen COVID-19
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••Planifikimi i sasisë apo llojit të barërave dhe materialeve medicinale të nevojshme
për trajtimin e pacientëve COVID-19 nuk bëhet bazuar në barërat që u ipen pacientëve.
Institucionet shëndetësore nuk kanë arritur të sigurojnë këto informata dhe kjo është njëra nga
arsyet pse institucionet shëndetësore nuk kanë të dhëna të duhura lidhur me sasinë apo llojin
e barërave që u ipet pacientëve.
••Barnatorja Qendrore nuk kishte pasur një koordinim sistematik me barnatoret
vartëse lidhur me sasinë e rezervave të barërave në dispozicion dhe projeksioneve
kohore lidhur me mbulueshmërinë me ato barëra. Planet përgatitore lidhur me sasinë
dhe llojin e nevojshëm të Pajisjeve Personale Mbrojtëse dhe materialeve tjera shëndetësore të
nevojshme për t’u përballur me pandeminë nuk janë përcjellur me furnizim të mjaftueshëm,
arsye e cila ka ndikuar që institucionet shëndetësore të mos kenë rezervat e duhura në fillim
të pandemisë.
Prandaj, bazuar në konkludimet e përgjithshme dhe rezultatet e auditimit, vlerësojmë se
sistemi shëndetësor ka nevojë për përmirësime në procesin e shërbimeve shëndetësore me
theks të veçantë në sigurimin e barërave dhe materialeve tjera shëndetësore.
Me qëllim të adresimit të shpejtë të çështjeve rreth menaxhimit të procesit kemi dhënë një
rekomandim me prioritet për Qeverinë si dhe rekomandime të auditimit për institucionet
përgjegjëse të cilat janë paraqitur në brendi të këtij raporti.
Në fund, do të donim të falënderojmë të gjithë stafin shëndetësor mjekët, infermierët,
punëtorët teknik të spitaleve dhe punëtorët e tjerë shëndetësorë të cilët janë mobilizuar,
duke ndihmuar pacientët që ta luftojnë virusin COVID-19 duke punuar në vazhdimësi për
shëndetin e qytetarëve me përkushtim të lartë. Përveç punës së palodhshme që ky staf kishte
me trajtimin e pacientëve me COVID-19 ata kontribuan edhe në realizimin e këtij auditimit e
që padyshim i shtuan vlerë punës tonë.
Rekomandim me prioritet për qeverinë e Republikës së Kosovës:
Qeveria e Kosovë të prioritizoj funksionalizimin dhe implementimin e plotë të Sistemit
Informativ Shëndetësorë në mënyrë që të ketë një planifikim dhe menaxhim të duhur të
burimeve njerëzore shëndetësore, barërave dhe materialeve tjera shëndetësore, hapësirave
shëndetësore (qendrat e mjekësisë familjare dhe spitalet), dhe menaxhimin e pacientëve.
Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës janë pajtuar
pjesërisht me gjetjet tona. Letër konfirmimin dhe komentet i gjeni tek shtojca 12.
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1. Hyrje
Sindroma e Rëndë e Frymëmarrjes Akute Coronavirus-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus-2 apo SARS-CoV-2) është emri i dhënë koronavirusit të ri të vitit 2019.6 Emri
që i është dhënë sëmundjes së shoqëruar me virusin është COVID-19, ndërsa SARS-CoV-2
është një lloj i ri i koronavirusit që nuk është identifikuar më parë tek njerëzit.7 Pandemitë
janë infektime në shkallë të gjerë me sëmundje ngjitëse që mund të rrisin në masë të madhe
sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë në një zonë të gjerë gjeografike. Përhapja globale e
korona virusit të ri (COVID-19) që fillimisht u shfaq në Kinë dhe pastaj për shkak të përhapjes
u shndërrua në pandemi në nivel global ka bërë që vendet e botës të përballën me një sfidë
shëndetësore serioze duke shkaktuar shumë humbje jetë njerëzish.8 Përhapja e sëmundjes
COVID-19 gjeti shumë shtete të botës të papërgatitura mjaftueshëm ndaj ashpërsisë së
kësaj pandemie, pavarësisht paralajmërimit të përhapjes së këtij virusi nga institucione të
ndryshme shëndetësore e shkencore. Për shkak të niveleve alarmuese të përhapjes, në mars
2020, OBSh-ja e shpalli COVID-19 si pandemi – përhapje e sëmundjes që mbulon një zonë të
gjerë gjeografike dhe prek një pjesë të madhe të popullsisë.
Shtrirja me shpejtësi të madhe e pandemisë COVID-19 ndodhi edhe në Kosovë, e përcjellë me
shumë të panjohura e që shkaktoj një ngarkesë të pa provuar më parë të sistemit shëndetësor
në vendin tonë. Që nga fillimi i pandemisë, mars 2020, numri në rritje i rasteve pozitive të
infektuar me COVID-19 në Kosovë, shoqëruar me një ngritje edhe të numrit të të vdekurve
nga infeksioni, kanë shtyrë Ministrinë e Shëndetësisë (Tutje: MSh) dhe institucionet tjera
shëndetësore të vendit që të ndërmarrin masa të veçanta për testimin e personave me
simptoma të sëmundjes COVID-19 dhe trajtimin e të infektuarve bazuar në rekomandimet e
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (Tutje: OBSh) dhe Qendrës Evropiane për Parandalimin
dhe Kontrollin e Sëmundjeve Ngjitëse (Tutje: ECDC).9 Me qëllim të menaxhimit të situatës
pandemike në vend, Qeveria e Kosovës ka themeluar Komitetin për Koordinimin dhe
Vlerësimin e Situatës Emergjente me COVID-19 ku në bazë të rekomandimeve të tij janë
aplikuar masa për parandalimin dhe trajtimin e pandemisë.
Ky virus shkakton infeksion respirator - sëmundjen COVID-19 dhe përhapet nga njeriu në
njeri.10 Përkundër përpjekjeve të institucioneve shëndetësore për të mbajtur virusin të izoluar,
ai vazhdoi të përhapet shumë shpejt në të gjithë botën. Shtrirja me shpejtësi të madhe e
pandemisë COVID-19 deri në fund të qershorit 2021 kishte infektuar më shumë se 181 mln
njerëz në mbarë botën duke shkaktuar më shumë se 3.9 mln humbje jete njerëzish.11 Në Kosovë
deri në fund të qershorit 2021 janë infektuar më shumë se 107,000 persona duke shkaktuar
rreth 2,260 humbje jete njerëzish12, ndërsa deri në fund të muajit dhjetorit 2020, ka pasur
6
7

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).
ECDC Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, gjendet në: https://www.ecdc.europa.
eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-basic-facts
8
Lauren M. Sauer, M.S. “What is Coronavirus” Gjendet në: https://www.hopkinsmedicine.org/health/
conditions-and-diseases/coronavirus
9
OECD “The Covid crisis in Kosovo” November, 2020, THE COVID-19 CRISIS IN KOSOVO (oecd.org)
10 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-thecoronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
11 OBSh-ja https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
12 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë, Gjendet në: https://datastudio.google.com/embed/
reporting/2e546d77-8f7b-4c35-8502-38533aa0e9e8/page/MT0qB
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51,328 raste të konfirmuara COVID-19, më shumë se 41,407 të shëruar dhe më shumë se 1,335
individë kanë humbur jetën.13 Megjithëse nuk përfshihen si pjesë e të dhënave për COVID-19,
duhet të merret parasysh edhe numri i vdekjeve tjera si pasojë e COVID-19, ose ndryshimi
mes numrave të vëzhguar të vdekjeve në periudha specifike kohore dhe numrave të pritur të
vdekjeve në të njëjtat periudha kohore regjistruar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës duke
përfshirë edhe rastet vdekjeve që i atribuohen drejtpërdrejt ose tërthorazi COVID-19 (Shtojca
10).14 Në një raport Ex-officio të Institucionit të Avokatit të Popullit me datën 12/03/2021
në lidhje me kufizimet e ofrimit të shërbimeve shëndetësore gjatë pandemisë COVID-19 në
Kosovë ishte shprehur shqetësim se që nga muajt korrik, gusht, shtator 2020 kishte pasur një
rritje të vdekshmërisë në krahasim me periudhen e njëjtë të dy viteve paraprake.15 Nga analiza
e trendit në rritje të numrit të vdekjeve dhe duke krahasuar me numrin e vdekjeve gjatë
vitit 2020 krahasuar me numrin e regjistruar të humbjes së jetëve shkaktuar nga COVID-19,
vërejmë një numër më të lartë të vdekjeve (Shtojca 10).16
Ndërkohë që njohuritë rreth virusit të ri janë ende duke u konsoliduar, shtetet përballen me
sfidën se si të reagojnë më së miri në kushte paqartësie. Megjithëse edhe vendet e zhvilluara
kanë pasur vështirësi në menaxhimin e pandemisë dhe reagimet e tyre kanë dhënë rezultate
jo konsistente, vendet në zhvillim duke pasur resurse dhe kapacitete më të kufizuara janë
përballur me sfida shtesë. Me rritjen e numrit të rasteve në vendet më të prekura nga pandemia,
u shfaq një barrë e madhe për të gjitha sistemet shëndetësore në botë që u karakterizuan
me vështirësi në sigurimin e Pajisjeve Personale Mbrojtëse (PPM-ve), barnave dhe pajisjeve
mjekësore. Edhe Republika e Kosovës sikurse të gjitha vendet tjera hasi në të njëjtat sfida në
përballje me korona virusin, aq më tepër kur ne kemi një sistem shëndetësor të brishtë dhe
me resurse jo të mjaftueshme.
Rasti i parë me COVID-19 në rajonin tonë u raportua në fund të muajit shkurt 2020 në
Maqedoninë e Veriut pasuar nga rastet e raportuara në Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë,
Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi, gjatë një kohe kur Italia tashmë po përballej me një krizë
serioze. Megjithëse përhapja e shpejtë e pandemisë COVID-19 ilustron cenueshmëritë e
përbashkëta dhe ndërvarësinë mes vendeve në të gjithë botën, është potencuar nga shumë
media apo hulumtime tjera si mjaft shqetësuese të ketë qenë mungesa e një koordinimi të
mirëfillt në mes vendeve për t’u mobilizuar kundër COVID-19, madje duke vendosur edhe
pengesa në situata të caktuara përfshirë edhe vendimet e tilla si ndalimi i përkohshëm i BE-së
për eksport të pajisjeve mjekësore.17
Bazuar në sistemin e vendosur në Kosovë për luftimin e kësaj pandemie, parandalimi,
menaxhimi dhe kontrolli i sëmundjes COVID-19 bëhet sipas strategjisë së rekomanduar
nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë (tutje: IKShPK) dhe aprovuar nga
Qeveria e Kosovës, ndërsa trajtimi i pacientëve bëhet nga institucionet shëndetësore. Me
13
14

Instituti Kombëtar i shëndetësisë publike në Kosovë, 31.12.2020, http://niph-rks.org/
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), gjindet në: https://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-tekosoves/add-news/statistikat-e-lindjeve-vdekjeve-kurorezimeve-dhe-shurorezimeve-prill-2021
15 Institucionit të Avokatit të Popullit, gjindet në: https://www.oik-rks.org/wp-content/uploads/2021/03/Exofficio-sherbimet-shendetesore-gjate-pandemise-434-2020_resized.pdf
16 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), gjindet në: https://ask.rks-gov.net/media/5994/buletini-tremujortm1-2021-prill.pdf
17 https://www.politico.eu/article/coronavirus-eu-limit-exports-medical-equipment/; Komisioni i BE rinovoi
kufizimet e eksportit për disa PPM, prill 2020, duke kërkuar konsultime midis autoriteteve kombëtare dhe BE-së:
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/bdi_covid19_e.pdf
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resurse dhe kapacitete jo të mjaftueshme, institucionet shëndetësore të Kosovës u përballën
me sfida të shumta në kundërpërgjigjen ndaj nevojës në rritje për masa parandaluese, si PPMtë adekuate për punonjësit shëndetësor dhe qytetarët, pajisje mjekësore, medikamente dhe
objekte trajtimi për pacientët me COVID-19. Disa nga sfidat e ballafaqimit me COVID-19 janë
lehtësuar përmes bashkëpunimit dhe ndihmës ndërkombëtare nga vendet ose organizatat
partnere të Kosovës.
Ofrimi i shërbimeve shëndetësore në Kosovë bëhet përmes tri niveleve të kujdesit: parësor,
dytësor dhe tretësor. Kujdesi parësor sigurohet përmes shërbimeve të mjekësive familjare
nëpër komuna, ndërsia kujdesi dytësor dhe tretësor sigurohet përmes ofrimit të shërbimeve
spitalore, përkatësisht ShSKUK-së dhe spitaleve rajonale. MSh-ja rregullon dhe kontrollon
zbatimin e kujdesit shëndetësor në tri nivelet e kujdesit shëndetësor. 18 MSh-ja dhe ShSKUK-ja
janë përgjegjëse për furnizimin me barëra dhe materiale tjera shëndetësore për t’iu përgjigjur
nevojave të pacientëve me COVID-19.

18 Ligji nr.04/L-125 për shëndetësi, Neni 16.1
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2. Objektivat e auditimit dhe pyetjet
Objektivë e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse institucionet përgjegjëse shëndetësore kanë
arritur të kryejnë furnizimet e duhura të barërave dhe materialeve tjera shëndetësore me kohë
për të siguruar se i përgjigjen nevojave të pacientëve me COVID-19. Për ta bërë këtë vlerësim
është paraparë që për furnizimet me barna, material mbrojtës dhe pajisje tjera të nevojshme
do të vlerësojmë nëse është bërë analiza e nevojave dhe si është bërë ajo. Në vazhdim do të
vlerësojmë se sa kanë arritur institucionet përgjegjëse ti plotësojnë nevojat për barna, material
mbrojtës dhe pajisje tjera të nevojshme. Po ashtu, do të vlerësohet i tërë procesi i furnizimit
nëse vendimet për këto blerje janë bërë me kohë dhe në mënyrën e duhur. Ky auditim nuk
do të përfshijë pajtueshmërinë e proceseve dhe transaksioneve me procedurat e prokurimit.

Pyetjet e auditimit
Pyetjet e auditimit janë strukturuar në atë mënyrë që do t’i përgjigjen objektivave të auditimit
të furnizimit me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacienteve
me COVID-19.

Pyetja kryesore e auditimit dhe nën pyetjet për objektiven e parë janë:
1. A është menaxhuar si duhet furnizimi me pajisje, barna dhe material mbrojtës në MShShSKUK gjatë pandemisë?
1.1 A është bërë si duhet dhe me kohë analiza e nevojave për furnizime (pajisje, barna dhe
material mbrojtës)?
1.2 A ishin koordinuar institucionet përgjegjëse në kohën dhe mënyrën e duhur për të
siguruar furnizimet e nevojshme?
1.3 A u janë dorëzuar me kohë furnizimet e nevojshme institucioneve përkatëse shëndetësore
(njësive kërkuese / përdoruesve)
Ky auditim përfshinë një vlerësim të çështjeve relevante për periudhën që nga përgatitjet
e para për t’u përballur me pandeminë COVID-19 në janar 2020 dhe deri në qershor 2021 periudhën e përfundimit të këtij auditimi. Auditimi ka vlerësuar aktivitetet e institucioneve
shëndetësore varësisht prej rolit apo funksionit që e kryejnë për menaxhimin e pandemisë
COVID-19 në fokus të këtij auditimi.
Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe
fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në shtojcën 1, ndërsa për përshkrimin detaj të procesit
dhe akterëve të përfshirë në menaxhimin e furnizimit me barëra dhe materiale shëndetësore
për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19 shih shtojcën 2 të këtij raporti.
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3. Gjetjet e auditimit
Kjo pjesë mbulon gjetjet e auditimit për furnizimet me barëra dhe materiale shëndetësore
për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19. Gjetjet e identifikuara bazohen në
analizimin e dokumenteve relevante të pranuara nga entitetet e audituara, nga intervistat
audituese të kryera me zyrtarët përkatës dhe nga analiza e rregulloreve në fuqi.
Gjetjet e auditimit në këtë raport të auditimit janë prezantuar duke filluar nga gatishmëria e
institucioneve shëndetësore për t’u përballur me pandeminë, aktivitetet për menaxhimin e
pandemisë në raport me furnizimet me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur
nevojave të pacientëve me COVID-19.

3.1. Furnizimi me barëra dhe material mbrojtës për
trajtimin e pacientëve me COVID-19
Pandemitë ndodhin kur një sëmundje infektive ose virusi është i aftë të përhapet gjerësisht
dhe shpejt. Për shkak të paparashikueshmërisë së pandemive dhe pasojave shëndetësore,
ekonomike dhe shoqërore që mund të kenë, duhet të ketë përgatitje për t’iu përgjigjur
sëmundjeve infektive të potencialit pandemik që mund të kenë. Ndërsa pandemia COVID-19
vazhdon, institucionet shëndetësore të Kosovës janë duke vazhduar përballjen me këtë virus
i cili i kishte gjetur ato me një sasi të vogël e të pamjaftueshme të stokut farmaceutik dhe
Pajisjeve Personale Mbrojtëse të nevojshme për t’u përballur me një pandemi.

3.1.1. Barërat për trajtimin e pacientëve me COVID-19
Institucionet shëndetësore publike kanë për obligim diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me
COVID-19, ndërsa për personat të cilët janë të prekur nga ky virus Qeveria e ka për obligim që të
mbuloj shpenzimet e ekzaminimit dhe ofrimin e shërbimeve shëndetësore në mënyrë të menjëhershme
dhe falas, pavarësisht nivelit të kujdesit publik shëndetësor.19 Parandalimi, menaxhimi dhe kontrolli
i pandemisë COVID-19 ofrohet falas për qytetarët në të gjitha institucionet publike shëndetësore. 20
Komunat e Kosovës janë të obliguara që të përgatisin plan-veprimin për identifikimin dhe trajtimin e
pacientëve me COVID-19, duke siguruar medikamentet dhe bazën materiale të nevojshme.21

19 Kuvendi i Republikës së Kosovës (2020), Ligji nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19
në territorin e republikës së Kosovës Neni 8 paragrafi 5, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Gjendet në:
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=30819; Plani i veprimit kundër gripit pandemik (2013), Gjendet
në: https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2013/12/1.Plani_i_veprimit_kunder_gripit_pandemik_final.
pdf
20 Ligji nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e republikës së Kosovës
Neni 8 paragrafi 3, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Gjendet në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=30819
21 Ligji nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e republikës së Kosovës
Neni 15 paragrafi 6, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Gjendet në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=30819
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Pacientëve të cilët trajtohen në ShSKUK dhe janë të shtrirë në spital iu është siguruar një pjesë e
barërave ndërsa pacientet të cilët janë të infektuar, por që nuk janë të shtrirë në spital atyre nuk
iu kanë siguruar barërat për trajtimin e tyre. Barërat për trajtimin e pacientëve COVID-19 janë
nga Lista Esenciale e Barërave (Tutje: LEB), ndërsa ka edhe barëra tjera jashtë kësaj liste. 22 Të
gjitha barërat dhe baza materiale e nevojshme për personat të cilët janë të prekur nga COVID-19
bazuar në ligjet e aplikueshme është obligim i organeve qeveritare që të mbuloj shpenzimet e
ekzaminimit dhe ofrimin e shërbimeve shëndetësore në mënyrë të menjëhershme dhe falas,
pavarësisht nivelit të kujdesit publik shëndetësor. Institucionet shëndetësore të vendit nuk
kanë asnjë informatë se sa ka qenë barërave dhe bazës materiale të nevojshme të blera nga
pacientët me COVID-19 me simptoma më të buta që janë trajtuar në shtëpitë e tyre dhe as
nuk ka informata se sa ka qenë sasia e barërave të ofruara nga sistemi shëndetësor për këta
pacientë. Institucionet shëndetësore nuk kanë informata nëse janë siguruar medikamentet
dhe baza tjetër materiale e nevojshme për të gjithë pacientët COVID-19 dhe sa është vlera e
barërave të blera nga këta pacientë me financat e tyre individuale. SHSKUK-ja, respektivisht
spitalet rajonale të cilat kanë trajtuar pacientët me COVID-19 nuk kanë qenë të informuara
lidhur me llojin apo sasinë e medikamenteve të siguruara nga komunat për trajtimin e
pacientëve COVID-19 apo bazës materiale të nevojshme për trajtim qoftë për pacientët të cilët
e kanë vazhduar trajtimin në këto spitale rajonale apo atyre të trajtuar vetëm në shërbimin
primar shëndetësor.22 Institucionet e kujdesit sekondar dhe terciar shëndetësor nuk ishin të
informuar lidhur me aktivitetet apo planet e veprimit të komunave për identifikimin dhe
trajtimin e pacientëve me COVID-19, si dhe sasinë apo llojin e medikamenteve të ofruara për
këta pacient.
Sistemi aktual elektronik për Menaxhimin e Stokut Farmaceutik (SMSF) për pacientët e
hospitalizuar i regjistron barërat e furnizuara përmes sistemit shëndetësor në Barnatoren
Qendrore të ShSKUK-së (Tutje: BQ) dhe në barnatoret e klinikave (Tutje: BK) apo barnatoret e
spitaleve (Tutje: BS). Ndërsa barërat që blihen nga pacientët nuk evidentohen në SMSF dhe as
në ndonjë sistem tjetër si informata të përmbledhura i cili do të mundësonte menaxhmentin e
institucioneve shëndetësore të ketë informata lidhur me llojin dhe sasinë e barërave të cilat nuk
ka mundur t’i siguroj për pacientët. Si pasojë e kësaj nuk mund të dihet analiza për nevojën
e saktë të barërave duke mos siguruar një pasqyrë të saktë të barërave që furnizohen nga
fondet publike dhe sa është sasia e barërave apo cilat lloje blihen nga pacientët me COVID-19.
Prandaj auditimi, me faktin e gjetjes së disa dëshmive për blerjen e barërave nga pacientët nuk
ka mundur të ketë informata të sakta lidhur me sasinë, llojin apo koston e barërave të cilat
janë blerë nga pacientët e trajtuar në spitalet publike.
Barërat e aplikuara tek pacientët regjistrohen drejtpërdrejt në historinë e pacientit dhe për
secilin pacient veç e veç, megjithëse auditimi nuk ka mundur të siguroj se këto informata
janë të sakta dhe të plota, të njëjtat nuk grumbullohen dhe si të përmbledhura nuk i dërgohen
BQ-së lidhur me sasinë e saktë të barërave që iu është dhënë pacientit si të barërave nga Lista
Esenciale e Barnave (Tutje: LEB) ashtu dhe jashtë saj. Barërat të cilat blihen nga pacientët
regjistrohen nga kryeinfermieri/ja e repartit në disa kuponë individual të një forme standarde
për pacientët të cilët kupon një kopje i ipet pacientit dhe një e mbanë klinika ndërsa të dhënat e
tyre të përmbledhura apo individuale nuk procesohen tutje në zingjirin menaxherial të barërave
22 Lista Esenciale e Barërave është krijuar për të përmbushur prioritetin e kujdesit shëndetësor të pacientëve në
të cilën përzgjedhja e barërave është bërë për të siguruar që të gjitha barërat themelore që shpëtojnë jeten e
pacientëve, ofrojnë siguri shëndetësore dhe janë në dispozicion në çdo kohë dhe falas për pacientët.
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(Një kopje e kuponit në shtojcën 4). Nga mostrat e audituara këto informata të përmbledhura
në fletore pune të kryeinfermiereve kemi vërejtur se se nuk ju dërgohen BQ-së si informata
të nevojshme për planifikim lidhur me shpenzueshmërinë e saktë të medikamenteve të cilat
nuk janë siguruar nga institucionet shëndetësore (Një kopje në shtojcën 4). Për shkak të mos
shtrirjes së SMSF-së në repartet përkatëse të dhënat mbi barnat të cilat blihen nga pacienti
rexhistrohen në mënyrë manuale në fletore pune të personelit të klinikës/repartit. Kjo qasje
e pamundëson informimin nëse pacientët kanë pranuar barëra apo materialet shpenzuese
medicinale të blera individualisht nga ata dhe sa është sasia e tyre jashtë atyre që janë siguruar
nga institucionet shëndetësore.23
Nevoja për barëra apo materiale tjera shëndetësore për trajtimin e pacientëve me COVID-19
kishte ndryshuar varësisht nga numri i pacientëve të infektuar (Grafikoni 1).

