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efikasitetit3 dhe efektivitetit4 dhe nëse ka vend për përmirësim.
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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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Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve
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COVID-19
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Kujdesi Parësor Shëndetësor
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Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
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Lista Esenciale e Barnave

LPP

Ligji i Prokurimit Publik
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Ministria e Shëndetësisë

OBSh

Organizata Botërore e Shëndetësisë

OE

Operatorët Ekonomik

QKMF

Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare

QKUK

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

RT-PCR

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 Stoku Farmaceutik

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit
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Përmbledhje e përgjithshme
Zyra Kombëtare e Auditimit ka ekzaminuar optimizimin e resurseve njerëzore dhe pajisjeve
teknike mjekësore 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 optimizimit të resurseve njerëzore dhe
pajisjeve teknike mjekësore 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 optimizimi i resurseve dhe
pajisjeve teknike mjekësore 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. Optimizimi
i resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve
me COVID-19 është realizuar nga institucionet e shëndetit publik duke ju përgjigjur nevojave
pjesërisht krahas numrit të pacientëve të infektuar dhe duke u përditësuar në vazhdimësi me
udhëzimet e institucioneve ndërkombëtare shëndetësore.
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
ofrimi i shërbimeve për trajtimin e pacientëve 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 personel të mjaftueshëm shëndetësor për
t’u përballur me pandeminë COVID-19. Edhe pse institucionet shëndetësore kanë themeluar
komisione të veçanta për menaxhimin e personelit shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19
të njëjtat nuk kanë arritur të zhvillojnë analiza me kohë lidhur me nevojat
për personel.
Institucionet shëndetësore nuk janë koordinuar dhe komunikuar në mënyrë sistematike gjatë
pandemisë për të identifikuar në vazhdimësi nevojat dhe personelin shëndetësor në dispozicion,
me qëllim për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19. Përveç mungesës së
koordinimit dhe komunikimit për plotësimin e nevojave me personel shëndetësor, kjo mungesë
ishte edhe për shkak të vështirësive buxhetore dhe procedurale për rekrutimin e personelit të
nevojshëm gjatë pandemisë. Në mungesë të personelit të mjaftueshëm që punon në repartet
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e sëmundjeve infektive, institucionet shëndetësore kanë bërë risistemim e përkohshëm të
personelit shëndetësor për trajtimin e pacientëve COVID-19, mirëpo të njëjtit kryesisht nuk
iu janë nënshtruar trajnimeve paraprake specifike lidhur me këtë sëmundje.
••Institucionet shëndetësore nuk kanë hartuar plane të veprimit për menaxhimin
e hapësirave spitalore për trajtimin e pacientëve me COVID-19 me përjashtim të
spitalit të Prizrenit nga spitalet rajonale të audituara, ndërsa SHSKUK-ja kishte
hartuar një plan të veprimit në janar të vitit 2021.6SHSKUK-ja nuk ka pasur një
plan veprimi për menaxhimin e pajisjeve mjekësore të nevojshme për trajtimin e
pacientëve me COVID-19. Edhe përkundër takimeve të shpeshta dhe të vazhdueshme të
komisioneve përkatëse ku ishin zhvilluar analiza lidhur me hapësirat spitalore bazuar në
situatën emergjente, institucionet shëndetësore, me përjashtim të spitalit të Prizrenit, nuk
kishin zhvilluar plane veprimi për t’iu përgjigjur ndryshimeve. Mungesa e një plani për
menaxhimin e pajisjeve mjekësore gjatë situatës pandemike me COVID-19 mund të ndikoj
negativisht në dislokimin me kohë të pajisjeve mjekësore të nevojshme për trajtimin e këtyre
pacientëve. Mungesa e një komunikimi të vazhdueshëm, me kohë dhe gjithëpërfshirës në mes
Kujdesit Primar Shëndetësor dhe niveleve tjera të kujdesit, duke identifikuar paraprakisht
nevojat për trajtim klinik të pacientëve ka ndikuar në vonesa për trajtimin e pacientëve
COVID-19.
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 personelit të mjaftueshëm shëndetësor dhe adaptimin e
hapësirave adekuate për trajtimin e pacientëve në raste emergjente.
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 10.
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Plani i veprimit i datuar në muajin janar 2021 iu ishte dërguar auditorëve pas komenteve në draft raportin e
auditimit (03.12.2021), ndërsa nuk ka dëshmi se është aprovuar apo funksionalizuar.
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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 2019.7 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.8 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.9 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).10 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.11 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.12 Në Kosovë
deri në fund të qershorit 2021 janë infektuar më shumë se 107,000 persona duke shkaktuar
rreth 2,260 humbje jete njerëzish13, ndërsa deri në fund të muajit dhjetorit 2020, ka pasur
7
8
9
10
11
12
13

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
Lauren M. Sauer, M.S. “What is Coronavirus” Gjendet në: https://www.hopkinsmedicine.org/health/
conditions-and-diseases/coronavirus
OECD “The Covid crisis in Kosovo” November, 2020, THE COVID-19 CRISIS IN KOSOVO (oecd.org)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-thecoronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
OBSh-ja https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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.14 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
8).15 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.16 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 8).17
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.18
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
14
15

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
16 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
17 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), gjindet në: https://ask.rks-gov.net/media/5994/buletini-tremujortm1-2021-prill.pdf
18 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. 19 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.

19 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 menaxhojnë siç duhet me resurset njerëzore dhe teknike mjekësore për të siguruar
se i përgjigjen nevojave të pacientëve me COVID-19. Për ta bërë këtë auditim është paraparë
që për menaxhimi e kapaciteteve njerëzore dhe teknike do të vlerësojmë se si institucionet
relevante kanë organizuar dhe menaxhuar personelin shëndetësor dhe nëse janë koordinuar
në mënyrën e duhur për të siguruar se i përgjigjen nevojave të krijuara si pasojë e pandemisë.
Ndërsa, për të vlerësuar mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e objekteve të veçanta spitalore
do të analizojmë nëse ato janë përshtatur me kohë, siç duhet dhe të alokuara për trajtimin e
pacientëve me COVID-19. Në këtë drejtim, fokusi specifik do të jetë në riorganizimin dhe
adaptimin e spitaleve me pajisje të përshtatshme duke ju përshtatur rrethanave të shkaktuara
nga pandemia.

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

Pyetjet kryesore të auditimit dhe nën pyetjet:
1. A kanë siguruar institucionet përgjegjëse, në kohën e duhur, numër të mjaftueshëm të
personelit të duhur mjekësor për trajtimin e pacientëve me COVID-19?
1.1 A i kanë koordinuar siç duhet institucionet përgjegjëse aktivitetet e tyre në mënyrë që
të optimizojnë alokimin e personelit mjekësor?
1.2 A kanë bërë institucionet përgjegjëse analiza të duhura për nevojat dhe personelin
mjekësor në dispozicion për t’iu përgjigjur situatës pandemike?
2. A kanë siguruar institucionet shëndetësore përgjegjëse kapacitetet adekuate dhe të
mjaftueshme spitalore për trajtimin e pacientëve me COVID-19?
2.1 A kanë qenë në gjendje institucionet përgjegjëse të ofrojnë hapësira spitalore adekuate
në kohën e duhur për të trajtuar pacientët me COVID-19?
2.2 A janë siguruar institucionet përgjegjëse që hapësirat spitalore për trajtimin e
pacientëve me COVID-19 janë të pajisura si duhet dhe mjaftueshëm për t‘iu përgjigjur
situatës pandemike?
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.
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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 optimizimin e resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore
për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19 shih shtojcën 2 të këtij raporti.

3. Gjetjet e auditimit
Kjo pjesë mbulon gjetjet e auditimit për optimizimin e resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike
mjekësore 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 materiale shëndetësore dhe optimizimin e resurseve
njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me
COVID-19.

3.1. Personeli i angazhuar shëndetësor për trajtimin e
pacientëve me COVID-19
Fillimi i pandemisë COVID-19 e ka gjetur vendin tonë me numër jo të mjaftueshëm të personelit
shëndetësor, ku sipas Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2017-2021, Kosova me 1.2 mjekë
në 1,000 banorë është vendi me numrin më të vogël të mjekëve për kokë banori në Ballkanin
Perëndimor. 20 Bazuar në indikatorët e Bankës Botërore vendet e tjera të rajonit si Shqipëria,
në vitin 2016 kishte pasur 1.2 mjekë në 1000 banorë, Bosnja e Hercegovina 2.0 mjekë, Mali
i Zi 2.3 mjekë, Serbia 3.1 mjekë dhe Maqedonia e Veriut 2.9 mjekë në 1000 banorë. 21 Sipas
intervistave audituese me zyrtarët në institucione shëndetësore, vazhdimisht është theksuar
si shqetësim i veçantë numri i pamjaftueshëm i profileve të caktuara të personelit shëndetësor
në përgjithësi, por shqetësimi më i madh në këtë situatë pandemike ka qenë mungesa e numrit
të mjaftueshëm për infektolog, epidemiolog, pulmolog, anesteziolog, infermier, bartës, etj.22

20 Strategjia Sektoriale e shëndetësisë 2017-2021 mund të gjindet në: https://msh.rks-gov.net/wp-content/
uploads/2013/11/MSH_STRATEGJIA_raport_alb-web.pdf
21 Banka Botërore – indikatorët mund të gjindet në: https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.
ZS?end=2018&most_recent_value_desc=false&start=1960&view=chart
22 Intervista audituese me: Drejtorin e përgjithshëm të ShSKUK-së; 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, anëtaren e Bordit Drejtues të spitalit të Pejës dhe drejtoreshë
e infermierisë së spitalit të Pejës; Anëtarin e Këshillit Drejtues të spitalit të Prizrenit dhe drejtori i infermierisë së
spitalit të Prizrenit; Shefin e repartit të Klinikës Infektive në spitalin e Prizrenit – Infektolog në këtë spital; Shefin e
repartit të Klinikës Infektive në spitalin e Pejes – Infektolog në këtë spital; Drejtorin e Klinikës Infektive në QKUK
– Infektolog në këtë klinikë.
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3.1.1. Analiza e kapaciteteve të personelit shëndetësor dhe
nevojave për personel për ballafaqim me situatën
pandemike COVID-19
MSh-ja, ShSKUK-ja dhe njësitë e saj duhet të zhvillojnë në vazhdimësi analiza të resurseve njerëzore
në dispozicion duke identifikuar nevojat për personel shtesë varësisht nga situata pandemike, bazuar
në të cilat analiza, hartojnë plane të veprimit në mënyrë që të mund të kenë në dispozicion numrin dhe
profilin e nevojshëm të personelit për t’u përballur me COVID-19.
Institucionet shëndetësore në fillim të pandemisë kanë themeluar komisione të veçanta për
organizimin e personelit shëndetësor krahas nevojës për menaxhimin e situatës pandemike
qëllimi i të cilave ka qenë të bëhet vlerësimi i nevojave për personel shtesë në institucionet
shëndetësore. Këto komisione kanë bërë vlerësimet e tyre varësisht nga rritja apo zvogëlimi i
numrit të pacientëve të infektuar me COVID-19 bazuar në të cilat vlerësime kanë rekomanduar
riorganizimin e personelit shëndetësor, duke përforcuar klinikat COVID-19 me personel nga
klinikat/repartet e tjera (Shtojca 3).
Nevojat për riorganizim të personelit shëndetësor kanë ndryshuar varësisht nga numri
i pacientëve të infektuar me virusin COVID-19, numri i të infektuarve apo infektimi i
personelit shëndetësor. Ndikimin në zvogëlimin e personelit shëndetësor në dispozicion për
t’u ballafaquar me COVID-19 kishte pasur edhe vendimi i Qeverisë që të lirohen përkohësisht
nga paraqitja në punë e personelit me moshë mbi 60 vjeç dhe personelit me sëmundje kronike
apo arsye tjera shëndetësore. Zvogëlimi i personelit shëndetësor në klinikat e tjera ka ndikuar
në zvogëlimin e shërbimeve shëndetësore të ofruara nga këto klinika çka do të duhej të ishte
pjesë e planit të veprimit për menaxhimin e situates pandemike.
Tabela 1. Personeli i ShSKUK-së dhe i ndarë në QKUK dhe spitalet rajonale.

1,612
4,321

22%
59%

Personeli
në spitale
rajonale
699
1,904

1,364

19%

704

Personeli
Përqindja
në ShSKUK
Mjek
Infermier
Staf
Jo-Mjekësor
Gjithsej

7,297

3,307

Përqindja

Personeli
Përqindja
në QKUK

21%
58%

780
2,105

23%
61%

21%

556

16%

3,441

Burimi: Raporti vjetor për menaxhimin e COVID-19 ShSKUK (2020)

Numri total i personelit në ShSKUK është 7,297, përfshirë edhe të punësuarit në administratën
qendrore, 45% e numrit të përgjithshëm janë të angazhuar në spitalet rajonale, ndërsa 47% janë
të angazhuar në QKUK. Nga analiza e mësipërme vërejmë se përqindja e stafit jo-mjekësor
në spitalet rajonale (21%) është më e lartë se përqindja në ShSKUK (19%) dhe përqindja në
QKUK (16%). Nga krahasimi në QKUK vërejmë se përqindja e mjekëve dhe infermierëve
në totalin e të punësuarve është më e lartë se përqindja në totalin e të punësuarve mjek dhe
infermier në spitalet rajonale apo në ShSKUK.
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MSh-ja në fillim të pandemisë ka zhvilluar analiza bazuar në një proces të komunikimit me
komunat lidhur me nevojat e Kujdesit Parësor Shëndetësor (Tutje: KPSh) në të gjithë territorin
e vendit për personelin shëndetësor shtesë me qëllim të mbulimit të pikave kufitare si pasojë
e situatës pandemike. ShSKUK-ja në muajin gusht 2020 kishte bërë një vlerësim të nevojave të
njësive përbërëse organizative të ShSKUK-së, për profesionist shëndetësor shtesë, ku kishte
hartuar një raport të vlerësimit të nevojave për personel shëndetësor dhe atyre në dispozicion
të QKUK-së dhe të spitaleve rajonale duke krahasuar numrin e personelit në dispozicion dhe
krahasim me standarde të aplikueshme në vendet e rajonit apo vende tjera evropiane. Ky
vlerësim ka adresuar mungesat në përgjithësi të profileve të caktuara të personelit shëndetësor
dhe nuk ka adresuar nevojën specifike gjatë pandemisë COVID-19, ndërsa ishte analiza e
vetme e shkruar nga ShKUK-ja deri në muajin shkurt 2021 kur ishte hartuar një draft plan për
menaxhimin e situatës me COVID-19. Në periudhat e tjera analizat e ShSKUK-së lidhur me
nevojat për personelin shëndetësor të klinikave COVID-19 janë zhvilluar në takimet e rregullta
të Komitetit për Menaxhimin e Situatës Pandemike, mirëpo nuk kanë hartuar ndonjë analizë
përmbledhëse. Spitali Rajonal i Pejës në fillim të pandemisë ka zhvilluar një plan dymujor të
veprimit për menaxhimin e stafit të infermierëve me qëllim të rritjes së gatishmërisë për t’u
përballur me pandeminë COVID-19 dhe duke vazhduar me menaxhimin e stafit bazuar në
vendimet e Bordit Drejtues të këtij spitali. Ndërsa Spitali Rajonal i Prizrenit menaxhimin dhe
riorganizimin e personelit shëndetësorë e ka bërë në bazë rekomandimeve të Komitetit të
ShSKUK-së si dhe në bazë të analizave në takimet e Këshillit Drejtues të këtij spitali. Përveç
këtyre planeve dhe analizave për periudha të shkurtëra apo planeve që nuk e mbulojnë gjithë
periudhen e pandemisë institucionet shëndetësore nuk kanë zhvilluar një proces për analiza të
vazhdueshme për të identifikuar me kohë nevojat e institucioneve shëndetësore për personel
shëndetësor shtesë të nevojshëm për trajtimin e pacientëve COVID-19. Personeli shëndetësor
i angazhuar të punoj në klinikat COVID-19 si ata me angazhim të rregullt e poashtu edhe ata
që kanë punuar në këto klinika me angazhim të përkohshëm apo të risistemuar përkohësisht
shumicën e angazhimit të tyre përgjatë pandemisë kanë punuar me orar 12 orësh të punës për
shkak të mungesës së numrit të mjaftueshëm të personelit.
Tabela 2. Personeli i angazhuar në QKUK për trajtim të pacientëve me COVID-19.

Mjek
Infermier
Staf mbështetës
Mjek në
specializim
Gjithsej

Covid 3

Covid 4

Pulmologji

Infektive

MIQ Covid

MSh

54
76
12

14
35
6

35
46
8

24
71
8

28
72
6

46
14
31

142

55

89

103

106

91

Burimi: Raporti i punës së ShSKUK-së (janar - dhjetor 2020)

Nga tabela e mësipërme dhe të dhënat krahasuese në shtojcën 4 vërejmë se gjatë muajit mars
2021 numri i pacientëve COVID-19 për mjek në Spitalin e Prizrenit ishte 5.9 pacientë për mjek,
Spitalin e Pejës ishte 4.9 pacientë për mjek, në Klinikën Infektive të QKUK-së 4.8 pacientë
për mjek, Pulmologji 2.4 pacientë për mjek dhe 1.8 pacientë për mjek në Klinikën Covid-4,
çka nënkupton se ka pasur dukshëm më shumë pacientë për mjek sesa Klinika Covid-3 që
kishte mesatare prej 0.9 pacientë për mjek apo Klinika MIQ Covid 1.4 pacientë për mjek.
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Gjendje e njëjtë është edhe me numrin e infermierëve të angazhuar për pacientë COVID-19 ku
vërejmë se numri i infermierëve në Spitalin e Pejës me 3.3 pacient për infermier, Covid-4 me
2.5 pacientë për infermier, Spitalin e Prizrenit me 1.8 pacientë për infermier, Pulmologji me
1.8 pacient për infermier dhe në Klinikën Infektive të QKUK-së me 1.6 pacient për infermier,
vërehet se ka pasur dukshëm më pak infermier për pacientë sesa Klinika Covid-3 që kishte
0.8 pacientë për infermier apo MIQ Covid me 0.5 pacientë për infermier. Shqetësues është
edhe dallimi në numrin e stafit mbështetës për pacientë në mes spitaleve / klinikave, ku
në disa prej tyre kishte 4.2 pacientë për staf mbështetës, ndërsa në disa të tjera 14.5 pacientë
për staf mbështetës COVID-19. Këto dallime në numrin e stafit shëndetësor për pacientë
janë evidentuar edhe gjatë dy periudhave të tjera të krahasuara gusht 2020 dhe dhjetor
2020. Gjatë kësaj analize duhet pasur parasysh se spitalet rajonale dhe klinikat në QKUK
kanë trajtuar pacientë COVID-19 me gjendje të ndryshme shëndetësore dhe kjo ka ndikuar
që edhe kujdesi për ta të ketë intensitet të ndryshëm, prandaj konsiderohet se mesatarja e
stafit shëndetësor për pacient nuk ka munudur të jetë e njëjtë në mes të klinikave. Ka qenë
evidente se gjatë gjithë kohës së pandemisë COVID-19 pacientët e shtruar për trajtim në
spitalet COVID kanë qenë të shoqëruar me familjar të tyre të cilët janë përkujdesur për ta dhe
kjo është arsyetuar nga menaxhmenti i spitaleve se kanë qenë të domosdoshëm për shkak
të numrit të pamjaftueshëm të infermierëve. Bazuar në intervistat audituese me zyrtarët e
spitaleve COVID-19 të ekzaminuara gjatë këtij auditimi, familjarët janë lejuar të përkujdesen
për pacientët vetëm pas aprovimit të qëndrimit të tyre dhe të njëjtit janë udhëzuar për masat
mbrojtëse. Vendosja e një ‘Norme’ në formë të një mesatareje që e rregullon proporcionin
e personelit shëndetësor të angazhuar për numër të pacientëve brenda spitaleve COVID
varësisht nga kujdesi intenziv i nevojshëm do të mundësonte jo vetëm një lloj balancimi të
angazhimit të personelit, por kjo do të ndikonte edhe në trajtimin e pacientëve në të gjitha
spitalet COVID-19. Megjithatë, mungesa e vendosjes së një ‘Norme’ krahas kapaciteteve të
angazhuara për trajtimin e pacientëve COVID dhe nevojës për kujdes intensiv për pacient ka
mundur të shkaktoj vështirësi më të mëdha tek trajtimi i disa pacientëve dhe personeli të jetë
më i angazhuar në disa klinika sesa tek klinikat tjera.
Tabela 3. Personeli i angazhuar në spitalet rajonale për trajtimin e pacientëve COVID-19.

