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Raport vjetor 
mbi denoncimet 
e ardhura për 

sistemin shëndetësor 
në portalet 

shëndetësore 
shendeti.com.al dhe 

propacientit.com
Shoqata “Together for Life” ka zbatuar 

projektin “Forcimi i demokracisë në sistemin 
shëndetësor duke respektuar të drejtat e 
njeriut», i cili mbështetet financiarisht nga 

Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të 
Ulëta. Projekti filloi në muajin gusht 2017 

dhe u mbyll në muajin korrik 2018.
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P
ërgjatë periudhës 
gusht 2017 - kor-
rik 2018, gazeta 
“Shëndet+” ka 
mbledhur denonci-

met e ardhura nga pacientët 
në të gjithë Shqipërinë dhe 
ka realizuar një raport për 
të bërë të ditur se cili është 
perceptimi i shqiptarëve për 
sistemin e shëndetësisë, por 
edhe për të treguar përballjen 
me këtë sistem.

Siç do të shihet edhe më 
poshtë, ankesat kryesore të 
shtetasve shqiptare ndahen 
në 10 kategori dhe përkatë-
sisht:
1. Mungesa e ilaçeve, 
medikamenteve
2. Mungesa e infrastruk-
turës
3. Mungesë e pajisjeve
4. Keqmenaxhim të insti-
tucioneve shëndetësore

5. Mungesë e burimeve 
njerëzore
6. Mungesë politikash 
shëndetësore parandaluese
7. Mosfunksionim të 
politikave shëndetësore
8. Shkelje e të drejtave të 
pacientëve (njeriut)
9. Mohim të së drejtës së 
fjalës
10. Mungesë informacioni

Nga ana e shoqatës “Togeth-
er for Life”, pas marrjes së 
denoncimeve të pacientëve, 
është realizuar edhe verifikimi 
në terren i këtyre denoncime-
ve. Më pas, të gjitha denonci-
met e provuara janë publikuar 
në faqen online të gazetës 
“Shëndet+” si dhe në portalin 
propacientit.com.

Një gjë e tillë ka sjellë në vi-
jimësi edhe rritjen e numrit të 
denoncimeve, siç do të shihet 

edhe më pas.

Gusht 2017
Me fillimin e projektit, gjatë 
muajit gusht të vitit 2017, në 
redaksinë e gazetës “Shën-
det+” kanë mbërritur tre 
denoncime , të cilat më pas 
janë ndjekur nga gazetarët në 
terren. 

Këto denoncime kishin si 
shqetësim të tyre kryesor:
•	 Mungesën	e	ilaçeve
•	 Mungesën	e	infra-
strukturës

Praktikisht, nga pacientët 
është denoncuar mungesa 
e ilaçeve për pacientët me 
parkinson. Për këtë çështje 
gazetarët e Shëndet+ komu-
nikuan edhe me Ministrinë 
e Shëndetësisë të cilët kon-
firmuan mungesën, teksa 
deklaruan se ishin marrë 

RapoRti i 
ankesave: Gusht 
2017- koRRik 2018
Gjatë kësaj periudhe, shoqata «Together for Life» 
përmes aktiviteteve të kryera prej saj në terren dhe në 
bashkëpunim me shoqatat e pacientëve ka synuar të 
rrisë informimin e pacientëve për çështjet e të drejtave 
në sistemin shëndetësor. Gjithashtu është synuar përmes 
shkrimeve, si rritja e njohurive të pacientëve për sistemin 
shëndetësor, por gjithashtu është synuar që të rritet 
transparenca nga ana e institucioneve të këtij sistemi

Nga ana e shoqatës 
“Together for Life”, 
pas marrjes së 
denoncimeve të 
pacientëve, është 
realizuar edhe 
verifikimi në terren i 
këtyre denoncimeve

“
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masat që ky ilaç të mos mun-
gonte më për këta pacientë.

Ndërkohë, një denoncim 
tjetër ishte për qendrën 
shëndetësore të Kamzës, e 
cila pati mungesë serumesh 
në urgjencë, por ndërkohë që 
krevatët e saj ishin të ndrysh-
kur pavarësisht se për këtë 
qendër shëndetësore ishin 
investuar 840 milionë lekë.