23

Intervista audituese me drejtoreshen e Shërbimit Klinik Farmaceutik të ShSKUK-së.
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Grafikoni 1. Numri i pacientëve me COVID-19 të shtrirë për trajtim në ShSKUK (QKUK dhe spitalet
rajonale 15/03/2020 – 17/06/2021).

Burimi: Raporte pune të ShSKUK-së të vitit 2021 dhe Raporti i punës së ShSKUK-së për vitin 2020, mund të gjindet
në: https://shskukadmin.rks-gov.net/Medias/Raporti%20pun%C3%ABs%20nga%20ShSKUK%20p%C3%ABr%20
vitin%202020.pdf
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Shënim: Në tabelat si më poshtë të këtij raporti të auditimit emrat e barërave janë shkruar
ashtu siç janë në regjistrat e SHSKUK-së, fletore pune të infermierëve, kuponë të shkruar
nga mjeku apo dokumente tjera të institucioneve shëndetësore, andaj disa nga këta emra të
barërave mund të jenë prezantuar këtu me emrin e tyre komercial ashtu si janë përdorur/
përshkruar nga institucioni shëndetësorë.
Nga grafikoni i mësipërm mund të vërejmë se numri i pacientëve të shtrirë me COVID-19 për
trajtim ka shënuar ndryshime nga dita në ditë. Në këtë grafikon lakorja me ngjyrë të kaltër
tregon numrin e pacientëve të hospitalizuar sipas ditëve në ShSKUK. Në fillim të pandemisë
numrin më të lartë të të hospitalizuarve njësitë përbërëse të ShSKUK-së e kanë pasur në
fund të muajit prill 2020 me 76 pacientë të shtrirë për trajtim të cilët kryesisht janë trajtuar
në Klinikën Infektive të QKUK-së. Në muajin gusht 2020 numri i pacientëve të shtrirë për
trajtim në të gjitha njësitë përbërëse ShSKUK-së ka shkuar deri në 656 pacientë. Në fund
të muajit nëntor 2020 numri i pacientëve të hospitalizuar ka arritur deri në 1,010 pacientë
dhe ky deri më tani është numri më i madh i regjistruar i të hospitalizuarve me COVID-19
në sistemin shëndetësor të vendit tonë. Në fillim të vitit 2021 ka pasur poashtu numër të
madh të personave të hospitalizuar ku në fillim të muajit prill numri i pacientëve ka qenë
953, nga e cila periudhë ka filluar rënie e numrit për të arritur në mesin e muajit qershor në 78
pacientë të shtrirë. Lakorja me ngjyrë të kuqe tregon numrin e pacientëve të cilët janë trajtuar
me shërbim me Oksigjen ku në muajin gusht 2020 kishte 419 pacientë të cilët janë trajtuar,
ndërsa më datë 30/11/2020 ky numër kishte arritur në 728 pacientë të cilët janë trajtuar me
Oksigjen. Me rënien e numrit të pacientëve me COVID-19 ka pasur edhe rënie të pacientëve të
trajtuar me Oksigjen ku me datë 06/04/2021 ishin 755 pacientë duke u trajtuar me Oksigjen.
Grafikoni 1 pasqyron një lëvizje ciklike të numrit të pacientëve të shtrirë në spitale të vendit
për trajtim me COVID-19 dhe poashtu paralelisht me numrin e pacientëve ka lëvizur edhe
numri i pacientëve të trajtuar me Oksigjen. Numri i pacientëve të cilët janë intubuar në Gusht
ishte më i larti me 24 pacientë, ndërsa më datë 31.12.2020 kishte 11 pacientë të intubuar.

Furnizimi me barëra në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK)
Kryeinfermieret e disa reparteve të Klinikes Infektive të QKUK-së i kanë regjistruar barërat
në fletoret e tyre të punës, ndërsa nga janari i vitit 2021 kryeinfermieret e reparteve të kësaj
klinike kanë filluar regjistrimin e përmbledhur në fletore pune të medikamenteve të cilat
përshkruhen nga mjekët klinicistë, por të cilat nuk i kanë në dispozicion dhe duhet të blihen
nga pacientët. Gjatë auditimit nga këto regjistra në fletore individuale të kryeinfermiereve
kemi vërejtur se bari më i shpeshtë që është blerë nga pacientët COVID-19 të kësaj klinike
është ‘Remdesivir’ dhe ‘Favipiravir’. Një sasi prej 12,200 barëra ‘Favipiravir’ 200 mg ishte
pranuar gjatë vitit 2020 në formë të donacioneve, prej të cilave në fund të vitit 2020 kishin
mbetur 1,100 copë të cilat bashkë me një donacion tjetër prej 1,834 copë të pranuara në janar të
vitit 2021 kanë qenë të disponueshme deri në fund të muajit mars.24 Ndërsa për ‘Remdesivir’
institucionet nuk kanë mundur të furnizohen asnjëherë shkaku i vështirësive procedurale të
prokurimit. Në fillim të aplikimit të gjërë të këtij bari në botë kishte pasur një ngritje enorme
të çmimit në tregun farmaceutik në Kosovë krahas çmimit të planifikuar për blerje dhe për
pasojë të mungeses së buxhetit të mjaftueshëm për këto blerje ka ndikuar të mos mund të

24

Po aty dhe Raporti i stokut farmaceutik 31/12/2020.
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bëhet furnizimi për nevojat e pacientëve me COVID-19.25 Mediat në vend kanë raportuar se
këto ampula janë vështirë të qasëshme, ndërsa në treg ka pasur një rritje enorme të çmimit
shkaku i përdorimit të gjërë për trajtim të pacientëve COVID-19.26
Në tabelën 1 është paraqitur numri i pacientëve që janë trajtuar me barin ‘Remdesivir’ për
gjashtë (6) muaj në ‘repartin B’ të Klinikës Infektive të QKUK-së, i cili bari në vazhdimësi
është blerë nga pacientët. Ky repart është vetëm njëri nga 5 repartet e klinikes infektive të
QKUK-së ku janë trajtuar pacientët COVID-19, ndërsa pacientë me COVID-19 përveç kësaj
klinike janë trajtuar edhe në katër (4) klinika tjera të QKUK-së dhe 7 spitale rajonale (Shtojca
5).
Tabela 1: Numri i pacientëve të trajtuar me barin ‘Remdesivir’ në ‘repartin B’ të Klinikës
Infektive të QKUK-së / secili pacient ka blerë 10 – 14 injeksione (tetor 2020 – mars 2021).

Muaji

Numri i pacientëve

Tetor 2020
Nëntor 2020
Dhjetor 2020
Janar 2021
Shkurt 2021
Mars 2021
Total Nr. i pacientëve

8
26
27
15
22
37
135

Burimi: Të dhënat nga fletoret e punës së Kryeinfermiereve në Kliniken Infektive të QKUK-së.

Nga tabela e mësipërme vërejmë se vetëm në ‘repartin B’ - njëri nga 5 repartet e Klinikës
Infektive të QKUK-së për periudhën tetor 2020 – mars 2021 është një numër prej 135 pacientëve
me COVID-19 të trajtuar me barin ‘Remdesivir’. . Terapia me injeksionet Remdesivir: 100mg
për një pacient me COVID-19 sipas ‘Udhërrëfyesit klinik për menaxhimin dhe trajtimin e
COVID-19’ zgjatë nëntë (9) ditë nga një ampulë 100 mg (IV, 30 min), pasuar nga dita e parë
kur aplikohen dy (2) ampula 100 mg (IV, 30 min), varësisht sipas rekomandimit të mjekut
klinicist. Në kërkesat e Shërbimit Klinik Farmaceutik të SHSKUK-së për furnizim me
Remdesivir dhe Favipiravir sasitë e planifikuara për pacient janë 11 ampula 100 mg. 27 Duke
kalkuluar numrin e pacientëve me numrin e injeksioneve sa janë të nevojshme për një terapi
vijmë në përfundim se pacientët me COVID-19 të ‘repartit B’ të Klinikës Infektive të QKUKsë, ata që kanë qenë të detyruar të aplikojnë barin ‘Remdesivir’ gjatë periudhës gjashtë (6)
mujore kanë qenë të detyruar që me financim vetanak të blejnë 1,485 injeksione: 100mg. Në
vazhdim nëse kalkulojmë një çmim mesatar prej 180€ për një ampulë të barit ‘Remdesivir’

25

Anulimi në bazë të rekomandimit të KRPP-së i aktivitetit të prokurimit “Furnizim emergjent me Favipiravir
dhe Remdesivir për luftimin e panemisë COVID-19’, datë 14/10/2020 me nr. Prokurimi: 206-20-6273-115;
Pezullimi i aktivitetit të prokurimit “Furnizim emergjent me Favipiravir dhe Remdesivir për luftimin e panemisë
COVID-19’ – Lot 1 dhe 2, datë 30/10/2020 me nr. Prokurimi: 206-20-6496-115; Anulimi i aktivitetit të prokurimit
“Furnizim emergjent me Favipiravir dhe Remdesivir për luftimin e panemisë COVID-19’, datë 29/12/2020 me nr.
Prokurimi: 206-20-6496-115;
26 https://www.evropaelire.org/a/remdesivir-kosove-koronavirus-/30966927.html
27 Kërkesat e Shërbimit Klinik Farmaceutik të SHSKUK-së, date 24/09/2020 dhe datë 01/03/2021 drejtuar MSH-së
përmes drejtorit të Përgjithshëm të SHSKUK-së për furnizim me Remdesivir dhe Favipiravir.
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100 mg nga çmimi prej 160-200€28 sa ishte gjatë muajit nëntor-dhjetor 2020, atëherë vijmë në
përfundim se një pacient me terapi prej 11 ampulave ka qenë i detyruar të paguaj vetëm për
këtë bari pjesë e terapisë anti-COVID një total prej 1,980€. Në dokumentet e planifikimit për
blerje të llojit dhe sasisë së medikamenteve sipas Udhëzuesit Klinik për trajtimin e pacientëve
COVID-19, çmimin e përafërt për blerjen e ampulave ‘Remdesivir’ ishte planifikuar në vlerë
prej 180€, ndërsa nuk ishte arritur të kontraktohet blerje për arsye se çmimi në treg kishte
qenë më i lartë se çmimi e planifikuar. Sipas këtij çmimi mund të kalkulojmë se 26 pacientët e
repartit B të Klinikës Infektive të QKUK-së që kanë aplikuar terapi të barit ‘Remdesivir’ gjatë
muajit nëntor 2020 kanë paguar vlerën në total prej rreth 51,480€ nëse kanë aplikuar terapi
prej 11 ampulave.
Nëse e krahasojmë totalin e kostos për një terapi të barit ‘Remdesivir’ me pagen mesatare në
Kosovë gjatë vitit 2020 prej 416€ neto29, atëherë vërejmë se një pacient ka paguar 4.75 paga
mesatare për një terapi ‘Remdesivir’ prej 11 ampullave, [një ampulë Remdesivir 100 mg =
180€ * Terapia prej 11 ampula = 1,980€ kosto e një terapie / 416€ (paga mesatare = 4.75 paga
mesatare )]. Të gjitha repartet e Klinikës Infektive të QKUK-së që nga janari 2021 kanë mbajtur
shënime në fletoret e tyre të punës për barërat të cilat i kanë blerë pacientët me COVID-19.
Në tabelën 2 janë paraqitur barërat e blera nga pacientët që përfaqësojnë sasinë më të madhe
të blerë si të atyre nga LEB e poashtu edhe jashtë saj. Lista e barërave të blera nga pacientët
në Klinikën Infektive të QKUK-së e përmbledhur nga fletoret e punës së infermierëve të kësaj
klinike për tre muajt e parë të vitit 2021 është paraqitur në shtojcën 3.
Tabela 2: Disa nga barërat e blera nga pacientët në Klinikën Infektive - QKUK
(janar – mars 2021)30.

Sasia e Barnat
barërave në
4 reparte,
shkurt 2021
242 Flupentixol

Sasia e Barnat
barërave në 5
reparte, janar
2021
Ciprofloxacin
407 Flupentixol

Barnat

Imipenem
Fumconazol
Remdesivir
Ascorbic acid
Sinomarin
Effca-n6-zing
Chumorale
Ranicom
Concor

397
302
196
94
60
50
50
47
47

Sinomarin
Remdesivir
Tab- vid D
Bicarbonate
Ascorbic acid
Pantoprazole
Imipenem
Vitamin C
Ciprofloxacin

122
108
100
47
62
60
33
32
20

Sasia e
barërave në 5
reparte, mars
2021
260

Ciprofloxacin
Vitamin C
Remdesivir
Pantoprazole
Tab- vid D
Levofloxacin
Nahco3
Sinomarin
Bisoprolol 5 mg

Burimi: Të dhënat nga fletoret e punës së Kryeinfermiereve në Kliniken infektive të QKUK-së.

28 https://www.evropaelire.org/a/remdesivir-kosove-koronavirus-/30966927.html
29 https://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/niveli-i-pagave-ne-kosove-2020
30 Auditimi nuk ka mundur të siguroj se këto informata janë të sakta dhe të plota, megjithatë këto shenime nga
kryeinfermierët kanë qenë informatat e vetme lidhur me sasinë e barërave të blera nga pacientët.
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Nga tabela e mësipërme vërejmë se pacientët me COVID-19 të shtrirë për trajtim në kliniken
infektive të QKUK-së për tre muajt e parë të vitit 2021 kishin blerë 456 injeksione të barit
‘Remdesivir’.
Nga shënimet individuale të personelit shëndetësor në fletore pune kemi gjetur se pacientët
COVID-19 në Klinikën Infektive kanë blerë në vazhdimësi sasi dhe lloje të ndryshme të
barërave si të atyre nga LEB e poashtu edhe jashtë saj (Shtojca 3). Nga shënimet në fletoret
e punës së infermiereve të Klinikës Infektive është e vështirë të dihet me saktësi numri i
barërave të blera nga pacientët duke e pasur parasysh intenzitetin, volumin e madh dhe
natyren e vështirë të punës që kanë pasur gjatë gjithë kësaj periudhe emergjente, por edhe
vështirësinë që shënimet të mbahen në fletore pune.

Furnizimi me barna dhe materiale mbrojtëse në Spitalin Rajonal të Pejës
Spitali Rajonal në Pejë është nën menaxhimin e ShSKUK-së dhe pothuajse të gjitha furnizimet
me barna, materiale mbrojtëse, pajisje apo materiale tjera shpenzuese i bënë nga ShSKUK-ja. Ky
spital planifikimin për barna nga LEB e bënë çdo vit duke llogaritur mesataren e shpenzimeve
të vitit paraprak dhe duke analizuar kërkesat e reparteve në spital. Derisa barnatorja gjatë
planifikimit konsideron vetëm barnat të cilat janë në LEB, ajo nuk e konsideron shpenzimin e
barërave të cilat janë blerë nga pacientët. Gjatë periudhës së pandemisë, planifikimi për barna
është bërë sipas Udhërrëfyesit Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e pacientëve COVID-19.
Infermierët e reparteve COVID-19 në spitalin e Pejës i kanë regjistruar në dokumente fizike regjistra vetanak, barërat të cilat i ka ofruar spitali dhe barërat të cilat i kanë blerë pacientët me
COVID-19. Gjatë analizës së terapisë e cila iu është dhënë pacientëve kemi gjetur së pacientët
gjatë trajtimit në spital janë udhëzuar që të blejnë disa nga barnat e terapisë së përshkruar
për trajtimin e tyre. Ne kemi ekzaminuar një mostër të përzgjedhur për tre muaj të listës
së barërave të pacientëve me COVID-19 në repartin e infektives së këtij spitali nga të cilat
shënime kemi gjetur se disa nga barërat ishin blerë nga pacientët (Tabela 3).
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Tabela 3: Sasia dhe lloji e barërave të blera nga pacientët në repartin e infektives së spitalit të
Pejës (gusht 2020, dhjetor 2020 dhe mars 2021).

Lloji i barërave
Fraksiparin
Paracetamol
Vitamin C 500mg
B-Complex
Ravivo 500mg
Rendesivir
Imipenem
Zink
vitamin D
Aspirin
Ciprofaksin
Azitramicine
Insulim
Metramizol
Levofloxacine 500
Fluconazole
Ciprimol 75mg
O2

124 Pacientë
mars 2021
56
56
3
14
3

152 Pacientë
dhjetor 2020
29
80
69

159 Pacientë
gusht 2020
40
77
72
6

13
2
3

48
54

47
54
12
5
3
10

4

11
2
2

8

34
2
3
24
1
7
12
4
6
3

Burimi: Të dhënat e përmbledhura nga shenimet e repartin e infektivës së spitalit të Pejës

Nga tabela e mësipërme vërejmë se pacientët me COVID-19 në repartin e infektives së spitalit
të Pejës kanë blerë në vazhdimësi disa nga barërat për trajtimin e këtij virusi. Duke pasur
parasysh se në spitalin e Pejës ka pasur pacientë duke u trajtuar edhe në repartet tjera të këtij
spitali, mund të konsiderojmë se sasia e barërave të blera nga pacientët është më e madhe
se sasia e prezantuar në këtë tabelë. Shqetësim shtesë është fakti se në të tri këto periudhat
e ekzaminuara pacientët me COVID-19 në repartin e infektivës së spitalit të Pejës përveç
barërave tjera kanë blerë edhe sasi të Oksigjenit dhe të cilat sasi është dashtë të sigurohen nga
spitali, njëjtë sikur që është dashtë të sigurohen edhe barërat për trajtimin e këtyre pacientëve.
Gjatë auditimit në spitalin e Pejës, kemi analizuar disponueshmërinë e rezervave të barërave
në barnatoren e këtij spitali të nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Gjatë
analizës së kartelave të artikujve kemi gjetur se gjatë furnizimit me barna kishin ndodhur
disa shkëputje ku për disa ditë rresht për barëra të caktuara kishte pasur mungesë në depon
e barnatores në Pejë. Ky është indikacion se furnizimi me barëra që i ka ofruar spitali përveç
që nuk ka qenë i mjaftueshëm në llojin e barërave, ka pasur shkëputje edhe në furnizimin me
barërat e ofruar për pacientë. Kjo kishte ndodhur për shkak të koordinimit jo të mjaftueshëm,
vështirësive për kontraktim të barërave (psh. Favipiravir), për shkak të mungesës së këtyre
barnave në tërë territorin e vendit, apo edhe arsye tjera. Në tabelen 4 kemi paraqitur vetëm
disa shembuj nga mostra audituese të mungesës së barnave në spitalin e Pejës.
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Nga analizimi i një mostre prej tri kartelave të barnatores në Spitalin Rajonal të Pejës kemi
gjetur se ka pasur mungesë të barërave në data të caktuara nga lista e barërave të ofruara
për pacientët me COVID-19. Mos furnizimi pa shkëputje me llojet e barërave COVID-19
të cilat spitali i kishte ofruar pacientëve tregonë se sasia e këtyre barërave nuk ka qenë në
vazhdimësi e mjaftueshme për të siguruar terapi të pandërprerë me këto barëra. Bazuar në
intervistat audituese me zyrtarët e barnatores së spitalit të Pejës kjo kishte ndodhur për shkak
të mungesës së këtyre llojeve të barnave në gjithë territorin e vendit. Në tabelën në vijim janë
prezantuar disa raste për periudha të caktuara kur ka pasur shkëputje në furnizim me barërat
për trajtimin e pacientëve me COVID-19.
Tabela 4: Mungesa e barërave në spitalin e Pejës për trajtimin e pacientëve COVID-19.

Favipiravir 200mg
Mungesa nga data
Deri me datën
23.12.2020
01.01.2021
04.02.2021
nuk ka informacione
IMIPENEM+CILASTATINE plv per sol per inj 500mg+
Mungesa nga data
Deri me datën
10.09.2020
19.10.2020
10.11.2020
30.11.2020
16.12.20202
26.02.2021
Burimi: Kartelat e barërave të Barnatores së spitalit të Pejës.

Nga tabela e mësipërme vërejmë se rezervat e barit ‘Favipiravir’ kanë munguar në dy
periudha të ndryshme, njëra në dhjetor 2020 prej 8 ditësh, ndërsa mungesa tjetër është nga
data 04 shkurt, por që nuk kemi gjetur shenime nëse ka pasur furnizim pas kësaj date, ndërsa
ekzaminimi auditues ka qenë me datën 28/04/2021. Nga analiza e disponueshmërisë së
barërave në spitalin e Pejës dhe duke pasur parasysh se deri në fund të marsit 2021, ShSKUKja kishte në dispozicion rezerva të barërave ‘Favipiravir’ konsiderojmë se deri te mungesa e
këtij bari në këtë spital ka ardhur si pasojë e planifikmit apo organizimit jo të mirë. Përderisa,
në këtë spital gjatë muajit mars 2021 janë trajtuar mesatarisht në ditë rreth 80 pacientë me
COVID-19 nga totali prej rreth 800 pacientë sa trajtoheshin në të gjithë spitalet COVID-19 të
vendit. Nga analizimi i dy mostrave tjera audituese të kartelave të barërave kemi gjetur se
bari ‘Imipenem + Cilastatine plv per sol per inj 500mg+’ ka pasur mungesë të rezervave në
tri periudha të ndryshme gjatë pandemisë. Mungesa e parë kishte qenë në fillim të shtatorit
2020 prej nëntë (9) ditësh kur numri i pacientëve me COVID-19 kishte pasur rënie në rreth 200
pacientë në të gjithë ShSKUK-në, mungesa e dytë kishte zgjatur për 20 ditë të nëntorit 2020
kur numri i pacientëve me COVID-19 kishte pasur rritjen më të madhe me një mesatare prej
800 – 900 pacientë, ndërsa mungesa e tretë kishte zgjatur për dy muaj e 10 ditë, respektivisht
nga data 16/12/2020 deri me datën 26/02/2021.
Nga analiza e të dhënave lidhur me shpenzueshmërinë e barërave dhe rezervat e tyre kemi
vërejtur se disa spitale tjera rajonale kanë pasur në dispozicion sasi të këtij bari dhe kanë
shpenzuar gjatë periudhës, mirëpo ka munguar një koordinim i përbashkët me qëllim të
këmbimit efektiv dhe të shpejtë të këtij bari në mes të spitaleve për pasojë të së cilës një numër
i pacientëve COVID-19 në spitalin e Pejës ishte detyruar që t’i blejnë këto barëra.
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Më tutje, gjatë auditimit në repartit infektiv të spitalit të Pejës kemi analizuar kartelat ditore të
barërave të cilat u janë dhënë pacientëve me COVID-19 për blerje dhe kemi gjetur se vetëm në
këtë repart janë udhëzuar 18 pacient që t’i blejnë barërat që mungojnë në këtë spital. (Tabela 5).
Tabela 5: Të dhëna nga kartelat e barërave për t’u blerë nga pacientët COVID-19 në repartin
infektiv të spitalit të Pejës gjatë ditës së auditimit (21/04/2021-29/04/2021).

Emeritmi

Doza (sasia)

Fraksiparin
vitamin D
Vitamin C
Astramicin
Aspirin
Pantroprazol
Ranisan
levofloxacin
B-complex ampula
levofloxacin
Ranitol
Gjiplera per insulim
Beviplex
Mabason 40mg
Hemaparin forte
Amikacin 500 mg
Urbasom
Tacilozamab

10
1
26
1
1
6
25
9
47
29
15
2
1
1
2
2
1
6

Burimi: Kartelat e barërave për t’u blerë nga pacientët COVID-19 në repartin infektiv të spitalit të Pejës për datën
21/04/2021.