Mjek
Infermier
Staf
mbështetës
Mjek në
specializim
Gjithsej

Spitali
Prizren
123
219
30

Spitali
Spitali
Pejë Gjakovë
61
57
142
85
28

Spitali
Gjilan
68
160

16

26

Spitali
Spitali
Vushtrri Mitrovicë
13
30
42
54
10

14

Spitali
MSh
Ferizaj
98
32
13

24
20

372

231

158

254

65

98

143

44

Burimi: Raporti i punës së ShSKUK-së (janar - dhjetor 2020)

Nga tabelat e mësipërme (Tabela 2 dhe 3) vërejmë se nga MSh-ja në QKUK janë të angazhuar
gjithsej 91 personel (Tabela 2) dhe në spitalet rajonale janë angazhuar 44 personel (Tabela 3)
të cilët ofrojnë shërbime shëndetësore për pacient të ndryshëm në klnikat COVID-19. Gjatë
vitit 2020 infektimi i personelit shëndetësor me COVID-19 ka paraqitur një sfidë të veçantë
për ShSKUK-në, sepse janë infektuar një numër prej 2,959 personel shëndetësor.
10
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Pavarësisht se institucionet shëndetësore në takimet e rregullta të Komitetit në vazhdimësi kanë
shprehur shqetësimet e tyre lidhur me numrin jo të mjaftueshëm të personelit shëndetësor për
trajtimin e pacientëve COVID-19, kjo problematikë bazuar në intervistat audituese vazhdon
edhe më tutje. MSh-ja, ShSKUK-ja dhe njësitë e tyre nuk kishin zhvilluar analiza të shkruara
në vazhdimësi gjatë kohës së pandemisë, të vlerësimit të nevojave të tyre për numër dhe
profile të duhura të personelit shëndetësor për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Bazuar
në intervistat me Komisionet përkatëse për menaxhimin e situatës pandemike arsyeja pse
nuk janë bërë analiza në vazhdimësi për të identifikuar nevojat për personel shtesë janë sepse
kanë pasur parasysh kufizimet buxhetore dhe vetë organizimin ku rekrutimet e personelit
menaxhohen nga institucionet shëndetësore qendrore dhe nuk kanë kompetenca për rekrutim
të personelit të ri (Shtojca 9). Identifikimi dhe vlerësimi në kohë i mungesave të profileve të
duhura të personelit shëndetësor për trajtimin e pacientëve të infektuar do të mundësonte
rekrutimin dhe angazhimin e përkohshëm të personelit shëndetësor krahas nevojave të
institucioneve (Tabela 4).
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Nr. pacientëve
për personel

Nr. pacientëve
31.08.2020

Nr. pacientëve
për personel

211
211
211
211
211

3.2
8.8
13.2
0.57
0.45
Nr. pacientëve
për personel

QKUK
65
24
16
368
473

Nr. pacientëve
31.12.2020

10.8
25.8
18.4
0.59
0.53

65
24
16
368
473

276 4.25
276 11.50
276 17.25
276 0.75
276 0.58

Nr. pacientëve
31.03.2021

129
129
129
129
129

QKUK

Nr. pacientëve
për personel
6.5
15.6
11.1
0.36
0.32

65
24
16
368
473

QKUK

Nr. pacientëve
për personel

Nr. Pacientëve
31.08.2020

SR Prizreni
12
5
7
219
243

78
78
78
78
78

Nr. pacientëve
për personel

10.4
41.5
13.8
0.58
0.53

12
5
7
219
243

90 7.5
90
18
90 12.9
90 0.41
90 0.37
Nr. Pacientëve
31.12.2020

83
83
83
83
83

SR Prizreni

Nr. pacientëve
për personel
8.3
33
11
0.46
0.42

SR Prizreni

Nr. Pacientëve
31.08.2020
66
66
66
66
66

12
5
7
219
243

Nr. pacientëve
31.03.2021

8
2
6
142
158

Nr. pacientëve
për personel

Anesteziolog me Reanimacion
Infektolog
Pulmolog
Infermier
Gjithsej

10.3
41
13.7
0.58
0.52

Nr. pacientëve
për personel

Profili i personelit
shëndetësor në spitalet
COVID-19

8
21
6
142
158
SR Peja

Anesteziolog me Reanimacion
Infektolog
Pulmolog
Infermier
Gjithsej

82
82
82
82
82
Nr. pacienteve
31.12.2020

Profili i personelit
shëndetësor në spitalet
COVID-19

8
2
6
142
158
SR Peja

Anesteziolog me Reanimacion
Infektolog
Pulmolog
Infermier
Gjithsej

Nr. pacientëve
31.03.2021

Profili i personelit
shëndetësor në spitalet
COVID-19

SR Peja

Tabela 4. Personeli profesional shëndetësor i angazhuar në spitalet COVID-19 dhe
krahasuar numri i pacientëve për personel (gusht 2020, dhjetor 2020 dhe mars 2021).

377
377
377
377
377

5.8
15.7
23.6
1.0
0.8

Burimi: Raportet e punës së SHSKUK-së23

Nga krahasimet e numrit të personelit shëndetësor për muajt e audituar si në tabelën
e mësipërme ku krahasimet janë bërë vetëm për disa profile që janë konsideruar si më të
rëndësishme për trajtimin e pacientëve COVID-19 vërejmë se nuk ka pasur një shpërndarje të
23

Numri i profileve të personelit të angazhuar për trajtim pacientëve me COVID-19 të QKUK-së, Spitali Rajonal
i Pejës dhe Spitali Rajonal i Prizrenit është bazuar në Raportin e punës së ShSKUK-së për vitin 2020; Numri i
pacientëve në klinikat e QKUK-së, Spitalit të Prizrenit dhe Spitalit të Pejës është paraqitur bazuar në dokumentin
e pranuar nga ShSKUK-ja me emrin: Trajtimi i pacientëve me COVID- në ShSKUK (emri i faqes: ndarja sipas
njësive për muajin gusht 2020), ndërsa për muajin dhjetor 2020 dhe mars 2021 është paraqitur bazuar në raportet
COVID-19 të ShSKUK-së; Numri i infermierëve për trajtimin e pacientëve me COVID është bazuar në raportin
e punës së ShSKUK-së për vitin 2020 dhe raportin vjetor të ShSKUK-së për vitin 2020 dhe menaxhimi me
COVID-19.
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barabartë të numrit të personelit shëndetësor në spitalet e vendit krahas numrit të pacientëve të
trajtuar në atë spital. Gjatë muajit gusht 2020 mesatarja e numrit të pacientëve për anesteziolog
kishte qenë më e lartë se dyfishi i numrit të pacientëve COVID-19 për anesteziolog në QKUK,
ndërsa edhe spitali i Pejës kishte pasur numër të pacientëve për anesteziolog gati dyfishin
e numrit të pacientëve COVID-19 për anesteziolog në QKUK. Sa i përket infektologëve në
muajin gusht 2020, mesatarja e numrit të pacientëve kishte qenë gati katërfishi i numrit të
pacientëve COVID-19 për infektolog në QKUK, ndërsa ishte më shumë se dyfishi i numrit të
pacientëve COVID-19 për infektolog në spitalin e Prizrenit.
Sa i përket infermierëve, QKUK-ja me një mesatare prej 0.75 pacientë për një infermier kishte
pasur gjendjen dukshëm më të rënduar se Spitali i Prizrenit që kishte pasur mesatare prej 0.41
apo pothuajse dyfish më shumë pacient me COVID-19 për infermier kishte pasur në QKUK
sesa në Spitalin e Prizrenit. Diferenca ishte e lartë edhe krahasuar me Spitalin e Pejës, i cili
kishte pasur një mesatare prej 0.58 pacientë për infermier. Dallimet kishin qenë pothuajse të
njëjta edhe në muajin dhjetor 2020 kur numrin e mjekëve të profileve nga tabela 4, e krahasojmë
me numrin e pacientëve, me përjashtim se numri mesatar i infermierëve të angazhuar në të tri
spitalet e audituara nuk kishte pasur dallime të dukshme si në muajin gusht 2020. Në muajin
mars 2021 numri i infermierëve për pacient në Spitalet e Pejës dhe tp Prizrenit kishte qenë
pothuajse i njëjtë, ndërsa gjendja kishte qenë e rënduar në QKUK ku numri i pacientëve për
infermier ishte pothuajse dyfishi i numrit në këto dy spitale rajonale. E kundërta e situatës me
infermier ishte me anesteziolog ku QKUK-ja kishte pothuajse dyfishin e numrit të pacientëve
për anesteziolog krahasuar me të dyja këto spitalet rajonale. Sa i përket numrit të infektologëve
për pacient gjendja kishte vazhduar të jetë e njëjtë me përjashtim se mesatarja e pacientëve
për infektolog krahasuar me dy periudhat tjera të audituara ishte rritur edhe në QKUK.
Spitalet e Prizrenit dhe të Pejës kishin kërkuar përforcime me ‘infektolog’ shtesë gjatë kohës
së pandemisë COVID-19, por ka qenë e pamundur që të sigurohen resurse shtesë sepse nuk
ka mjaftueshëm specialist të fushës krahas nevojave të mëdha në këtë periudhë pandemie.24
Nga intervistat audituese me infektologët në spitalet e Prizrenit dhe të Pejës është shprehur
shqetësim pamundësia e mbajtjes së specializantëve infektolog në spitalin e tyre gjatë kohës
së pandemisë çka do të ishte ndihmesë shumë e madhe për personelin e këtyre spitaleve për
trajtimin e pacientëve COVID-19 (Shtojca 4).25
Të dyja spitalet rajonale të audituara kishin pranuar specializant të ri për fushen e infektologjisë
të cilët janë konsideruar ndihmesë shumë e rëndësishme sidomos për gjendjen aktuale gjatë
kohës së pandemisë, ndërsa të njëjtët ishin transferuar për kryerjen e specializimit në Klinikën
Infektive në QKUK – Prishtinë.26 Bazuar në intervistat audituese me infektolog në spitalin e
Prizrenit dhe të Pejës, sfidë e veçantë për trajtimin e pacientëve me COVID-19 është vendosja
e shpejt e ‘konsiliumeve’ të specialistëve të nevojshëm, ndërsa kanë mungesa tjera përsa i
përket stafit profesional, duke veçuar numrin e vogël të anesteziologëve. Krahas nevojave të
rritura për anesteziolog gjatë pandemisë COVID-19 gjatë intervistave audituese në vazhdimësi
është specifikuar edhe mungesë e specialistëve të fushave të tjera, duke pasur parasysh se

24

Intervista audituese me shefin e repartit të Klinikes Infektive në spitalin e Prizrenit dhe njëherit infektolog pranë
këtij spitali. Intervista audituese me shefin e repartit të Klinikes Infektive në Spitalin e Pejës, poashtu njëherit
infektolog pranë këtij spitali.
25 Po aty.
26 Po aty.
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problemet kryesore tek pacientët me gjendje të vështirë shëndetësorë si pasojë e COVID-19
janë internistike, kardio-pulmonare dhe neurologjike.27
Vështirësi për riorganizim ka pasur edhe duke pasur parasysh vendimin e Qeverisë për
lirimin e një pjese të personelit shëndetësor përkohësisht nga paraqitja në punë e personelit
me moshë mbi 60 vjeçare dhe personelit me sëmundje kronike apo arsye tjera shëndetësore.

Konkluzion
Institucionet shëndetësore nuk kanë luajtur një rol proaktiv në identifikimin e nevojave për
staf dhe gjetjen e zgjidhjeve për të përmbushur nevojat. Si rrjedhojë, këto institucione kanë
pasur vështirësi në riorganizimin e personelit shëndetësor dhe sigurimin me kohë të numrit të
mjaftueshëm apo profilit të nevojshëm për trajtimin e pacientëve me COVID-19, për arsye të
rritjes në vazhdimësi të numrit të pacientëve të infektuar me COVID-19 dhe të infektimit të një
numri të personelit shëndetësor. Mungesa e analizave adekuate të shkruara për identifikimin
me kohë të nevojave për personel shëndetësor krahas nevojave për ballafaqim me COVID-19
ka ndikuar në vështirësi për aktivizimin me kohë të numrit dhe profilit të duhur të personelit
shëndetësor. Këto analiza do të vlerësonin saktë dhe drejt në vazhdimësi resurset e personelit
shëndetësor në dispozicion dhe nevojat për personel shtesë varësisht nga situata pandemike,
përfshirë plane paraprake në vazhdimësi se si do të bëhej riorganizimi i personelit duke
shmangur vendimet ad-hoc për riorganizim të personelit. Shoqërimi i pacientëve COVID-19
nga familjarët e tyre me qëllim të përkujdesjes për gjatë trajtimit në spitale për arsye të numrit
të pamjaftueshëm të infermierëve në këto spitale përveç që ka mundur të rrezikoj shëndetin e
këtyre përcjellësve njëherit ka rrezikuar edhe shpërndarje më të madhe të virusit.

Rekomandim
Institucionet shëndetësore duhet të zhvillojnë analiza të vazhdueshme dhe të shkruara lidhur
me identifikimin me kohë të numrit dhe profilit të personelit të nevojshëm për trajtimin e
pacientëve me COVID-19 dhe bazuar në këto analiza të hartojnë plane konkrete të veprimit.

27

Intervista audituese me shefin e repartit të Klinikes Infektive në Spitalin e Prizrenit dhe njëherit infektolog pranë
këtij spitali. Intervista audituese me shefin e repartit të Klinikes Infektive në Spitalin e Pejës, poashtu njëherit
infektolog pranë këtij spitali.
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3.1.2. Koordinimi i institucioneve shëndetësore për menaxhimin
e personelit shëndetësor gjatë situatës pandemike
COVID-19
MSh-ja në koordinim me Institucionet Publike Shëndetësore identifikon nevojat për mbështetje me staf
shtesë të profesionistëve shëndetësorë dhe staf mbështetës, gjatë pandemisë COVID-19.28
Institucionet shëndetësore gjatë pandemisë kanë komunikuar disa herë lidhur me nevojat e
tyre dhe personelin shëndetësor në dispozicion. Këto institucione kanë ndarë informata në
baza ditore lidhur me numrin e pacientëve COVID-19 apo edhe për çështje tjera ku spitalet
i kanë raportuar SHSKUK-së. Ky komunikim ka qenë kryesisht informativ, njëdrejtimësh,
ndërsa nuk ka qenë në formë të komunikimit që do të ofronte informata të dyanshme lidhur
me nevojat dhe plotësimin e tyre. Kjo formë e komunikimit nuk ka siguruar koordinimin e
vazhdueshëm krahas rritjes/zvogëlimit të numrit të pacientëve me COVID-19 dhe për pasojë
ato në vazhdimësi janë përballur me numër jo të mjaftueshëm të personelit. Institucionet
shëndetësore kryesisht kanë komunikuar nëpërmes kanaleve jozyrtare siç është përdorimi
i aplikacionit të telefonit ‘viber’ për identifikimin e nevojave për personel shëndetësor dhe
gjetjen e mënyrave për plotësimin e tyre në mënyrë të vazhdueshme. Si pasojë e mungesës
së një komunikimi të rregullt formal për identifikimin e nevojave dhe gjetjes së mënyrës për
plotësimin e këtyre nevojave, disa spitale/klinika COVID-19 kanë pasur numër më të madh të
personelit shëndetësor në raport me numrin e pacientëve të trajtuar në raport me spitale/klinika
tjera (Shtojca 5). Mungesa e komunikimit formal në mes të këtyre institucioneve shëndetësore
ka ndikuar edhe në mangësi lidhur me koordinimin e vazhdueshëm dhe dokumentimin e
këtij procesi lidhur me menaxhimin e personelit shëndetësor gjatë pandemisë.
Spitalet rajonale si dhe Klinika Infektive e QKUK-së disa herë kanë kërkuar personel shtesë
për të menaxhuar numrin në rritje të pacientëve të infektuar me COVID-19. Bazuar në rritjen
e nevojave për personel shëndetësor shtesë për t’u përballur me pandeminë, MSh-ja kishte
rekrutuar një numër prej 375 personel shëndetësor përmes projektit të Bankës Botërore (Tutje:
BB) dhe një numër tjetër përmes kontratave të përkohshme (Shtojca 4). Bazuar në intervistat
auditues këto rekrutime kanë qenë jo të mjaftueshme dhe nuk kanë përmbushur kërkesat në
plotësi për nga numri i personelit, por edhe duke krahasuar kohën kur ka qenë rritje e madhe
e fluksit të pacientëve me COVID-19.

Konkluzioni
Mungesa e një koordinimi efektiv dhe të vazhdueshëm lidhur me nevojat për personel i cili
do të ndihmonte në identifikimin e resurseve në dispozicion krahas me nevojat ka bërë që
institucionet shëndetësore në vazhdimësi të përballen me mungesa të profileve të caktuara
të personelit shëndetësor dhe stafit mbështetës. Koordinimi i vazhdueshëm i aktiviteteve
të institucioneve shëndetësore do të ndihmonte në riorganizimin më të shpejtë dhe në
kompletimin me kohë të stafit të nevojshëm për tu përballur me pandeminë COVID-19.
Riorganizimi i shpejtë do të mundësonte alokimin me kohë të personelit shëndetësor në

28

Ministria e Shëndetësisë (2020), Rregullorja nr. 05/2020 për angazhimin e përkohshëm te profesionistëve
shëndetësorë dhe stafit mbështetës gjate pandemisë, Neni 4 dhe 5, gjendet në: https://msh.rks-gov.net/wpcontent/uploads/2020/12/Rregullore.pdf
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spitalet përkatëse COVID-19 duke iu përshtatur gjendjes shëndetësore të pacientëve dhe
numrit të pacientëve në ato spitale.

Rekomandimi
MSh-ja dhe institucionet tjera shëndetësore në vazhdimësi gjatë pandemisë duhet të sigurojnë
sistem të integruar të komunikimit në mënyrë që të koordinojnë aktivitetet e tyre lidhur me
nevojat për të optimizuar alokimin e personelit shëndetësor krahas nevojave.

3.1.3. Rekrutimi i personelit shëndetësor gjatë pandemisë
COVID-19
MSh-ja është përgjegjëse për koordinimin dhe menaxhimin e procedurës së përzgjedhjes së stafit shtesë
profesional dhe mbështetës gjatë pandemisë COVID-19.29
Njësitë organizative të ShSKUK-së prej fillimit të pandemisë COVID-19 janë përballur
në vazhdimësi me mungesën e personelit shëndetësor dhe personelit tjetër mbështetës të
nevojshëm për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Në mënyrë që të përkrahen institucionet
shëndetësore me personel shëndetësor për t’u përballur me COVID-19, MSh-ja bazuar në
vendimin e Qeverise të datës 07/06/2020 kishte rekrutuar një numër prej 200 personel të
përkohshëm shëndetësor si dhe më vonë ishin rekrutuar edhe 375 personel tjetër, përmes
projektit të BB-së (Shtojca 4).30 Bazuar në intervistat audituese me spitalet të cilat kanë trajtuar
pacientët COVID-19, por edhe komunikimet e mëhershme të spitaleve me MSh-në apo
ShSKUK-në, kemi vërejtur se nevojat për personel shëndetësor të profileve të caktuara kishin
vazhduar edhe përkundër këtyre rekrutimeve. Përveç nevojave për personel shëndetësorë
shtesë, institucionet shëndetësore kishin pasur vende të lira të punës duke pasur parasysh se
një numër i personelit shëndetësorë ka kërkuar pushim pa pagesë, ndërsa një pjesë tjetër ka
arritur moshën e pensionimit apo edhe arsye tjera.