Nga shënimet e përmbledhura në tabelën e mësipërme, vërejmë sasi të madhe të barërave
të cilat janë blerë nga pacientët për një ditë të vetme në repartin infektiv të spitalit të Pejës i
cili repart ka në total 20 shtretër spitalor, 16 prej të cilëve janë për trajtim spitalor, ndërsa 4
shtretër janë për pranimim e pacientëve. Shqetësim shtesë është fakti se në datën e ekzaminuar,
pacientët me COVID-19 në repartin e infektives së spitalit të Pejës përveç barërave tjera kanë
blerë edhe ‘Gjilpëra për insulinë’.
Mungesa e rezervave të këtyre barërave ka pasur për pasojë që pacientët me COVID-19 t’i blejnë
këto barëra me financimin e tyre vetanak ose ata që nuk kanë pasur financa të mjaftueshme
nuk kanë mundur t’i blejnë këto barëra. Edhe përkundër faktit se reparti infektiv i spitalit të
Pejës barërat e blera nga pacientët i regjistron në kupon të veçantë për secilin pacient veç e
veç, ne nuk kemi gjetur shenime të përmbledhura të sasisë dhe llojit të barërave të blera nga
pacientët, ndërsa ka qenë e vështirë për auditorët të sigurojnë se këto shenime janë të sakta
dhe të plota.
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Furnizimi me barna dhe materiale mbrojtëse në Spitalin Rajonal të Prizrenit
Spitali i Përgjithshëm në Prizren është nën menaxhimin e ShSKUK-së dhe pothuajse të
gjitha furnizimet me barna, materiale mbrojtëse, pajisje apo materiale tjera shpenzuese i
bënë nga ShSKUK-ja. Barnatorja e këtij spitali planifikimin për barna nga LEB e bënë çdo vit
duke llogaritur mesataren e shpenzimeve për pesë vitet e fundit dhe në bazë të mesatares
se shpenzimeve për një vit atëherë planifikon shpenzimin për vitin vijues, ndërsa gjatë
periudhës së pandemisë është shtuar edhe planifikimi i barërave sipas Udhërrëfyesit Klinik
për menaxhimin dhe trajtimin e pacientëve COVID-19.
Në spitalin e Prizrenit kemi analizuar fletëhargjimet e barnave të repartit të infektives në këtë
spital për periudhën 01/04/2021 – 18/04/2021 në të cilat janë regjistruar barërat të cilat janë
përdorur për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Nga këto dokumente kemi identifikuar se
ka pasur mungesë të barërave dhe si pasojë pacientët janë udhëzuar që të blejnë këto barëra
me financimin e tyre individual (Tabela 6).
Tabela 6: Mungesa e barërave në spitalin e Prizrenit për trajtimin e pacientëve COVID-19.

Lloji i barërave të blera nga pacientët për
periudhen 01/04/2021 – 18/04/2021
Nacl 0.9/100
Sol Maxicum
op Ranisan
Mociflamxacine
Fraksiparine
Clemil
Metranidazole
Roxipime
Ciprofloxacine
Levofloxacine
Pamitramizole
Ramitlo
Pantoprazole
Favipiravir
Vankomycine
tocilizumab
Imipenem
Albumine

Sasia e barërave të blera nga pacientët
për periudhen 01/04/2021 – 18/04/2021
2,090
74
493
61
283
97
81
101
68
21
11
90
46
2
26
2
21
24

Burimi: Fletëhargjimet e barërave të repartit infektiv në spitalin e Prizrenit 01/04/– 18/04/2021

Nga tabela e mësipërme vërejmë se pacientët në repartin e infektives së spitalit të Prizrenit
kanë blerë në vazhdimësi disa nga barërat dhe materialet medicinale për trajtimin e këtij
virusi. Duke pasur parasysh se në spitalin e Prizrenit ka pasur pacientë me COVID-19 duke u
trajtuar edhe në repartet tjera të këtij spitali, mund të konsiderojmë se sasia e barërave të blera
nga pacientët është më e madhe se sasia e prezantuar në këtë tabelë.
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Tabela 7: Të dhëna nga kartelat e barërave për t’u blerë nga pacientët COVID-19 në repartin
infektiv të spitalit të Prizrenit gjatë dites së auditimit (14/04/2021)

Emeritmi

Doza (sasia)

Fraksiparin
Pantroprazol
Ranisan
levofloxacin
levofloxacin
Ranitol
Nacl
sistem per infuzion
Roxipime
Cipofracine
maxicin 0.5 mg

22
6
28
2
1
3
116
86
8
4
10

Burimi: Kartelat e barërave për t’u blerë nga pacientët COVID-19 në repartin infektiv të spitalit të Prizrenit për datën
14/04/2021.

Nga tabela e mësipërme me të dhëna nga kartelat e barërave për t’u blerë nga pacientët
COVID-19 për një datë të vetme në repartin infektiv të spitalit të Prizrenit vërejmë një sasi
të madhe dhe disa lloje të barërave të blera nga pacientët COVID-19. Analiza e të dhënave
të ekzaminuara në dy tabelat e mësipërme (Tabelat 6 dhe 7) paraqet shqetësime shtesë nga
mungesa e sistemeve për infuzion, mungesa e Nacl 0.9/100 dhe Sol.Maxicum për faktin se
bazuar në analizat e stokut farmaceutik të ShSKUK-së dhe të githa intervistat audituese nuk
ka pasur indikacione të mungeses së këtyre materialeve në stokun farmaceutik dhe as në
tregun farmaceutik të vendit.

Konkluzion
Institucionet shëndetësore dhe në veçanti Ministria e Shëndetësisë nuk kanë arritur ti
sigurojnë barërat e nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID -19 edhe pse ka qenë
obligim institucional mbulimi i shpenzimeve për trajtimin e tyre deri në shërimin e plotë.
Blerja e barërave nga pacientët me COVID-19 si atyre të hospitalizuar e poashtu edhe atyre
me ‘simptoma të buta’ që janë trajtuar në shtëpi tregon faktin që inistitucionet publike nuk
kanë arritur t’iu ofrojnë medikamentet dhe bazën materiale të nevojshme. Blerja e barërave
nga pacientët me ‘simptoma të buta’ që janë trajtuar në shtëpi e poashtu edhe atyre të
hospitalizuar përveç kostos financiare për blerjen e barërave ka nënkuptuar edhe vështirësi
shtesë logjistike për secilin pacient veç e veç duke pasur parasysh se gjatë infeksionit është
dashur t’i nënshtrohen izolimit. Pacientët të cilët kanë qenë të detyruar të dalin në barnatoret
lokale për furnizim me barëra apo të dërgojnë kujdestarët e tyre t’i blejnë këto barëra gjatë
trajtimit të tyre kanë paraqitur rrezik shtesë për përhapjen e virusit COVID-19. Mungesa
e informatave dhe dokumenteve nëse janë përgatitur plane veprimi për identifikimin dhe
trajtim të pacientëve me COVID-19, duke siguruar medikamentet dhe bazën materiale të
nevojshme krijon vështirësi për vendimmmarrjen e duhur për menaxhimin e situatës.

19

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Mungesa e një sistemi efektiv të komunikimit të rregullt me barnatoret e klinikave dhe
spitaleve rajonale ka ndikuar në mungesa të barërave në spitale tjera për periudha të caktuara,
ndërsa spitale të caktuara të kenë rezerva apo vonesa në kontraktim duke mos projektuar
saktë shpenzueshmërinë e barërave në dispozicion me qëllim të kontraktimit paraprak. Kjo
ka qenë një ndër shkaqet e mos furnizimit të vazhdueshëm me të gjitha barërat e nevojshme
dhe si pasojë pacientët COVID-19 në mënyrë të vazhdueshme blejnë barna për trajtimin e
tyre.
Klinika Infektive e QKUK-së, spitalet e Prizrenit dhe Pejës mbajnë të dhëna individuale të
barnave të cilat i blejnë pacientët si në regjistrat e tyre që për nga forma dallojnë nga një
spital në tjetrin dhe njëherit mbajnë edhe kopjet e kuponave të cilët u ipen pacientëve apo
familjarëve të tyre për të blerë ato barëra. Mirëpo, këto spitale nuk i përpunojnë këto të dhëna
dhe nuk ua dërgojnë Barnatores Qendrore për të pasur informatë të plotë për barnat e blera
nga ana e pacienteve. Mungesa e informatave të plota lidhur me të gjitha barërat që u ipen
pacientëve COVID-19 shkakton vështirësi të kuptohet saktë dhe drejtë sasia a këtyre barërave
të aplikuara dhe njëherit është mungesë e informatave për planifikimet e ardhshme. Shenimet
të cilave iu është referuar ky raport auditimi lidhur me barërat nga fletore pune të personelit
infermieror, të shkruara me laps-kimik dhe të paformalizuara, nuk ofrojnë saktësi të plotë
sepse të njëjta nuk janë nga shenimet zyrtare. Të dhënat e ofruara në tabelat e paraqitura nga
fletore pune, në disa raste auditorët nuk kemi mundur t’i lexojmë në të cilat raste nuk i kemi
kalkuluar, prandaj mungesat e evidentuara reflektojnë në numër më të vogël të mungesave të
evidentuara sesa mungesat reale.

Rekomandim
Institucionet shëndetësore duhet të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme me kohë për
t’i siguruar medikamente për të gjithë pacientët COVID-19 si atyre të hospitalizuar e poashtu
edhe të atyre me ‘simptoma të buta’ që janë trajtuar në shërbimin primar shëndetësor, apo në
shtëpitë e tyre.
Barnatorja Qendrore të krijoj një sistem funksional të koordinimit dhe të sigurimit të barnave,
Pajisjeve Personale Mbrojtëse dhe materialeve tjera mjekësore në mënyrë që të mos ketë një
ndërprerje apo rrezikim të furnizimit të klinikave apo spitaleve. Klinikat e QKUK-së dhe
spitalet rajonale të sigurojnë se regjistrojnë të gjitha barnat të cilat shpenzohen nga pacientët
si të atyre të blera nga pacientët e poashtu edhe ato që janë siguruar nga institucionet
shëndetësore, informata këto të cilat duhet t’i dërgohen Barnatores Qendrore për planifikimet
në vijim.
Barnatorja Qendrore të zhvilloj një metodologji të planifikimit për barëra dhe materiale
shëndetësore të bazuar në nevojat reale që i kanë pacientët.

3.1.2. Planifikimi i llojit dhe sasisë së medikamenteve që i ipen
drejtpërdrejt pacientëve
Barnatorja Qendrore pasi t’i ketë pranuar kërkesat nga të gjitha spitalet/klinikat i konsolidon nevojat dhe
i prezanton ato për miratim te Drejtori i ShSKUK-së dhe te Bordi i Drejtorëve të ShSKUK-së. Spitalet
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rajonale, gjegjësisht repartet për sëmundje ngjitëse paraprakisht duhet të kenë sasi të mjaftueshme të
preparateve farmaceutike dhe jofarmaceutike për trajtimin e pacienteve me COVID-19.31 Komunat e
Kosovës janë të obliguara që të përgatisin plan-veprimin për identifikimin dhe trajtimin e pacientëve me
COVID-19, duke siguruar medikamentet dhe bazën materiale të nevojshme.32
Divizioni i farmacisë së MSh-së është përgjegjës për furnizimin e Qendrave Kryesore të
Mjekësisë Familjare (Tutje: QKMF) me medikamente dhe me pajisje në bazë të planifikimit të
rregullt për të gjithë materialin që ato e shpenzojnë, ndërsa kujdesen edhe për LEB për nivelin
dytësor dhe tretësor që nga planifikimi, shpërndarja dhe monitorimi. Divizioni farmaceutik
i MSh-së në fillim të paraqitjes së rasteve të para me COVID-19 kishte zhvilluar një plan
me nevojat tremujore të QKMF-ve dhe ShSKUK-së për medikamente, pajisje medicinale,
PPM dhe materiale tjera të nevojshme për t’u përballur me këtë pandemi.33 Një planifikim i
ngjajshëm ishte bërë edhe në fillim të muajit shtator 2020 ku përveç medikamenteve nga LEB
është planifikuar edhe furnizimi me medikamente jashtë kësaj liste si psh. furnizimi me 27,800
tableta 200 mg Favipiravir dhe 7,780 injeksion 100mg Remdesivir, të cilat ishin rekomanduar
edhe në Udhërrëfyesin Klinik të MSh-së dhe bazuar në rekomandimet e OBSh-së. Kërkesat
për medikamente tjera jashtë LEB-së për trajtimin e pacientëve COVID-19 kanë qenë edhe për
Vitamina-D, Zink B-Complex dhe barëra tjera varësisht zhvillimeve rreth trajtimit të pacientëve
me COVID-19. Edhe përkundër këtyre planeve, MSh-ja nuk ka arritur që të identifikojë saktë
dhe me kohë sasinë dhe llojin e medikamenteve të nevojshme për trajtimin e pacientëve me
COVID-19 përgjatë pandemisë për shkak se nuk ka zhvilluar plane në vazhdimësi, por edhe
për arsye se mënyra e trajtimit të pacientëve të infektuar ka ndryshuar vazhdimisht varësisht
nga arritja e njohurive të reja apo rekomandimet e institucioneve shëndetësore ndërkombëtare.
Për më tepër, Divizioni i Farmacisë së MSh-së nuk ka arritur të siguroj informata kthyese nëse
të gjitha nevojat për medikamente janë siguruar gjatë trajtimit të pacientëve me COVID-19
si në Kujdesin Primar Shëndetësor ashtu edhe në nivelet tjera të kujdesit shëndetësor.
Vështirësitë në identifikimin e këtyre nevojave janë si pasojë e mungesës së një sistemi të
komunikimit të rregullt dhe të vazhdueshëm përgjatë gjithë periudhës, i cili do të siguronte
se janë identifikuar dhe ofruar me kohë të gjitha medikamentet.
BQ-ja përmes sektorëve dhe Barnatoreve të Klinikave/Barnatoreve të Spitaleve që funksionojnë
në kuadër të saj bënë furnizimin e të gjitha klinikave të QKUK-së dhe spitaleve të përgjithshme
me produkte farmaceutike - barna dhe materiale tjera mjekësore të nevojshme për kryerjen
31

Plani i veprimit kunder gripit pandemik – 2013, gjendet në: https://msh.rks-gov.net/wp-content/
uploads/2013/12/1.Plani_i_veprimit_kunder_gripit_pandemik_final.pdf Mbështetet në detyrat dhe përgjegjësitë
që dalin nga Funksioni mbështetës 8 i Planit të reagimit kombëtar duke përfshirë edhe sigurimin e të gjithë
materialit tënevojshëm farmaceutik dhe jofarmaceutik me qëllim të veprimit sa më të drejtë dhe me kohë; Plani
i Reagimit Kombëtar / Vendimi për aktivizimin e planit kombëtar i datës 08/06/2020; Plani për Gatishmëri dhe
Reagim për 2019-Ncov (Faqe 32).
32 Ligji nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës
Neni 8 paragrafi 5, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Gjendet në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=30819
33 Institucionet shëndetësore publike kanë për obligim diagnostikimin dhe trajtimin e pacienteve me COVID-19,
ndërsa personave të prekur nga ky virus, Qeveria e ka për obligim që t’ua mbuloj shpenzimet e ekzaminimit
dhe ofroj shërbimet shëndetësorë në mënyre të menjëhershme dhe falas, pavarësisht nivelit të kujdesit publik
shëndetësor; Ligji nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës
së Kosovës, neni 8 paragrafi 5, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, gjendet në: https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=30819; Plani i veprimit kundër gripit pandemik (2013), Plani i Veprimit kundër Gripit
Pandemik, gjendet në: https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2013/12/1.Plani_i_veprimit_kunder_
gripit_pandemik_final.pdf
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e shërbimeve shëndetësore. Planifikimi mbështetet në kërkesat mujore të koordinuara me
spitalet për produkte të caktuara, ndërsa ata informojnë lidhur me sasinë të cilën e shpenzojnë,
por parashikimi dhe planifikimi ka qenë vështirë i parashikueshëm. Për barërat e reja që
paraqiten si nevojë e re për trajtimin e pacientëve me COVID-19 nevojitet planifikim i ri për
furnizim dhe shpejtësia e furnizimit mandej varet nga shpejtësia e zhvillimit të procedurave
të prokurimit dhe liferimi i barërave.
Zhvillimet në gjithë botën në mënyrën e trajtimit të pacientëve me COVID-19 kanë ndikuar
edhe në Kosovë që në situata të caktuara të ketë vështirësi në furnizimin me barëra të llojeve të
caktuara. Janë gjithsej 33 barëra në forma dhe doza të ndryshme të cilat janë në Udhërrëfyesin
Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e pacientëve COVID-19. Sa i përket barnave të cilat
janë jashtë LEB-së bordi drejtues i ShSKUK-së në mbledhjen e datës 29/09/2020 ka marrë
vendim që gjatë periudhës së pandemisë ka autorizuar drejtorin e përgjithshëm të ShSKUKsë që të shfrytëzohet buxheti në dispozicion për blerjen e barnave dhe materialeve medicinale
për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Gjatë pandemisë ka pasur kërkesa të vazhdueshme
edhe të njësive të ShSKUK-së, kërkuese nga BQ-ja për furnizim me barna jashtë LEB-së për
trajtimin e pacientëve, mirëpo ka shumë barna nga kjo listë që janë përdorur për trajtimin
e pacientëve me COVID-19. Bazuar në këto kërkesa BQ-ja ka inicuar procedura për t’u
aprovuar nga menaxhmenti i ShSKUK-së, medikamente këto të cilat kanë qenë të dëshmuara
në praktikat e shteteve të rajonit edhe më gjerë për trajtimin e pacientëve me COVID-19 apo
rekomanduar nga institucionet ndërkomëtare shëndetësore si OBSh-ja etj. Një shembull i
ngjajshëm është me produktin Tocilizumab 200mg/10ml, produkt ky i cili është i aprovuar
për trajtimin e pacientëve me artrit reumatik, ndërsa bazuar në Udhërrëfyesin Klinik, si dhe
rekomandimet e fundit nga OBSh-ja, për trajtimin e pacientëve me COVID-19.34 Kjo ishte një
çasje deri në aprovimin e Udhërrëfyesit Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19, një
dokument ky i aprovuar nga MSh-ja, lidhur me barërat për trajtimin e pacientëve të infektuar
me COVID-19.35
Qëllimi i këtij Udhërrëfyesi Klinik për trajtim mbështetës dhe antiviral të personave të dyshuar,
të konfirmuar dhe kategorive të pacientëve të spitalizuar me COVID-19 ka arsyeshmëri të
rëndësishme klinike me qëllim për trajtimin e pacientëve bazuar në dëshmi në mënyrë që të
minimizohen dhe të shmangen efektet e trajtimit eventual joadekuat si dhe të bëhet unifikimi
i trajtimit gjatë menaxhimit të pacientëve me këtë patologji.36 Edhe përkundër ndryshimeve
të shpeshta të protokoleve shëndetësore në praktikat botërore për trajtimin e pacientëve
me COVID-19 apo rekomandimet nga institucionet ndërkomëtare shëndetësore si OBSh-ja,
Udhërrefzesi Klinik i aprovuar nga MSh-ja nuk ishte rishikuar asnjëherë për t’u rifreskuar me
medikamente të reja apo udhëzime të reja për trajtim të pacientëve me COVID-19. Kjo kishte
vështirësuar planifikimin e llojit dhe sasisë së medikamenteve të nevojshme për trajtimin e
pacientëve me COVID-19. BQ-ja gjatë gjithë kohës i përcjell rekomandimet nga ana e OBSh-së
34 Reparti i Infektivës në spitalin e Pejës si repart i kujdesit intensiv ku tek shumica e pacientëve është dashur të
përdoret edhe terapia me barërat ‘Remdesivir’ dhe ‘Favipiravir’, ndërsa ‘Tocilizomabin’ nuk e kanë përdor
sepse nuk ka qenë i qasshëm shumë dhe po ashtu nuk kanë pasur mundësi të bëjnë disa analiza të cilat do të ua
kishin mundësuar përdorimin e tij si p.sh. ngritja e interlokinës 6 (stuhia interleukinike), ndërsa nuk kanë pasur
mundësi te aplikojnë Oksigjen ‘High Flow’, por të njëjtit pacient i kanë dërguar në repartin e pulmologjisë për të
cilët janë vendosur në CPAP për trajtim të mëtejshëm.
35 Udhërrëfyesi Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19, gjendet në: https://omk-rks.org/wp-content/
uploads/2020/08/Udh%C3%ABrr%C3%ABfyesi-Klinik-Menaxhimi-dhe-trajtimi-i-COVID-19.pdf
36 Katitulli 2 i Udhërrëfyesit Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19, gjendet në: https://omk-rks.org/
wp-content/uploads/2020/08/Udh%C3%ABrr%C3%ABfyesi-Klinik-Menaxhimi-dhe-trajtimi-i-COVID-19.pdf
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lidhur me përdorimin e barërave dhe mos përdorimin e tjerëve, ndërsa procedimi për blerje
të një bari të ri bëhet pas rekomandimit nga Komiteti i ShSKUK-së të cilat vijnë si rrjedhojë e
analizave të udhëzimeve të OBSh-së.37
Metodologjia e aplikuar nga institucionet shëndetësore për planifikimin e llojit të sasisë së
nevojshme të barërave për trajtimin e pacientëve me COVID-19 mundëson planifikim vetëm
bazuar në kërkesat e pranuara nga klinikat – mjekët klinicistë, respektivisht shpenzuesmërinë
e regjistruar në barnatoret e klinikave - spitaleve, por jo edhe bazuar në barërat të cilat ju ipen
drejtpërdrejt pacientëve.38 Mungesa e aplikimit dhe azhurnimit të një protokoli shëndetësor /
udhërrëfyesi klinik për trajtimin e pacientëve ka krijuar vështirësi shtesë në planifikimin dhe
sigurimin e sasisë dhe llojit të medikamenteve të nevojshme. Kjo përveç tjerash ka shkaktuar
sfida edhe tek stafi profesional duke konsideruar se një protokoll i unifikuar, hartuar nga
profesionistët do t’i ndihmonte ata me ndryshimet nëse ndodhin në mënyrën e trajtimit
dhe terapitë e aplikuara për pacientët COVID-19. Një protokol i hartuar nga profesionistët
do të ndihmonte shumë në freskimim e shpejtë dhe me kohë lidhur me risitë në trajtimin e
pacientëve me COVID-19 në botë duke përfshirë edhe metodat se kur të ipet medikamenti
i caktuar, si të aplikohen medikamentet apo tek cilët pacientë të aplikohet.39 Bazuar në
intervistat audituese me shefin e Klinikës Infektive në spitalin e Prizrenit dhe të Pejës njëherit
edhe infektolog në këto spitale, ‘Udhërrëfyesi Klinik’ aktual është aplikuar jo shumë në mbarë
territorin e Kosovës për faktin se i njëjti nuk është rifreskuar me të dhëna të reja, por edhe
për faktin se i njëjti tregon për barërat ‘antiviral’, ndërsa problemet kryesore tek pacientët me
gjendje të vështirë shëndetësorë si pasojë e COVID-19 janë internistike, kardio-pulmonare,
neurologjike, psikiatrike (ku duhet të konsultohet shpejtë edhe kirurgu për shkak të tromboembolive).40 Sipas intervistave të njëjta mos aplikimi i një Udhërrëfyesi apo Protokoli të
unifikuar ka ndikuar edhe në llojin e terapisë së aplikuar në faza të ndryshme të trajtimit të
pacientëve me COVID-19 dhe në shumë raste adresimi me vonesë i pacientëve me gjendje të
rënduar për ndihmë në spitale ku ardhja për trajtim në spital në fazë shumë të vonshme41 të
sëmundjes e vështirëson shumë trajtimin.42
Një ndër pengesat që ndikojnë në mosplanifikimin e saktë të sasisë dhe llojit të medikamenteve
të nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19 është fakti se mungojnë informatat se
sa është sasia dhe lloji i medikamenteve të cilat u ipen pacientëve përfshirë edhe ato të cilat
nuk mund të sigurohen nga institucionet shëndetësore por të cilat i blejnë vetë pacientët. Kjo
ndodhë sepse medikamentet e aplikuara tek pacientet regjistrohen drejtpërdrejt për secilin
pacient veç e veç, ndërsa të njëjtat informata nuk grumbullohen dhe si të përmbledhura
t’i dërgohen BQ-së për planifikim të mëtejshëm si të barërave nga LEB, e poashtu edhe të
barërave jashtë kësaj liste.

37 Intervista audituese me drejtoreshën e Shërbimit Klinik Farmaceutik të ShSKUK-së.
38 Intervista audituese me drejtoreshen e Shërbimit Klinik Farmaceutik të ShSKUK-së.
39 Intervistat audituese me shefat e reparteve të Klinikës Infektive në spitalin e Prizrenit dhe spitalin e Pejës, njëherit
infektolog pranë këtyre spitaleve.
40 Po aty.
41 Intervista audituese me shefin e repartit të klinikes infektive në spitalin e Pejës dhe njëherit infektolog pranë
këtij spitali “Vështirësi e madhe është tek pacientet te cilët nuk janë paraqitur me kohe por deri ne momentet e
fundit dhe kur humb pranima mushkërorë atëherë pacientit i vështirësohet shumë frymëmarrja dhe shkaktohen
vështirësi të mëdha edhe në trajtimin klinik.
42 Intervista audituese me shefin e repartit të Klinikës Infektive në spitalin e Prizrenit dhe njëherit infektolog pranë
këtij spitali.
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Probleme për planifikimin sa më të saktë të medikamenteve është edhe mosfunksionalizimi i
të gjitha moduleve të Sistemit për Menaxhimin e Stokut Farmaceutik (SMSF) për regjistrimin
e medikamenteve. BQ-ja bënë menaxhimin e medikamenteve dhe materialit shpenzues
nëpërmes SMSF-së, një sistem elektronik ky i cili është i shtrirë edhe në BK-të dhe BS-të. Ky
sistem është instaluar nga MSh-ja mbi të cilin BQ-ja operon dhe menaxhon me medikamente dhe
material medicinal si hyrjet, daljet, raportet e stokut, raportet e furnizimit etj, por që nuk është
funksionalizuar moduli për regjistrimin e barërave që i ipen pacientit. Mosfunksionalizimi i
këtij moduli ndikon të mos ketë informata të përmbledhura nga sistemi elektronik (SMSF)
lidhur me medikamentet që i ipen pacientit dhe kjo anasjelltas ia pamundëson BQ-së të ketë
informatat e sakta dhe me kohë lidhur me shpenzueshmërinë e barërave që i ipen pacientëve.
Në praktikën e tanishme kërkesat javore si dhe në raste emergjente ditore nga klinikat/
repartet kërkohet që të shënojnë të dhënat e stokut momental si dhe sasinë e kërkuar javore/
ditore, ndërsa kërkesat e barnatoreve klinike drejtuar BQ-së janë bazë për identifikimin në
shpenzueshmërinë duke vazhduar me procedurat vijuese të furnizimit. Kjo praktikë që tani
aplikohet ofron informata për sasinë e barërave të cilat shpenzohen, bazuar në regjistrat e
shpenzueshmërisë së medikamenteve në BK-të/BS-të përkatëse ku janë vetëm medikamentet
të cilat janë furnizuar nga BQ-ja.
Informatat e sakta të përmbledhura lidhur me sasinë dhe llojin e barërave që aplikohen tek
pacientët do të ndihmonte BQ-në në identifikimin e saktë të sasisë dhe llojit të medikamenteve
të nevojshme për trajtimin e pacientëve. Mungesa e këtyre informatave e pamundëson BQ-në
që të hartoj kërkesa të sakta për medikamentet e nevojshme dhe njëkohësisht pamundëson
edhe identifikimin e sasisë së përmbledhur të medikamenteve të cilat i blejnë vetë pacientët.
Kjo shkëputje e përcjelljes së informatave e pamundëson të dihet nëse pacientët janë
trajtuar me medikamente si atyre të LEB-së e poashtu edhe atyre jashtë Listes Esenciale të
blera individualisht nga vet pacientët, me burime vetanake të financimit. Kjo njëherit është
informatë e cila mungon në BQ për të ditur shpenzueshmërinë e saktë të medikamenteve,
informatë kjo elementare për një planifikim të saktë të llojit dhe sasisë së medikamenteve të
nevojshme.

Konkluzion
Mungesa e informatave të sakta lidhur me sasinë dhe llojin e medikamenteve dhe materialit
tjetër medicinal të nevojshëm për trajtimin e pacientëve me COVID-19 ndikon që planifikimi
të jetë i mangët dhe për pasojë edhe furnizimi me barërat përkatëse të mos plotësoj
nevojat në plotësi. Sigurimi i informatave të sakta dhe me kohë do ta ndihmonte BQ-në në
identifikimin e sasisë dhe llojit të barërave të cilat ju jepen pacientëve, respektivisht barërat
të cilat sigurohen nga institucionet shëndetësore dhe barërat të cilat i blejnë vetë pacientët.
Mungesa e rishikimeve të Udhërrëfyesit Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e pacientëve
me COVID-19’ krahas ndryshimeve në protokolet e trajtimit të pacientëve nga institucionet
shëndetësore ndërkombëtare me reputacion të lartë ka ndikuar në vështirësi për identifikimin
paraprak të medikamenteve të nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19.
Mungesa e rishikimeve të Udhërrëfyesit Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e pacientëve
me COVID-19’ krahas ndryshimeve në protokolet e trajtimit të pacientëve nga institucionet
shëndetësore ndërkombëtare me reputacion të lartë ka ndikuar në vështirësi për identifikimin
paraprak të medikamenteve të nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19.
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Auditimi i përfomancës i kryer në vitin 2017 lidhur me Sistemin Informativ Shëndetësor
(SISH-in) ka nxjerrur në pah se ky sistem nuk ka qenë plotësisht funksional. Si pasojë e mos
funksionalizimit të këtij sistemi ka ndikuar edhe në problemet e evidentuara gjatë menaxhimit
të pandemisë COVID-19. Mos integrimi i SMSF-së në SISH shkakton pamundësinë e
planifikimit adekuat për sigurimin e barnave dhe pamundëson ofrimin e shërbimit adekuat
tek pacientët.

Rekomandim
SHSKUK-ja të regjistroj saktë të gjitha barërat të cilat aplikohen tek pacientët si ato të siguruara
nga lista esenciale e barërave e poashtu edhe ato të blera nga pacientët me qëllim të sigurimit
të informatave të përmbledhura saktë për planifikimin e llojit dhe sasinë e barërave që u jepet
drejtpërdrejt pacientëve.
Sistemi i Menaxhimit të Stokut Farmaceutik (SMSF) të integrohet plotësisht në Sistemin
Informativ Shëndetësor (SISH) për të mundësuar planifikim adekuat për sigurimin e barnave
dhe mundësuar ofrimin e shërbimit adekuat tek pacientët.
Udhërrëfyesi Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e pacientëve me COVID-19 si bazë
për sigurimin e llojit të barërave të nevojshme për pacientët, duhet të rishikohet krahas
ndryshimeve në protokolet e institucioneve shëndetësore ndërkombëtare.

3.1.3. Koordinimi i institucioneve përgjegjëse për të siguruar
furnizimet e nevojshme me medikamente dhe materiale
tjera të nevojshme për trajtimin e pacientëve COVID-19
Njësitë farmaceutike duhet t’i koordinojnë me kohë kërkesat nga të gjitha spitalet/klinikat të cilat i
konsolidojnë krahas nevojave me qëllim të furnizimit të qëndrueshëm të institucioneve shëndetësore me
medikamente, PPM, pajisje dhe materiale tjera medicinale të nevojshme për t’u përballur me pandeminë
COVID-19.
Divizioni i farmacisë së MSh-së furnizon QKMF-të me medikamente dhe me pajisje në bazë
të planifikimit të rregullt për të gjithë materialin që ato e shpenzojnë, ndërsa kujdesen edhe
për LEB-in për nivelin dytësor dhe tretësor që nga planifikimi, shpërndarja dhe monitorimi
përmes së cilës synohet që të gjithë qytetarëve të Kosovës t’u ofrohen barnat për të cilat kanë
nevojë. BQ-ja përmes sektorëve dhe barnatoreve klinike që funksionojnë në kuadër të saj
duhet të bëjë furnizimin e të gjitha klinikave të QKUK-së dhe spitaleve të përgjithshme me
produkte farmaceutike - barna dhe materiale tjera mjekësore të nevojshme për kryerjen e
shërbimeve shëndetësore.
Gjatë pandemisë ka pasur kërkesa të vazhdueshme të njësive kërkuese nga BQ-ja për
furnizim me barna jashtë LEB-së bazuar në të cilat është inicuar procedura për t’u aprovuar
nga menaxhmenti, barëra këto të cilat kanë qenë të dëshmuara në praktikat e shteteve të
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rajonit, por edhe më gjerë. Kjo ishte një çasje deri në aprovimin e Udhërrëfyesit Klinik për
menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19.43
Kërkesat e pranuara për barna jashtë LEB-së bazuar në Udhërrëfyesin Klinik në lidhje
me trajtimin e pacientëve COVID-19 kanë qenë për barërat Remdesivir, Favipiravir,
Vitamina-D, Zinku dhe B-Complex, etj. Edhe përkundër faktit se ekziston një komunikim i
kohëpaskohëshëm në mes të BQ-së dhe Barnatoreve të Klinikave/Barnatoreve të Spitaleve,
mungon një koordinim i strukturuar nëpërmes komunikimit të rregullt i cili përveç
identifikimit të sasisë dhe llojit të barërave për trajtimin e pacientëve me COVID-19 në stokun
e Barnatoreve të Klinikave/Barnatoreve të Spitaleve njëherit të bëjë edhe projeksione të
bazuara në shpenzueshmëri dhe faktorë të tjerë për periudhën në vijim se për sa kohë pritet
të mjaftojnë rezervat në dispozicion.
BQ-ja gjatë auditimit ka adresuar shqetësimet për mungesën e informatave dhe koordinimit
sistematik lidhur me sasinë e rezervave të barërave në dispozicion dhe projeksioneve lidhur
me periudhën se sa kohë planifikohet të ketë mbulueshmëri me ato barëra bazuar në sasinë në
dispozicion dhe ka zhvilluar një proces të rregullt informimi me të gjitha barnatoret e klinikave
dhe spitaleve rajonale (Tabela 8). BQ-ja edhe në të kaluarën ka mbledhur informata varësisht
sipas nevojës, por ky proces i sapofilluar do t’i ndihmoj të ketë informata të vazhdueshme
nga Barnatoret e Klinikave/Barnatoret e Spitaleve lidhur me rezervat dhe projeksionet e tyre
bazuar në trendin e shpenzueshmërisë me qëllim që të koordinoj aktivitetet për të siguruar
sasinë e barërave me kohë. Modeli i sapozhvilluar nga BQ-ja përfshinë identifikimin e barërave
të cilat BK-ja përkatëse i ka shpenzuar në tre muajt e fundit dhe identifikimin e barërave të
cilat nuk i ka pasur në dispozicion për muajt vijues (Tabela 8).

43

Udhërrëfyesi Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19, gjendet në: https://omk-rks.org/wp-content/
uploads/2020/08/Udh%C3%ABrr%C3%ABfyesi-Klinik-Menaxhimi-dhe-trajtimi-i-COVID-19.pdf
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Tabela 8. Shpenzueshmëria e barërave COVID-19 në të gjitha 8 spitalet që trajtojnë pacientët me
COVID-19 / përmbledhje e periudhës (janar– mars 2021) /Projeksioni bëhet veç e veç veç (Shtojca 6-8).

Emri Gjenerik

Doza&Vellimi

1
2
3

paracetamol
paracetamol*
ascorbic acid

4

ascorbic acid

5

Vitamin D3

6

Vitamin D3

Tableta: 500 mg.
Injeksion: 1g
Tableta: 500 mg
Injeksion: 500 mg/5
ml,
Forma orale10004000IU
Injeksion: 1000-4000IU
(300000IU)

7

Projeksion i
JANAR SHKURT MARS rezervave i
/2021
/2021
/2021 përmbledhur
Shtojca 6-8
20
20
6,910 muaj
3,428
5,090
8,312 muaj
250
1,700
2,590 muaj
1,890

2,390

3,990 muaj

7,030

6,800

5,900 muaj

287

795

1,042 muaj

Vitamin B-Complex Tabletë/

-

-

- muaj

8

Vitamin B-Complex Injeksion

11,810

6,960

16,057 muaj

9

azithromycin

129

605

1,044 muaj

-

-

- muaj

23,995

28,340

37,726 muaj

9,106

5,623

12,395 muaj

3,670

2,860

3,810 muaj

10,520

9,975

37,375 muaj

15,630

13,235

28,090 muaj

1,570
-

4,470
-

5,362 muaj
- muaj

47

158

322 muaj

10 azithromycin
11 enoxaparin

12 enoxaparin
13 heparin natrium
14 dexamethasone

15 methylprednisolone
16 Favipiravir
17 Remdesivir
18 tocilizumab

Kapsula: 500 mg
(anhidroze).
Tretësire orale: 200
mg/5 mL.
40 mg/0.4 mL;
Injeksion: ampulla
apo shiringë e parambushur
60 mg/0.6 mL;
Injeksion: ampulla
apo shiringe e parambushur
Injeksion: 5000 IU/
mL; në ampulla 1 mL.
Injeksion: 4 mg/ mL
në ampulla 1 mL
(si kripë dinatrium
fosfat).
Injeks:40mg/mL(si
sukcinat nat) në flakon
1mL monod & 5- mL
multi;
Tableta: 200mg
Injeksion: 100mg
Koncentrat për
Tretësirë për infuzion
200 mg/10 ml;
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Tabela 8.1 Antimikrobikët e tjerë të cilat janë duke u aplikuar për pacientët COVID-19

Emri Gjenerik

Doza&Vellimi

1

Ciprofloxacine

200mg/100ml; sol
per inf.

2

Imipenem+
Cilastatine

4

JANAR SHKURT
/2021
/2021

MARS
/2021

Projeksion
i rezervave

395

-

4,350

muaj

500mg+500mg; amp

2,115

9,603

22,695

muaj

Vancomycine

500mg; amp

4,420

2,600

4,250

muaj

5

Ceftraxone

1g pluhur për
solucion për
injekcion

32,275

39,225

51,910

muaj

6

Piperacilin/
tazobactam

4.0+0.5 g pluhur për
infuzion

1,670

1,440

2,678

muaj

Burimi: BQ-ja, Tabela sipas metodologjisë së re për verifikmin e rezervave të barnave të aplikuara për pacientët
COVID-19 dhe projeksioni i sasisë rezervë për periudhën në vijim.

Angazhimi i BQ-së për avancimin e planifikimit më të saktë të sasisë dhe llojit të barërave duke
krahasuar shpenzueshmërinë për një periudhë aktuale të afërt dhe duke bërë projeksione për
periudhen në vijim bazuar edhe në faktorë tjerë që ndikojnë në planifikimin më të saktë është
një formë më dinamike sesa forma e mëhershme e planifikimit kur nuk dihej projeksioni i
rezervave në dispozicion. Ky model planifikimi sikur në tabelën e mësipërme është zhvilluar
gjatë auditimit në Barnatoren Qendrore bazuar edhe në observimet e auditorëve, model ky
i cili përveç planifikimit të rezervave të nevojshme të projektuara do të ndihmoj edhe në
planifikimin horizontal në mes të barnatoreve duke identifikuar rezervat e tyre në dispozicion.
Ky model do të ndihmoj edhe në projeksione bazuar në trendin e shpenzueshmërisë dhe
faktorë tjerë se sa kohë parashikohet që do të zgjasin rezervat në dispozicion të barnatores
përkatëse. Për më shumë, do të mundëson edhe planifikimin horizontal duke plotësuar nevojat
e barnatoreve që nuk kanë rezerva të mjaftueshme nga barnatoret tjera që kanë rezervë për
periudha më të gjata.

Konkluzion
Mungesa e një koordinimi të rregullt ka pamundësuar një proces të vazhdueshëm të analizave
të detajuara për nevojat reale për barërat dhe materialet tjera medicinale të nevojshme për
trajtimin e pacientëve me COVID-19, varësisht prej përhapjes së këtij virusi. Një koordinim i
vazhdueshëm me informata të rregullta për llojin dhe rezervat e medikamenteve si dhe me
projeksionet e bazuara në shpenzueshmërinë e pritur dhe faktorë të tjerë siç është rritja e
përhapjes së infeksionit me COVID-19, do të siguroj një proces të pandërprerë të furnizimit
me rezerva të mjaftueshme me medikamente dhe materiale tjera medicinale të nevojshme për
trajtimin e pacientëve me COVID-19.

Rekomandim
Barnatorja Qendrore të vazhdoj koordinimin e filluar nëpërmes komunikimit të rregullt me
njësitë e tjera duke zhvilluar tutje planifikimin i cili përveç identifikmit të saktë në vazhdimësi
28

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

të rezervave të barërave për trajtimin e pacientëve me COVID-19 njëherit t’i mundësoj
projeksion të bazuar në shpenzueshmëri dhe faktorë tjerë relevant për planifikimin e saktë të
barërave.

3.1.4. Në fillim të pandemisë institucionet shëndetësore nuk
kanë pasë në dispozicion sasi të mjaftueshme të rezervave
me PPM të nevojshme për ballafaqim me pandeminë
COVID-19
Spitalet rajonale gjegjësisht repartet për sëmundje ngjitëse duhet të kenë sasi të mjaftueshme të
preparateve farmaceutike dhe jofarmaceutike.44
Institucionet shëndetësore qysh në fillim të pandemisë kishin filluar me përgatitjet e nevojshme
për të siguruar PPM-të, pajisjet mjekësore dhe barnat e nevojshme për t’u përballur me
pandeminë COVID-19, shqetësime këto të shprehura edhe nga Sekretari Permanent i MSh-së
gjatë komunikimeve të rregullta përmes emailit me drejtorin e SHSKUK-së lidhur me stoqet e
PPM-ve dhe projeksionet kohore për rezervat në dispozicion. Para shfaqjes së rasteve të para
me COVID-19 në Kosovë dhe duke pasur parasysh shpalljen e gjendjes emergjente globale
me koronavirusin e ri nga OBSh-ja, në fillim të marsit 2020, MSh-ja kishte hartuar ‘Planin për
gatishmëri dhe reagim ndaj Coronavirus 2019-nCoV’. Ky plan kishte një buxhet prej 10 milion
€ duke bërë një projektim fillestar se cilat pajisje dhe materiale të nevojshme duhen për tre muajt
e ardhshëm (mars - maj 2020) dhe cilat lloje të pajisjeve duhet të jenë në sasi të mjaftueshme në
depon e MSh-së në vazhdimësi për t’u ballafaquar me pandeminë. Identifikimi i nevojave për
llojin dhe sasinë e pajisjeve në masë të madhe kishte vazhduar edhe gjatë pandemisë përfshirë
edhe analizat për nevojat e Kujdesit Primar Shëndetësor (KPSh) dhe institucioneve tjera
shëndetësore sipas nevojave të paraqitura në vazhdimësi duke pasur parasysh se një numër
i këtyre pajisjeve kishte qenë në dispozicion të spitaleve megjithëse jo në sasi të mjaftueshme.
Disa nga PPM-të, barërat apo materialet e nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19
ishin nga LEB45 që nënkupton se kanë qenë në dispozicion të institucioneve shëndetësore edhe
më herët. Megjithatë për trajtimin e këtij virusi janë nevojitur edhe barëra dhe materiale tjera
mjekësore të nevojshme bazuar në rekomandimet e OBSh-së, kërkesa për të cilat në shumicën
e rasteve ka qenë e vështirë të planifikohet paraprakisht për arsye se edhe për organizatat
ndërkombëtare COVID-19 kishte të panjohura dhe në vazhdimësi kishte informata të reja
lidhur me trajtimin e pacientëve.
Megjithatë, edhe përkundër këtyre planeve paraprake dhe kërkesave për PPM, pajisje
mjekësore, barna dhe material mbrojtës para shpalljes nga OBSh të gjendjes emergjente globale,
44

Vendimi i Qeverisë së Kosovës për aprovimin e planit për gatishmëri dhe reagim kundër Corona virusit, Nr.
04/06, i datës 10/03/2020, gjendet në: https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/03/Vendimete-Mbledhjes-s%C3%AB-6-t%C3%AB-t%C3%AB-Qeveris%C3%AB-s%C3%AB-Republik%C3%ABs-s%C3%ABKosov%C3%ABs-2020.pdf
45 Lista Esenciale e Barnave (LEB) është një listë e MSH-së që përmban llojet e barnave (citostatike, thelbësore
dhe jo thelbësore) dhe material medicinal për të tri nivelet e sektorit të shëndetësisë që duhet të sigurohet nga
institucionet shëndetësore të vendit. Njëra ndër objektivat kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë (MSh) është
që t’u siguroj qytetarëve qasje të plotë në kujdesin shëndetësor dhe në barna në të gjitha nivelet dhe për të
gjithë qytetarët si dhe shpërndarje të drejtë të burimeve të kujdesit shëndetësor. https://msh.rks-gov.net/sq/
publikimet/revidimi-i-listes-se-barnave-esenciale/

29

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

MSh-ja nuk kishte arritur që me kohë të bëjë furnizimet në sasi të mjaftueshme me këto pajisje
për t’u përballur me pandeminë. Që nga fillimi i pandemisë deri në fund të vitit 2020, MSh-ja
kishte furnizuar përmes prokurimit me materiale mbrotjëse, barëra dhe materiale tjera për
ballafaqim me pandeminë në vlerë prej rreth 8.5 mil €. Gjatë muajve mars - prill 2020, MShja kishte nënshkruar disa kontrata për furnizim të sasive emergjente me pajisje dhe material
shpenzues medicinal për mbrojtjen e personelit shëndetësor nga COVID-19.
Ne kemi gjetur se në fund të muajit mars 2020 në depon e MSh-së nuk kishte asnjë nga 17
llojet e PPM-ve për parandalim dhe kontrollin e Coronavirusit.46. Bazuar në raportin e stokut
farmaceutik të MSh-së, më datën 13/03/2020 kur janë evidentuar të infektuarit e parë me
COVID-19, totali i këtij stoku ishte në vlerë prej rreth 1.3 mil €, prej të cilave nuk kishte asnjë
maskë kirurgjike apo maska tjera mbrojtëse, nuk kishte asnjë maskë mbrojtëse të fytyrës (face
shield) dhe asnjë veshje mbrojtëse për tërë trupin. Sa i përket Alkoolit me Ethanol të nevojshëm,
poashtu sipas kërkesës së IKShPK-së, rezerva e vetme në dispozicion në muajin mars 2020
ishte sasia prej 2,297 litra e cila sasi bazuar në numrin serik sipas regjistrave ka ngelur e pashpenzuar gjatë gjithë vitit. Ne kemi analizuar edhe stokun farmaceutik të datës 31/03/2020
në depon e MSh-së dhe kemi vërejtur se nga PPM-të nuk kishte fare maska mbrojtëse të asnjë
lloji, nuk kishte asnjë maskë mbrojtëse të fytyrës, asnjë palë rroba mbrojtëse, asnjë termometër
‘infrared’, ndërsa ishin vetëm një numër prej 57,000 palë dorëza kirurgjike sterile, por nuk
kishte asnjë palë dorëza ‘nitril superior, powder free’.47 Nga shënimet hyrje-dalje të deposë
farmaceutike të MSh-së në pjesën e dytë të muajit mars 2020 kemi vërejtur se ka pasur blerje
të 50,200 maskave kirurgjike nga disa kontrata dhe një donacion të pranuar nga Shqipëria
prej 7,500 maska kirurgjike të cilat sasi u janë shpërndarë institucioneve shëndetësore gjatë
muajit mars. 1,700 maska u ishin dërguar QKUK-së ndërsa QKMF-ve nga 100-200 maska
kirurgjike apo edhe sasi më të vogla për arsye të emergjencës së krijuar. Një sasi e këtyre
maskave kirurgjike iu ishte shpërndarë edhe institucioneve tjera të cilat nuk janë institucione
shëndetësore si: Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit 100 maska kirurgjike, Ministrisë
së Drejtësisë 300 copë, Doganës 300 copë, Postës së Kosovës 500 copë, KEDS 200 copë, etj.
Edhe përkundër këtyre maskave kirurgjike të blera dhe të shpërndara gjatë muajit mars 2020,
këto sasi janë konsideruar shumë të vogla krahasuar me nevojat dhe kërkesat e rritura për
këto pajisje mbrojtëse si pasojë paraqitjes së rasteve të para të infektuara me COVID-19 dhe
rritjes së rrezikut për infektim.
Në fillim të pandemisë, klinikat e ShSKUK-së janë ballafaquar me sasi të kufizuara të PPM-ve,
por në vazhdim janë pranuar furnizime si nga donatorët e poashtu edhe blerje vetanake.48 Edhe
Spitali Rajonal i Pejës në fillim të pandemisë (mars 2020) nuk ka pasur sasi të mjaftueshme
të PPM-ve në depo, si: mantila mbrojtës, maska mbrojtëse, dorëza mbrojtëse dhe as nuk ka
pranuar sasi të mjaftueshme nga MSh-ja apo ShSKUK-ja. Spitali i Pejës problemin e mungesës
së uniformave në fillim të pandemisë e ka zgjidhur duke blerë pajisje personale mbrojtëse të
punuara nga rrobaqepësit lokal në Pejë deri në pranimin e PPM-ve nga MSh-ja dhe ShSKUKja dhe që nga atëherë nuk ka pasur vështirësi me rezervat me këto pajisje mbrojtëse.49
46
47
48

Analiza është bërë bazuar në kërkesen ‘me prioritet’ të datës 02/03/2020 pranuar nga IKShPK-ja.
Po aty.
Intervista audituese me anëtarin e Komitetit të ShSKUK-së për menaxhimin e situatës së pandemisë COVID-19
/ kryesues i Komisionit për hapësira-infrastrukturore ne rritjen e kapacitetit me shtretër për pacientët me
COVID-19 (emëruar në këtë pozicion që nga muaji korrik 2020).
49 Intervista audituese me anëtaren e Bordit Drejtues të spitalit të Pejës dhe Drejtoreshë e Infermierisë së spitalit të
Pejës.
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Bazuar në intervistat audituese dhe ekzaminimet audituese për periudhen në vijim pas muajit
prill 2020 nuk janë vërejtur mungesa të PPM-ve falë donacioneve nga donatorë vendorë,
blerjeve përmes prokurimit dhe sidomos falë donacioneve të shumta ndërkombëtare.50 Krejt
kjo situatë do të ishte më e lehtë të menaxhohej sikur institucionet shëndetësore të ishin të
parapërgatitura me rezerva të PPM-ve, medikamenteve dhe pajisjeve tjera të nevojshme për
t’u përballur me një pandemi dhe një pjesë e të cilave ishte identifikuar në disa plane për
menaxhimin e situatës pandemike.