29

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 4 dhe 5, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, gjendet në: https://
gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=30819
30 Ministria e Shëndetësisë: Projekti i Emergjencës COVID-19 në Kosovë (2020).
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Tabela 5. Vendet e lira të punës në njësitë organizative të ShSKUK-së.

Departamenti
ShSKUK
TOTALI
SP Gjilan
SP Prizren
SP Gjakovë
SP Pejë
SP Mitrovicë
SP Vushtrri
SP Ferizaj
QKUK
QSHM
Shërbimi
Stomatologjik
Mjekësia Punës
Mjekësia
Sportive
Shërb.
Telemjekësisë
Administrata

Nr. aktual i punëtorëve në
Nr. i punëtorëve
fund të vitit 2020
Nr. i punëtorëve në
më pak se nr. në
Ligjin e buxhetit Me orar Me orar të Total
buxhetin e vitit 2020
të plotë shkurtuar
2020
7,443

7,126

165

7,291

-152

556
759
568
577
453
175
301
3,464
258

518
738
537
560
431
170
298
3,372
251

2

520
738
537
563
31
170
298
3,503
251

-36
-21
-31
-14
-22
-5
-3
39
-7

185

123

27

150

-35

86

74

1

75

-11

16

14

14

-2

15

12

13

-2

30

28

28

-2

3

131

1

Burimi: Raporti nëntëmujor i punës së ShSKUK-së, shtator 2020

Nga tabela e mësipërme vërejmë se vetëm QKUK-ja me 39 të punësuar kishte numër më të
madh të punëtorëve me orar të plotë dhe orar të shkurtuar sesa numri i buxhetuar, ndërsa
të gjitha njësitë e tjera kishin numër më të vogël prej 191 punëtorëve, sesa numri i atyre të
buxhetuar.
Njësitë organizative të ShSKUK-së, megjithëse kanë pasur mungesa të vazhdueshme të
personelit shëndetësor, ato individualisht nuk kanë mundur të rekrutojnë personel për shkak
të vështirësive dhe ndalesave për rekrutimin e personelit. Me datën 18/06/2020 institucionet
shëndetësore kishin pranuar një email nga MSh-ja ku kërkohej të ndalohen të gjitha rekrutimet
si dhe të anulohen edhe konkurset në proces deri në një njoftim tjetër. Ligji për pandeminë, i
cili ka hy në fuqi me datën 25/08/2020 kishte rregulluar që kushtet e angazhimit, kompensimit
dhe procedurat tjera për angazhimin e përkohshëm të profesionistëve shëndetësorë dhe stafit
mbështetës gjatë pandemisë të zhvillohen sipas procedurave që përcaktohen me akt nënligjor
të nxjerrë nga MSh-ja.31 Rregullorja e MSh-së (Nr. 05/2020) nuk kishte hyrë në fuqi deri me
datën 10/12/2020, respektivisht rreth tre muaj e gjysëm pas aprovimit të Ligjit nr. 07/l-006 për
Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19. Vonesa në aprovimin e kësaj Rregulloreje

31

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 21, paragrafi 3, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, gjendet në:
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=30819
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dhe mungesa e lehtësimeve procedurale të nevojshme për rekrutimin e personelit shëndetësor
shtesë për periudhën emergjente e kishte vështirësuar shumë rekrutimin e personelit të
nevojshëm shëndetësorë për trajtimin e pacientëve. Ky akt nënligjor kishte kufizuar që
divizioni i BNj-së së MSh-së është përgjegjës për menaxhimin e procedurës së përzgjedhjes së
stafit shtesë profesional dhe mbështetës, çështje kjo e cila e kishte vështirësuar rekrutimin e
këtij stafi duke pasur parasysh edhe kapacitetet e kufizuara që ka ky divizion. Vështirësi për
rekrutim të stafit të përkohshëm është konsideruar edhe fakti se institucionet shëndetësore
nuk kanë pasur buxhet për rekrutim të personelit shtesë, ndërsa bazuar në Rregulloren e
MSh-së (Nr. 05/2020), asnjë procedurë e rekrutimit nuk mund të inicohet për pozitat për të
cilat nuk ishte siguruar buxheti.

Konkluzioni
Institucionet shëndetësore vazhdimisht ishin përballur me mungesë të personelit të duhur
shëndetësor për trajtimin e pacientëve të infektuar me COVID-19 çka mund të ketë ndikuar
edhe në shërbimet e ofruara pacientëve. Megjithëse këto institucione kanë pasur vende të lira
të punës dhe kërkesa për personel shëndetësor shtesë, ato nuk kanë mundur të rekrutojnë
personelin e nevojshëm për shkak se procedurat e rekrutimit ishin deleguar me akte nënligjore tek MSh-ja,32 ndërsa kjo nuk ka mundur të rekrutoj personel tjetër shëndetësor për
shkak të mungesës së buxhetit për këtë qëllim. Këto vështirësi për rekrutimin e personelit
të përkohshëm shëndetësor edhe përkundër nevojave të mëdha për këtë personel kanë
shkaktuar vështirësi në organizimin e personelit të reduktuar si pasojë e infektimit të një
numri të konsiderueshëm të tyre dhe krahas numrit në rritje të të infektuarëve me COVID-19.

Rekomandim
MSh-ja të kujdeset për adaptimin e rregulloreve të veçanta të cilat mundësojnë sigurimin me
kohë të personelit të duhur shëndetësor për periudhën e ballafaqimit me situaten emergjente
shëndetësore.

3.1.4. Buxheti për rekrutim të personelit të përkohshëm
shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19
Institucionet shëndetësore nuk mund të inicojnë procedura për rekrutimin e personelit të përkohshëm
shëndetësorë gjatë pandemisë COVID-19, për pozitat për të cilat nuk ishte siguruar buxheti.
Rekrutimi i personelit të përkohshëm shëndetësorë gjatë pandemisë COVID-19 për të gjitha
institucionet shëndetësore që trajtojnë pacientët e infektuar me COVID-19 është kryer nga
MSh-ja.33 Bazuar në intervistën me udhëheqësin e Burimeve Njerëzore të MSh-së, kërkesat
për personel shtesë nga ShSKUK-ja dhe QKMF-të në kohë pandemie duhet t’i drejtohen

32

Ligji nr. 07/l-006 për Parandalimin dhe Luftimin e Pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës
Neni 21, paragrafi 3, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës; Rregullorja e MSH-së (Nr. 05/2020) hyrë në fuqi
deri me datën 10/12/2020.
33 Njoftim për mos shpallje të konkurseve të punësimit.
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Ministrisë.34 Sipas praktikës së deritashme, MSh-ja varësisht nga buxheti në dispozicion dhe
krahas kërkesave të institucioneve shëndetësore ka rekrutuar personel shtesë. Në fillim të
pandemisë COVID-19, QKMF-të kanë qenë të detyruara të dërgojnë ekipe mjekësore në të
gjitha hyrje-daljet e pikave kufitare për kontrollim të qytetarëve që vinin nga zonat epidemike
për detektim të rasteve dhe marrjen e masave parandaluese.35 Ky sistemim i personelit
shëndetësor ka ndikuar në reduktimin e stafit shëndetësor në KPSh-të në mbarë vendin. Në
mënyrë që të sigurohet numër i mjaftueshëm i personelit shëndetësor për këto institucione,
MSh-ja kishte angazhuar 170 personel shëndetësor vullnetarë nga 509 aplikacione në
periudhën mars 2020 – qershor 2020.36 Sipas intervistës audituese me Udhëheqësin e BNjsë të MSh-së dhe me drejtoreshen e KPSh-së pranë kësaj ministrie, bazuar në analizat e tyre
paraprake në fillim të pandemisë ishte identifikuar nevoja për 400 personel shëndetësorë
shtesë, por për arsye të kufizimeve buxhetore ata kanë mundur të rekrutojnë numër përgjysmë
më të vogël.37 Bazuar në vendimin e Qeverisë Nr. 01/04 të datës 07/06/2020, MSh-ja kishte
rekrutuar numrin prej 200 personel me kontrata të përkohshme disa prej të cilëve nga lista
e vullnetarëve, ndërsa kërkesat për rekrutim të personelit shëndetësor shtesë me rritjen e
numrit të të infektuarve ishin në rritje edhe më tutje. Në mungesë të buxhetit të mjaftueshëm
për rekrutim të personelit të nevojshëm shëndetësor shtesë, MSh-ja kishte iniciuar një proces
për rekrutim të një numri prej 375 staf përmes projektit të BB-së ‘Emergjenca COVID-19 në
Kosovë’ (shtojca 4). Vështirësitë kishin vazhduar edhe në fillim të vitit 2021 me gjithë faktin
se në këtë periudhë kishte një numër në rritje të të infektuarve me COVID-19.38 ShSKUKja kishte hartuar edhe analiza tjera lidhur me personelin shëndetësore për QKUK-në dhe
spitalet rajonale.39 Mungesa e buxhetit në dispozicion për rekrutimin e personelit shëndetësorë
shtesë për t’u përballur me pandeminë COVID-19 ka shkaktuar vështirësi te institucionet
shëndetësore në ofrimin e shërbimeve të kërkuara nga pacientët e infektuar me COVID-19
(Shtojca 9).

Konkluzion
Megjithëse nevojat për staf mbështetës shëndetësorë kanë qenë në rritje dhe të vazhdueshme
varësisht nga situata e pandemisë, MSh-ja kishte rekrutuar një numër të personelit
shëndetësor me kontrata të përkohshme për të plotësuar këto nevoja. Ndërsa nevojat për
personel shëndetësor kanë vazhduar të rriten, MSh-ja në mungesë të buxhetit të mjaftueshëm
kishte kërkuar asistencë nga projekti i BB-së pranë kësaj ministrie dhe përmes projektit kishte
rekrutuar një numër të personelit shtesë. Edhe përkundër këtyre rekrutimeve, me rritjen e
numrit të të infektuarve institucionet shëndetësore në vazhdimësi janë përballur me mungesë
të personelit shëndetësor dhe njëherit nuk kanë mundur të rekrutojnë personel shtesë
shëndetësor të nevojshëm për shkak të buxhetit jo të mjaftueshëm.
34
35
36
37

38
39

Kërkesat për personel shtesë nga ana e ShSKUK-së në kohë pandemie duhet drejtuar Sekretarit Permanent të
MSH-së, ndërsa kërkesat për personel nga ana e QKMF-ve për personelin shtesë në kohë pandemie janë bërë
përmes Divizionit për Kujdesin Parësor (DKPSH), brenda MSH-së.
Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr.01/07, i datës 11.03.2020.
Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë, nr.52/III/2020, i datës 17.03.2020.
Intervista me Udhëheqësin e BNJ-së së MSH-së dhe me drejtoreshën e DKPSH-së (24.02.2021); Megjithëse nuk
kanë mundur të prezantojnë auditorëve një kopje e kësaj analize lidhur me identifikimin e nevojave për 400
personel shëndetësorë shtesë apo ndonjë dokument që e arsyeton rekrutimin vetëm të gjysmës së numrit të
nevojshëm për arsye të mungesës së buxhetit.
Intervista audituese me drejtorin e përgjithshëm SHKUK-së; Intervista audituese me drejtorin e Spitalit të
Prizrenit; Intervista audituese me drejtoreshën e infermierisë të Spitalit të Pejes.
Kërkesat për staf shtesë për infermier dhe bashkëpunëtorë profesional , ShSKUK, dt. 06.05.2021
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Rekomandim
MSh-ja të gjejë mënyra adekuate për sigurimin e numrit të mjaftueshëm të personelit të
nevojshëm shtesë për t’u përballur me pandeminë.

3.1.5. Konsultimet në mes institucioneve shëndetësore lidhur
me rekrutimin e personelit të përkohshëm shëndetësor
Rekrutimi i personelit të përkohshëm duhet të bëhet në konsultim të afërt me institucionet shëndetësore
duke identifikuar saktë numrin dhe profilin e nevojshëm për t’u përballur me situatën emergjente.
Bazuar në vendimin e Qeverisë Nr. 01/04 të datës 07.06.2020, MSh-ja kishte rekrutuar numrin
prej 200 personel me kontrata të përkohshme, ndërsa kërkesat për rekrutim të personelit
shëndetësor shtesë ishin në rritje. Pas rekrutimit të tyre, MSh-ja kishte kërkuar që të njoftohen
drejtorët e spitaleve regjionale dhe ShSKUK-ja ti sistemojnë sipas nevojave të tyre dhe nëse
nuk kanë nevojë për staf shtesë të informojnë MSh-në në mënyrë që t’i angazhojnë në QKMF-të
e komunave, në regjionet përkatëse. Spitali i Pejës kishte pranuar nga MSh-ja pesë (5) doktorë
të mjekësisë, një (1) mjeke të prakësës së përgjithshme dhe njëmbëdhjetë (11) infermierë,
ndërsa Spitali i Prizrenit poashtu nga MSh-ja kishte pranuar katër (4) doktorë të mjekësisë, dy
(2) mjekë specialistë dhe një (1) infermier për të cilët kishte kërkuar më shumë informata nga
MSh-ja rreth sistemimit të tyre. Ndërsa, stafi tjetër i rekrutuar me kontrata të përkohëshme
ishte angazhuar me detyra në institucionet e tjera shëndetësore në vend.
Në mungesë të buxhetit të mjaftueshëm për rekrutimin e personelit të nevojshëm shëndetësor
shtesë, MSh-ja kishte iniciuar një proces për rekrutimin e një numri prej 375 staf të përkohshëm
për një periudhë gjashtë mujore, përmes projektit të BB-së ‘Emergjenca COVID-19 në Kosovë’.
Në tetor 2020, përmes këtij projekti janë rekrutuar 75 mjekë, 150 Infermierë, 75 inspektorë
sanitar, 20 laborantë, dhe 55 staf teknik dhe mbështetës. As MSh-ja dhe as zyrtarët e projektit
të BB-së nuk kanë qenë në gjendje të prezantojnë një analizë apo konsultime me institucionet
shëndetësore lidhur me numrin dhe profilin e nevojshëm për rekrutim. Për rekrutimin e
personelit shëndetësor spitalet rajonale nuk ishin konsultuar lidhur me numrin dhe profilin
e nevojshëm për t’u përballur me situatën pandemike. Bazuar në intervistën audituese me
udhëheqësen e BNj-së të Spitalit të Pejës, përmes projektit të BB-së kanë pranuar 14 staf, prej
të cilëve dy staf teknik, të cilët kishte pasur vështirësi t’i sistemoj në detyra të punës sepse kanë
pasur numër të mjaftueshëm të stafit teknik, përderisa spitali kishte ende nevojë për personel
shëndetësor shtesë.40 Konsultimet kanë munguar poashtu edhe me spitalin e Prizrenit lidhur
me numrin dhe profilin e nevojshëm të personelit shëndetësor. Komisioni për menaxhimin
e pandemisë pranë ShSKUK-së ka deklaruar se kanë zhvilluar konsultime lidhur me nevojat
e tyre për personel shtesë me kontrata të përkohshme, mirëpo nuk kanë prezantuar ndonjë
analizë apo dëshmi të shkruar të komunikimit me MSh-në lidhur me këtë çështje.
Zyra e Burimeve Njerëzore të ShSKUK-së dhe QKUK-së nuk kanë pasur asnjë komunikim me
MSh-në lidhur me nevojat për personel shëndetësor shtesë gjatë pandemisë COVID-19 dhe
kjo zyre e ShSKUK-së nuk ka informata se ku është sistemuar ky personel i rekrutuar përmes

40

Intervista audituese me drejtoreshën e Burimeve Njerëzore të Spitalit të Pejës.
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kontratave të përkohshme. Menaxhimi i resurseve njerëzore gjatë pandemisë COVID-19 ishte
kryer nga Komisioni i emëruar brenda Komitetit për menaxhimin e pandemisë nga ShSKUKja.
Gjatë intervistave audituese me dy spitalet rajonale ku janë dërguar personeli shtesë i
rekrutuar përmes projektit të BB-së dhe angazhimit nga MSh-ja me kontrata të përkohshme,
kanë deklaruar se ky staf ka ofruar ndihmë shumë të madhe në menaxhimin e pandemisë
megjithë faktin se nuk ishin konsultuar për identifikimn e saktë të nevojave. Në përgjigjje të
kërkesës së ShSKUK-së drejtuar spitaleve, lidhur me paraqitjen e nevojave për staf mbështetës
për menaxhim të pandemisë, Spitali i Pejës dhe ai i Prizrenit edhe pas pranimit të këtij numri
të personelit shtesë vazhdonin të përballeshin me mungesë të numrit të mjaftueshëm të
mjekëve specialist të emergjencës, anesteziolog, infektolog, pulmolog, internist, infermier,
etj. Nga intervista audituese në ShSKUK dhe bazuar në një analizë të muajit gusht 2020
nga Komisionet e SHKUK-së për menaxhimin e pandemisë COVID-19, përveç mungesës së
numrit të mjaftueshëm të profileve të caktuara, përfshirë profilet e mësipërme shqetësimi më i
madh gjatë pandemisë COVID-19 është identifikuar të jetë mungesa e numrit të mjaftueshëm
të anestesteziologëve dhe infermierëve.41 Rekrutimi i stafit të përkohshëm shëndetësor gjatë
pandemisë COVID-19 pa ndonjë konsultim të mirëfilltë për të identifikuar nevojat për numrin
dhe profilin e personelit të duhur mund të rezultojë me rekrutime të cilat mund të mos jenë në
harmoni të plotë me nevojat. Analizimi i vazhdueshëm i nevojave për personelin shëndetësor
dhe komunikimi i rregullt dhe i vazhdueshëm në mes të institucioneve shëndetësore do
të ndihmonte në rekrutimin e personelit sipas numrit dhe profilit të duhur të punëtorëve
shëndetësor.

Konkluzioni
Rekrutimi i personelit shëndetësor të përkohshëm është bërë pa një konsultim të mirëfilltë
me spitalet në nevojë për rekrutimin e personelit shëndetësor me kontrata të përkohshme dhe
përmes projektit të BB-së. Numri i të rekrutuarve me këto kontrata të përkohshme nuk kishte
qenë i mjaftueshëm duke pasur parasysh nevojat në rritje të spitaleve COVID-19.

Rekomandim
Institucionet shëndetësore duhet të instalojnë sistem të rregullt të komunikimit
ndërinstitucional me qëllim që t’i përmbushin me kohë nevojat për trajtim të pacientëve të
infektuar me COVID-19 krahas burimeve ekzistuese të personelit shëndetësorë dhe nevojave
për profile të caktuara të personelit.