Konkluzion
Mungesa e PPM-ve ka rritur rrezikun e ekspozimit të stafit shëndetësor ndaj infeksionit duke
pasur parasysh përhapjen e shpejtë të virusit të ri dhe pak të njohur. Mungesa e rezervave
të mjaftueshme të PPM-ve, medikamenteve dhe materialeve tjera shëndetësore të duhura
për t’u përballur me pandemitë në fillimin e saj ka shkaktuar vështirësi të mëdha për t’iu
përgjigjur nevojave të mëdha të përnjëhershme në vendin tonë. Edhe përkundër rezervave
të pakëta të PPM-ve për nevojat e personelit shëndetësor, sasi të konsiderueshme të këtyre
pajisjeve MSh-ja i kishte dhuruar institucioneve tjera publike dhe private.

Rekomandim
MSh-ja të rregulloj nivelin e përgatitjeve dhe gatishmërisë që përveç planeve fillestare të
siguroj edhe sasi të mjaftueshme me rezerva të Pajisjeve Personale Mbrojtëse, medikamenteve,
pajisjeve tjera të nevojshme dhe materialeve shëndetësore të duhura për tu përballur me
situatat emergjente shëndetësore.

3.1.5. Blerjet përmes prokurimit të barërave, PPM-ve, pajisjeve
dhe materialeve tjera mjekësore të nevojshme për t’u
ballafaquar me COVID-19
Spitalet rajonale gjegjësisht Repartet për sëmundje ngjitëse, paraprakisht duhet të kenë infrastrukturën
e nevojshme: hapësirën e mjaftueshme dhe të veçantë, ventilimin, stafin e trajnuar, sasi të mjaftueshme
të preparateve farmaceutike dhe jofarmaceutike për trajtimin e pacientëve me COVID-19.51 Komunat
e Kosovës janë të obliguara që të përgatisin plan-veprimin për identifikimin dhe trajtimin e pacientëve
me COVID-19, duke siguruar medikamentet dhe bazën materiale të nevojshme.52
Autoritetet Kontraktuese (AK-të) që nga fillimi i pandemisë COVID-19 kanë pasur vështirësi
të shprehura për blerjet përmes prokurimit të barërave, PPM-ve, pajisjeve dhe materialeve
50

ShSKUK (2021), Raporti i punës për vitin 2020, Gjatë vitit 2020 njësitë përbërëse të ShSKUK-së, kanë pranuar
donacione të ndryshme në vlerë financiare prej 9.5 milion €, prej të cilave: barna dhe material shpenzues në
vlerë prej 5.1 milion €, material mbrojtës në vlerë 2.6 milion € dhe aparatur dhe material shpenzues kundër
COVID-19 në vlerë prej rreth 1.8 milion €. gjendet në: https://shskukadmin.rks-gov.net/Medias/Raporti%20
pun%C3%ABs%20nga%20ShSKUK%20p%C3%ABr%20vitin%202020.pdf
51 Plani i veprimit kundër gripit pandemik – 2013, Gjendet në: https://msh.rks-gov.net/wp-content/
uploads/2013/12/1.Plani_i_veprimit_kunder_gripit_pandemik_final.pdf ; Plani Për Gatishmëri dhe Reagim për
2019-Ncov Faqe (Faqe 32).
52 Ligji nr. 07/l-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës,
neni 15 paragrafi 6, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, gjendet në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=30819
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tjera mjekësore të nevojshme për luftimin e kësaj pandemie. Këto vështirësi kishin vazhduar
gjatë gjithë pandemisë edhe përkundër faktit se Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
(KRPP) konform Ligjit të Prokurimit Publik (LPP) të Kosovës bazuar në vendimin e Qeverisë
Nr.01/11 të datës 15/03/2020 për shpalljen e emergjencës për shëndetin publik kishte
nxjerrur një ‘Njoftim’ i cili i lejonte Autoritetet Kontraktuese që janë të përfshira drejtpërdrejt
në menaxhimin e pandemisë të bëjnë blerje përmes prokurimit me procedura të negociuara
pa publikimin e njoftimit të kontratës. Ky vendim i KRPP-së nënkuptonte se AK-të mund
të përdorin procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës për ushtrimin e
aktiviteteve të prokurimit që kanë për qëllim dhënien e çfardo kontrate publike për aq sa është
e nevojshme që për arsye të emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje objektivisht
të verifikueshme të cilat nuk kanë pasur mundësi të parashikohen. Edhe përkundër
këtyre lehtësimeve procedurale vështirësitë kishin vazhduar gjatë gjithë pandemisë duke
pamundësuar në shumë raste furnizim me materialet mjekësore, medikamente, PPM-ve apo
pajisje mjekësore të nevojshme për t’u përballur me COVID-19.
Rritja e madhe e çmimit të barërave në fillim dhe përgjatë pandemisë COVID-19 poashtu ka
ndikuar në pamundësinë e blerjeve përmes prokurimit si dhe anulimin e disa aktiviteteve
të prokurimit apo ritenderim për shkak se ofertat kanë qenë shumë të larta krahasuar me
disponueshmërinë e mjeteve.53 Në fillim të pandemisë COVID-19, divizioni farmaceutik i
MSh-së ka kërkuar nga të gjitha njësitë kërkuese të shprehin nevojat e tyre lidhur me barërat
apo mjetet mbrojtëse të cilat ju nevojiten për t’u përballur me këtë pandemi. Pas pranimit të
kërkesave nga këto njësi për shkak të rritjes së madhe të çmimit të medikamenteve, pajisjeve
dhe materialeve tjera shëndetësore në fillim të pandemisë MSh-ja ka caktuar një komision i
cili ka hulumtuar çmimet e tregut për produktet e kërkuara para se të inicohen procedurat e
prokurimit për blerje. Kërkesat për furnizim lidhur me një pjesë të furnizimeve për tu përballur
me COVID-19 kanë qenë jashtë planit të prokurimit, blerja e të cilave është aprovuar nga
Qeveria, ndërsa një pjesë tjetër e barërave nga LEB kanë qenë edhe në planin e prokurimit.
MSh-ja kishte aprovuar ‘Udhërrëfyesin Klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19’
për llojin e barërave për trajtimin e pacientëve me COVID-19, por nuk i ka aprovuar buxhet
shtesë ShSKUK-së me qëllim që të siguroj se të gjitha këto barëra do të furnizohen pa kufizim
dhe pa e dëmtuar buxhetin për furnizimin me barërat e LEB-së. Buxheti i aprovuar para
pandemisë është konsideruar i pamjaftueshëm për ballafaqim me një pandemi të natyrës dhe
përmasave të COVID-19, mirëpo edhe ndryshimet buxhetore gjatë vitit nuk janë konsideruar
të mjaftueshme nga ana e institucioneve shëndetësore. Mungesa e buxhetit për tu përballur
me COVID-19 ka qenë vështirësi shtesë për sigurimin me kohë të furnizimeve të nevojshme,
ndërsa ndryshimet buxhetore të MSh-së gjatë vitit 2020 nuk kanë qenë të mjaftueshme krahas
nevojave (Shtojca 11).
Në muajt e parë të pandemisë mundësia e blerjeve të reja përmes prokurimit ka qenë e
vështirësuar edhe për faktin se qarkullimi ndërkombëtar kishte pengesa shkaku i pandemisë
COVID-19, ndërsa në vendin tonë pajisjet mjekësore medikamentet dhe PPM-të kryesisht
importohen. Në vazhdim të pandemisë vështirësitë janë rritur për arsye se edhe përkundër
faktit të ballafaqimit me situatë pandemike, procedurat e prokurimit për barna dhe material
medicinal nuk janë lehtësuar për t’iu përshtatur sa duhet situatës pandemike, përveç disa
53

Kërkesë për inicimin e procedurës së MSH-së për kontraktimin e PPM-ve – RITENDERIM i datës 14/04/2020;
Vendimi i datës 30/10/2020 për pezullimin e aktivitetit t[ prokurimit Lot_1 dhe Lot_2 “Furnizimi emergjent me
Favipiravir dhe Remdesivir për luftimin e pandemisë COVID-19.

32

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

reduktimeve të afateve ligjore për pranimin e ofertave. Problemi i madh gjatë pandemisë
COVID-19 për furnizim me medikamente, PPM-ve apo materiale medicinale është lidhja e
kontratave të prokurimit për shkak të procedurave të prolonguara duke shkaktuar vonesë
në furnizim.54 Këto vonesa ishin shkaktuar duke pasur parasysh rritjen e madhe të çmimit
të barërave dhe vonesat në shqyrtimin e ankesave të shumta të Operatorëve Ekonomik
(OE) ofertues për furnizim të pajisjeve apo materialeve shëndetësore. Bazuar në intervistat
audituese me zyrtarët e prokurimit të MSh-së dhe ShSKUK-së, edhe përkundër urgjencës për
furnizim me medikamente për trajtimin e pacientëve me COVID-19 ka raste kur përgjigjet e
OShP-së në ankesat e OE-ve vonohen nganjëherë edhe nga disa muaj. Bazuar në intervistën
audituese me zyrtarët nga Barnatorja Qendrore, ankesa për barin ‘Ciprofloksacin’ është duke
u trajtuar në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) që nga muaji shtator 2020, ndërsa rast
pothuajse i ngjajshëm është edhe me barin ‘Heparin’.
Arsye tjetër e mos sigurimit me kohë të barërave është se prej momentit kur aprovohet një
medikament deri në momentin e blerjes së tij kalon një kohë e gjatë për shkak të procedurave
të tenderimit. Po ashtu edhe situata pandemike në botë ka ndikuar që furnizimi me barna për
trajtimin e pacientëve me COVID-19 të jetë shumë i vështirë dhe çmimi tyre është rritur duke
shkaktuar që shumë procedura të tenderimit të dështojnë. Probleme janë paraqitur edhe në
rastet kur OBSh-ja fillimisht kishte rekomanduar përdorimin e një medikamenti për trajtimin
e pacientëve me COVID-19 dhe bazuar në këtë, ShSKUK-ja kishte filluar procedurat e
tenderimit. Ndërkohë, OBSh-ja lëshon rekomandimin e ri që medikamenti i rekomanduar më
herët të mos përdoret më tutje, përderisa MSh-ja veç se kishte filluar proceduren e furnizimit
me atë medikament.
Vështirësitë në qarkullimin ndërkombëtar të mallrave dhe shërbimeve ka ndikuar në blerjet
përmes prokurimit gjatë situatës pandemike, sepse shumë shtete evropiane dhe të rajonit
kanë kufizuar eksportimin e artikujve e sidomos atyre për trajtimin e pacientëve COVID-19.
ShSKUK-ja ka pasur një rast kur kontraktori ka bërë porosi për furnizim me barëra tek furnitori
i tij në Greqi, por gjatë transportit në kufirin dalës ngarkesa me barëra është kthyer mbrapa
duke mos lejuar të dalë jashtë për arsye të nevojave të brendshme. Në vendin tonë ekzistojnë
kompani të cilat prodhojnë PPM, por institucionet shëndetësore nuk kanë mundur t’i blejnë
nga të njëjtat për shkak së në vend nuk ekzistojnë rregullore dhe standarde për certifikimin
e tyre. Ndonëse këto kompani kanë vazhduar prodhimin dhe shitjen e PPM-ve për tregun e
jashtëm.55

Konkluzion
Problemet me lidhjen e kontratave, rritjet e vazhdueshme të çmimit të barnave, vonesat në
liferimin e mallit për shkak të vështirësive të qarkullimit ndërkombëtar, ankesat e OE-ve
dhe ankesat në OShP janë shkaktar kryesor që kanë ndikuar në planifikimin jo të mirë dhe
furnizimin e pamjaftueshëm me medikamente, PPM, pajisje dhe materiale tjera medicinale.
Vështirësi tjera kanë qenë ndryshimi i shpeshtë i protokoleve shëndetësore nga OBSh-ja, si
dhe vështirësitë në procedurat e prokurimit që kanë prolonguar furnizimet gjatë pandemisë
54

Intervista audituese me shefin e prokurimit të ShSKUK-së; Intervista audituese me udhëheqësin e Divizionit të
prokurimit të MSH-së; Intervista audituese me zyrtarin për punë dhe shërbime të konsulencës së Divizionit të
Prokurimit të MSH-së; Intervista audituese me drejtoreshen e Shërbimit Klinik Farmaceutik të ShSKUK-së.
55 Një nga kompanitë të cilat prodhojnë PPM në Kosovë ‘MaskMe’: http://maskme-ks.com/.
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COVID-19 duke ndikuar në mangësi të theksuara për planifikimin dhe vonesa në furnizimin
me sasitë e duhura dhe të mjaftueshme me medikamente, PPM, pajisje dhe materiale tjera
medicinale. Buxheti i rishikuar për institucionet shëndetësore nuk ka qenë i mjaftueshëm për
të siguruar rezerva të mjaftueshme me barëra, pajisje mjekësore, PPM apo materiale tjera të
nevojshme për ballafaqim me pandeminë COVID-19.
Mungesa e rregulloreve përkatëse në vend për certifikimin e prodhuesve të PPM-ve apo
pajisjeve tjera mjekësore ka ndikuar që edhe përkundër kapaciteteve vendore, furnizimi të
varej plotësisht nga importet. Edhe pas aprovimit të ligjit për parandalimin dhe luftimin e
pandemisë COVID-19, nuk janë vërejtur lehtësime të procedurave që do të përshpejtonin
furnizimin me barëra, pajisje mjekësore, PPM apo materiale tjera të nevojshme për ballafaqim
me pandeminë.

Rekomandim
Qeveria e Kosovës të kujdeset për krijimin e mundësive të mjaftueshme buxhetore për
institucionet shëndetësore me qëllim të sigurimit paraprakisht të sasisë së mjaftueshme të
preparateve farmaceutike dhe jofarmaceutike për të gjithë pacientët COVID-19.
Qeveria e Kosovës të zhvillojë një rregullativë të veçantë për furnizim me medikamente,
Pajisje Personale Mbrojtëse, apo pajisje tjera mjekësore e cila do të mundësoj procedura të
shpejta dhe praktike për furnizime me qëllim të plotësimit të nevojave në kohë për ballafaqim
me situatat emergjente shëndetësore.
MSh-ja të zhvillojë rregullativën përkatëse dhe standardet adekuate për furnizim edhe me
Pajisje Personale Mbrojtëse apo pajisje tjera shëndetësore të prodhuara nga prodhuesit e
certifikuar vendor.

3.1.6. Furnizimi me gazëra medicinale – Oksigjen gjatë
pandemisë COVID-19
BQ-ja duhet të bëjë planifikimin, administrimin, menaxhimin dhe furnizimin me produkte medicinale
dha materiale medicinale të cilat janë të nevojshme për kryerjen e shërbimeve shëndetësore për pacientët
me COVID-19 që trajtohen në klinikat-repartet e ShSKUK-së.
Deri në qershor 2020, furnizimi me Oksigjen ka qenë stabil, mirëpo me rritjen e madhe të
nevojave për këtë gaz medicinal, ShSKUK-ja ka qenë e detyruar të nënshkruaj edhe një
kontratë tjetër për furnizim. Planifikimi i sasisë së Oksigjenit të nevojshëm për trajtimin
e pacientëve me COVID-19 gjatë pandemisë bëhet duke analizuar se sa Oksigjen kanë
klinikat dhe sa po shpenzojnë gjatë gjithë kohës dhe në bazë të kësaj, Barnatorja Qendrore
bënë kërkesat për blerje.56 Furnizimet me Oksigjen spitaleve/klinikave janë dorëzuar sipas
kërkesave të tyre dhe në bazë të menaxhimit të rasteve – situatës në të cilën kanë qenë spitalet
përkatëse. BQ-ja operon përmes Sistemit për Menaxhimin e Stokut Farmaceutik (SMSF), por
vështirësi në menaxhim ka vazhdimisht për arsye se në këtë sistem nuk janë të përfshira të
56

Intervista audituese me drejtoreshen e Shërbimit Klinik Farmaceutik të ShSKUK-së dhe me zyrtarin e BQ-së së
ShSKUK-së përgjegjës për menaxhimin e kontratave për furnizim me Oksigjen.
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gjitha spitalet, prandaj BQ-ja ka aplikuar komunikimin përpos emailit zyrtar dhe mënyra
tjera të komunikimit, si p.sh. viber vetëm me qëllim që të sigurohet sasia e mjaftueshme dhe
me kohë e gazërave medicinale.57 Vështirësitë më të mëdha gjatë periudhës së pandemisë
COVID-19 janë paraqitur në muajt korrik, gusht dhe shtator 2020 kur kërkesa për Oksigjen
është rritur shumë dhe OE i kontraktuar ka pasur vështirësi furnizimi për arsye të rritjes së
përnjëhershme të kërkeses. Një ndër muajt më kritik të furnizimit me gazëra medicinale Oksigjen ka qenë muaji korrik, 2020 kur rezerva e Oksigjenit në disa raste ka qenë minimale,
mirëpo asnjëherë në zero.58
Grafikoni 2. Numri i pacientëve me COVID-19 të trajtuar me Oksigjen në ShSKUK
(QKUK dhe spitalet rajonale 15/03/2020 – 17/06/2021).
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Burimi: Raporte pune të ShSKUK-së të vitit 2021 dhe Raporti i punës së ShSKUK-së për vitin 2020.

Në grafikonin 2, shohim rritjen e kërkesës për Oksigjen krahas rritjes së numrit të pacientëve
të trajtuar me Oksigjen gjatë vitit 2020, ku gjatë vitit 2020 vërejmë se muajt me numrin më të
lartë të rasteve të trajtuar me O2 kanë qenë korriku, gushti, nëntori dhe dhjetori. Ndërsa gjatë
vitit 2021 numri i pacientëve të trajtuar me O2 ishte rritur në mesin e muajit prill. Në muajin
korrik 2020 numri më i madh i rasteve të trajtuara me O22 ka qenë 369 raste, 172 pacientë të
shtrirë në QKUK dhe 197 në spitalet e përgjithshme. Gjatë muajit gusht 2020 numri më i lartë
i pacientëve të trajtuar me OFurnizimi
ka qenë me
419,Oprej
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57 Intervista audituese me drejtoreshen e Shërbimit Klinik Farmaceutik të ShSKUK-së.
58 Intervista audituese me Drejtoreshën e Shërbimit Klinik Farmaceutik.
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dhe 267 në spitalet e përgjithshme. Gjatë gjithë vitit 2020, numri më i lartë i të infektuarve e në
nevojë për O2 ka qenë në muajin dhjetor me 729 pacientë.59
Në muajin korrik, ku edhe kishte rritje të numrit të të infektuarve me COVID-19, kërkesa dhe
shpenzueshmëria më e madhe ishte me Oksigjen të lëngët duke vazhduar me Oksigjen të
gazët përmes bombolave. Furnizimi me Oksigjen të lëngët deri në muajin korrik është bërë
vetëm në QKUK dhe pastaj edhe në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit.
Grafikoni 3. Furnizimi me Oksigjen - bombola nga të gjitha spitalet për periudhën janar-dhjetor 2020
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Burimi: Raporti mujor i shpenzueshmërisë së gazërave medicinale në QKUK

Nga kjo paraqitje grafike vërejmë se shpenzimi më i madh i gazërave medicinale të furnizuara
me bombola gazi ka filluar nga muaji korrik 2020 kur QKUK-ja kishte shpenzimin më të madh,
ndërsa gjatë muajve tetor, nëntor 2020 kishte rritje të shpenzimit në të gjitha spitalet dhe
veçanërisht rritje e madhe vërehet gjatë muajit dhjetor 2020. Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit
ka shtrirje të rrjetit të Oksigjenit pothuajse në 95% të reparteve dhe njësive përcjellëse me 468
lidhje shtretër në dispozicion të cilët janë të lidhur me Oksigjen.60 Furnizimi me Oksigjen të
gazët në spitalin e Prizrenit gjatë periudhës së pandemisë është bërë me bombola 10.6 kg
dhe 2.1 kg. Gjatë muajit korrik 2020 ky spital kishte të shtrirë mesatarisht rreth 43 pacientë
të prekur nga COVID-19 dhe kërkesat për O2 kanë qenë në rritje për të siguruar sasinë e
mjaftueshme për pacientët. Nga korrespondencat e spitalit të Prizrenit me ShSKUK-në për

59
60

Raportet ditore nga ShSKUK-ja lidhur me numrin e rasteve me COVID-19.
Interviste me Drejtorin e spitalit Regjional Prizren
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Prizrenit

furnizim me gazëra medicinale kemi identifikuar se furnizimi me O2 gjatë muajit korrik
kishte qenë shumë i vështirësuar.
Grafikoni 4. Sasia e Oksigjenit kërkuar nga spitali i Prizrenit (08/07/20 – 26/07/20)
dhe sasia e dërguar nga ShSKUK (Kg).
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Burimi: Korrespondenca me emaila e shërbimeve teknike të spitalit të Prizrenit me ShSKUK-në.

Nga grafikoni i mësipërm vërejmë një zbrazëtirë (gap) për sasinë e funrizuar me O2 në datat
08/07, 15/07 dhe 16/07, për të cilat nuk kemi mundur të sigurojmë informata të plota dhe për
të cilat të dhëna paraqiten 100% diferenca nga nevoja për këtë gaz medicinal.61 Nga emailat
e periudhës 08/07/2020 deri 26/07/2020 përmes së cilëve bëhet porosia për furnizim me O2
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e nevojave. Nga emailat vërejmë se për datën 11 korrik 2020 ishin kërkuar 657 kg O2 (60
250,000.00
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10.6 kg dhe 10 bombola 2.1 kg), ndërsa ishin furnizuar vetëm me 339 kg (32 bombola
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kg)
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52% e kërkesës, ndërsa me datën 12 korrik kërkesa ishte plotësuar vetëm 45%.
200,000.00
Në muajin e njëjtë për periudhen 18/07/2020 - 26/07/2020 spitali i Prizrenit kishte kërkuar
150,000.00 ditor me 80 bombola 10.6 kg dhe 10 bombola me 2.1 kg, ndërsa ishin pranuar sasi
furnizim
dukshëm më të vogla prej 48 – 60 bombola apo 60 – 75% të kërkesave (Shtojca 9). Spitali i
100,000.00 këtë situatë të vështirë me furnizim të sasisë së mjaftueshme me O2 kishte arritur
Prizrenit
ta menaxhojë falë huazimeve nga spitalet tjera rajonale (Shtojca 9). Nga korrespondenca me
50,000.00
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email e datës 20/07/2020 drejtuar ShSKUK-së vërejmë se ky spital në mungesë të rezervave të
mjaftueshme ditore kishte kërkuar asistencë nga spitalet tjera rajonale me 15 bombola shtesë
për1000
nevojat urgjente. Nga një email tjetër i datës 17/07/2020 vërejmë se spitali i Prizrenit ishte
ndihmuar nga spitali i Pejës me shtatë (7) bombola 10.6 kg O2 për nevoja urgjente.
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te kjo situatë e vështirësuar e furnizimit me Oksigjen kishte ardhur për shkak të gjendjes
së renduar të pandemisë në të gjithë vendin, ndërsa sasia e kontraktuar e ShSKUK-së për
furnizim me gazëra medicinale kishte qenë për sasi dukshëm më të vogël sepse kjo kontratë
600
ishte nënshkruar para fillimit të pandemisë. Spitali i Prizrenit që nga muaji gusht i vitit 2020,
ka shtrirje të rrjetit të Oksigjenit të lëngët nga rezervari 10 ton pothuajse në 95% të reparteve
dhe400
njësive përcjellëse me 468 lidhje të shtretërve në dispozicion.62 Ky spital tani furnizohet me
gazëra medicinale - Oksigjen nga dy operatorë ekonomik. Ky spital poashtu ka hartuar planin
për menaxhimin e sistemit te Oksigjenit gjatë periudhës së pandemisë COVID-19, ku janë
200
paraparë
plani kryesor i veprimit si dhe plane të tjera rezervë. Plani kryesor i veprimit (Plani
A) është në funksion që nga data 21 gusht 2020 kur edhe zyrtarisht është lëshuar në funksion
tankeri
0 i O2 me kapacitet prej 10 tonelata. Ky tanker funksionon me kapacitet të plotë, ndërsa
në rast të ndonjë avarie kur tankeri do të dilte jashtë funksionit, atëherë aktivizohet opcioni i
dytë rezervë (Plani B) për ofrim të Oksigjenit nëpërmes bombolave (rreth 150 bombola). Plani
tretësor (Plani C) i veprimit i cili nënkupton ofrimin e Oksigjenit nëpërmes koncentratorit
qendror dhe lokal mund të aktivizohet vetëm atëherë kur ka mungesë të furnizimit me
Sasia eapo
kerkuar
e furnizuar
Oksigjen nga Operatori Ekonomik
në rast avarie nëSasia
dy opcionet
e mëhershme.63
Monitorimi i gjendjes së këtyre sistemeve gjatë pandemisë COVID-19 bëhet në baza ditore,
ndërsa rezerva në tankerin me Oksigjen të lëngët monitorohet çdo orë brenda 24 orëve si dhe
gjendja e nënstacioneve.64
Grafikoni 5. Furnizimi me Oksigjen të lëngshëm për vitin 2020 në QKUK dhe Spitalin e Prizrenit.
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Burimi: Raporti mujor i shpenzueshmërisë së gazrave medicinale në QKUK
62
63

Intervistë me drejtorin e Spitalit Rajonal të Prizrenit dhe njëherit Kryesues i Këshillit Drejtues të Spitalit.
Plani për menaxhimin e sistemit të Oksigjenit në periudhën e pandemisë Covid-19, i hartuar dhe implementuar
nga ekipi i Shërbimeve Teknike të spitalit të Prizrenit.
64 Intervistë me Shefin e Shërbimeve Teknike në Spitalin e Prizrenit.
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Sipas raportit mujor të shpenzueshmërisë së Oksigjenit të lëngshëm vërejmë një shpenzueshmëri
në rritje dhe sidomos nga muaji korrik 2020. Nga grafikoni 5 vërejmë se furnizimi me O2 të
lëngshëm ka qenë veçanërisht më i lartë gjatë muajve korrik, gusht, nëntor dhe dhjetor 2020.

Konkluzion
Vështirësitë në furnizim me gazëra medicinale – Oksigjen si në aspektin e sasisë e poashtu
edhe rrjetit të shpërndarjes së Oksigjenit të lëngshëm kanë ardhur si pasojë e fluksit të madh
të pacientëve të infektuar me COVID-19, fluks i cili nuk ishte parashikuar më heret para
ardhje së pandemisë. Rrjeti i shpërndarjes së Oksigjenit si në aspektin e furnizimit e poashtu
edhe rrjetit shpërndarës brenda spitaleve rajonale ka pasur një reform në drejtim të rritjes
së kapaciteve dhe në drejtim të shtrirjes sa më të madhe të rrjetit të Oksigjenit të lëngshëm.
Oksigjeni i lëngshëm nga rrjeti qendror i cili konsiderohet shumë më praktik sesa Oksigjeni
në gjendje të gazët dhe që krijon siguri më të madhe në furnizimin e spitaleve me Oksigjen,
ndërsa kjo do të nënkuptonte eliminimin e vështirësive të furnizimit me Oksigjen.

Rekomandim
ShSKUK-ja të siguroj se furnizimi me Oksigjen për të gjitha spitalet ku trajtohen pacientët
COVID-19 është i pandërprerë dhe në sasi të mjaftueshme.
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Shtojcat
Shtojca 1. Problemi, kriteret, metodologjia, fushëveprimi dhe kufizimet e
auditimit
Problemi i auditimit
Pandemia COVID-19 që nga paraqitja e saj është përcjellë me shumë të panjohura dhe me
një ngarkesë të pa provuar më parë të shëndetësisë në mbarë botën. Në këtë situatë u përfshi
edhe Kosova, qysh nga 13 marsi 2020 kur u diagnostikuan dy rastet e para me diagnozë
klinike COVID-19. Sipas intervistave me zyrtarët e ShSKUK-së, Kosova ka ndërmarrë një
numër masash dhe aktivitetesh me qëllim të identifikimit, mbikëqyrjes dhe trajtimit të të
infektuarve me COVID-19.65
Rritja e vazhdueshme e numrit të të infektuarve me COVID-19 e ka rritur edhe nevojën e
pacientëve për terapi me oksigjen.66 Nga shënimet e raportit të muajit nëntor 2020 të ShSKUKsë vërehet se numrin më të lartë të hospitalizuarve njësitë përbërëse të ShSKUK-së arritën në
muajin gusht me rreth 650 raste, ndërsa nga fundi i muajit nëntor dhe fillimin e muajit dhjetor
është raportuar numër prej rreth 800 deri në 1,000 pacientë të hospitalizuar me COVID-19.67
Që të ofrohet qasje në oksigjen e më shumë pacientëve të shtruar nëpër spitale ato duhet
të kenë të instaluar rrjetin e shtrirjes së oksigjenit likuid në formë sa më praktike. Rrjeti i
oksigjenit në QKUK dhe në të gjitha spitalet rajonale gjatë vitit 2020 ka vazhduar të ofrohet
kryesisht përmes bombolave përveç një pjese të QKUK-së dhe Spitalit Rajonal të Prizrenit i cili
ka të shpërndarë rrjetin e oksigjenit të lëngshëm me shumë kyçje, ndërsa në disa media është
raportuar edhe për mungesa të oksigjenit në spitale rajonale.68 QKUK dhe spitalet rajonale
kanë projektuar dhe nga fundi i vitit 2020 janë në proces të shtrirjes dhe zgjerimit të rrjetit të
Oksigjenit të lëngshëm.
Sa i përket furnizimit me barna për trajtimin e pacientëve me Covid-19, janë raportuar raste të
mungesës së barnave ose pamjaftueshmërisë së tyre.69 Ka indikacione që mungesa e barnave
është për shkak se sistemi shëndetësor nuk ishte i përgatitur për t’u ballafaquar me një situatë
të rritjes së shumëfishtë të nevojës për këto lloj barna që përdoren për trajtimin e pacientëve
me COVID-19 dhe për pasojë mund të ketë pasur vonesa në blerjen dhe shpërndarjen e tyre
tek pacientët. Gjatë pandemisë gjithashtu është rritur dukshëm nevoja për material mbrojtës
dhe pajisje tjera të nevojshme për trajtimin e pacientëve të infektuar me COVID-19. Sistemi
shëndetësor është ballafaquar me këtë rritje të shpenzimeve, të cilat para se të ndodhin
duhet të kalojnë përmes një procesi të prokurimit i cili mund të jetë përcjellë me vështirësi të
ndryshme.
Problemet e përmendura në lidhje me furnizimet me medikamente dhe materiale tjera
shëndetësore për trajtimin e të infektuarve me COVID-19 janë tregues se ky proces nuk është
65 Intervista me Zyrtarin e kontrollit të brendshëm pranë zyrës së drejtorit të ShSKUK-së.
66 Maliqi: Të racionalizohet përdorimi i oksigjenit në QKUK (evropaelire.org)
67 Raporti i përgatitur nga ShSKUK – përgjigjeje për Avokatin e Popullit lidhur me menaxhimin e COVID-19 (nëntor
2020)
68 https://www.evropaelire.org/a/30982309.html; https://ekonomiaonline.com/nacionale/shendetesi/mungesee-bombolave-te-oksigjenit-ne-qkuk-stafi-shendetesor-i-barte-ato-nga-dhoma-ne-dhome/
69 https://www.evropaelire.org/a/30896835.html
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duke u menaxhuar siç duhet. Andaj, indikatorët e cekur kanë shërbyer për të iniciuar këtë
auditim.

Kriteret e auditimit
Kriteret e auditimit për furnizimin me barna, material mbrojtës dhe pajisje tjera të nevojshme
për COVID-19, janë përcaktuar në përputhje me pyetjet e auditimit të cilat rrjedhin nga
legjislacioni kombëtar, rregulloret në fuqi dhe praktikat e mira për menaxhimin e situatave të
ballafaqimit me sëmundje ngjitëse – pandemitë.
Kriteret për auditimin e objektivës së parë, pjesës së furnizimit me barna, material mbrojtës
dhe pajisje tjera të nevojshme janë shpalosur më poshtë:
••Të gjitha palët e interesit (institucionet përgjegjëse) janë përfshirë dhe kanë filluar me kohë
procesin e mbledhjes së informacionit në lidhje me nevojat për furnizime.
Kjo do të thotë se: është themeluar një grup punues ad-hoc emergjent Covid-19, për identifikimin e
ilaçeve për trajtimin e sëmundjes për t’iu dhënë instruksione spitaleve/klinikave për t’i identifikuar
nevojat në përputhje me numrin e pacientëve në trajtim dhe parashikimet për të ardhmen.
••Informacioni i marrë nga palët përkatëse të interesit është përpunuar për të ndërmarrë veprime
të mëtejshme.
Barnatorja Qendrore pasi t’i ketë pranuar kërkesat nga të gjitha spitalet/klinikat i konsolidon nevojat
dhe i prezanton ato për miratim te Drejtori i ShSKUK-së dhe te Bordi i Drejtorëve të ShSKUK-së.
••Është siguruar me kohë buxheti / financimi i mjaftueshëm për të filluar aktivitetet e prokurimit.
Drejtori i ShSKUK-së bën kërkesë, nëse është e nevojshme, tek MSh, eventualisht tek Ministria e
Financave, për fonde (buxhetim) të mjaftueshëm për të mbuluar koston e prokurimit për furnizime.
••Institucionet përkatëse (njësitë kërkuese) iniciojnë kërkesa për prokurim në kohën e duhur.
Pas miratimit të kërkesës (me ose pa ndryshime nga ana e Bordit) Barnatorja Qendrore formalisht e
dorëzon kërkesën për inicim të aktivitetit të prokurimit.
•• Departamenti i prokurimit ndërmerr veprime të duhura dhe në kohë për të zhvilluar aktivitetin
e prokurimit.
Njësia e prokurimit e përcakton procedurën e prokurimit në harmoni me rrethanat dhe e publikon
njoftimin për kontratë ose direkt i fton OE-të marrin pjesë në aktivitet e prokurimit. Pas vlerësimit
të ofertave ShSKUK-ja hyn në marrëdhënie kontraktuese me OE-të të cilët obligohen t’i dorëzojnë
furnizimet brenda afateve të dakorduara, në sasinë dhe cilësinë e dakorduar.
••Janë emëruar menaxherët përkatës të kontratave?
Drejtori i ShSKUK-së nxjerr vendim për emërimin e menaxherëve të kontratave, d.m.th për secilën
kontratë caktohet një menaxher i cili merr përgjegjësinë për zbatimin e kontratës sipas kushteve të
dakorduara.
••Menaxheri i kontratës ka vendosur kontakte me OE-në fituese dhe me njësitë kërkuese /
përdoruesit e kontratave dhe është hartuar plani i menaxhimit të kontratës.
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Menaxheri i kontratës, në bashkëpunim-koordinim me shfrytëzuesit e kontratës dhe me OE-në e harton
planin për menaxhimin e kontratës, d.m.th. kohën dhe vendin e dorëzimit të furnizimeve, llojin dhe
sasinë e furnizimeve.
••Sasi të mjaftueshme të furnizimeve janë shpërndarë në kohën e duhur tek përdoruesit e
kontratës.
Menaxheri i kontratës sigurohet se furnizimet janë dorëzuar me kohë dhe i plotësojnë kriteret cilësore
duke marrë feed-back nga komisionet për pranimin e mallrave.

Metodologjia e auditimit
Metodologjia e këtij auditimi do të përfshijë intervista me zyrtarët përkatës të institucioneve
përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë COVID-19 dhe analizimin e raporteve, analizave dhe
dokumenteve tjera relevante për furnizim me barëra dhe materialet e duhura shëndetësore
për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19. Dëshmitë në këtë auditim do të
përfshijnë ato fizike, dëshmitë e dokumentuara verbale dhe dëshmitë tjera analitike, gjithmonë
duke u siguruar se këto dëshmi janë relevante, të besueshme dhe të mjaftueshme për auditim.
Do të bëhet ekzaminimi i gjithë legjislacionit dhe politikave që kanë të bëjnë me menaxhimin
e pandemisë COVID-19 si dhe do të bëhet krahasimi me implementimin e tyre. Ky auditim
do të bëhet në bazë të dokumentacionit dhe informatave mbi planet dhe aktivitetet për
menaxhimin e furnizimit me barëra dhe materialet e duhura shëndetësore për t’iu përgjigjur
nevojave të pacientëve me COVID-19, dhe mbikëqyrjen e menaxhimit të këtij procesi.
Metodat e përdorura në këtë auditim përveç intervistave me zyrtarët përgjegjës për
menaxhimin e pandemisë COVID-19 në MSh, ShSKUK, dhe institucione tjera relevante lokale
dhe qendrore përfshijnë edhe analiza të:


Planeve të veprimit apo planet e gatishmërisë dhe raporteve të punës së institucioneve
përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë COVID-19, duke i krahasuar me aktivitetet e tyre për
të përmbushur detyrat e caktuara;



Aktivitetet që kryhen nga institucionet përgjegjëse për furnizim me barëra dhe materialet e
duhura shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19 dhe krahasimin
e tyre me praktikat e mira ndërkombëtare aty ku është e mundur dhe realiste;



Proceseve të komunikimit në mes të institucioneve përgjegjëse lidhur me furnizimin me barëra
dhe materialet e duhura shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID19dhe analizimi i procesit të komunikimit me qytetarët;



Raporteve dhe dokumenteve tjera relevante të institucioneve qeveritare përgjegjëse për
menaxhimin e pandemisë COVID-19;



Raporteve hulumtuese të organizatave joqeveritare lidhur me menaxhimin e pandemisë
COVID-19 në Kosovë; dhe



Raporteve të institucioneve më relevante botërore (OBSh, Banka Botërore, OECD, EU, UN,
etj.), të cilat ndërlidhen me menaxhimin e pandemisë në Kosovë.

Intervistat përveç me zyrtarët relevant të institucioneve do të zhvillohen edhe me Komitetin
e ShSKUK dhe Komisionet për menaxhimin e pandemisë COVID-19. Për intervista do të
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përpilohen dhe do të përdoren pyetësor me qëllim të analizimit të aktiviteteve e zhvilluara për
menaxhimin e pandemisë. Pyetjet kryesisht do të jenë gjysëm të strukturuara, por edhe pyetje
të hapura, me ç‘rast i intervistuari do të jetë i lirë dhe spontan në formulimin e përgjigjeve më
cilësore për temën në auditim. Në varësi të llojit të të dhënave, analiza e tyre do të kryhet si
një kombinim i metodave kualitative dhe sasiore, ndërsa të dhënat sasiore do të përpunohen
me metoda statistikore duke synuar konkluzione të argumentuara. Të dhënat kualitative do
të sistemohen, do të krahasohen duke u grupuar për nga ngjashmëria dhe do të përdorën
gjithashtu për të analizuar dhe interpretuar raportet tjera dhe dokumentet e ndryshme, si dhe
konkluzionet nga të dhënat statistikore.