41

Intervista audituese me anëtarin e Komitetit të ShSKUK-së për menaxhimin e situatës së pandemisë COVID-19
/ kryesues i Komisionit për hapësira-infrastrukturore në rritjen e kapacitetit me shtretër për pacientet me
COVID-19 (emëruar në këtë pozicion që nga muaji korrik 2020); dhe Intervista audituese me anëtaren e Komitetit
të ShSKUK-së për menaxhimin e situatës së pandemisë COVID-19 / Përgjegjëse për infermierinë në laborantin
mikrobiologjik dhe koordinim të infermierisë gjatë periudhës së pandemisë (QKUK).
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3.1.6. Zhvillimi i trajnimeve specifike paraprake të personelit
shëndetësor të angazhuar për trajtimin e pacientëve
COVID-19
Institucionet përgjegjëse për trajtimin e pacientëve COVID-19 duhet të zhvillojnë një proces të
vazhdueshëm te identifikimit të nevojave për trajnime dhe zhvillim të trajnimeve specifike në mënyrë që
personeli shëndetësor i angazhuar të jenë të përgatitur mirë, në vazhdimësi dhe me kohë për tu përshtatur
paraprakisht me nevojat e pacientëve COVID-19. Institucionet përgjegjëse duhet të sigurojnë që edhe
personeli i cili nuk ka përvojë pune për trajtimin e pacientëve me sëmundje ngjitëse të marr trajnime
adekuate para se të angazhohet për trajtimin e pacientëve me COVID-19.42
Institucionet shëndetësore nuk kanë zhvilluar analiza të vazhdueshme për identifikimin e
nevojave për trajnime si dhe nuk kanë organizuar trajnime për personelin infermierë apo
personelin tjetër para se të angazhohen në klinikat COVID-19 gjatë riorganizimit të personelit
– zgjerimit të klinikave COVID-19 edhe në klinika tjera sipas nevojës. ShSKUK-ja kishte
organizuar një trajnim një ditor lidhur me mënyrën e veshjes së pajisjeve mbrojtëse.43 MSh-ja
gjatë pandemisë kishte organizuar disa trajnime për personelin e KPSh-së për t’u përballur
me situatën e krijuar të pandemisë, megjithëse nuk ishte bërë e mundur të trajnohet i gjithë
personeli shëndetësor për shkak angazhimit të tyre në situatën e pandemisë.44 Megjithatë,
MSh-ja nuk kishte zhvilluar analiza në vazhdimësi gjatë pandemisë për të identifikuar
nevojat për trajnime specifike për t’iu përshtatur situatës së pandemisë krahas ndryshimeve
në protokollet botërore për trajtimin e pacientëve me COVID-19.45 Trajnime specifike të
personelit shëndetësor për trajtimin e pacientëve me COVID-19 ishin kërkuar edhe në takimet
e Komitetit të ShSKUK-së për menaxhimin e situatës pandemike, përfshirë edhe trajnimet
e rregullta EVP.46 Bazuar në intervistat audituese institucionet shëndetësore për shkak të
kufizimeve për grumbullim si pasojë e pandemisë, por edhe për shkak të emergjencës së
krijuar nuk kishin organizuar numër më të madh të trajnimeve specifike të vazhdueshme për
personelin shëndetësor lidhur me protokollet në fuqi apo ndryshimet në mënyrën e trajtimit
të pacientëve COVID-19. Këto institucione gjatë vitit 2020, nuk kishin pasur një plan të
organizimit apo programe të trajnimeve specifike për trajtimin e pacientëve me COVID-19 për
të gjithë personelin shëndetësor dhe me fokus të veçantë trajnimet paraprake për personelin
shëndetësor i cili sistemohet për trajtimin e këtyre pacientëve. Mungesa e trajnimeve

42

43

44

45
46

PLANI PËR GATISHMËRI DHE REAGIM PËR 2019-nCoV, janar 2020- (Spitalet rajonale-Repartet për sëmundje
ngjitëse paraprakisht duhet të kenë stafin e trajnuar, fq.32. 4.3. Mobilizimi i vullentarëve të cilët paraprakisht jane
trajnuar eshte e domosdoshme, faqe 35. Sigurimi i triazhës-identifikimi i hershëm-stacioni i triazhës hyrëse duhet
të jetë i pajisur dhe mbështetur nga stafi i trajnuar mjekësor, f.11.)
Intervista me drejtoreshën e infermierisë ne SR Pejës 26.04.2021, Intervista me menaxheren e personelit në SR të
Pejës 26.04.2021, Intervista me drejtorin e infermierisë SR Prizrenit 19.04.2021, Intervista me Shefin e personelit
SR Prizrenit 19.04.2021, Intervista me përgjegjësen për infermierinë në laborantin mikrobiologjik dhe koordinim
të infermierisë gjatë periudhës së pandemisë QKUK 11.05.2021, Intervista me shefin e personelit ne ShSKUK 1619.03.2021;
“Pyetësori për vlerësimin e indikatorëve që e vlerësojnë situatën/gjendjen me Covid-19 ne Institucionet e
KPSh-se” bazuar tek te dhënat e 27 institucioneve te KPSH-së për tetë mujorin e vitit 2020, f.40-41, Intervista me
Divizionin e Kujdesit Parësor Shëndetësor 25.02.2020, Trajnimi i Trajnuesve të Qendrave Trajnuese të Mjekësisë
Familjare të tetë komunave 02-07.04.2020, Trajnimi i trajnerëve përkrahur nga Projekti i Kujdesit të Qasshëm dhe
Cilësor-AQH dhe trajnimin e profesionistëve shëndetësor në KPSH 15-16.12.2020.
Intervista me UD (Zëvendësues) i udhëheqësit të divizionit për Burime Njerëzore 24.02.2021.
Konkluzionet nga takimi i Komitetit të ShSKUK-së për menaxhim të situatës me Covid-19, të datës 18-2030.03.2020, 02-06.04.2020 dhe 07.09.2020, Plani e temave te EVP-ve te stafit infermiere dhe profileve tjera
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specifike dhe të vazhdueshme varësisht nga ndryshimet në protokolet botërore për trajtimin
e pacientëve COVID-19 mund të ketë ndikuar që personeli i angazhuar në klinikat COVID-19
të mos ketë qenë plotësisht i njoftuar dhe me kohë lidhur me specifikat e trajtimit të këtyre
pacientëve të cilët mund të mos jenë trajtuar njëjtë në të gjitha klinikat COVID-19.
Personeli i punësuar me kontrata të përkohshme, për shkak të mungesës së trajnimeve
parapërgatitore në fillim janë angazhuar të punojnë me infermierët me përvojë të punës dhe
njëkohësisht të marrin një lloj trajnimi të drejtpërdrejtë nga ata.47 Një situatë më e mirë lidhur
me trajnimin e personelit shëndetësorë ishte në Spitalin e Pejës dhe të Prizrenit të cilat kishin
siguruar trajnime të organizuara nga ekipi mjekësor i KFOR-it Italian, një trajnim tjetër nga
një ekip i mjekëve Gjerman nga instituti Robert-Koch dhe nga AWO Kreisveband Reterburg
Wumme, si dhe një trajnim të organizuar nga Lux-Dev48. Spitali i Prizrenit kishte vetorganizuar disa trajnime të brendshme nga personeli më me përvojë në trajtimin e pacientëve
me COVID-19 për grupe të vogla të personelit infermier të klinikave tjera.49
Gjatë auditimit nuk na është siguruar një analizë e detajuar nga procesi i identifikimit të nevojave
për trajnime specifike për trajtimin e pacientëve me COVID-19 si dhe raporte të organizimit të
trajnimeve për personelin infermier para se të angazhohen në klinikat COVID-19. Mungesa
e analizave për trajnime si dhe mungesa e trajnimeve adekuate për trajtimin e pacientëve
COVID-19 krahas protokoleve botërore apo ndryshimeve të mundshme të tyre mund të
shkakton vështirësi të vazhdueshme tek personeli shëndetësor për trajtimin e pacientëve me
COVID-19 dhe sidomos kjo mund të ketë qenë më e shprehur tek personeli i cili nuk është
ballafaquar me sëmundje ngjitëse gjatë përvojës së mëhershme profesionale.

Konkluzioni
Institucionet shëndetësore nuk kishin zhvilluar analiza të vazhdueshme për të identifikuar
nevojat e personelit për trajnime lidhur me trajtimin e pacientëve me sëmundjet infektive
si dhe nuk kanë zhvilluar program të trajnimeve në mënyrë që ata të trajnohen para se të
angazhohen për trajtimin e pacientëve me COVID-19 apo të jenë në rrjedha me protokolet
botërore të trajtimit apo ndryshimet e tyre. Mungesa e trajnimeve specifike për trajtimin e
pacientëve me COVID-19 varësisht nga ndryshimet në protokolet botërore mund të ketë
ndikuar që personeli i angazhuar në klinikat COVID-19 të mos ketë qenë plotësisht i njoftuar
dhe me kohë lidhur me specifikat e trajtimit të këtyre pacientëve. Mos identifikimi i nevojave
të personelit shëndetësor për trajnime specifike për trajtimin e pacientëve me COVID-19 bënë
që ata mos të jenë të përgatitur në kohën dhe mënyrën e duhur.

Rekomandim
MSh-ja dhe ShSKUK-ja duhet të zhvillojnë analiza të vazhdueshme për identifikimin me kohë
të nevojave për trajnime specifike të personelit shëndetësor për trajtimin e pacientëve me
47

Intervista me drejtoreshën e infermierisë ne SR Pejës 26.04.2021, Intervista me Menaxheren e personelit ne SR
Pejës 26.04.2021;
48 Trajnimi i organizuar nga ekipi italian shtator 2020, Ekipi gjerman Robert Koch tetor 2020, Lux Dev dhjetor 2020,
Intervista me drejtoreshën e infermierisë ne SR Pejës 26.04.2021, Intervista me menaxheren e personelit në SR të
Pejës 26.04.2021, Intervista me drejtorin e infermierisë SR Prizrenit 19.04.2021
49 Trajnimet e organizuara nga kryeinfermierja e SR Prizrenit, maj, qershor, shtator 2020, Intervista me drejtorin e
infermierisë në SR Prizreni 19.04.2021.
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COVID-19 dhe të organizojnë trajnime krahas këtyre nevojave lidhur me trajtimin adekuat të
këtyre pacientëve.

3.2. Sigurimi i hapësirave adekuate spitalore dhe pajisjeve
mjekësore për trajtimin e pacientëve me COVID-19
Zgjerimi i parë i hapësirave spitalore në QKUK është bërë në mars të vitit 2020 në hapësirat e
Mjekimit Intenziv Qendror (MIQ) dhe hapësirat e Mjekësisë Sportive, pastaj edhe në Klinikën e
Pulmologjisë për pranimin fillimisht të pacientëve të dyshuar dhe pastaj të atyre të konfirmuar
me COVID-19 për të vazhduar me spitalet e përgjithshme. Repartet e dedikuara për trajtimin
e pacientëve me COVID-19 sipas riorganizimit për menaxhimin e situatës pandemike me
rastin e zvogëlimi të numrit të pacientëve janë liruar dhe i janë kthyer ofrimit të shërbimeve
shëndetësore për pacientët sipas dedikimit paraprak.50 Me rritjen e sërishme të numrit të
pacientëve me COVID-19, është bërë riorganizimi i sërishëm i hapësirave të brendshme
spitalore si nevojë imediate  për të përfituar në hapësirat ku ka Oksigjen nga rrjeti qendror,
me qëllim të ofrimit të kushteve më të mira teknike të nevojshme dhe kursimit të shpenzimit
të bombolave të Oksigjenit. Riorganizimi i hapësirave spitalore për trajtimin e pacientëve me
COVID-19, por edhe ekzaminimet e ndryshme laboratorike si dhe trajtimi ambulantor në
fillim të diagnostifikimit ka nënkuptuar edhe bartjen / transportimin e pacientëve nga një
hapësirë në hapësirën tjetër.

3.2.1. Menaxhimi i hapësirave spitalore dhe pajisjeve mjekësore
për trajtimin e pacientëve me COVID-19
Pas rasteve të para në rajon me Covid-19, ShSKUK-ja bashkë me spitalet e tjera në muajin mars
2020 kanë filluar përgatitjet për trajtimin e rasteve të dyshuara si dhe atyre të konfirmuara
me COVID-19. ShSKUK-ja në muajin shkurt 2020 ka themeluar Komitetin në përbërje të
komisioneve të cilat janë marrë me menaxhimin e situatës pandemike në klinikat e QKUKsë dhe në spitalet e përgjithshme rajonale. Spitalet rajonale kanë themeluar Komisione për
menaxhimin e situatës me COVID-19 dhe menaxhimi është bërë nga Këshilli Drejtues i
spitaleve, respektivisht Bordi i Drejtorëve.51
Sa i përket kapaciteteve spitalore, mesatarja në Kosovë e shtretërve spitalor ishte 2.7 në 1,000
banorë që paraqet nivelin më të ultë krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, krahasuar
me Shqipërinë që ka 2.9 shtretër spitalor, Bosnja e Hercegovina 3.5, Mali i Zi 3.9, Serbia 5.6 dhe
Maqedonia e Veriut 4.3 shtretër spitalor në 1,000 banorë.52 Numri i përgjithshëm i shtretërve
spitalor në gjithë territorin e Kosovës është 3,792 shtretër, prej të cilëve numrin më të madh e ka
QKUK-ja me 1,895 shtretër duke marrë parasysh se shërben me kujdesin dytësor shëndetësor
50

Me 31 gusht 2020 Klinika e Neurologjisë dhe Reparti i Operativës në Gjinekologji lirohen nga pranimi i rasteve
të dyshuara dhe i kthehen punës normale, ndërsa më 21 shtator 2020 është bërë lirimi i Spitalit të Vushtrrisë nga
hapësirat COVID dhe Spitali i është kthyer ofrimit të shërbimeve shëndetësore për pacientët.
51 Situata pandemike COVID-19 në Spitalin Rajonal të Prizrenit është menaxhuar nga Këshilli Drejtues i spitalit,
ndërsa në spitalin e Pejës nga Bordi i Drejtorëve.
52 https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS?end=2018&most_recent_value_
desc=false&start=1960&view=chart
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në kryeqytetin e vendit dhe duke ofruar shërbime të kujdesit tretësor shëndetësor në tërë
Kosovën, ndërsa numrin më të vogël të shtretërve e posedon Spitali i Vushtrrisë dhe i Ferizajt
(Fig. 1).53
Grafikoni 1. Numri i shtretërve në QKUK dhe në spitalet rajonale.
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10
53 Raporti i punës janar-shtator 2020, ShSKUK-ja (Burimet njerëzore dhe shtretërit).
54 0 Intervista audituese me sektorin e mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore (QKUK-së).
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kishte ndryshuar varësisht prej nevojës ku janë shtuar hapësira të reja apo liruar për aktivitete
normale të spitaleve varësisht nga numri i pacientëve të infektuar (Grafikoni 2).

Medias/Raporti%20pun%C3%ABs%20nga%20ShSKUK%20p%C3%ABr%20vitin%202020.pdf
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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/
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Grafikoni 2. Numri i pacientëve me COVID-19 të shtrirë për trajtim në ShSKUK
(QKUK dhe spitalet rajonale 15/03/2020 – 17/06/2021).
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Nga grafikoni 2 mund të vërejmë se numri i pacientëve të shtrirë me COVID-19 për trajtim
Gjendja e spitaleve rajonale me shtretër
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Grafikoni 3. 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.
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Numri më i madh i pacientëve që ishin trajtuar me CPAP55 në muajin gusht 2020 ishte 35
pacientë, ndërsa në mesin e nëntorit 2020 ky numër kishte arritur deri në 50 pacientë çka
paraqet numrin më të lartë gjatë gjithë pandemisë. Duke pasur lëvizje edhe gjatë vitit 2021
numri më i madh i pacientëve që ishin trajtuar me CPAP kishte qenë në mesin e muajit prill
me 40 pacientë për të vazhduar me rënie deri në mesin e muajit qershor 2020 kur prej 52
pacientëve që trajtoheshin me Oksigjen, ishte vetëm një (1) pacient që ishte duke u trajtuar
më CPAP dhe zero pacient ishin duke u trajtuar me Respirator. Grafikoni i mësipërm tregon
një numër relativisht të lartë të numrit të pacientëve në periudha të caktuara që kanë pasur
nevojë për CPAP krahasuar me numrin mesatar prej 18 pacientëve që kanë pasur nevojë për
CPAP në QKUK dhe spitalet rajonale.
Grafikoni 4. Numri i pacientëve me COVID-19 të trajtuar me Respirator 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.

Grafikoni i mësipërm tregon një numër relativisht të lartë të numrit të pacientëve që kanë pasur
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vështirësuar planifikimin e pajisjeve dhe materialeve të nevojshme në dispozicion për t’i
plotësuar nevojat.

3.2.2. Planet e veprimit për menaxhimin e hapësirave spitalore
dhe pajisjeve mjekësore për trajtimin e pacientëve me
COVID-19
Institucionet shëndetësore përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë duhet të jenë të përgatitura në
kohë në lidhje me hapësirat e veçanta spitalore, adekuate e të mjaftueshme për trajtimin e rasteve me
COVID-19 varësisht nga gjendja klinike e pacientëve si dhe të dislokojnë me kohë pajisjet e nevojshme
mjekësore sipas nevojës së spitaleve.
MSh-ja dhe institucionet tjera shëndetësore në Kosovë përgjegjëse për menaxhimin e
pandemisë, përveç Spitalit të Prizrenit nuk kanë pasur plane paraprake të veprimit për
sigurimin me kohë të hapësirave të veçanta spitalore të nevojshme për trajtimin e pacientëve
me COVID-19. Poashtu, këto institucione shëndetësore nuk kishin një plan për koordinimin
dhe dislokimin me kohë të pajisjeve mjekësore të nevojshme për trajtimin e pacientëve gjatë
periudhës së pandemisë COVID-19. Plani për gatishmëri dhe reagim kundër Corona Virusit i
aprovuar nga Qeveria specifikon se spitalet rajonale gjegjësisht repartet për sëmundje ngjitëse
paraprakisht duhet të kenë hapësirën e mjaftueshme dhe të veçantë për trajtimin e pacientëve
COVID-19, ndërsa institucionet përkatëse të aktivizojnë dhe dislokojnë personel, pajisje dhe
furnizime mjekësore për reagim sipas nevojës.
Mirëpo, ky plan i gatishmërisë nuk ishte plotësuar me një plan detaj të veprimit për sigurimin
e hapësirave spitalore dhe dislokimin me kohë të pajisjeve mjekësore të nevojshme për
trajtimin pacientëve gjatë periudhës së pandemisë. Spitali i Prizrenit është spitali rajonal me
më së shumti shtretër dhe njëherit spitali i vetëm nga spitalet e audituara i cili kishte hartuar
planin - udhërrëfyesin për riorganizimin hapësirave spitalore dhe adaptimin e hapësirave
/ reparteve tjera për trajtimin e pacientëve me COVID-19.57 Ky plan ndër të tjera përmbanë
edhe riorganizimin dhe krijimin e hapësirave të reja të ndara në tri faza të pandemisë.58 Në
kuadër të planit të Spitalit të Prizrenit për menaxhimin e situatës me COVID-19 me qëllim që
të shmanget kontakti fizik i pacientëve është paraparë edhe ndarja e objekteve spitalore në:
objektin për trajtimin e rasteve të konfirmuara me COVID-19; objektin për trajtimin e rasteve
të pakonfirmuara, por me shenja klinike për COVID-19 dhe objektin për trajtimin e rasteve
jo COVID-19. Pas përfundimit të auditimit në terren, kemi pranuar një dokument ‘Plan për
menaxhim të situatës me COVID-19 në ShSKUK’ për ndryshim të shtimit të kapaciteteve në
rast të rritjes së numrit me pacient COVID-19 në klinikat COVID-19. Ky plan është përgatitur
në janar të vitit 2021 dhe paraqet përpos tjerave edhe kapacitetet e rritura të shtretërve spitalor
të lidhur me Oksigjen qendror, mirëpo një plan të tillë ShSKUK nuk e ka poseduar gjatë vitit
2020. Pavarësisht kërkesave tona, ky plan nuk iu është prezantuar auditorëve gjatë auditimit
në ShSKUK.

57

Plani / Udhërrëfyesi i Spitalit të Prizrenit për menaxhimin e situatës në periudhën e pandemisë COVID-19 –
menaxhimi i hapësirave spitalore - trajtimi i pacientëve sipas fazave.
58 Plani i Spitalit të Prizrenit për menaxhimin e situatës në periudhën e pandemisë COVID-19/Trajtimi i pacientëve
sipas fazave.
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Grafikoni 5. Numri mesatar i pacientëve të trajtuar me COVID-19 në ShSKUK
(QKUK dhe spitalet rajonale 15/03/2020 – 17/06/2021).
Trajtimi mesatar ditor i pacientëve me COVID-19
në SHSKUK (12.03.2020 - 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.

Nga grafikoni i mësipërm vërejmë se numri mesatar i pacientëve të hospitalizuar me COVID-19
në ShSKUK është 430 pacientë/në ditë ku prej tyre rreth 69% trajtohen me Oksigjen, më shumë
se 4% e pacientëve trajtohen me CPAP dhe rreth 1.5% e pacientëve trajtohen në Respirator.
Grafikoni i mësipërm tregon një numër relativisht të lartë mesatar të pacientëve të shtrirë
në QKUK dhe spitalet rajonale, mirëpo kjo mesatare tregon se përnga aspekti i numrit të
shtretërve spitalor mund të bëhet planifikimi i shtretërve në dispozicion. Kjo lëvizje e lartë e
numrit maksimal të pacientëve në nevojë për këto pajisje në periudha të caktuara krahasuar
me mesataren e ka vështirësuar planifikimin e pajisjeve dhe materialeve të nevojshme në
dispozicion për t’i plotësuar nevojat.
Spitalet kanë zhvilluar analiza të përditshme gjatë gjithë periudhës së pandemisë për të cilat
nuk kishte raporte të përmbledhura, por ka procesverbale të takimeve dhe raporte ditore
për konkluzionet – vendimet e marra.59 Në mungesë të planeve të veprimit, institucionet
shëndetësore varësisht nga situata pandemike, përveç spitalit të Prizrenit, marrin vendime
gjatë takimeve ditore në bazë të analizave të gjendjes së pacientëve me COVID-19 dhe
vlerësimit të kapaciteteve në dispozicion. Në këto takime ditore janë bërë edhe vlerësime
të trendit të rritjes/zvogëlimit të numrit të pacientëve dhe nëse kapacitetet spitalore janë
të mjaftueshme apo duhet ndërmarr veprime plotësuese për objektet spitalore apo pajisjet
mjekësore. Analizat e mënyrës se si të bëhet zgjerimi i kapaciteteve spitalore për nevoja të
59

Procesvrbalet dhe Konkluzionet e Komitetit të ShSKUK-së për menaxhimin e situatës me COVID-19;
Konkluzionet e spitaleve rajonale për menaxhimin e situatës me COVID-19. Intervista audituese me kryesuesin
dhe anëtarë Komitetit të ShSKUK-së për menaxhimin e pandemisë (emëruar më 22 qershor 2020); Intervista
audituese me kryesuesin e Komisionit të ShSKUK-së për hapësira infrastrukturore në rritjen e kapacitetit me
shtretër për pacientet me COVID-19 (emëruar më 22 qershor 2020); Intervista audituese me kryesuesin dhe
anëtarë të Këshillit Drejtues të spitalit të Prizrenit; Intervista audituese me anëtarë të Bordit Drejtues të Spitalit të
Pejës dhe Drejtoreshë e infermierisë së Spitalit të Pejës.
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pacientëve me COVID-19 spitalet i kanë bërë në momentin e rritjes së numrit të pacientëve
(shtojca 6).60 Ndërsa, Spitali i Prizrenit, vendimet i ka marrë në Këshillin Drejtues poashtu
në momentin e rritjes së pacientëve, por mënyrën e zgjerimit e ka pasur të paraplanifikuar
bazuar në planin për menaxhimin e situatës në periudhën e pandemisë COVID-19.
Pas ekzaminimit të pesë (5) nga 11 pajisjet mjekësore ‘spirometër portal’ sipas kontratës
‘Shtretër medicinal dhe pajisje tjera shoqëruese’, të blera përmes projektit të Bankës Botërore
pranë MSh-së, kemi gjetur se pranimi i këtyre pajisjeve nuk ishte bërë sipas planit të aprovuar.
Ekzaminimi auditues për ‘spirometër portal’ ka përfshirë Klinikën e Pulmologjisë, Klinikën
e Pediatrisë dhe Spitalin e Pejës në të cilat sipas planit të aprovuar parashihej të dërgohej
nga një (1) ‘spirometër portal’, ndërsa në Klinikën Infektive të QKUK-së ishte paraparë të
dërgohen dy (2) pajisje ‘spirometër portal’. Në QKUK kemi gjetur se ishte dërguar vetëm një
(1), në Klinikën e Pediatrisë nuk ishte dërguar asnjë, ndërsa në Klinikën e Pulmologjisë një
spirometër portal ishte dërguar më datë 03/02/2021 edhe pse pranimi i këtyre pajisjeve ishte
bërë më datën 07/12/2020. Për asnjërën nga pajisjet e pranuara nuk janë zhvilluar trajnime
përkatëse të përdorimit të parapara sipas specifikave të kontratës së blerjes. Menaxheri i
kontratës për blerjen e këtyre pajisjeve me datën 10/12/2020 kishte rekomanduar Sekretarin
e MSh-së si dhe specialistin e prokurimit të Projektit të BB-së për të bërë pagesën ndaj OE-së
duke konfirmuar se ishte bërë liferimi i pajisjeve, instalimi dhe trajnimi i stafit për këto pajisje.
Nga ekzaminimet në depon e sektorit të mirëmbajtjes së pajisjeve medicionale kemi gjetur
se 2 (dy) spirometra ishin dëmtuar si pasojë e vërshimeve. Konfirmimi se të gjitha pajisjet
mjekësore ‘spirometër portal’ janë pranuar, janë instaluar si dhe janë kryer trajnimet e stafit
sipas kontratës pa ndodhur funksionalizimi i tyre sjellë dëmtimin e buxhetit për menaxhimin
e pandemisë. Kjo njëherit ka ndikuar edhe që klinikat / spitalet të mos kenë në dispozicionin e
tyre pajisjet e kërkuara për trajtimin e pacientëve COVID-19. Për më tepër, pajisjet ‘spirometër
portal’ të pranuara në klinikat e lartëpërmendura nuk ishin funksionalizuar ende deri në fund
të qershorit 2021 edhe pse të njëjtat janë blerë për të menaxhuar situatën emergjente të krijuar
nga pandemia COVID-19.
Nga ekzaminimi i pajisjeve speciale mjekësore ‘X-ray system digital-static’ të blera përmes
projektit të BB-së për menaxhimin e emergjencës COVID-19 në vlerë totale 169,500€, të
pranuara më datën 15/12/2020, kemi gjetur se njëra nga këto pajisje e planifikuar për Klinikën
e Kujdesit Intenziv të QKUK-së, pa ndonjë sqarim ishte dërguar në spitalin e Pejës më datën
15/02/2021, respektivisht dy muaj pas pranimit. Gjatë ekzaminimit tonë në fund të qershorit
2021 pajisja e dedikuar për Klinikën Emergjente të QKUK-së ende nuk ishte vëne në funksion
as pas më shumë se gjashtë muaj të pranimit dhe as nuk është zhvilluar trajnimi i stafit për
përdorimin e këtyre pajisjeve.

Konkluzion
Mungesa e një plani për menaxhimin e hapësirave spitalore i cili siguron paraprakisht hapësirën
e mjaftueshme dhe të veçantë për trajtimin e pacientëve me COVID-19 në ShSKUK, përveç
60

Intervista audituese me kryesuesin e Komitetit të ShSKUK-së për menaxhimin e situates së pandemisë
COVID-19; Intervista audituese me anëtarin e Komitetit të ShSKUK-së për menaxhimin e situatës së pandemisë
COVID-19 / kryesues i Komisionit për hapësira-infrastrukturore në rritjen e kapacitetit me shtretër për pacientet
me COVID-19; Intervista audituese me kryesuesin e Këshillit Drejtues dhe anëtarët e këtij këshilli të Spitalit
Rajonal të Prizrenit; Intervista audituese me drejtoreshën e infermierisë anëtare e Bordit Drejtues të Spitalit
Rajonal të Pejës dhe anëtarin tjetër të këtij bordi / drejtorin operativ të këtij spitali.
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Spitalit të Prizrenit, mund të rrezikoj përshtatjen e shpejtë dhe riorganizimin e hapësirave
spitalore atëherë kur mund të jetë më së e nevojshme për trajtimin e këtyre pacientëve.
Mungesa e një plani për menaxhimin e pajisjeve mjekësore gjatë situatës pandemike me
COVID-19 mund të ndikoj negativisht në dislokimin me kohë të pajisjeve mjekësore të
nevojshme për trajtimin e këtyre pacientëve dhe koordinimin e plotë të institucioneve
përgjegjëse për menaxhimin e këtyre pajisjeve mjekësore.
Funksionalizimi me vonesë i pajisjeve të blera për menaxhimin e emergjencës COVID-19
qoftë si pasojë e mungesës së trajnimeve përkatëse apo si pasojë e shpërndarjes me vonesë së
tyre ka ndikuar që gjatë kësaj periudhe mos të kryhen ekzaminimet mjekësore të pacientëve
për çka shërbejnë ato pajisje. Dëmtimi i pajisjeve mjekësore të dedikuara për menaxhimin e
emergjencës COVID-19, përveç humbjes financiare, ka ndikuar që edhe përkundër vështirësive
financiare dhe procedurale për blerjen e këtyre pajisjeve si pasojë e pandemisë, të njëjtat të
mos mund të kryejnë funksionin e tyre për ekzaminimin e pacientëve COVID-19.

Rekomandim
MSh-ja me institucionet tjera shëndetësore përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë të
zhvillojnë plane për sigurimin me kohë të infrastruktures së nevojshme dhe të mjaftueshme
me hapësira të veçanta spitalore për trajtimin e pacientëve me COVID-19.
MSh-ja me institucionet tjera shëndetësore përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë të
zhvillojnë plane për dislokimin me kohë të pajisjeve të nevojshme mjekësore dhe koordinimin
e plotë për sigurimin e këtyre pajisjeve.
Spitalet rajonale duhet të hartojnë plane për menaxhimin e situatave, sipas praktikave të mira
dhe duke iu adaptuar rrethanave infrastrukturore të vendit për riorganizimin dhe krijimin
e hapësirave të reja të ndara në faza të ndryshme të emergjencave varësisht volumit të
pacientëve dhe numrit të shtretërve në dispozicion.
MSh-ja të siguroj se të gjitha pajisjet mjekësore të dedikuara për menaxhimin e emergjencës
COVID-19 të funksionalizohen sa më shpejtë që është e mundur me qëllim të ofrimit të
shërbimeve të nevojshme, me kohë, për të gjithë pacientët.

3.2.3. Procedurat e shkruara të spitaleve për transferimin/
bartjen e pacientëve COVID-19 që kanë nevojë për bartje
Institucionet shëndetësore përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë, duhet të kenë një procedurë ose
një protokoll të bartjes së pacientëve që kanë nevojë për bartje nga një repart në tjetrin, apo në hapësirat
e tjera spitalore për ekzaminim, për të siguruar kapacitetet adekuate dhe të mjaftueshme spitalore për
bartje të sigurt të pacientëve me COVID-19.
Menaxhimi i hapësirave spitalore gjatë pandemisë është bërë me kapacitetet ekzistuese duke
hapur ambulancat COVID-19 ku në fillim të pandemisë rastet e para pas konfirmimit me
diagnozë klinike në Laboratorin e Mikrobiologjisë IKShPK-së janë spitalizuar në Klinikën
Infektive. Me rritjen e numrit të rasteve të konfirmuara me COVID-19 është rritur nevoja për
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hapësira të reja spitalore për trajtimin e pacientëve dhe prandaj kapacitetet janë zgjeruar si në
klinikat e QKUK-së ashtu edhe në spitalet e tjera rajonale.
Institucionet shëndetësore në Kosovë përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë, përveç Spitalit
të Prizrenit, nuk kanë një procedurë për transferimin / bartjen e pacientëve. Spitali i Prizrenit
(edhe pse nuk kishte një procedurë të shkruar), që nga mesi i dhjetorit 2020 me udhëzim të
Këshillit Drejtues të spitalit kishte filluar të aplikoj një procedurë të transferimit / bartjes së
pacientëve që kanë nevojë për bartje.61 Sipas kësaj procedure transferimi / bartja e pacientëve
bëhet në mënyrë ‘konzilare’ profesionale duke respektuar indikacionet se nëse pacienti mund
të transferohet apo jo. Sipas kësaj procedure, pas vendimit konzilar për bartje, pacientët mund
të barten / transferohen në njësi apo reparte tjera atëherë kur është siguruar se përveç ekipit
mjekësor të përbërë prej mjekut dhe infermierit pjesë e ekipit të jenë edhe stafi tjetër përkatës
si: tekniku i Oksigjenit që është përgjegjës për mbarëvajtjen e furnizimit me Oksigjen gjatë
gjithë bartjes dhe punëtori teknik që siguron ashensorët dhe pajisjet tjera elektrike. Kjo ekipë
është përgjegjëse që pacientit i është siguruar bartje e sigurt duke i ofruar të gjitha pajisjet dhe
ndihmën e nevojshme gjatë bartjes. Kjo procedurë e ka autorizuar Udhëheqësin e shërbimeve
teknike të zhvilloj një sistem të mbikëqyrjes dhe raportimit të anës teknike të transferimeve
i cili siguron funksionimin 24 orë të këtyre shërbimeve. Përgjegjës për mbarëvajtjen e këtyre
shërbimeve janë caktuar të jenë edhe Drejtori mjekësor, Drejtori i infermierisë dhe Udhëheqësi
i shërbimeve teknike.
Kushtet për bartjen e pacientëve në Spitalin e Pejës parashihen në Planin e Veprimit dhe
Masat kundër Korona Virusit ku ceket që bartja bëhet me autoambulancë dhe se personeli
mjekësor duhet të jetë i veshur sipas udhëzimit për trajtimin e rasteve me COVID-19, mirëpo
nuk ka udhëzime për aspektet e tjera të këtij procesi.62
Nga klinikat në QKUK, ne kemi audituar Klinikën Infektive dhe bazuar në intervistën audituese
me Kryeinfermieren e kësaj klinike, kemi vërejtur se nuk kanë asnjë personel për bartjen e
pacientëve. Bartjen e pacientëve e kryejnë infermierët, shpesh herë të asistuar nga familjarë
të lejuar si përcjellës të pacientëve. Bazuar në këtë intervistë, gjatë bartjes së pacientëve të
kësaj klinike që kanë nevojë për bartje, sipas praktikes së aplikuar, punëtori teknik paraqitet
vetëm për të verifikuar gjendjen e pajisjeve por ata nuk marrin pjesë në procesin e transferimit
të pacientit deri në hapësirën tjetër.63 Bartja e pacientëve nga infermierët nga një repart në
tjetrin apo në laborator kur duhet ekzaminime të cilat nuk mund të bëhen brenda repartit
ose klinikës, kërkon nga infermierët shkathtësi fizike dhe teknike për bartje dhe poashtu ky
angazhim u’a kufizon kohën për trajtimin e drejtpërdrejtë të pacientëve.
Gjatë auditimit të procesit të furnizimit dhe shpenzimit të ‘Gazërave Medicinale’ në QKUK
me datën 16/04/2021 rreth orës 11:00 paradite, kemi rastisur të jemi prezent kur në telefonin
e zyrës së shërbimeve teknike në QKUK janë lajmëruar dy incidente të njëpasnjëshme në
një interval kohor prej 2 minuta njëri me tjetrin lidhur me furnizimin me Oksigjen - ‘Gazëra
Medicinale’. Incidenti i parë ishte në ora 10:57 kur pranohet një informatë nëpërmes telefonit
se në Klinikën COVID-19 “Mjekësia Sportive’ një pacient i cili ishte duke u bartur nga një
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Udhëzimi i Këshillit Drejtues të spitalit për aplikimin e një procedurë të transferimit – bartjes së pacientëve, datë
16/12/2020.
62 Spitali i Përgjithshëm i Pejës: Plani i Veprimit dhe Masat kundër Korona Virusit, pika 8.
63 Intervista audituese me Kryeinferen e Klinikës Infektive të QKUK-së.
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hapësirë e klinikave në hapësirë tjetër spitalore brenda QKUK-së ka mbetur pa Oksigjen ‘Gazëra Medicinale’ dhe se kërkohej urgjentisht një bombolë me Oksigjen të cilën pas urdhërit
nga zyra e dërgojnë. Incidenti i dytë ishte në ora 10:58 me një pacient jo-COVID në Klinikën e
‘Kirurgjisë’ dhe me të cilin rast përsëri urdhërohen punëtorët teknik që të dërgojnë një bombolë
me Oksigjen për të asistuar. Ne kemi marrë informata nga Zyrtari i shërbimeve teknike me të
cilin ishim duke zhvilluar intervistën audituese se raste të ngjashme ndodhin shpesh, por kjo
nuk do të ketë pasoja tek pacienti sepse edhe pse është filluar bartja e pacientit, secila klinikë
e ka punëtorin e shërbimeve teknike i cili do ta mundësoj kyçjen në rrjetin e Oksigjenit deri në
momentin kur arrinë bombola asistuese. Ditët në vijim gjatë auditimit, kemi kërkuar dëshmi
lidhur me raportimin për këto dy raste, por përveç që nuk kemi gjetur raporte për këto
rastet konkrete nuk kemi gjetur as regjistër të incidenteve të ngjajshme për periudhën tjetër.
Mungesa e një raporti lidhur me këtë incident nuk ka ofruar mundësi që të dihet për gjendjen
e dy pacientëve dhe si është menaxhuar mungesa e Oksigjenit deri në arritjen e bomboles së
kërkuar.

Konkluzion
Mungesa e procedurave standarde për bartjen e sigurtë të pacientëve dhe asistenca e familjarëve
të lejuar për kujdesje krijon pasiguri tek pacientët e që mund të shpie drejt ekspozimit të
pacientëve ndaj rreziqeve të mundshme gjatë bartjes, por edhe ekspozim të familjarëve
ndaj virusit. Procedura e Spitalit të Prizrenit për bartjen e pacientëve edhe pse nuk është e
formalizuar me shkrim, ka vendosur bazë të mirë për krijimin e një sistemi më të sigurt dhe
llogaridhënës për bartjen e pacientëve. Mungesa e raportimit dhe një regjistri të incidenteve
jo vetëm gjatë bartjes së pacientëve pamundëson menaxhmentin për të pasur informata rreth
ndodhisë, pasojave dhe shkaqeve të cilave ju ekspozohen pacientët dhe poashtu pamundëson
ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme për eliminimin e këtyre incidenteve.

Rekomandim
ShSKUK-ja të zhvilloj një procedurë për bartjen e pacientëve e cila do të mundësonte bartje
standarde dhe do të rriste sigurinë e pacientëve.