Fushëveprimi i auditimit dhe kufizimet
Ky auditim ka përfshirë një vlerësim të çështjeve relevante për periudhën e pandemisë
COVID-19. Auditimi i furnizimit me barëra dhe materialet e duhura shëndetësore për t’iu
përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19 në këtë fazë kur pandemia është duke
vazhduar, e ka parasysh se rezultatet e plota mund të jenë të matshme vetëm pas përfundimit
të plotë të pandemisë.
Fushëveprimi i këtij auditimi do të përfshijë: Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin Spitalor
Klinik Universitar të Kosovës si institucionet kryesore për furnizim me barna dhe materiale
shëndetësore. Po ashtu, nuk do të përjashtohen edhe institucione tjera relevante qendrore
dhe lokale.
Ministria e Shëndetësisë (MSH), si organi më i lartë shëndetësor në vend i cili përpilon dhe
zbaton politika për kujdesin shëndetësor dhe vepron në emër të Qeverisë.
Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK), i cili ofron shërbime të kujdesit
shëndetësor dhe është pronar i aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme që kanë të bëjnë me
veprimtarinë e tij shëndetësore dhe njësitë e saj:
••Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), njësitë përbërëse të së cilës ofrojnë shërbime
shëndetësore të nivelit tretësor spitalor dhe jashtë-spitalor për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe
shërbime shëndetësore të nivelit dytësor për rajonin e Prishtinës. Kjo qendër klinike ka numrin
më të madh të shtretërve spitalor në dispozicion për trajtim të pacientëve me COVID-19;
••Spitali i përgjithshëm në Prizren, ofron shërbime shëndetësore të nivelit dytësor për rajonin e
Prizrenit. Ky spital pas QKUK-së ka numrin më të madh të shtretërve spitalor në dispozicion
për trajtim të pacientëve me COVID-19. Po ashtu ky spital ka rrjetin me të mirë të shtrirjes
krahas të tjerëve me oksigjen të lëngshëm; dhe
••Spitali i përgjithshëm në Pejë, ofron shërbime shëndetësore të nivelit dytësor për rajonin e
Pejës dhe është spitali i tretë për numrin më të madh të shtretërve spitalor në dispozicion për
trajtim të pacientëve me COVID-19.
Fushëveprimi i këtij auditimi mbulon periudhën që nga shfaqja e pandemisë COVID-19 dhe
deri në përfundim të këtij auditimi.
Ky auditim përfshinë daljen në terren me qëllim të mbledhjes së informatave, dokumenteve
dhe materialeve tjera te nevojshme tek disa institucione dhe të cilat janë në ballafaqim të
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drejtpërdrejtë me pandeminë COVID-19 çka nënkupton ekspozim të personelit auditues ndaj
rrezikut të infektimit me këtë virus. Të dhënat që i kemi mbledhur gjatë fazës para-studimore
tregojnë se ekziston mundësia që ne nuk mund të marrim informacione të mjaftueshme dhe
plotësisht të besueshme për auditim, prandaj të njëjtat duhet të analizohen në vazhdimësi
brenda procesit auditues dhe metodologjisë së vendosur.
Kjo është hera e parë që institucionet e Kosovës ballafaqohen me një virus të llojit dhe
përmasave të tilla. Ky virus është i përhapur në gjithë boten dhe poashtu i panjohur i cili
ka pasur ndryshime deri më tani. Institucionet ndërkombëtare shëndetësore kanë ofruar
udhëzime të vazhdueshme, por të cilat poashtu kanë ndryshuar në varësi të njohjes së këtij
virusi dhe zhvillimit të metodave për reagim ndaj tij dhe trajtim të pacientëve të infektuar.
Gjatë gjithë periudhës së ballafaqimit me këtë pandemi shkaku i përhapjes në gjithë botën
dhe kufizimeve për tregti ndërkombëtare ka qenë evidente edhe vështirësia e furnizimit me
medikamente, materiale mbrojtëse dhe pajisje tjera teknike shëndetësore të nevojshme për
trajtimin e pacientëve me COVID-19.
Pandemia COVID-19 e ka vështirësuar prezencën e të gjithë personelit në institucione duke
detyruar shumë institucione që një pjesë të punojnë online por edhe që një pjesë tjetër e
personelit të jenë të liruar nga puna për arsye të veçanta shëndetësore. Këto shkaqe mund të
shkaktojnë vonesa në realizim të auditimit. Kjo mundë të ndikoj që të aplikohet komunikimi
në distancë përmes emailave dhe mjeteve tjera të komunikimit elektronik. Auditimi gjithashtu
mund të ketë ndërprerje për një kohë të caktuar, ne rast se të rritjes së madhe të numrit të të
infektuarëve me COVID-19 dhe për pasojë Qeveria detyrohet të paraqes masa rigoroze për
qytetaret e saj, si karantinimi apo lëvizja e lejuar në orare të caktuara.
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Shtojca 2. Përshkrimi i sistemit dhe palët relevante
Institucionet shëndetësore të vendit së bashku me akterët e tjerë relevant kanë për qëllim
mbrojtjen e qytetarëve nga përhapja e infektimit me pandeminë COVID-19. Për të
parandaluar dhe menaxhuar këtë pandemi apo sëmundjet tjera ngjitëse na ndihmojnë ligjet,
udhëzuesit, planet, raportet, manualet të cilat iniciohen, zhvillohen, miratohet e publikohen
nga institucionet përgjegjëse publike e private. Kujdesi shëndetësor në Kosovë ofrohet në tri
nivele: Kujdesin parësor shëndetësor (KPSh) e përfaqëson mjekësia familjare e cila i ka njësitë
e veta në të gjitha komunat e Kosovës; Spitalet e përgjithshme janë institucione shëndetësore
publike të cilat kryejnë shërbime të nivelit dytësor të kujdesit shëndetësor, duke ofruar kujdes
specialistik pacientëve spitalorë dhe shërbime specialistike ambulatore; dhe Kujdesi tretësor
shëndetësor ngërthen në vete shërbimet mjekësore specialistike të nivelit më të lartë të gjitha
institucioneve shëndetësore.
LEB është krijuar për të përmbushur prioritetin e kujdesit shëndetësor të pacientëve.
Përzgjedhja e barnave në një listë sikurse në LEB është bërë për të siguruar që të gjitha barnat
themelore që shpëtojnë pacientët nga rreziku për jetë të janë në dispozicion në çdo kohë dhe
falas për pacientët. MSh-ja përmes Komitetit teknik harton LEB që përmban barnat të cilat
përkojnë me nevojat e pacientëve. OBSh-ja ka një listë të barnave e cila shërben si model duke
u përshtatur me profilin epidemiologjik të rajonit, aftësitë e stafit mjekësor dhe mundësitë e
referimit tek një institucion më i lartë shëndetësor. LEB përbëhet nga tri kategori:
••Barna të përgjithshme (vitale, esenciale dhe të nevojshme;
••Material harxhues medicinal; dhe
••Citostatik.
Të gjitha këto barna dhe materiale harxhuese kanë për qëllim t’i shërbejnë pacientëve të
hospitalizuar në QKUK dhe Spitalet e Përgjithshme. Barna vitale janë të domosdoshme për
shpëtimin e jetës, pra kërkohet furnizim i plotë në klinikat sikurse janë shërbimet emergjente,
kujdesi intensiv, sallat e operacionit etj. Barnat esenciale janë ato që jo medoemos janë të
domosdoshme, ndërsa në kategorinë e tretë janë barnat e nevojshme pra që në rast se ka
buxhet të mjaftueshëm ato mund të sigurohen nga autoriteti përgjegjës.
Që nga fillimi i shfaqjes së pandemisë COVID-19, menaxhimi i situatës pandemisë nga
Qeveria dhe Institucionet Shëndetësore në vend është bazuar kryesisht në Ligjin Nr. 02/L109 për parandalim dhe luftim te sëmundjeve ngjitëse, dhe mëpastaj me datën 25 Gusht 2020
është aprovuar ligji Nr. 07/L-006 për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë Covid-19 në
territorin e Republikës së Kosovë. Sipas Nenit 4 të Ligjit nr.02_L-109 mbrojta nga sëmundjet
ngjitëse është detyrë e IKShPK-së, Inspektoratit Sanitar të Kosovës, Inspektoratit Shëndetësor
të Kosovës, të gjitha institucioneve shëndetësore publike dhe private, institucioneve jo
shëndetësore, komunave dhe vet qytetarëve nën mbikëqyrjen e MSh-së.
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Grafikoni 6. Rrjedha e informatave për sëmundjet ngjitëse nëpër institucionet përgjegjëse.
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Ministria në propozim të IKShPK-së përcakton masat profilaktike, kundër epidemike dhe
masat tjera në mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse dhe masat e përshkruar si të
obliguara sipas konventave ndërkombëtare shëndetësore dhe aktet tjera ndërkombëtare.
MSh themelon Komitetin për mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse, si organ profesional dhe
konsultativ, të përbërë nga ekspertë të fushave përkatëse, me propozim të IKShPK-së. Në
mënyrë që të parandalohet përhapja e virusit në vend MSh përcakton masat e posaçme të
jashtëzakonshme për mbrojte nga virusi siç janë: ndalim udhëtimi në vende ku është përhapur
epidemia, ndalim qarkullimi në rajone të infektuara etj.
Ministria e Shëndetësisë – është organi parësor më i lartë shëndetësor i cili përpilon politika
dhe zbaton ligjet për kujdesin shëndetësor të bazuara në analiza profesionale dhe të dhëna
shkencore. MSh-ja është përgjegjëse të organizoj punën e organeve kompetente administrative
në luftimin e sëmundjeve ngjitëse dhe për zbatimin e masave mbrojtjëse nga sëmundjet ngjitëse
në rast pandemie. MSh-ja dhe ShSKUK-ja janë përgjegjëse për furnizim të qëndrueshëm me
barëra dhe material shëndetësor për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19.
Po ashtu, ministria nxjerr udhëzime për sektorin e shëndetësisë, duke respektuar standardet
përkatëse ndërkombëtare.70 Në raste të jashtëzakonshme, si pandemia COVID-19, MShja propozon dhe kërkon nga Qeveria mbështetje financiare për situatën epidemiologjike.
Kjo ministri merr raporte nga IKShPK apo institucionet e tjera shëndetësore sa i përket
ekzaminimeve laboratorike për shkaktarët e sëmundjeve ngjitëse.71 Ndër të tjera, MSh për
menaxhim më të mirë dhe efektiv gjatë periudhës pandemike është kompetente që:
••Të miratoj programin dhe caktoj masat për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse
që rrezikojnë tërë vendin.
••Organizoj punën e organeve kompetente administrative, ministrive tjera që kyçen në
çrrënjosjen e sëmundjeve të caktuara ngjitëse dhe për zbatimin e masave të mbrojtjes nga
sëmundjet ngjitëse-në rast epidemie që rrezikon tërë vendin.
••Të formoj Komisionin për mbrojtjen nga sëmundjet ngjitëse, si organ profesional dhe
konsultativ, të përbërë nga ekspertë të fushave përkatëse, me propozim të IKSHP-së.
••Me propozim të IKShPK të merr vendim për futjen në karantinë të personave të cilët vërtetohet
ose dyshohet se kanë qenë në kontakt të drejtpërdrejt me personat e sëmurë apo të dyshimtë
me atë sëmundje.
••Të përcaktoj pjesëmarrje të institucioneve shëndetësore, institucioneve të tjera dhe e qytetarëve
në luftimin e sëmundjes dhe në shfrytëzimin e objekteve, të pajisjes dhe të mjeteve të transportit
me qëllim të luftimit të sëmundjeve ngjitëse.
••Të siguroj gjithë materialin e nevojshëm farmaceutik dhe jofarmaceutik me qëllim të veprimit
sa më të drejtë dhe me kohë.
Në situatë të pandemisë MSh punon në koordinim të plotë me Komitetin Drejtues (KD) dhe
Komiteti Teknik (KT).

70
71

Ligji Nr. 04/L-125 për shëndetësi, Neni 8
Ligji Nr. 02/L-109 për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse, Neni 11
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Komiteti Drejtues (KD) - ofron përkrahje në eliminimin e problemeve të shfaqura gjatë
pandemisë. Anëtarë të KD janë: MSh, Drejtori i IKShPK-së, udhëheqësi i Komitetit Teknik,
Drejtori i QKUK-së, Drejtori i Klinikes Infektive, Pediatrisë dhe Emergjencës.
Komiteti Teknik (KT) - merret me organizimin, zbatim, koordinim të aktiviteteve në të
gjitha nivelet dhe në mes institucioneve. Anëtarë të këtij Komiteti janë: MSh, epidemiologu,
mikrobiologu, specialisti i ekologjisë humane, infektologu, specialisti i mjekësisë sociale,
përfaqësues të shërbimit shëndetësor të FSK-së dhe PK-së.
Në rast të epidemisë, ekipet duhet: Të takohen çdo ditë dhe rishikojnë të dhënat (numrin e
rasteve të sëmundjes dhe vdekjeve) dhe zhvillimin e pandemisë; Zbatimin e masave kundër
pandemisë dhe nevojat eventuale; Të hulumtojnë rastet e raportuara dhe detektojnë shkaktarin
e sëmundjes, burimin dhe rrugën e bartjes; të analizojnë përhapjen e sëmundjes në kohë dhe
vend; Përgatitin hartën e shpërndarjes gjeografike të rasteve; Evaluimi i planit; Komunikimi.72
IKShPK - është institucion shëndetësor që përgatit dhe zbaton strategjinë e shëndetit
publik, politikën shëndetësore si dhe informimin shëndetësor në mbarë territorin e Kosovës.
Ky institucion ka rol në identifikimin e shkaktareve te sëmundjeve ngjitëse me qellim te
konstatimit te diagnozës, mbanë të dhëna për ekzaminimet laboratorike dhe përgatitë raporte
për MSh-në.73 Bazuar në ligjin (nr.02/L-109) IKShPK hulumton, studion dhe analizon situatën
epidemiologjike të vendit dhe përcakton strategjinë për përmirësimin e vazhduar të saj. Bënë
mbikëqyrjen dhe përgatit raporte përmbledhëse për ecurinë e paraqitjes së sëmundjeve ngjitëse
në Kosovë. Rastet e dyshimta të infektuara me virusin SARS-CoV-2, duhet të raportohen
brenda 24 orëve në IKShPK nga të gjitha institucionet shëndetësore të cilat së pari vijnë në
kontakt me rastin e dyshimtë. Me qellim të raportimit sa me të hershëm të rasteve gjatë
epidemisë IKShPK raporton çdo ditë për shpërndarjen e rasteve pozitive sipas kohës, vendit
dhe personit si dhe do të informojë përfaqësuesin e OBSh-së për gjendjen epidemiologjike
aktuale në vend dhe nëse ka nevojë të kërkoj ndihmë teknike ose materiale.
ShSKUK - ka për detyrë që të ofrojë shërbime cilësore të kujdesit shëndetësor duke synuar
performancë, efiçiencë dhe efikasitet sa më të lartë të shërbimeve, në pajtim me Ligjin për
Shëndetësi. Ky institucion është pronar i aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme që kanë
të bëjnë me veprimtarinë e tij shëndetësore. ShSKUK-ja është përgjegjëse për ofrimin e
shërbimeve dytësore dhe tretësore të kujdesit shëndetësor dhe për menaxhimin e pasurive
të luajtshme dhe të paluajtshme nën menaxhimin e saj, ndërsa spitalet rajonale ofrojnë
shërbime shëndetësore të nivelit dytësor për rajonet ku ato operojnë. ShSKUK drejtohet nga
Bordi Drejtues, zgjedhur nga Qeveria në bazë të propozimit të MSh-së.74 Ky Bord Drejtues i
përgjigjet Qeverisë përmes MSh-së. ShSKUK përgatit raportin vjetor, raporte periodike tre
mujore si dhe informata të tjera me rëndësi mbi aktivitetet e tij për MSh-në dhe Qeverinë.75
Spitalet rajonale – Ofrojnë shërbime shëndetësore të nivelit dytësor në përputhje me standardet
për popullatën e komunave brenda rajonit ku ato operojnë, ndërsa janë të organizuara në
klinika, institute, qendra, shërbime dhe njësi administrative. Ekzistojnë 7 spitale rajonale

72
73
74
75

Plani i veprimit kunder gripit pandemic (2013), Pika 1.9 fq.10
Ligji Nr. 02/L-109 për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse, Neni 11 dhe 12
Ligji Nr. 04/L-125 për shëndetësi, Neni 64
Ligji Nr. 04/L-125 për shëndetësi, Neni 66
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të cilat janë: Spitali Rajonal i Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Ferizajit, Gjilanit, Mitrovicës dhe
Vushtrrisë.
Barnatorja Qendrore e ShSKUK-së - Detyrat e Barnatores Qendrore (BQ) pjesë e ShSKUK-së
janë: Përmbledhjen e planifikimeve të cilat i pranon BQ-ja nga njësitë kërkuese të ShSKUK-së.
Planifikimin vjetorë për barna të LEB të të gjitha klinikave të QKUK-së, spitaleve rajonale dhe
Qendrave të Shëndetit Mendorë (QSHM-ve). Bazuar në planifikimin e njësive të ShSKUKsë BQ-ja mbulon nevojat për barna dhe material medicinal të ShSKUK-së. Ky planifikim i
përmbledhur dhe harmonizuar krahas kërkesave nga njësitë kërkuese rishikohet dhe pastaj e
dërgohet përmes Drejtorit të Përgjithshëm të ShSKUK-së, në Bordin e Përgjithshëm (BoD) të
ShSKUK-së për aprovim. Pas aprovimi nga BoD nisin procedurat inicohen për tenderim në
zyrën e prokurimit për artikujt të cilat nuk ka një kontratë valide. Planifikimi bëhet bazuar në
kërkesat nga klinikat duke u bazuar në shpenzimet e periudhës paraprake – vitit.
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Shtojca 3. Sasia dhe lloji i barërave të blera nga
pacientët e klinikes infektive të QKUK-së për
periudhen tre mujore (janar – mars 2021).
Sasia e barërave të
Lloji i barërave të
blera nga pacientët e blera nga pacientët në
5 reparte /janar 2021
klinikes infektive
Dulcolax
Ciprofloxacin
Effca-n6-zing
Tab- vid D
Bronichobaliamin
Sinomarin
Rendesivir
Aspirin
Vinet
Ranicom
Concor
xanax
fumconazol
hepatrombin
Chumorale
Imipenem
Bronles
Lastan
Vastatin
Loperamide
ascorbic acid
Halodoc
metoprolol
laevofloxacin
Nahco3
Meropenem
Sandostatin
Sucralfate
bipresa
Tasectan
Silimarina
costi tablet
pholcodin tablet
Flupentixol
vitamin C
Paracetamol
Vitamin K
lexotanil
Timoferol
Bicarbonate

9
407
50
40
10
60
196
30
20
47
47
40
302
4
50
397
1
40
40
10
94
1
20
7
13
20
6
8
2
2
2
1
3
6
20
10
1

50

Sasia e barërave të
blera nga pacientët
në 4 reparte /shkurt
2021
10
20

Sasia e barërave të
blera nga pacientët
në 5 reparte /mars
2021

100
13
122
108

90
7
60
152

20
20

50

252

33

62

2

62

2
10
20

242
32

260
160

10
20
65

40
15
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Citalopram
Zolpidem
Soleprene
chloramphenicol
ca-mg-zm
Tobradex
Moxit
Daktanol
Pantoprazole
levofloxacin
Insulin
Amiodarone
lisinopril 10 mg
bisoprolol 5 mg
Elevit
Bronles
pantoprazol 40 mg
Losarcomp
Metoprolol
Edemid forte
Carvedilol
vadllombi 150mg
Torex
Sinecod
spray respiro
fenofibrat 200mg
nebilet 5mg
Captopril 25mg
Lorista
Tocilizumab
claritromicina
tanax
Linex
Imuran 50 mg
Ramipril
Ramicomp
captopril .25 mg
atorvastatin 10mg
conax capsule
Melagina duo
Longactil

10
10
1
1
20
1
1
2
60
3
1

Burimi: Shenimet e infermiereve të klinikes infektive të QKUK-së.
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50
4
147
88
6
20
60
10
10
10
20
20
30
20
40
10
1
2
10
20
20
40
10
20
20
40
10
20
20
20
20
1
1
1
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Shtojca 4. Një kopje e fletores së punës së infermiereve
ku përshkruhen barërat që janë blerë nga
pacientët COVID-19 dhe një kopje e kuponëve
të përshkruara nga mjekët për këta pacientë.

Burimi: Fletore pune e infermiereve për barërat që janë blerë nga pacientët COVID-19 dhe kopje e kuponëve të
përshkruara nga mjekët për këta pacientë gjatë auditimit në spitalet COVID-19.

52

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

283

135 166

130

28

51

Gjithsej

Spitali i Ferizajit

Spitali i Vushtrrisë

Spitali i Gjilanit

Spitali i Pejës

Spitali i Gjakovës

Spitali i Prizrenit

114
101
88
120
22
445

Spitali i Mitrovicës

Covid - 3
Covid - 4
Pulmologji
Infektive
MIQ Covid
Gjithsej

QKUK

Nr. i shtretërve
në dispozicion COVID-19

Shtojca 5. Numri i shtretërve spitalor të adaptuar/
dedikuar për trajtim të pacientëve me
COVID-19 në të gjitha njësitë përbërëse të
ShSKUK-së.

70 1,308

Burimi: Raporti i punës së ShSKUK-së për vitin 2020, mund të gjindet në: https://shskukadmin.rks-gov.net/Medias/
Raporti%20pun%C3%ABs%20nga%20ShSKUK%20 p%C3%ABr%20vitin%202020.pdf
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Shtojca 6. Shpenzueshmëria e berërave COVID-19
janar-mars 2021 në QKUK (janar – mars
2021).
Emri Gjenerik

Doza & Vëllimi

Tableta: 500 mg.
Injeksion: 1g
Tableta: 500 mg
Injeksion: 500 mg/5 ml,
Forma orale1000-4000IU
Injeksion: 1000-4000IU
6 Vitamin D3
(300000IU)
7 Vitamin B-Complex Tablete/
8 Vitamin B-Complex Injeksion
Kapsula: 500 mg
9 Azithromycin
(anhidroze).
Tretësire orale: 200 mg/5
10 Azithromycin
mL.
40 mg/0.4 mL; Injeksion:
11 Enoxaparin
ampulla apo shiringe e
para-mbushur
60 mg/0.6 mL; Injeksion:
12 Enoxaparin
ampulla apo shiringe e
para-mbushur
Injeksion: 5000 IU/ mL;
13 heparin natrium
në ampulla 1 mL.
Injeksion: 4 mg/ mL në
14 dexamethasone
ampulla 1 mL (si kripë
dinatrium fosfat).
Injeksion: 40 mg/ mL
(si sukcinat natriumi) në
15 methylprednisolone flakon 1 mL monodozë
dhe flakona 5- mL multidozë;
16 Favipiravir
Tableta: 200mg
17 Remdesivir
Injeksion: 100mg
Koncentrat për Tretësirë
18 Tocilizumab
për infuzion 200 mg/10
ml;
1
2
3
4
5

Paracetamol
paracetamol*
ascorbic acid
ascorbic acid
Vitamin D3
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JANAR SHKURT MARS Projeksion
/2021
/2021 /2021 i rezervave
- 4,860
2 muaj
1,400
2,060 3,600
2 muaj
1,000 1,000
1 muaj
500 2,000
3 muaj
580
1,500 3,800
6 muaj
30

120

650

8 muaj

5,800

500

9,267

5 muaj

-

-

132

2 vite

-

-

-

3 muaj

6,460

8,640 15,480

3 muaj

4,290

3,600

8,330

3 muaj

2,170

700

2,650

2 jave

4,000

4,920 16,100

3 muaj

8,010

7,005 17,640

3 muaj

1,100
-

2,610
-

47

150

2,652 Donacione
305

6 muaj
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Shtojca 6.1 Antimikrobikët e tjerë të cilat janë duke u aplikuar
për pacientët COVID-19

1

Emri Gjenerik

Doza&Vellimi

Ciprofloxacine

200mg/100ml; sol
per inf
500mg+500mg; amp

Imipenem+
Cilastatine
4 Vancomycine
Ceftraxone
5
2

6

Piperacilin/
tazobactam

500mg; amp
1g pluhur per
solucion per
injekcion
4.0+0.5 g pluhur per
infuzion

JANAR SHKURT MARS
/2021
/2021
/2021
0
0
4,350

Projeksion
i rezervave
0

0

5,987

6,746

5 muaj

2,620
11,250

1,550
15,200

2,040
22,940

6 muaj
3 muaj

1,620

1,240

2,678

3 muaj

Burimi: BQ-ja, Tabela sipas metodologjis së re për verifikmin e rezervave të barnave të aplikuara për pacientët
COVID-19 dhe projeksioni i sasisë rezervë për periudhen në vijim.
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Shtojca 7. Shpenzimi i berërave COVID-19 në spitalin e
Prizrenit (janar – mars 2021)/Projeksioni.
JANAR SHKURT MARS Projeksion
/2021
/2021 /2021 i rezervave
Paracetamol
Tableta: 500 mg.
20
20
20
3 muaj
paracetamol*
Injeksion: 1g
890
890
890
3 muaj
ascorbic acid
Tableta: 500 mg
100
100
100
6 muaj
ascorbic acid
Injeksion: 500 mg/5 ml,
1,340
1,340 1,340
3 muaj
Vitamin D3
Forma orale1000-4000IU
700
700
700
5 muaj
Injeksion: 1000-4000IU
200
200
200
4 muaj
Vitamin D3
(300000IU)
Vitamin B-Complex Tablete/
0
0
0
0
Vitamin B-Complex Injeksion
1,370
1,370 1,370
3 muaj
nuk kemi
Kapsula: 500 mg
75
75
75 nevojë për
Azithromycin
(anhidroze).
furnizim
Tretësire orale: 200 mg/5
0
0
0
0
Azithromycin
mL.
40 mg/0.4 mL; Injeksion:
Enoxaparin
ampulla apo shiringe e
5,380
5,380 5,380
3 muaj
para-mbushur
60 mg/0.6 mL; Injeksion:
Enoxaparin
ampulla apo shiringe e
1,000
1,000 1,000
3 muaj
para-mbushur
Injeksion: 5000 IU/ mL;
0
0
0
0
heparin natrium
në ampulla 1 mL.
Injeksion: 4 mg/ mL në
dexamethasone
ampulla 1 mL (si kripë
2,300
2,300 2,300
3 muaj
dinatrium fosfat).
Injeksion: 40 mg/ mL
(si sukcinat natriumi) në
3,400
3,400 3,400
3 muaj
methylprednisolone flakon 1 mL monodozë
dhe flakona 5- mL multidozë;
Favipiravir
Tableta: 200mg
0
0
0
0
Remdesivir
Injeksion: 100mg
0
0
0
0
Koncentrat për Tretësirë
Tocilizumab
për infuzion 200 mg/10
0
0
0
6 muaj
ml;
Emri Gjenerik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Doza & Vëllimi
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Shtojca 7.1 Antimikrobikët e tjerë të cilat janë duke u aplikuar
për pacientët COVID-19
Emri Gjenerik

JANAR SHKURT MARS Projeksion
/2021
/2021
/2021 i rezervave

Doza&Vellimi

200mg/100ml; sol
per inf
2 Imipenem+Cilastatine 500mg+500mg; amp
4 Vancomycine
500mg; amp
1g pluhur per
5 Ceftraxone
solucion per
injekcion
Piperacilin/
4.0+0.5 g pluhur per
6
tazobactam
infuzion
1 Ciprofloxacine

0

0

0

0

2,000
800

2,000
800

2,000
800

3 muaj
5 muaj

5,900

5,900

5,900

3 muaj

0

0

0

Nuk eshte
planifikuar

Burimi: BQ-ja, Tabela sipas metodologjis së re për verifikmin e rezervave të barnave të aplikuara për pacientët
COVID-19 dhe projeksioni i sasisë rezervë për periudhen në vijim.
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Shtojca 8. Shpenzimi i berërave COVID-19 në spitalin e
Pejës (janar – mars 2021)/Projeksioni.
Emri Gjenerik

JANAR SHKURT MARS Projeksion
/2021
/2021 /2021 i rezervave

Doza & Vëllimi

1 Paracetamol

Tableta: 500 mg.

0

0

560

2 -muaj

2 paracetamol*

Injeksion: 1g

432

900

1,340

2 muaj

3 ascorbic acid

Tableta: 500 mg

0

0

740

0

4 ascorbic acid

Injeksion: 500 mg/5 ml,

0

0

0

3 muaj

5 Vitamin D3

Forma orale1000-4000IU

500

600

6 Vitamin D3

Injeksion: 1000-4000IU
(300000IU)

0

0

0

7 muaj

7 Vitamin B-Complex Tablete/

0

0

0

0

8 Vitamin B-Complex Injeksion

1,030

1,460

1,600

3 muaj

7-muaj

9 Azithromycin

Kapsula: 500 mg
(anhidroze).

9

200

21

7-muaj

10 Azithromycin

Tretësire orale: 200 mg/5
mL.