3.2.4. Instalimi dhe funksionalizimi i sistemit të oksigjenit të
lëngshëm në Spitalin e Pejës
Furnizimi me Oksigjen të gazët deri në muajin korrik 2020 është bërë nga një operator i vetëm,
mirëpo duke marr parasysh kërkesat shumë të mëdha dhe në rritje nga klinikat e QKUK-së
dhe spitalet e përgjithshme nga muaji korrik 2020 ka filluar një riorganizim për ofrimin e
gazit medicinal, përfshirë edhe një kontraktor të ri plotësues, zgjerimin e rrjetit qëndror dhe
deponimin në tanker të oksigjenit të lëngshëm. Tani klinikat COVID-19 në QKUK kryesisht
funksionojnë me oksigjen të lëngshëm ku në dispozicion janë 3 rezervuar të funksionalizuar
të oksigjenit të lëngshëm dhe i katërti është në proces të funksionalizimit, duke krijuar shtrirje
në Spitalet Covid si dhe pajisje me bombola në rast të nevojës për mbështetje.
Spitali i Pejës ka dy nënstacione të Oksigjenit prej të cilave nëpërmjet rrjetit furnizohen Klinika
e Kirurgjisë dhe Pulmologjisë (plani A). Ky spital gjithsej i ka 300 bombola në dispozicion, ku
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mesatarisht shpenzimi ditor i tyre mund të shkoj deri në 100 bombola varësisht nga numri
i pacientëve të shtrirë, ndërsa rezervat e Oksigjenit projektohen për 48 orët e ardhshme.64
Në rast të pengesave në planin A të furnizimit me Oksigjen, atëherë aktivizohet (plani B)
i cili nënkupton kyçjen e bombolave te shtrati i pacientëve. Ky spital ka në dispozicion 120
oksigjeno-koncentrator të cilët kryesisht vihen në përdorim si Plan C dhe kjo mund të ndodhë
në situatat kur ka mungesë të bombolave të parashikuara edhe në planin B. Për arsye të
vonesave në funksionalizimin e tankerit me Oksigjen të lëngshëm ky spital vazhdon me këtë
sistem të furnizimit me Oksigjen, përndryshe në momentin e kyçjes së tankerit me Oksigjen
të lëngshëm instalimi i të cilit ka filluar në muajin dhjetor 2020, atëherë furnizimi nga tankeri
do të bëhet plani A.
ShSKUK më datën 09/12/2020 kishte lidhur kontratë për furnizimin dhe instalimin e gjithsej
tetë (8) rezervuarëve të Oksigjenit të lëngët në QKUK dhe spitale rajonale për një periudhë
kohore prej 87 ditë pune nga nënshkrimi i kontratës, ku dorëzimet e para janë paraparë në
kontratë të jenë rezervuarët në Gjilan, Gjakovë dhe Pejë. Gjatë auditimit të Spitalit të Pejës
kemi gjetur se ka vonesa për instalimin e tankerit me gazëra medicinale - Oksigjen dhe
funksionalizimin e tij në spitalin e Pejës, ndërsa me datën 14/12/2020 kishte filluar instalimi
i tij. Sipas ditarit ndërtimor, rezervuari i Oksigjenit të lëngët në Pejë së bashku me punët
përcjellëse instaluese është vendosur në datën 30/01/2021. Që nga kjo datë rezervuari ka
qenë në pritje të inspektimit të enëve nën presion për licencimin e tij nga ana e Ministrisë
e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe (MINT), inspektim të cilin sipas një emaili të
kontraktorit ishte bërë me datën 05/04/2021. Gjatë këtij inspektimi kishte pasur vërejtje në
lidhje me gypin instalues për të cilin sipas kontraktorit janë bërë përmirësimet e kërkuara,
mirëpo si pasojë e instalimit të tankut pa i plotësuar kriteret e kërkuara dhe vonesave për
certifikim nga ana e inspektoratit të MINT-it, ky rezervuar ka mbetur pa u funksionalizuar.
Nga faktet e paraqitura më lartë, vërejmë se ndër shkaqet e mosfunksionalizimit të këtij tanku
janë vonesa në licencim nga MINT, por edhe mos kryerja e punëve nga kontraktori ashtu siç
ishte paraparë me kontratë.

Konkluzion
Vonesat në funksionalizimin e tankerëve pamundëson aplikimin e Oksigjenit të lëngshëm nga
rrjeti qendror i cili është 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. Funksionalizimi i këtij tanku krijon mundësinë që
Oksigjeni i gazët të mbetet vetëm si një mbështetës (back-up) në rast të problemeve me rrjetin
e shpërndarjes së Oksigjenit të lëngshëm.

Rekomandim
ShSKUK-ja të veproj në mënyrë më aktive për funksionalizimin e plotë dhe sa më të shpejtë
të tankerëve të gazit medicinal – Oksigjenit të lëngshëm në të gjitha spitalet.

64

Interviste me U.d Drejtorin e Shërbimeve Teknike.
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3.3. Komunikimi efektiv, monitorimi dhe raportimi
Vendosja e një procesi sistematik të komunikimit, monitorimit, kontrollit dhe raportimit
përmes të cilit informohet menaxhmenti lidhur me aktivitetet, por edhe vështirësitë me
qëllim që të kërkojnë mënyra për ta përmirësuar performancën e tyre. Ky kapitull përmbanë
identifikimin e nevojës për të vendosur një proces sistematik të komunikimit, monitorimit,
kontrollit dhe raportimit i cili do të mundëson një menaxhim më të mirë të situatës pandemike.

3.3.1. Procesi i komunikimit të integruar në mes të
institucioneve shëndetësore, monitorimit dhe raportimit
Monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi i rregullt, gjithëpërfshirës dhe i harmonizuar do të thotë që
aktivitetet monitorohen rregullisht, kontrollohen derisa rezultatet krahasohen në përputhje me
rrethanat. Raportimi i hartuar dhe ekzekutuar siç duhet, duhet të jetë i rregullt dhe gjithëpërfshirës nga
të gjitha palët e përfshira në performancën për menaxhimin e pandemisë COVID-19.
Procesi i monitorimit, kontrollit dhe raportimit të situatës pandemike COVID-19 janë disa
nga funksionet kyçe të menaxhimit për të lehtësuar vendimmarrjen gjatë kësaj situate duke
përmbushur kërkesat me kohë kur paraqitet nevoja dhe duke rritur transparencën. MSh-ja
dhe ShSKUK-ja si akterë kryesor përgjegjës për menaxhim me situaten pandemike COVID-19
duhet të propozojnë, hartojnë, aprovojnë dhe të sigurojnë zbatimin e planeve, politikave –
strategjive, si dhe të monitorojnë dhe raportojnë në lidhje me menaxhimin e kësaj situate
pandemike. Procesi aktual i monitorimit nga MSh-ja dhe ShSKUK-ja bëhet përmes raporteve
të rregullta gjithëpërfshirëse vjetore dhe mujore. Komisionet e ShSKUK-së për menaxhimin
e pandemisë COVID-19 dhe poashtu edhe Këshillat Drejtues / Bordet Drejtuese të spitaleve
rajonale të cilat kanë trajtuar pacientët COVID-19 kanë mbajtur takime të përditshme ku janë
shqyrtuar sfidat dhe janë marr vendime lidhur me menaxhimin e pandemisë. Në praktikë
nga spitalet COVID-19 ka pasur edhe raportime ditore kryesisht në lidhje me numrin e
pacientëve, por nuk ka pasur raportim lidhur me nevojat për personel shëndetësor, barëra,
pajisje apo materiale mjekësore për trajtimin e pacientëve COVID-19 të cilat raporte do të
drejtonin tek adresimi me kohë i tyre me qëllim të plotësimit të atyre nevojave. Kjo ka ardhur
si pasojë e veprimit në kushte emergjente shkaku i pandemisë kur një pjesë e personelit është
e angazhuar në detyra për trajtimin e pacientëve me COVID-19, ndërsa është punuar me
kapacitete të zvogëluara shkaku se një pjesë e personelit janë liruar nga puna shkaku i moshës
mbi 60 vjeç apo shkaku se kanë sëmundje kronike sipas vendimit të Qeverisë, një pjesë tjetër
e personelit ka qenë e infektuar me COVID-19, ndërsa të tjerë kanë punuar edhe me orar të
zgjatur me qëllim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Mungesa e informatave adekuate
dhe me kohë për sfidat lidhur me trajtimin pacientëve COVID-19 pason me vendimmarrjen
jo të duhur, rritë rrezikun e mos përmbushjes së kërkesave në kohën kur paraqitet nevoja dhe
zbeh transparencën dhe llogaridhënien.

Konkluzion
Mungesa e një procesi të rregulltë të monitorimit dhe raportimit lidhur me trajtimin pacientëve
COVID-19 krijon vështirësi për të siguruar informata të plota dhe me kohë në lidhje me
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sfidat apo nevojat që kanë spitalet rajonale duke e vështirësuar procesin e planifikimit dhe të
vendimmarrjes.

Rekomandim
MSh-ja dhe ShSKUK-ja të kërkojnë mënyra për ta përmirësuar performancë dhe t’i kushtojnë
vëmendje të veçantë:
••Vendosjes së një procesi të rregullt të raportimit përmes të cilit informohet menaxhmenti
lidhur me aktivitetet dhe vështirësitë për trajtimin e pacientëve COVID-19;
••Vendosjes së një procesi të monitorimit të rregullt sistematik dhe të raportimit përmes së cilit
rezultatet mund të dokumentohen dhe të shërbejnë si bazë për planifikim dhe vendimmarrje
si për plotësimin e nevojave infrastrukturore e poashtu edhe nevojave për Resurse Njerëzore,
medikamente apo materiale të tjera të nevojshme për trajtimin e pacientëve COVID-19.

3.3.2. Komunikimi në mes të kujdesit primar shëndetësor dhe
niveleve tjera të kujdesit shëndetësor
Një proces sistematik i komunikimit përmes të cilit informohen nivelet e ndryshme
shëndetësore lidhur me gjendjen e pacientëve COVID-19 ndikon në pregatitjen paraprake
për trajtimin e duhur klinik të atyre që paraqitet nevoja duke koordinuar aktivitetet por
edhe parapregatitje për të zvogëluar vështirësitë me qëllim që të kërkojnë mënyra për ta
përmirësuar performancën e tyre.
Njëra nga sfidat më të veçanta është mungesa e një komunikimi të integruar gjatë gjithë
pandemisë në mes të institucioneve shëndetësore ku veçohet mungesa e një komunikimi të
integruar edhe me Kujdesin Parësor Shëndetësor (KPSh). Kjo do të duhej të bëhej me qëllim
që spitaleve COVID-19 t’i ofrohen informata paraprake të nevojshme lidhur me gjendjen
shëndetësore të të infektuarve dhe të cilët nuk ishin hospitalizuar.65 Në fund të muajit shkurt
2020, Qeveria ka kërkuar themelimin e Qendrës Operative Emergjente (QOE) në Mistrinë
e Shëndetësisë, ndërsa kjo qendër ka filluar funksionuari në ditën që janë regjistruar rastet
e para pozitive me COVID-19. Ngritja e QOE-ve në institucione bëhet atëherë kur krijohet
ndonjë gjendje emergjente bazuar në Ligjin për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe
Fatkeqësitë tjera, Planin e Reagimit Kombëtar dhe Funksionin Mbështetës Emergjent 8
(FME#8) Anekset e funksioneve të mbështetjes emergjente që përfshinë shërbimet mjekësore
dhe shëndetin publik66. Funksioni Mbështetës Emergjent 8 (FME#8) – Shëndeti Publik dhe
Shërbimet Mjekësore, ofron mekanizëm për ndihmë të koordinuar Qeveritare, për plotësimin
e resurseve regjionale dhe lokale, në reagim ndaj fatkeqësive mjekësore dhe të shëndetit
publik, incidenteve të mundshme apo aktuale që kërkojnë reagim të koordinuar Qeveritar dhe
gjatë zhvillimit të mundshëm të një emergjence mjekësore dhe shëndetësore. QOE shërben si
65

Intervista audituese me shefin e repartit të klinikes infektive në Spitalin e Prizrenit dhe njëherit infektolog
pranë këtij spitali; Intervista audituese me shefin e repartit të Klinikës Infektive në Spitalin e Pejës dhe njëherit
infektolog pranë këtij spitali; dhe Intervista audituese me drejtorin e Klinikës Infektive në QKUK, poashtu
njëherit infektolog pranë këtij spitali.
66 Funksioni Mbështetës Emergjent 8 (FME#8) i Planit të Reagimit Kombëtar: Plani i Reagimit Kombëtar / Vendimi
për aktivizimin e planit kombëtar i datës 08/06/2020 si vazhdimësi e Plani i Reagimit Kombëtar (2010) https://
ame.rks-gov.net/content/templates/ame/uploads/2020-10/Plani%20Reagimit%20Kombetar.pdf
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koordinatore për të gjitha komunat e Kosovës duke marrur informatat e nevojshme lidhur me
menaxhimin e situatës COVID-19, qoftë për resurse humane shëndetësore apo edhe informata
tjera të nevojshme për koordinim të veprimeve.
Bazuar në intervistat audituese me shefat e reparteve / klinikave infektive në QKUK, Spitalin
Rajonal të Pejës dhe Spitalin Rajonal të Prizrenit dhe njëherit infektolog pranë këtyre spitaleve
kemi vërejtur se trajtimi i pacientëve COVID-19 ka qenë më i vështirësuar shkaku se shumë
nga pacientët COVID-19 nuk janë udhëzuar me kohë nga KPSh-ja për t’u paraqitur me kohë
për trajtim klinik spitalor. Trajtimi klinik i këtyre pacientëve COVID-19 ka pasur vështirësi
shtesë për arsye se shumë nga të njëjtit kanë marrë trajtim nga kujdesi primar shëndetësor
deri në momentin kur ju është vështirësuar gjendja shëndetësore dhe janë dërguar në klinikat
infektive për trajtim specialistik. Mirëpo, në shumë raste udhëzimi për hospitalizim ka ardhë
vonë çka ka shkaktuar vështirësi të mëdha edhe në trajtimin klinik të këtyre pacientëve.67
Mungesa e një sistemi të komunikimit efektiv në mes të institucioneve shëndetësore si në
sistemin horizontal në mes të spitaleve e poashtu edhe mungesa e një sistemi të komunikimit
intenziv të vazhdueshëm në mes të klinikave infektive dhe Kujdesit Primar Shëndetësor ka
shkaktuar vështirësi shtesë në trajtimin më efektiv të pacientëve COVID-19. Kjo ka ndikuar në
masë të madhe që të mos identifikohen me kohë pacientët të cilët gjendja e tyre ka mundësi të
përkeqësohet qoftë për shkak të moshës apo sëmundjeve kronike apo sëmundjeve tjera të cilat
mund të jenë identifikuar si shkaktare të përkeqësimit të gjendjes së pacientëve COVID-19
në trajtimin e mëhershëm. Mos udhëzimi me kohë për trajtim klinik spitalor i pacientëve
që fillon t’u rëndohet gjendja shëndetësore ndikon në përkeqësimin e gjendjes së tyre dhe
vështirësi të mëdha në trajtimin e tyre. Përcjellja e vazhdueshme dhe me kohë e informatave
lidhur me gjendjen shëndetësore të pacientëve sipas përcjelljes së vazhdueshme nga KPShja dhe identifikimi me kohë nëse të njëjtit kanë nevojë për fillimin e trajtimit klinik spitalor
mund të ndihmon në trajtimin më të mirë dhe më të sigurtë të këtyre pacientëve.

Konkluzion
Mungesa e një komunikimi të vazhdueshëm me kohë dhe gjithëpërfshirës në mes KPSh-së dhe
niveleve tjera të kujdesit shëndetësor duke identifikuar paraprakisht nevojat për trajtim klinik
të pacientëve ka ndikuar në trajtimin me vonesë të pacientëve COVID-19. Një komunikim i
vazhdueshëm me informata të sakta dhe me kohë për të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor
përfshirë mungesat dhe nevojat që kanë pasur institucionet shëndetësore për trajtimin e
pacientëve COVID-19 do të mundësonte që menaxhmenti i këtyre institucioneve, përveç
identifikimit me kohë të sfidave, poashtu të përgatitet apo të gjejë mundësi për tejkalimin e
tyre.

Rekomandim
MSh-ja dhe ShSKUK-ja të zhvillojnë një komunikim gjithëpërfshirës dhe sistematik në mes
Kujdesit Primar Shëndetësor dhe niveleve tjera të kujdesit shëndetësor lidhur me gjendjen e
pacientëve COVID-19 të cilët nuk janë hospitalizuar duke identifikuar me kohë nevojat për
trajtim klinik të këtyre pacientëve.
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Intervista audituese me shefin e repartit të klinikes infektive në spitalin e Prizrenit dhe njëherit infektolog
pranë këtij spitali; Intervista audituese me shefin e repartit të klinikes infektive në Spitalin e Pejës dhe njëherit
infektolog pranë këtij spitali; dhe Intervista audituese me drejtorin e klinikes infektive në QKUK, poashtu njëherit
infektolog pranë këtij spitali.
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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-19.68
Sipas projektit të OBSh-së për menaxhimin e emergjencës COVID-19 në Kosovë (maj 2020),
sistemi shëndetësor karakterizohet me mungesë të resurseve njerëzore posaçërisht resurse të
kualifikuara, ku gjatë pesë viteve të fundit numri i mjekëve është zvogëluar vazhdimisht.69
Vetëm tri nga 32 komunat e krahasuara në këtë raport, i plotësojnë kërkesat për mjekë duke
u karakterizuar edhe me numër të vogël të infektologëve, ndërsa 16 prej tyre i plotësojnë
kërkesat për infermierë70. Bazuar në raporte të mediave, familjarët e personave të infektuar me
COVID-19, në mungesë të stafit mjekësor vazhdojnë t’i shoqërojnë ata në Klinikën Infektive
të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (Tutje: QKUK) edhe përkundër faktit se e njëjta
është e ndaluar71. Rritja alarmante e numrit të të infektuarve me COVID-19 në pjesën e dytë të
vitit 2020 në Kosovë e ka mbingarkuar sistemin shëndetësor shumë shpejt.72
Bazuar në intervistat audituese me zyrtarët e ShSKUK-së73, në fillim të pandemisë ka qenë
e shprehur mungesa e shtretërve adekuat spitalor për trajtimin e pacientëve me COVID-19
e përcjellë edhe me mungesë të medikamenteve dhe pajisjeve tjera të nevojshme. Si pasojë
e numrit jo të mjaftueshëm të shtretërve spitalor janë iniciuar procedura të prokurimit për
blerjen e tyre përfshirë edhe një numër të monitorëve dhe rentgenëve, mirëpo kjo procedurë
prokurimi ka dështuar për shkak të lëshimeve administrative.
Kapacitetet e kufizuara në Klinikën Infektive kanë ndikuar që në disa situata të mos ketë
shtretër të lirë për pacientët me COVID-19 në këtë klinikë.74 Raportet e ndryshme të mediave
lokale kanë raportuar po ashtu numër të vogël të shtretërve edhe në nivelin e spitaleve
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Intervista me Zyrtarin e kontrollit të brendshëm pranë zyrës së drejtorit të ShSKUK-së.
OBSh (Maj,2020) Projekti për menaxhimin e emergjencës COVID-19 në Kosovë http://documents1.worldbank.
org/curated/en/688551588682793534/pdf/Project-Information-Document-KOSOVO-EMERGENCY-COVID-19PROJECT-P173819.pdf
Jeta në Komunë-Shëndetësia në Komunë Shëndetësia në komunat e Kosovës dhe vendimi për orën policore
(kallxo.com)
Familjarët pranë pacientëve me COVID-19 (evropaelire.org)
Procesverbal i Komitetit për koordinim dhe vlerësim te situatës emergjente me COVID-19 (15.11.2020).
Intervista audituese me Kryesues i Komisionit për vlerësimin e prioriteteve për pajisje mjekësore pranë ShSKUK.
Rritet numri i pacientëve në QKUK, Krasniqi paralajmëron ndërprerjen e shërbimeve të tjera shëndetësore Telegrafi
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rajonale.75 Rritja e numrit të të infektuarve dhe numri i pamjaftueshëm i shtretërve të lirë ka
bërë që të mos pranohen të gjithë pacientët që kanë pasur nevojë për hospitalizim.76 Lidhur me
mbushjen e spitaleve dhe klinikave si dhe mbingarkesën e personelit shëndetësor në disa raste
kishte raportuar edhe MSh-ja.77 Në mesin e nëntorit 2020, Komiteti kishte vlerësuar që situata
është në prag të një rreziku të madh për shëndetin kolektiv të popullatës duke pasur parasysh
rritjen e madhe të numrit të të infektuarve dhe rasteve të vdekjeve në Kosovë si pasojë e
COVID-19 në muajt e fundit.78 Duke pasur parasysh hapësirat e kufizuara në dispozicion për
trajtim të pacientëve me COVID-19, si dhe me qëllim të rritjes së kapaciteteve për t’u përballur
më mirë me pandeminë është ngritur nevoja për krijimin e spitaleve të posaçme për trajtimin
e të infektuarve. Edhe pse ishte planifikuar të jetë gati ‘Spitali COVID-19’ me 500 shtretër që
nga muaji shtator 2020, i njëjti bazuar në intervistën audituese me Drejtorin e ShSKUK-së nuk
është përfunduar ende dhe për pasojë ende ka mungesë të shtretërve spitalorë për të cilën
kanë nevojë klinikat në QKUK-së.
Rritja e vazhdueshme e numrit të të infektuarve me COVID-19 e ka rritur edhe nevojën e
pacientëve për terapi me oksigjen.79 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-19.80
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.81 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.82 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.
75
76
77
78
79
80
81
82