0

0

0

7-muaj

11 Enoxaparin

40 mg/0.4 mL; Injeksion:
ampulla apo shiringe e
para-mbushur

3,780

4,310

1,720

2 muaj

12 Enoxaparin

60 mg/0.6 mL; Injeksion:
ampulla apo shiringe e
para-mbushur

702

130

470

2 muaj

13 heparin natrium

Injeksion: 5000 IU/ mL; në
ampulla 1 mL.

300

310

810

0

14 dexamethasone

Injeksion: 4 mg/ mL në
ampulla 1 mL (si kripë
dinatrium fosfat).

1,200

4,050

3 muaj

1,610

380

3,010

3 muaj

140

100

Injeksion: 40 mg/ mL
(si sukcinat natriumi) në
15 methylprednisolone
flakon 1 mL monodozë dhe
flakona 5- mL multi-dozë;
16 Favipiravir

Tableta: 200mg

17 Remdesivir

Injeksion: 100mg

0

0

0

0

18 Tocilizumab

Koncentrat për Tretësirë
për infuzion 200 mg/10 ml;

0

0

0

6 muaj
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Shtojca 8.1 Antimikrobikët e tjerë të cilat janë duke u aplikuar
për pacientët COVID-19
JANAR SHKURT MARS Projeksion
/2021
/2021 /2021 i rezervave
1 Ciprofloxacine
200mg/100ml; sol per inf
0
0
0
0
2 Imipenem+Cilastatine 500mg+500mg; amp
452 5,481
3 muaj
4 Vancomycine
500mg; amp
10
200
150
7-muaj
Ceftraxone
1g pluhur per solucion
5
per injekcion
4,525
4,295 4,770
4-muaj
Piperacilin/
4.0+0.5 g pluhur per
6
tazobactam
infuzion
0
0
0
0
Emri Gjenerik

Doza&Vellimi

Burimi: BQ-ja, Tabela sipas metodologjis së re për verifikmin e rezervave të barnave të aplikuara për pacientët
COVID-19 dhe projeksioni i sasisë rezervë për periudhen në vijim.

59

45

45

45
74

45

45

38

657
869
678
761
+21
108
+3% -12%
38

52

869
869
509 1018
360 +149
-41% +17%

869
869

869
869

869

869
869

869

869

869

869

869

Tabela e mësipërme nuk është e plotësuar në të gjitha kolonat për sasinë e funrizuar, sasinë e pranuar si huazime apo kërkesat për huazime
sepse nuk kemi pasur informata të plota për secilan datë, prandaj datat 08/07, 15/07 dhe 16/07 të cilat paraqesin 100% në diferencen në mes
kërkeses nuk ka mundur të verifikohet nga auditorët por është paraqitur bazuar në emailat në dispozicion. Të gjitha të dhënat në këtë tabelë
janë gjeneruar nga emailat që na janë ofruar në dispozicion nga spitali i Prizrenit dhe nuk janë të dhëna të gjeneruara nga tabela zyrtare apo
raporte të këtij spitali, prandaj në rast të ndonjë pasaktësie në Kg e prezentuar këtu duhet të verifikohen nga spitali i Prizrenit.

Burimi: Korrespondenca me emaila e shërbimeve teknike të spitalit të Prizrenit me ShSKUK-në.

45

657
657
657
657
657
197
360
339
460
297
318
657
657
-70% -45% -48% -100% -100%

08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07

Sasia e kërkuar
657
657
657
657
Sasia e furnizuar
0
530
509
339
Diferenca
657
127
148
318
Përqindja
-100% -19% -23% -48%
Numri i
pacientëve
45
45
45
45
Huazime të
pranuara
Huazime të
kërkuara

Data

Shtojca 9. Sasia e Oksigjenit kërkuar nga spitali i Prizrenit (07/07/20 – 26/07/20) dhe sasia e
dërguar nga ShSKUK plus huazimet (Kg)
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korrik
gusht
shtator
tetor
nëntor
dhjetor
Totali
gjysëm- vjetor

Diferenca
në Përqindje
2019 / 2018

Diferenca
viti 2019
krahasuar
vitin 2018

Diferenca
në Përqindje
2020 / 2019

Diferenca
viti 2020
krahasuar
vitin 2019

2018

2019

2020

Shtojca 10. Numri i vdekjeve në Kosovë gjatë pjeses
së dytë të vitit 2020/periudha e pandemisë
krahasuar me numrin e vdekjeve për
periudhen e njëjtë në dy vitet paraprake.

1,126
1,306
1,216

761
779
770

740
630
686

386
676
530

51%
87%
69%

21
149
84

3%
24%
12%

958

764

832

126

16%

-68

-8%

1,094
1,026

715
739

729
696

365
330

51%
45%

-14
43

-2%
6%

6,726 4,528 4,313

2,413

53%

215

5%

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), buletini tremujor i statistikave të përgjithshme: https://ask.rks-gov.
net/media/5994/buletini-tremujor-tm1-2021-prill.pdf

janar
shkurt
mars
Totali çereku i
parë - vjetor

1,167
1,187
1,177

918
745
831

Diferenca
në
Përqindje
2020/2019

Diferenca
viti 2020
krahasuar
vitin 2019

Diferenca
në
Përqindje
2021/2020

Diferenca
viti 2021
krahasuar
vitin 2020

2019

2020

2021

Numri i vdekjeve në Kosovë gjatë çerekut të parë të vitit 2021/periudha e pandemisë krahasuar
me numrin e vdekjeve për periudhën e njëjtë në dy vitet paraprake.

959
751
855

208
436
322

23%
59%
39%

-41
-6
-24

-4%
-1%
-3%

3,531 2,494 2,565

966

39%

-71

-3%

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), buletini tremujor i statistikave të përgjithshme: https://ask.rks- gov.
net/media/5994/buletini-tremujor-tm1-2021-prill.pdf

Bazuar në të dhënat e prezentuara si në këto të dhëna statistikore nga ASK-ja, numri i vdekjeve
në këta tre muaj ishte 3,648 që paraqet një rritje prej 1,592 vdekje më shumë apo 69% më e
lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kur kishin qenë 2,310 vdekje. Po të
krahasojmë numrin e përgjithshëm të vdekjeve gjatë vitit 2020 prej 11,108 krahasuar me vitin
paraprak 2019 me 9,552 vdekje, vërejmë një rritje prej 1,556 vdekje më shumë apo një rritje
prej rreth 16%, ndërsa në vitet paraprake 2015 – 2019 kishte pasur një trend prej rreth 5% rritje.
Diferenca më e madhe gjatë vitit 2020 është vërejtur në gjysmën e dytë të vitit, atëherë kur
numri i të infektuarëve me COVID-19 ka qenë më i lartë.
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Shtojca 11. Ndryshimet në buxhetin e MSh-së për vitin
202076
••Në Ligjin e Buxhetit NR.07/ L-041 Mbi ndarjet Buxhetore, në kuadër të MSh-së kanë qene
edhe 5 (pesë) programe të Politikave Sociale në vlerë prej 9,263,678€ të cilat janë larguar me
rastin e rishikimit të Buxhetit Ligji NR. 07/L-14.
••Me vendim të Qeverisë Nr. 07/4 datë 28.02.2020 MSh-së i janë ndarë 400,000€ në kategorinë
Mallra dhe Shërbimeve për blerjen e PPM-ve.
••Shtimi i buxhetit në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, kapitaleve prej 200,000€, ndërsa
mallra dhe shërbime 6,030,000€, mbështetje e planit të veprimit të aprovuar në Qeveri në
vlerë rreth 10 mil €.
••Nga kategoria e Subvencioneve dhe transfereve ka pasur lëvizje në vlerën prej 820,000€ në
kategorinë e mallrave dhe shërbimeve.
••Është bëri zvogëlimi i buxhetit për komponenten sociale në vlerë prej 9,563,678.00 në të gjitha
kategoritë ekonomike, në të cilin përfshihet ndryshimi nga buxheti fillestar dhe ndryshimet nga
transferet: Vendimi i Qeverisë 11/43 data 13.11.2020; Vendimi i Qeverisë për harmonizim
09/50 i datës 21.12.20; Vendimi i Qeverisë për harmonizim 01/46 i datës 25.11.2020.
••Është bërë zvogëlimi i buxhetit në Kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve në vlerë prej
2,394,550€ dhe në Kategorinë e Investimeve Kapitale 1,388,270€, duke zvogëluar të dy
kategoritë në total prej 3,782,820€.
••Është bërë shtimi i buxhetit në Investime Kapitale – klauzola e investimeve në vlerë prej
31,600,000€ pas zbritjeve të Investimeve Kapitale në buxhet ndryshimi përfundimtar prej
28,950,162€.
••Kategoria e Subvencioneve dhe Transfereve janë paraqitur pas ndryshimit në buxhet fillestar
ndryshimet që kanë ndodhur dhe rishikimit të buxhetit në vlerën prej 599,966.26€.
••Kategoria Mallra dhe Shërbimeve janë paraqitur pas ndryshimit në buxhet fillestar ndryshimet
që kanë ndodhur dhe rishikimit të buxhetit në vlerën prej 4,168,000€.
••Kategoria e Pagave janë paraqitur pas ndryshimit në buxhet fillestar ndryshimet që kanë
ndodhur dhe rishikimit të buxhetit në vlerën prej 542,383.10€.
••Ministria e Shëndetësisë gjatë vitit 2020 për shpenzimet që lidhen me menaxhimin e
pandemisë COVID-19 sipas PVF në total ka shpenzuar 9,671,034€ nga Pako Emergjente
Fiskale prej të cilave 7,913,597€ nga kategoria Mallra dhe Shërbime 1,068,690€
nga kategoria e pagave 593,600€ nga investimet kapitale dhe 95,147€ nga kategoria
e subvencioneve. Ndërsa ShSKUK-ja gjatë vitit 2020 për shpenzimet që lidhen me
menaxhimin e pandemisë COVID-19 sipas PVF në total ka shpenzuar 12,472,336€ nga
Pako Emergjente Fiskale prej të cilave 12,456,045€ nga kategoria e pagave për shtesat mbi
pagen bazë, ndërsa 16,291€ nga kategoria Mallra dhe Shërbime.77

76
77

Këto ndryshime buxhetore të MSH-së janë paraqitur bazuar në informatat e marrura nga MSH-ja.
Raportet e auditimit të MSH-së dhe SHSKUK-së (2020) gjinden në: https://www.zka-rks.org/publications/
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Letër konfirmimi

63

3.1.4 Në fillim
të pandemisë
institucionet
shëndetësore nuk
kanë pasur në
dispozicion sasi
të mjaftueshme
të rezervave me
PPM të nevojshme për ballafaqim me pandeminë COVID-19.

Te gjeturat

Pajtohem po/ jo

Komentet nga Institucioni i audituar ne
raste te mospajtimi
3.1.4 Asnjëherë nuk kemi
pasur pengësë për PPM
përveç fillimit të pandemisë.
Duhet të specifikohet
konkluzioni tek pjesa e
mungesës së PPM-ve (në
fillim të pandemisë).
Dëshmi e keni furnizim:
Planifikimin per PPM dhe
Kontratat e nënshkruara
per furnizim me barna dhe
material shpenzues.

Entiteti MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Ne kemi pranuar disa dokumente si dëshmi shtesë nga ana e SHSKUK-së
lidhur me këtë gjetje audituese të cilat dokumente i kemi analizuar dhe
nuk kemi argumente të mjaftueshme të cilat do të ndryshonin këtë gjetje
audituese apo konkluzionin e auditimit.
Bazuar në këtë gjetje audituese, në fillim të pandemisë MSH-ja nuk kishte
në depo asnjë maskë mbrojtëse, ose maskë face-shield, nuk kishte alkool
me etanol të nevojshëm, ndërsa në fund të marsit 2020 nuk kishte asnjë
nga 17 llojet e parapara të PPM-ve sipas kërkesave ‘me prioritet’ të IKSHPK-së (të datës 02/03/2020) për parandalim dhe kontrollin e Coronavirusit. Në fillim të pandemisë, klinikat e ShSKUK-së janë ballafaquar me
sasi të kufizuara të PPM-ve, por në vazhdim janë pranuar furnizime si nga
donatorët e poashtu edhe blerje vetanake. Spitali Rajonal i Pejës në fillim
të pandemisë (mars 2020) nuk ka pasur sasi të mjaftueshme të PPM-ve në
depo, si: mantila mbrojtës, maska mbrojtëse, dorëza mbrojtëse dhe as nuk
ka pranuar sasi të mjaftueshme nga MSh-ja apo ShSKUK-ja. Spitali i Pejës
problemin e mungesës së uniformave në fillim të pandemisë e ka zgjidhur
duke blerë pajisje personale mbrojtëse të punuara nga rrobaqepësit lokal
në Pejë deri në pranimin e PPM-ve nga MSh-ja dhe ShSKUK- ja dhe që
nga atëherë nuk ka pasur vështirësi me rezervat me këto pajisje mbrojtëse.
Bazuar në intervistat audituese dhe ekzaminimet audituese për periudhën
në vijim pas muajit prill 2020 nuk janë vërejtur mungesa të PPM-ve falë
donacioneve nga donatorë vendorë blerjeve përmes prokurimit dhe sidomos falë donacioneve të shumta ndërkombëtare. Për më shumë detaje, ju
lutem referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.1.4.

Pikëpamja e ZKA-së

Auditimi i kryer: Furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19

Dokumenti: Komentet nga institucioni i audituar në draft raportin e auditimit
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Pajtohem po/ jo

3.1.2 Planifikimi i
llojit dhe sasisë e
medikamenteve që
ipen drejtpërdrejtë
pacientëve.

JO

3.1.1 Barërat për tra- Pjesërisht
jtimin e pacientëve
me COVID 19.

Te gjeturat

Pikëpamja e ZKA-së

Ne kemi pranuar disa dokumente si dëshmi shtesë nga ana e SHSKUK-së lidhur me këtë
gjetje audituese të cilat dokumente i kemi analizuar dhe kemi reflektuar në përshkrimin
e gjendjes së pasqyruar tek kjo gjetje audituese.
Auditimi ka gjetur se pacientët me COVID-19 kanë qenë të obliguar të blejnë disa nga
barërat për trajtim, mirëpo institucionet shëndetësore nuk kanë informata se sa është
sasia, kosto apo lloji i saktë i këtyre barërave që kanë blerë pacientët. Megjithatë sigurimi
i barërave të nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19 është obligim institucional për të gjithë pacientët si ata të hospitalizuar e poashtu edhe ata me simptoma më
të buta që janë trajtuar jashtë institucioneve. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në
raport gjetjes audituese me numër 3.1.1.
Ne kemi pranuar disa dokumente si dëshmi shtesë nga ana e SHSKUK-së lidhur me
Nuk ka asnjë medikament
dhe është e pa mundur që ti këtë gjetje audituese të cilat dokumente i kemi analizuar dhe nuk kemi argumente të
mjaftueshme të cilat do të ndryshonin këtë gjetje audituese apo konkluzionin e auditimit.
epet një pacienti në institucionin tonë dhe që mos të Bazuar në këtë gjetje audituese, metodologjia e aplikuar për planifikimin e llojit të sasisë
jetë i evidentuar dhe i shënu- së nevojshme të barërave për trajtimin e pacientëve me COVID-19 mundëson planifiar në librat e protokollit dhe kim bazuar vetëm në kërkesat e pranuara nga klinikat – mjekët klinicistë, respektivisht
në shënimet e kryemotrave të shpenzueshmërinë e regjistruar në barnatoret e klinikave - spitaleve, por jo edhe bazuar
cilët i përdorin për njoftime. në barërat të cilat ju ipen drejtpërdrejt pacientëve. E kemi parasysh se barërat që u ipen
pacientëve shënohen në historinë e pacientit dhe në masë edhe në regjistra të klinikave/
reparteve – fletore pune të kryeinfermierëve, mirëpo mungon një sistem i cili siguron
informata të sakta duke i përmbledhur këto dhe përdorur për planifikimin e saktë të llojit
dhe sasisë së barërave të nevojshme. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport
gjetjes audituese me numër 3.1.2

Komentet nga
Institucioni i audituar ne
raste te mospajtimi
Të gjitha ato barna të cilat
jemi të obliguar i kemi siguruar në përjashtim të atyre
që kemi hasur në pengesa të
ndonjë procedure që nuk janë
varur nga institucioni ynë,
referojuni dëshmive të dërguara me 29.10.21 me numër
protokolli 2473 me 1917 faqe.

Dokumenti: Komentet nga institucioni i audituar në draft raportin e auditimit
Auditimi i kryer: Furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19
Entiteti: SHSKUK
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3.1.4 Në fillim
JO
të pandemisë
institucionet
shëndetësore nuk
kanë pasur në
dispozicion sasi
të mjaftueshme
të rezervave me
PPM të nevojshme
për ballafaqim
me pandeminë
COVID-19.

3.1.3 Koordinimi JO
i institucioneve përgjegjëse
për të siguruar
furnizimet e
nevojshme me
medikamente dhe
materiale tjera të
nevojshme për trajtimin e pacientëve
COVID-19.
Ne kemi pranuar disa dokumente si dëshmi shtesë nga ana e SHSKUK-së lidhur
me këtë gjetje audituese të cilat dokumente i kemi analizuar dhe nuk kemi
argumente të mjaftueshme të cilat do të ndryshonin këtë gjetje audituese apo
konkluzionin e auditimit.
Gjatë kohës së auditimit në terren, Barnatorja Qendrore e SHSKUK-së, bazuar
në analizat e këtij auditimi ka zhvilluar një model duke avancuar në masë të
madhe planifikimin më të saktë të sasisë dhe llojit të barërave duke krahasuar
shpenzueshmërinë për një periudhë të mjaftueshme për të zhvilluar projeksione (dmth se Rekomandimi ka filluar të adresohet qysh gjatë auditimit në
terren). Edhe përkundër faktit se ekziston një komunikim në mes të Barnatores
Qendrore të SHSKUK-së dhe Barnatoreve të Klinikave/spitaleve, mungon një
koordinim i strukturuar dhe i rregullt i cili përveç identifikimit të sasisë dhe llojit të barërave për trajtimin e pacientëve me COVID-19 njëherit do të bëjë edhe
projeksione të bazuara në shpenzueshmërinë dhe faktorë të tjerë për periudhën
në vijim për të parashikuar kohën sa pritet të mjaftojnë rezervat në dispozicion.
Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes audituese me numër
3.1.3.
Kur është shpallur panNe kemi pranuar disa dokumente si dëshmi shtesë nga ana e SHSKUK-së lidhur
demia edhe në vendin
me këtë gjetje audituese të cilat dokumente i kemi analizuar dhe kemi reflektutonë ne kemi pasur stoqe ar në përshkrimin e gjendjes së pasqyruar tek kjo gjetje audituese.
të PPM-ve për situata
Bazuar në këtë gjetje audituese, në fillim të pandemisë MSH-ja nuk kishte në
normale dhe me paraqitdepo asnjë maskë mbrojtëse, ose maskë face-shield, nuk kishte alkool me etajen e rasteve të para edhe nol të nevojshëm, ndërsa në fund të marsit 2020 nuk kishte asnjë nga 17 llojet
në si institucion por edhe e parapara të PPM-ve sipas kërkesave ‘me prioritet’ të IKSHPK-së (të datës
nga MSH dhe nga dona02/03/2020) për parandalim dhe kontrollin e Coronavirusit. Në fillim të pantorët e ndryshëm ka pasur demisë, klinikat e ShSKUK-së janë ballafaquar me sasi të kufizuara të PPM-ve,
veprime të menjëhershme por në vazhdim janë pranuar furnizime si nga donatorët e poashtu edhe blerje
që asnjëherë mos të kemi vetanake. Spitali Rajonal i Pejës në fillim të pandemisë (mars 2020) nuk ka pasur
mungesë, referojuni
sasi të mjaftueshme të PPM-ve në depo, si: mantila mbrojtës, maska mbrojtëse,
dëshmive të dërguara me dorëza mbrojtëse dhe as nuk ka pranuar sasi të mjaftueshme nga MSh-ja apo
29.10.21 me numër proShSKUK-ja. Spitali i Pejës problemin e mungesës së uniformave në fillim të
tokolli 2473 me 1917 faqe. pandemisë e ka zgjidhur duke blerë pajisje personale mbrojtëse të punuara nga
rrobaqepësit lokal në Pejë deri në pranimin e PPM-ve nga MSh-ja dhe ShSKUKja dhe që nga atëherë nuk ka pasur vështirësi me rezervat me këto pajisje mbrojtëse. Bazuar në intervistat audituese dhe ekzaminimet audituese për periudhën
në vijim pas muajit prill 2020 nuk janë vërejtur mungesa të PPM-ve falë donacioneve nga donatorë vendorë blerjeve përmes prokurimit dhe sidomos falë
donacioneve të shumta ndërkombëtare. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.1.4.
Edhe jashtë pandemisë
por edhe tani në pandemi
çdo herë paraprakisht
kemi njoftuar institucionet
vartëse se me çka pritet
të ballafaqohemi dhe
arsyetimin e kërkesave të
drejtuara për koordinim
të tejkalimit të situatave të
ndryshme si për staf medikamente dhe pajisje apo
infrastrukturë, referojuni
dëshmive të dërguara me
29.10.21 me numër protokolli 2473 me 1917 faqe.
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3.1.6 Furnizimi JO
me gazëra medicinale - Oksigjen gjate pandemisë COVID-19

3.1.5 Blerje përmes Pjesërisht
prokurimit të
barërave, PPMve, pajisjeve dhe
materialeve tjera
mjekësore të
nevojshme për t'u
ballafaquar me
COVID-19.

Në asnjë moment apo
asnjë pacient ne institucionin tonë nuk
ka pasur mungesë të
Oksigjenit, varësisht
situatës kemi pasur
dëshmive të dërguara
me 29.10.21 me numër
protokolli 2473 me
1917 faqe. edhe dy kontrata paralele vetëm e
vetëm që pacientët mos
të mbesin pa Oksigjen,
referojuni dëshmive të
dërguara me 29.10.21
me numër protokolli
2473 me 1917 faqe.

Në një numër të caktuar
jo te madh infrastruktura
ligjore ka vonuar në një
masë procedurat mirëpo jo
nga institucioni ynë, çështje të cilën e kemi adresuar
në organet kompetente,
referojuni dëshmive te
dërguara me 29.10.21 me
numër protokolli 2473 me
1917 faqe.
Ne kemi pranuar disa dokumente si dëshmi shtesë nga ana e SHSKUK-së lidhur
me këtë gjetje audituese të cilat dokumente i kemi analizuar dhe nuk kemi
argumente të mjaftueshme të cilat do të ndryshonin këtë gjetje audituese apo
konkluzionin e auditimit.
Auditimi ka gjetur se gjatë muajit korrik 2020 spitali i Prizrenit kishte pasur vështirësi në furnizim me sasinë e kërkuar për trajtimin e pacientëve me
COVID-19, ndërsa për periudhën në fjalë edhe përkundër kërkesave të vazhdueshme janë pranuar sasi dukshëm më të vogla të Oksigjenit sesa kërkuar
(Shtojca 12 e raportit të auditimit). Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në
raport gjetjes audituese me numër 3.1.6.

Ne kemi pranuar disa dokumente si dëshmi shtesë nga ana e SHSKUK-së lidhur
me këtë gjetje audituese të cilat dokumente i kemi analizuar dhe nuk kemi
argumente të mjaftueshme të cilat do të ndryshonin këtë gjetje audituese apo
konkluzionin e auditimit.
Bazuar në këtë gjetje audituese, problemet me lidhjen e kontratave, rritjet e
vazhdueshme të çmimit të barnave, vonesat në liferim për shkak të vështirësive
të qarkullimit ndërkombëtar, ankesat e OE-ve dhe ankesat në OShP janë shkaktar kryesor që kanë ndikuar në planifikimin jo të mirë dhe furnizimin e pamjaftueshëm me medikamente, PPM, pajisje dhe materiale tjera medicinale. Për
më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.1.5.
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