Jeta në Komunë-Shëndetësia në Komunë Shëndetësia në komunat e Kosovës dhe vendimi për orën policore
(kallxo.com)
https://www.evropaelire.org/a/spitali-covid-19-ende-nuk-eshte-gati-/30945162.html
Zemaj: Spitalet e klinikat janë të mbushura - KOHA.net
Procesverbal i Komitetit për koordinim dhe vlerësim te situatës emergjente me COVID-19 (15.11.2020)
Maliqi: Të racionalizohet përdorimi i oksigjenit në QKUK (evropaelire.org)
Raporti i përgatitur nga ShSKUK – përgjigjeje për Avokatin e Popullit lidhur me menaxhimin e COVID-19
(nëntor 2020)
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/
https://www.evropaelire.org/a/30896835.html

40

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

Problemet e përmendura në lidhje me furnizimet me medikamente, resurset teknike dhe
njerëzore për trajtimin e të infektuarve me COVID-19 janë tregues se ky proces nuk është
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.
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••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.
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.
Kriteret e auditimit për menaxhimin e kapaciteteve teknike dhe njerëzore janë shpalosur
më poshtë:
••MSh-ja, ShSKUK-ja dhe njësitë e saj kanë komunikuar dhe analizuar në kohën e duhur
kapacitetet në dispozicion dhe kërkesën e personelit shëndetësor të nevojshëm për të trajtuar
pacientët me COVID-19.
Pjesa normative ”analizuar në kohën e duhur” do të thotë që është bërë në kohë dhe në mënyrë të tillë
që institucionet përgjegjëse kanë reaguar me kohë dhe për të siguruar personelin e nevojshëm. Që çdo
aktivitet të bëhet në kohën e duhur, ai kërkon në mënyrë specifike një koordinim të mirë ndërinstitucional,
ndarje të qartë të përgjegjësive në mënyrë që të gjithë të dinë se çfarë duhet të bëjnë dhe si të reagojnë.
••MSh-ja, ShSKUK-ja dhe njësitë e saj bazuar në analizat e duhura kanë alokuar personelin e
duhur shëndetësor për të trajtuar pacientët me COVID-19. Bazuar në këto analiza, është bërë
një riorganizim i koordinuar dhe në kohë i personelit shëndetësor për të siguruar shërbimet e
nevojshme shëndetësore për pacientët me COVID-19 në të gjitha rajonet e vendit.
Një analizë e duhur kërkon të dhënat e duhura, gjë që kërkon komunikim efikas brenda sektorit të
kujdesit shëndetësor dhe shkëmbim të informatave me kohë. Personeli i duhur shëndetësor nënkupton
resurse të mjaftueshme dhe të përgatitura mirë në mënyrë profesionale (staf i përshtatshëm në objektet
shëndetësore ku trajtohen pacientët me COVID, etj) për të përmbushur kërkesën e situatës pandemike.
Këto duke siguruar që shërbimet për trajtimin e pacientëve me sëmundje infektive janë të përshtatshme
duke u siguruar që edhe personeli tjetër i cili nuk ka punuar me sëmundje infektive ka marr trajnime të
duhura për t’iu përgjigjur situatës pandemike.
•• ShSKUK-ja duhet të sigurojë numër të mjaftueshëm dhe profilin e duhur të personelit shëndetësor
për trajtimin e pacientëve me COVID-19 si dhe të veprojë me kohë për riorganizimin e tyre.
Mekanizëm i mirë i mbikëqyrjes për monitorim, vlerësim dhe raportim nënkupton informacion për
kohën e duhur për rrjedhjën e proceseve me të gjitha palët e interesuara përkatëse për të ndihmuar në
marrjen e vendimeve të përshtatshme dhe më të shpejta. Institucionet shëndetësore duhet në mënyrë
vazhdueshme të monitorojnë personelin shëndetësorë, cilat janë burimet në dispozicion, nevojat dhe si
mund të përdoren ato.
•• Institucionet shëndetësore për menaxhimin e pandemisë duhet të jenë të përgatitura me kohë në
lidhje me analizën e kapaciteteve dhe nevojave për objektet e duhura shëndetësore të sigurohen që
këto objekte spitalore të jenë adekuate dhe të mjaftueshme për t’iu përgjigjur situatës pandemike.
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Termet adekuate dhe të mjaftueshme tregojnë që analiza është e hollësishme dhe gjithëpërfshirëse,
analizë e cila merr parasysh/përsipër rritjen e nevojave për objekte spitalore të furnizuara me pajisjet e
nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19, etj.
•• Në bazë të analizave të tyre, MSh-ja dhe institucionet e tjera përgjegjëse kanë koordinuar aktivitetet
e tyre për të ndërmarrë veprimet e duhura për të adaptuar në kohë dhe funksionalizuar në mënyrën
e duhur hapësirat adekuate spitalore.
Veprimet e duhura dhe me kohë do te thotë se spitalet kanë arritur të përmbushin nevojat në rritje për
objekte/kapacitete, jo vetëm sa i përket shtretërve spitalor mirëpo edhe për pajisjet e tjera të nevojshme
për trajtim.
•• Institucionet përgjegjëse duhet të sigurojnë dhe alokojnë pajisjet e nevojshme për trajtim të
pacientëve me COVID-19.
Këto pajisje duhet të jenë komform standardeve ndërkombëtare të specifikuara sipas OBSh-së apo
institucioneve tjera relevante. Pajisjet e nevojshme të fituara apo pranuara nga donacione të ndryshme
vendore dhe ndërkombëtare duhet të alokohen menjëherë në spitalet me nevoje më të madhe, kjo bazuar
në analizën e MSh-së, IKShPK-së dhe ShSKUK-së krahas numrit më të lartë të rasteve me COVID-19
në spitalet rajonale të Kosovës.
•• Bashkëpunimi dhe komunikimi efektiv ndërmjet spitaleve duhet të jetë funksional dhe duke iu
përshtatur rrethanave të pandemisë, në mënyrë që të sigurojnë komunikim të shpejtë dhe të saktë
midis këtyre institucioneve.
Fjala normative “efektiv/e” do të thotë që në të vërtetë ky koordinim punon dhe është funksional. Kjo
mund të përgjigjet dhe të dëshmohet përmes çështjeve si “A ka vonesa në komunikimin e informacioneve
të rëndësishme? Ndonjë pengesë apo vonesë në procesin e ndarjeve të informacioneve të rëndësishme ne
mes te institucioneve të ndryshme shëndetësore? Nëse ka vonesa, a janë shkaktuar ato nga mungesa e
koordinimit të duhur?
•• Deri në çfarë niveli/mase janë funksionale mekanizmat e monitorimit, vlerësimit dhe raportimit?
Monitorimi i mirë i vlerësimit dhe raportimit nënkupton informacionet mbi kohën e duhur për rrjedhën
e proceseve me të gjithë akterët përkatës. Monitorimi, kontrolli dhe vlerësimi i rregullt, gjithëpërfshirës
dhe i harmonizuar do të thotë që aktivitetet monitorohen rregullisht, kontrollohen derisa rezultatet
krahasohen në përputhje me rrethanat. Raportimi i hartuar dhe ekzekutuar siç duhet, duhet të jetë i
rregullt dhe gjithëpërfshirës nga të gjitha palët e përfshira në performancën për menaxhimin e pandemisë
COVID-19.
•• Në përcaktimin e kritereve të auditimit, është marr parasysh nëse aktivitetet e MSh-së, ShSKUK-së
dhe institucioneve tjera relevante qendrore dhe lokale në menaxhimin me pandeminë COVID-19
janë duke funksionuar/bashkëpunuar siç duhet.

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 materialet e duhura shëndetësore dhe
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optimizimin e resurseve njerëzore dhe teknike 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 materialet e duhura
shëndetësore dhe optimizimin e resurseve njerëzore dhe teknike 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 materialet e duhura
shëndetësore dhe optimizimin e resurseve njerëzore dhe teknike 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
materialet e duhura shëndetësore dhe optimizimin e resurseve njerëzore dhe teknike për t’iu
përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19dhe 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
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.
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Fushëveprimi i auditimit dhe kufizimet
Ky auditim ka përfshirë një vlerësim të çështjeve relevante për periudhën e pandemisë
COVID-19. Auditimi i furnizimit me materialet e duhura shëndetësore dhe optimizimin e
resurseve njerëzore dhe teknike 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 përgjegjëse
për menaxhimin me kapacitete njerëzore dhe teknike. 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.
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
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
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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 qëndrueshëme material shëndetësor dhe optimizimin e resurseve njerëzore dhe teknike
për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19. Po ashtu, ministria nxjerr udhëzime
për sektorin e shëndetësisë, duke respektuar standardet përkatëse ndërkombëtare.83 Në raste
të jashtëzakonshme, si pandemia COVID-19, MSh-ja 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.84 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).

83
84

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.85
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.86 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.87 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.88
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

85
86
87
88

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. Personeli i angazhuar në spitale rajonale për
trajtim të pacientëve me covid-19.
Mjek
Infermier
Staf mbeshtetes
Mjek ne specializim
Gjithsej

Sp
Sp SP Peje
Sp
Sp
Sp
Sp MSh
Prizren Gjakove
Gjilan Vushtrri Mitrovice Ferizaj
123
57
61
68
13
30
98
219
85
142
160
42
54
32
30
16
28
26
10
14
13
24
20
372
158
231
254
65
98
143
44

Shtojca 3. 1 Personeli i angazhuar ne QKUK për trajtim të
pacientëve me COVID-19
Covid 3 Covid 4 Pulmologji Infektive
Mjek
Infermier
Staf Mbeshtetës

54
76
12

14
35
6

35
46
8

24
71
8

MIQ Covid MSh
28
72
6

Mjek Në Specializim
Gjithsej

46
14
31

142

55

89

103

106

91

Burimi: Raportin e punes se ShSKUK Janar-Dhjetor 2020, 15.02.2021 Tabela faqe 46

Nga MSh-ja janë të angazhuar gjitshej 91 personel të cilët ofrojnë shërbime shëndetësore
për pacient të ndryshëm në klnikat COVID në QKUK, ndërsa janë të angazhuar gjitshej 44
punëtor të cilët ofrojnë shërbime shëndetësore për pacient të ndryshëm në klnikat COVID në
Spitalet e Përgjithshme.
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Shtojca 4. Personeli i angazhuar përmes Bankes
Botërore për trajtim të pacientëve COVID-19
Profili

Institucioni Shëndetësor ku janë angazhuar

Numri

Mjek specialist

ShSKUK

50

Mjek specialist

Niveli Primar

25

Teknik Laboratori

IKShPK

10

Teknik Laboratori

ShSKUK

10

Inspektor Sanitar

Inspektorati Sanitar

75

Infermier-BA

ShSKUK

60

Infermier-BA

Niveli Primar

30

Infermier Shkolle Mesme

ShSKUK

40

Infermier Shkolle Mesme

Niveli Primar

20

Personel mbështetës teknik ShSKUK

27

Personel mbështetës teknik IKShPK

1

Personel mbështetës teknik AKPM

3

Personel mbështetës teknik MSh

17

Personel mbështetës teknik SR Gjakovë

1

Personel mbështetës teknik QKMF Fushë Kosovë

1

Personel mbështetës teknik QKMF Podujevë

1

Personel mbështetës teknik QKMF Dragash

1

Personel mbështetës teknik QKMF Istog

1

Personel mbështetës teknik QKMF Pejë

1

Personel mbështetës teknik QKMF Deçan

1

Gjithsejtë

375
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Nr. Pacientëve në
Infektive

Infektive

Nr. Personelit për
pacient

Nr. Pacientëve në
Pulmologji

Pulmologji

Nr. Personelit për
pacient

Nr. Pacientëve në
Covid 4

Covid 4

Nr. Personelit për
pacient

Nr. Pacientëve në
Covid 3

Covid 3

12

131

Infermier

Staf
mbështetës

Gjithsejtë

50

50

50

50

0.9

0.4

4.2

0.8

49

90

6

35

87

87

87

87

1.8

1.0

14.5

2.5

35

89

8

46

85

85

85

85

2.4

1.0

10.6

1.8

24

103

8

71

116

116

116

116

54

76

12

142

Infermier

Staf
mbështetës

Gjithsejtë

17

17

17

17

0.1

1.4

0.2

0.3

90

6

35

49

20

20

20

20

0.2

3.3

0.6

0.4

89

8

46

35

60

60

60

60

0.7

7.5

1.3

1.7

103

8

71

24

89

89

89

89

65

12

131

Infermier

Staf
mbështetës

Gjithsejtë

50

50

50

50

0.4

4.2

0.8

0.9

90

6

35

49

87

87

87

87

1.0

14.5

2.5

1.8

89

8

46

35

85

85

85

85

1.0

10.6

1.8

2.4

103

8

71

24

116

116

116

116

1.1

14.5

1.6

4.8

0.9

11.1

1.3

3.7

28

MIQ Covid
106

6

72

28

106

6

72

28

106

6

72

39

Nr. Pacientëve në
MIQ Covid
39

39

39

39

16

16

16

16

39

39

39

1.4

Nr. Personelit për
pacient
0.4

6.5

0.5

1.4

0.2

2.7

0.2

0.6

0.4

6.5

0.5

22

spitali Prizrenit
93

71

22

115

93

22

93

71

129

Nr. Pacientëve në
spitali Prizrenit
129

129

129

90

78

78

129

129

5.9

Nr. Personelit për
pacient
1.4

1.8

5.9

0.8

0.8

3.5

1.4

1.8

17

spitali Pejës
62

20

25

17

100

22

51

27

62

20

25

83

83

83

83

66

66

66

66

83

83

1.3

0.0

3.3

4.9

0.7

3.0

1.3

2.4

1.3

0.0

3.3

4.9

Nr. Personelit për
pacient

të ShSKUK-së për datat 31.12.2020 dhe 31.03.2021.

e Pejës është paraqitur bazuar ne dokumentin e pranuar nga ShSKUK: Trajtimi i pacienteve me COVID- në ShSKUK - ndarja sipas njësive, si dhe raportet ditore COVID-19

tabela “Personeli i angazhuar për trajtim të pacientëve me COVID-19 në QKUK dhe Spitale»; dhe 2. Numri i pacienteve në klinikat e QKUK-së, spitalin e Prizrenit dhe spitalin

Burimi: 1. Numri i personelit në klinikat e QKUK-së, Spitalit Prizrenit dhe Spitalit Pejës është paraqitur bazuar në raportin e punës së ShSKUK, janar-dhjetor 2020, faqe-46,

54

Mjek

Personeli i angazhuar në ShSKUK për trajtim të pacientëve me COVID-19 gusht 2020

54

Mjek

1.1

14.5

1.6

4.8

Nr. Personelit për
pacient

Personeli i angazhuar në ShSKUK për trajtim të pacientëve me COVID-19 dhjetor 2020

54

65

Mjek

Personeli i angazhuar në ShSKUK për trajtim të pacientëve me COVID-19 mars 2021

Nr. Pacientëve në
spitali Pejës

Shtojca 5. Krahasimi në tri periudha të ndryshme i numrit të personelit shëndetësor për
numër të pacientëve të trajtuar (gusht 2020, dhejtor 2020 dhe mars 2021)
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101
88
120
22
445

Covid - 4

Pulmologji

Infektive

MIQ Covid

Gjithsej

283

135

166

130

Spitali i
Spitali i Spitali i Spitali i
Prizrenit Gjakovës
Pejës Gjilanit

28

Spitali i
Vushtrrisë

51

Spitali i
Mitrovicës

70

Spitali i
Ferizajit

1,308

Gjithsej

55

45

45

45

74

45

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%
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

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 7. Sasia e Oksigjenit kërkuar nga spitali i Prizrenit (07/07/20 – 26/07/20) dhe sasia
e dërguar nga ShSKUK plus huazimet (Kg)

p%C3%ABr%20vitin%202020.pdf

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

114

QKUK

Covid - 3

Nr. i shtretërve në dispozicion - COVID-19

Shtojca 6. Numri i shtretërve spitalor të adaptuar/dedikuar për trajtim të pacientëve me
COVID-19 në të gjitha njësitë përbërëse të ShSKUK-së.

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

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

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.
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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 8. 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 periudhen 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.rksgov.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 periudhen 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 gjysmen e dytë të vitit, atëherë kur
numri i të infektuarëve me COVID-19 ka qenë më i lartë.
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Shtojca 9. Ndryshimet në buxhetin e MSh-së për vitin
202089
••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.90

89
90

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

59

60

3.1.6 Zhvillimi
i trajnimeve
specifike paraprake
të personelit
shëndetësor
të angazhuar
për trajtimin
e pacientëve
COVID-19

3.1.5 Konsultimet në
mes institucioneve
shëndetësore lidhur
me rekrutimin
e personelit të
përkohshëm
shëndetësor

3.1.1 Analiza
e kapaciteteve
të personelit
shëndetësor dhe
nevojave për
personel për
ballafaqim me
situatën pandemike
COVID-19.

Te gjeturat

Pajtohem po/ jo

Entiteti MINISTRIA E SHËNDETËSISË
Komentet nga Institucioni i audituar ne
raste te mospajtimi
3.1.1 Çështja e punësimit të Ministrisë së
Shëndetësisë është e bazuar në nevoja
nga institucionet përkatëse; në Qershor
të vitit 2020 është nxjerrur një vendim
i Qeverisë ku është lejuar punësimi
i 200 profesionistëve shëndetësor ku
prej tyre janë punësuar 170. Vlen të
ceket që për plotësimin e nevojave për
staf shëndetësor dhe mbështetës janë
punësuar edhe nga buxheti i Bankës
Botërore; punësimi në total prej 375. Si
përfundim Ministria e Shëndetësisë ka
politikë në vazhdimësi për plotësimin
e nevojave me staf shëndetësor dhe
profesional (dëshmi edhe vendimet e
fundit të Ministrisë së Shëndetësisë).
3.1.5 Ministria e Shëndetësisë të gjitha
angazhimet në kohë pandemie, në këtë
rast edhe plotësimi i nevojave/rekrutimi
i stafit mbështetës për COVID-19,
është rezultat i një sistemi të mirëfillt
të një komunikimi ndër-institucional
(SHSKUK, KPSh, AVUK etj). Dëshmi
janë referencat e bashkangjitura (kërkesat
e institucioneve).
3.1.6 Trajnimet janë mbajtur sipas
nevojave duke veçuar trajnimet specifike
për COVID-19 (provë janë dëshmitë
nga NjBB për trajnimet e mbajtura nga
OBSH dhe poashtu provë nga KPSH për
trajnimet e mbajtura te menaxhuara).

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.

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.

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.

Pikëpamja e ZKA-së

Auditimi i kryer: Optimizimi i resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19

Dokumenti: Komentet nga institucioni i audituar në draft raportin e auditimit

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

3.2.2 Planet e
veprimit për
menaxhimin
e hapësirave
spitalore dhe
pajisjeve mjekësore
për trajtimin e
pacientëve me
COVID-19.
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-menaxheri i kontratës ka konfirmuar
se mallrat janë pranuar, dorëzuar
dhe se ekziston evidenca e personelit
shëndetësor të trajnuar në përdorimin e
pajisjeve.

-pajisjet janë kompletuar, testuar dhe
stafi shëndetësor është trajnuar në
përdorimin e tyre;

-pajisjet janë dorëzuar në SHSKUK-ë
sipas afateve kohore,

Konfirmohet se MSH-ja ka respektuar të
gjitha kushtet e përcaktuara me kontratë,
në harmoni me pikën 1 dhe 2 të nenit 18
të kontratës, përkatësisht autorizimi i
pagesave është bërë vetëm dhe pasiqë:

Përdorimi efikas si dhe lëvizja e
pajisjeve në klinika apo spitale bëhet
me aprovim të SHSKUK-së dhe vetëm
pasiqë pajisjet fillimisht janë dorëzuar
dhe stafi shëndetësor është trajnuar për
përdorimin e tyre. SHSKUK-ë është
përgjegjës për të përcaktuar nevojat
dhe rrethanat e lëvizjes së një pajisje
në kuadër të SHSKUK-së. SHSKUK-ë
është përgjegjës për të monitoruar
përdorimin efikas të pajisjeve të
blear. Andaj, konfirmohet se liferimi i
pajisjeve është bërë conform kushteve të
kontratës, ndërsa përdorimi, zhvendosje,
shfrytëzimi i tyre mbetet përgjegjësi e
SHSKUK-së.

3.2.2 funksionalizimi i pajisjeve ka qenë
një proces i ndërlidhur me trajnimin e
stafit shëndetësor rreth përdorimit të
pajisjeve përkatëse.

Mungesa e një plani për menaxhimin e pajisjeve
mjekësore gjatë situatës pandemike me COVID-19
mund të ndikoj negativisht në dislokimin me kohë të
pajisjeve mjekësore të nevojshme për trajtimin e këtyre
pacientëve dhe koordinimin e plotë të institucioneve
përgjegjëse për menaxhimin e këtyre pajisjeve mjekësore.
Funksionalizimi me vonesë i pajisjeve të blera për
menaxhimin e emergjencës COVID-19 qoftë si pasojë
e mungesës së trajnimeve përkatëse apo si pasojë e
shpërndarjes me vonesë së tyre ka ndikuar që gjatë
kësaj periudhe mos të kryhen ekzaminime mjekësore të
pacientëve për çka shërbejnë ato pajisje. Për më shumë
detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes audituese me
numër 3.2.2.

Institucionet shëndetësore nuk kishin një plan për
menaxhimin e pajisjeve mjekësore.

Mungesa e një plani për menaxhimin e hapësirave
spitalore i cili siguron paraprakisht hapësirën e
mjaftueshme dhe të veçantë për trajtimin e pacientëve
me COVID-19 në ShSKUK, mund të rrezikoj përshtatjen
e shpejtë dhe riorganizimin e hapësirave spitalore
atëherë kur mund të jetë më së e nevojshme për trajtimin
e këtyre pacientëve.

Institucionet shëndetësore, përveç Spitalit të Prizrenit
nuk kishin një plan për menaxhimin e hapësirave
spitalore.

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.
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3.3.1 Ekziston një proces i rregullt i
raportimit për numrin dhe gjendjen e
pacientëve me COVID-19 pa përjashtuar
këtu shqetësimet tjera, qoftë për
resurse njerëzore apo materiale tjera
për menaxhimin e pandemisë. Këto
komunikime janë bërë përveç tjerash
edhe nga Qendra Operative Emergjente.

3.3.2 Trajtimi i pacientëve me COVID-19
është bërë në Kujdesin Parësor
Shëndetësor, hapësirat për trajtim
të COVID-19, ambiente të cilat janë
themeluar me urdhëresën e Ministrisë
së Shëndetësisë dhe ka pas raportim
të rregullt nga drejtoria për Shëndetësi
rreth gjendjes shëndetësore me
COVID-19 në baza ditore. Përveç kësaj,
përfshirë edhe dhënia e terapive për
pacientët në shtëpi.

3.3.1 Procesi i
komunikimit të
integruar në mes
të institucioneve
shëndetësore,
monitorimit dhe
raportimit.

3.3.2 Komunikimi
në mes të kujdesit
primar shëndetësor
dhe niveleve
tjera të kujdesit
shëndetësor.
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Komenti se nuk mundet me qenë sfidë komunikimi
në mes të kujdesit primar shëndetësor duke pasur
parasysh se obligimet janë te ndara për nivele të kujdesit
shëndetësor dhe të përcaktuara me ligj nuk qëndron
sepse pacientët me COVID-19 trajtimin fillestarë e marrin
nga Kujdesi Primar Shëndetësor dhe në vijim varësisht
prej gjendjes së tyre shëndetësore mund të referohen
tek kujdesi sekondar shëndetësor, respektivisht tek
SHSKUK-ja. Përveç programeve audituese në funksion
të këtij auditimi edhe nga intervistat audituese me
infektologët pranë klinikave infektive në spitalet e
audituara është konkluduar se ky komunikim është
i domosdoshëm për trajtim më të mirë të pacientëve
me COVID-19. Gjatë këtyre intervistave audituese
poashtu është konkluduar se mungesa e një komunikim
i vazhdueshëm, gjithëpërfshirës dhe me kohë në mes
KPSh-së dhe niveleve tjera të kujdesit shëndetësor duke
identifikuar paraprakisht nevojat për trajtim klinik
të pacientëve ka ndikuar në trajtimin me vonesë të
pacientëve COVID-19. Për më shumë detaje, ju lutem
referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.3.2.

Ekipi auditues e ka identifikuar se në praktikë nga
spitalet COVID-19 ka pasur edhe raportime ditore
kryesisht në lidhje me numrin e pacientëve, por nuk
ka pasur raportim lidhur me nevojat për personel
shëndetësor, barëra, pajisje apo materiale mjekësore për
trajtimin e pacientëve COVID-19 të cilat raporte do të
drejtonin deri tek adresimi me kohë i tyre me qëllim të
plotësimit të atyre nevojave me kohë dhe në plotësi. Për
më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes
audituese me numër 3.3.1.
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.

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.

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

JO

JO

3.1.1 Analiza
e kapaciteteve
të personelit
shëndetësor dhe
nevojave për
personel për
ballafaqim me
situatën pandemike
COVID-19.

3.1.2 Koordinimi
i institucioneve
shëndetësore
për menaxhimin
e personelit
shëndetësor gjatë
situatës pandemike
COVID-19.

Pajtohem po/ jo

Te gjeturat

Vazhdimisht ka pasur
koordinime dhe me vendime
formime të komisioneve dhe
komiteteve për verifikim dhe
menaxhim te stafit shëndetësor
për menaxhimin e situatës me
pandemi, referojuni dëshmive të
dërguara me 29.10.21 me numër
protokolli 2473 me 1917 faqe.

Komentet nga
Institucioni i audituar ne raste te
mospajtimi
Kërkesat tona drejtuar MSH-së
për staf mbështetës vazhdimisht
kane qene si rezultat i analizave
dhe parashikimeve nga personat
përgjegjës andaj edhe asnjë
moment shërbimet tona nuk kanë
mbetur pa mbuluar, referojuni
dëshmive të dërguara me 29.10.21
me numër protokolli 2473 me
1917 faqe.
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Auditimi nuk ka pohuar se në plotni ka munguar koordinimi,
takimet e shpeshta të komisioneve për menaxhimin e pandemisë
dhe aktiviteti i ngjeshur i tyre. Mirëpo ka munguar një koordinimi
efektiv dhe të vazhdueshëm lidhur me nevojat për personel i
cili do të ndihmonte në identifikimin paraprak në vazhdimësi
të resurseve në dispozicion krahas me nevojat, ka bërë që
institucionet shëndetësore në vazhdimësi të përballen me mungesa
të profileve të caktuara të personelit shëndetësor dhe stafit
mbështetës. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport
gjetjes audituese me numër 3.1.2.

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 nuk ka pohuar se shërbimet e SHSKUK-së kanë
mbetur pa u mbuluar. Auditimi bazuar në analiza dhe dëshmi
ka pohuar se mungesa e analizave të vazhdueshme adekuate
për identifikimin me kohë të nevojave për personel shëndetësor
krahas nevojave për ballafaqim me COVID-19 ka ndikuar në
vështirësi për aktivizimin me kohë të numrit dhe profilit të duhur
të personelit shëndetësor. ShSKUK-ja në muajin gusht 2020 kishte
bërë një vlerësim të nevojave të njësive përbërëse organizative
të ShSKUK-së, për profesionist shëndetësor shtesë, ndërsa ishte
analiza e vetme e shkruar nga ShKUK-ja deri në muajin shkurt
2021 kur gjatë auditimit në terren ishte hartuar një draft plan
për menaxhimin e situatës me COVID-19. Fillimi i zhvillimit të
këtij plani gjatë auditimit në terren është konsideruar si fillim i
adresimit të këtij rekomandimi të auditimit. 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 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.

Pikëpamja e ZKA-së

Dokumenti: Komentet nga institucioni i audituar në draft raportin e auditimit
Auditimi i kryer: Optimizimi i resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19
Entiteti: SHSKUK
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Paraprakisht me konsultime me
spitalet rajonale po ashtu edhe
klinikat janë paraqit kërkesat
për staf shtesë ku edhe kërkesat
e edhe shpërndarja e stafit ka
ndodhur përmes konsultimeve,
referojuni dëshmive të dërguara
me 29.10.21 me numër protokolli
2473 me 1917 faqe.

Edhe përkundër shkurtimeve
buxhetore qeveria në mbledhjet
e thirrura me kërkesën tonë
ka ndarë mjete buxhetore për
rekrutim te stafit te përkohshëm
të cilët i ka angazhuar ne
pandemi, referojuni dëshmive të
dërguara me 29.10.21 me numër
protokolli 2473 me 1917 faqe.

JO

3.1.4 Buxheti
për rekrutim
të personelit të
përkohshëm
shëndetësor
gjatë pandemisë
COVID-19

3.1.5 Konsultimet në JO
mes institucioneve
shëndetësore lidhur
me rekrutimin
e personelit të
përkohshëm
shëndetësor

Përveç procedurave te rregullta
kur është paraqitur nevoja janë
përdorur edhe procedura tjera
lehtësuese si kontrata në vepër
për ta menaxhuar situatën e
krijuar nga pandemia, referojuni
dëshmive të dërguara me 29.10.21
me numër protokol!i 2473 me
1917 faqe.

JO

3.1.3 Rekrutimi
i personelit
shëndetësor
gjatë pandemisë
COVID-19
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Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes
audituese me numër 3.1.5.

Ekipi auditues i ka analizuar të gjitha dokumentet në dispozicion
dhe ka ardhur në përfundim se për rekrutimin e personelit
shëndetësor spitalet rajonale nuk ishin konsultuar mjaftueshëm
lidhur me numrin dhe profilin e nevojshëm për t’u përballur me
situatën pandemike.

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.

Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes
audituese me numër 3.1.4.

Ekipi auditues i ka analizuar të gjitha dokumentet në dispozicion
dhe ka ardhur në përfundim se mungesat e buxhetit në
dispozicion kanë shkaktuar vështirësi për rekrutimin e personelit
shtesë krahas numrit në rritje të të infektuarve me COVID-19.
Madje ne kemi identifikuar poashtu se përderisa nevojat për
personel shëndetësor kanë vazhduar të rriten, MSh-ja në mungesë
të buxhetit të mjaftueshëm kishte kërkuar asistencë nga projekti
i Bankës Botërore (Financim përmes kredisë së Bankës Botërore)
pranë kësaj Ministrie dhe përmes projektit kishte rekrutuar një
numër të personelit shtesë.

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.

Ekipi auditues i ka analizuar të gjitha dokumentet në dispozicion
dhe ka ardhur në përfundim se ka pasur vështirësi procedurale
për rekrutimin e personelit të përkohshëm shëndetësor edhe
përkundër nevojave të mëdha për këta personel krahas numrit
në rritje të të infektuarëve me COVID-19. Për më shumë detaje, ju
lutem referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.1.3.

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.
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I gjithë stafi ne vazhdimësi është
trajnuar në grupe nga zyrtaret
në kuadër të EVP-së (Edukimi
i Vazhdueshëm Profesional) ,
referojuni dëshmive të dërguara
me 29.10.21 me numër protokolli
2473 me 1917 faqe.

Vazhdimisht edhe para shpalljes
se Pandemisë për përgatitje me
valën e pacientëve por edhe gjatë
kanë ekzistuar komisionet dhe
komitete e formuara me vendime
ekskluzivisht për menaxhimin
e hapësirave dhe pajisjeve
mjekësore për pacientet Covid,
referojuni dëshmive te dërguara
me 29.10.21 me numër protokolli
2473 me 1917 faqe.

JO

JO

3.1.6 Zhvillimi
i trajnimeve
specifike paraprake
të personelit
shëndetësor
të angazhuar
për trajtimin
e pacientëve
COVID-19

3.2.1 Menaxhimi
i hapësirave
spitalore dhe
pajisjeve mjekësore
për trajtimin e
pacientëve me
COVID-19.
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Auditimi e ka identifikuar dhe sqaruar aktivitetin e Komisioneve
për menaxhimin e hapësirave spitalore dhe pajisjeve mjekësore.
Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes
audituese me numër 3.2.1.

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.

Të gjitha trajnimet e organizuara nga MSH-ja dhe SHSKUK-ja
apo trajnimet individuale të organizuara nga spitalet rajonale
për pajisjen me njohuri specifike të personelit të riorganizuar
apo personelit të ri të angazhuar për trajtimin e pacientëve
me COVID-19 kanë qenë të reflektuara në brendësi të raportit
të auditimit. Megjithatë, institucionet shëndetësore nuk kanë
zhvilluar analiza të vazhdueshme dhe të mjaftueshme për
identifikimin e nevojave për trajnime si dhe nuk kanë organizuar
trajnime specifike të mjaftueshme lidhur me COVID-19 për
personelin shëndetësor para se të njëjtët të angazhohen në
klinikat COVID-19 gjatë riorganizimit të personelit / zgjerimit të
klinikave COVID-19 edhe në klinika tjera sipas nevojës. Edukimi
i Vazhdueshëm Profesional (EVP) nuk është trajnim specifik
paraprake i personelit shëndetësor të angazhuar për trajtimin e
pacientëve COVID-19. 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.
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3.2.2 Planet e
veprimit për
menaxhimin
e hapësirave
spitalore dhe
pajisjeve mjekësore
për trajtimin e
pacientëve me
COVID-19.

JO

Vazhdimisht planet janë hartuar
përpunuar dhe ndryshuar nga
organet kompetente të zgjedhura
për menaxhimin e situatës me
Pandeminë po ashtu varësisht
prej situatës janë ftuar edhe
takime urgjente dhe paraprake
për menaxhim të situatës së
krijuar dhe kanë dalë ,me
konkluzione edhe për opinionin,
referojuni dëshmive të dërguara
me 29.10.21 me numër protokolli
2473 me 1917 faqe.

Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes
audituese me numër 3.2.2.

Auditimi e ka identifikuar dhe sqaruar aktivitetin e Komisioneve
për menaxhimin e hapësirave spitalore dhe pajisjeve mjekësore
duke përfshirë edhe angazhimin e tyre në takime dhe konkluzione.
Megjithatë komenti nuk ndërlidhet me të gjeturën se kanë
munguar plane të veprimit për menaxhimin e hapësirave spitalore
dhe pajisjeve mjekësore për trajtimin e pacientëve me COVID-19.
Konkluzioni i auditimit është se MSh-ja dhe institucionet tjera
shëndetësore në Kosovë përgjegjëse për menaxhimin e pandemisë,
përveç Spitalit të Prizrenit nuk kanë pasur plane paraprake të
veprimit për sigurimin me kohë të hapësirave të veçanta spitalore
të nevojshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Poashtu,
këto institucione shëndetësore nuk kishin një plan për koordinimin
dhe dislokimin me kohë të pajisjeve mjekësore të nevojshme për
trajtimin e pacientëve gjatë periudhës së pandemisë 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 kemi reflektuar në përshkrimin e gjendjes së
pasqyruar tek kjo gjetje audituese.
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3.2.3 Procedurat e
JO
shkruara të spitaleve
për transferimin/
bartjen e pacientëve
COVID-19 që kanë
nevojë për bartje.

Protokollet kanë ekzistuar dhe
janë ne fuqi për trajtimin dhe
bartjen e pacienteve, referojuni
dëshmive të dërguara me 29.10.21
me numër protokolli 2473 me
1917 faqe.
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Ekipi auditues e ka analizuar gjendjen dhe zhvillimin e rrjetit
të Oksigjenit në QKUK dhe në spitalet rajonale të vendit. Gjatë
auditimit, nga mostra audituese në spitalin e Pejës është gjetur
se ka pasur vonesa në instalimin dhe funksionalizimin e sistemit
të oksigjenit të lëngshëm në këtë spital. Për më shumë detaje, ju
lutem referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.2.4.

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 auditimit të procesit të furnizimit dhe shpenzimit të
‘Gazërave Medicinale’ në QKUK me datën 16/04/2021 rreth
orës 11:00 paradite, auditorët kanë rastisur të jenë prezent kur në
telefonin e zyrës së shërbimeve teknike në QKUK janë lajmëruar
dy incidente të njëpasnjëshme në një interval kohor prej 2 minuta
njëri me tjetrin lidhur me furnizimin me Oksigjen - ‘Gazëra
Medicinale’. Auditorët kanë marrë informata nga Zyrtari i
shërbimeve teknike me të cilin ishin duke zhvilluar intervistën
audituese se raste të ngjashme ndodhin shpesh, megjithatë
pas ekzaminimeve ditëve në vijim përveç që nuk është gjetur
raporte për këto rastet konkrete nuk kemi gjetur as regjistër të
incidenteve të ngjashme për periudha tjera. Mungesa e raportimit
dhe një regjistri të incidenteve jo vetëm gjatë bartjes së pacientëve
pamundëson menaxhmentin për të pasur informata rreth
ndodhisë, pasojave dhe shkaqeve të cilave ju ekspozohen pacientët
dhe poashtu pamundëson ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme
për eliminimin e këtyre incidenteve. Për më shumë detaje, ju lutem
referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.2.3.

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.
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JO

3.3.2 Komunikimi
JO
në mes të kujdesit
primar shëndetësor
dhe niveleve tjera të
kujdesit shëndetësor

3.3.1 Procesi i
komunikimit të
integruar në mes
të institucioneve
shëndetësore,
monitorimit dhe
raportimit

Nuk mundet me qenë sfidë
komunikimi në mes të kujdesit
primar shëndetësor duke pasur
parasysh se obligimet janë te
ndara për nivele të kujdesit
shëndetësor dhe të përcaktuara
me ligj.

Vazhdimisht ka funksionuar
komunikimi dhe vazhdon me
intensitet të shtuar tani me rastin
e pandemisë, referojuni dëshmive
të dërguara me 29.10.21 me
numër protokolli 2473 me 1917
faqe.
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Për më shumë detaje, ju lutem referojuni në raport gjetjes
audituese me numër 3.2.2.

Auditimi ka identifikuar se njëra nga sfidat më të veçanta e
institucioneve shëndetësore që janë marrur me trajtimin e
pacientëve me COVID-19 është mungesa e një komunikimi
të integruar gjatë gjithë pandemisë në mes të institucioneve
shëndetësore ku veçohet mungesa e një komunikimi të integruar
edhe me Kujdesin Parësor Shëndetësor (KPSh). Kjo do të duhej
të bëhej me qëllim që spitaleve COVID-19 t’i ofrohen informata
paraprake të nevojshme lidhur me gjendjen shëndetësore të të
infektuarve dhe të cilët nuk ishin hospitalizuar, por të cilët nëse
ju përkeqësohet gjendja shëndetësore do duhet të kërkojnë trajtim
klinik në spitale. Bazuar në intervistat audituese me shefat e
reparteve / klinikave infektive, trajtimi klinik i pacientëve me
COVID-19 ka pasur vështirësi shtesë për arsye se shumë nga të
njëjtit kanë marrë trajtim nga kujdesi primar shëndetësor deri
në momentin kur ju është vështirësuar gjendja shëndetësore dhe
janë dërguar në klinikat infektive për trajtim specialistik, por me
informata jo të mjaftueshme lidhur me trajtimin e tyre paraprak.
Mirëpo, në shumë raste udhëzimi për hospitalizim ka ardhur vonë
çka ka shkaktuar vështirësi të mëdha edhe në trajtimin klinik të
këtyre pacientëve.

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.

Ekipi auditues e ka identifikuar se në praktikë nga spitalet
COVID-19 ka pasur edhe raportime ditore kryesisht në lidhje me
numrin e pacientëve, por nuk ka pasur raportim lidhur me nevojat
për personel shëndetësor, barëra, pajisje apo materiale mjekësore
për trajtimin e pacientëve COVID-19 të cilat raporte do të drejtonin
deri tek adresimi me kohë i tyre me qëllim të plotësimit të atyre
nevojave me kohë dhe në plotësi. Për më shumë detaje, ju lutem
referojuni në raport gjetjes audituese me numër 3.3.1.

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.
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