QSUT-ja ishte një institucion 
tjetër në qendër të vëmendjes 
së denoncimeve për çështjet 
infrastrukturore. Foto të ard-
hura nga pacientët treguan 
plasjen e tubacioneve në një 
moment shiu.

shtator 2017
Muaji shtator solli nëntë de-
noncime  nga pacientët. Në 
përgjithësi këto denoncime 
bënin fjalë për:
•	 Mungesë	infrastruk-
ture
•	 Mungesë	pajisjesh
•	 Mungesë	ilaçesh
•	 Keqmenaxhim	të	insti-
tucioneve.
•	 Ndërkohë	në	një	rast	
çështja është zgjidhur pas 
denoncimit në faqen “ProPa-
cientit”. 

Kështu, në denoncimet e 
ardhura gjatë muajit shtator 
përfshihen foto denoncuese 
nga shërbimi i urgjencës 
kirurgjikale, të cilat tregojnë 
pajisje dhe shtretër në gjen-
dje shumë të rëndë.

Mungesa e mjekimit ka qenë 
problematike edhe këtë 
muaj për hemofilikët, të cilët 
kanë vazhduar të denonco-
jnë faktin se sërish ka pasur 
mungesë të faktorit, tepër 
të rëndësishëm për kurimin 
e tyre dhe pa të cilin jeta 
e tyre është në rrezik. De-
noncimet për mungesën e 
faktorit janë jo të pakta.

Nga ana tjetër mungesa e 
pajisjeve ka qenë gjatë muajit 
shtator në qendër të denon-
cimeve, ku përfshihen këtu 
mungesa e shtretërve për të 
operuarit, mungesa e trans-
portit për të sëmurët etj.

Problematike ka qenë edhe 
mënyra e menaxhimit të 
punëve në QSUT, teksa 
pacientët kanë denoncuar se 
pas orës 16:00 në këtë institu-
cion funksionon vetëm ekoja 
dhe grafia e urgjencës duke 
krijuar një fluks të madh, por 
duke përbërë një problem 
sidomos për fëmijët e vegjël.

Një denoncim i rëndësishëm 

gjatë këtij muaji kishte të 
bënte me faktin që instru-
mentet kirurgjikale në QSUT 
kishin shtresë ndryshku. Dh-
jetë ditë pas këtij denoncimi 
të publikuar në faqen e Pro-
Pacientit, QSUT ka reaguar, 
duke blerë dy instrumente të 
reja për urgjencën.

tetor 2017 
Në muajin tetor ka pasur 
katër denoncime në portalet 
shëndetësore shëndeti.com.
al dhe propacientit.com. 

Gjatë këtij muaji denoncimet 
kanë qenë në lidhje me:
•	 Mungesën	e	burimeve	
njerëzore në spitale
•	 Mungesën	e	infra-
strukturës
•	 Keqmenaxhimin	e	
institucioneve shëndetësore

Ndryshe nga muajt e 
mëparshëm, në tetor ka 
ardhur denoncim edhe 
nga stafet e institucioneve 
shëndetësore për mung-
esë të burimeve njerëzore. 
Një situatë e tillë u krijua 
pas dorëheqjes së të gjithë 
drejtorëve të spitaleve pasi 
Kryeministri i vendit e kërkoi 
një gjë të tillë, pa marrë 
parasysh pasojat e mung-
esës së drejtuesve në këto 
institucione.

Gjithashtu, po në muajin tetor 
kanë vazhduar ankesat për 
mungesën e infrastrukturës 
në institucionet shëndetësore, 
ku në qendër të vëmendjes 
kanë qenë Urologjia, si 
dhe Spitali i Sëmundjeve 
të Brendshme dhe Spitali 
Infektiv në Qendrën Spitalore 
Universitare “Nënë Tereza” 
në Tiranë.

Ashtu si dhe në muajt e 
mëparshëm, edhe këtë herë 
është denoncuar problema-
tika e tualeteve në spitale, të 
cilat bëhen burim infeksioni 
për të sëmurët. Ndërkohë, një 
problematikë tjetër ka qenë 
infektivi dhe sëmundjet e 
brendshme, muret e të cilave 
kanë zënë myk, pavarësisht 
se vite më parë nga ish-min-
istri i Shëndetësisë u prem-
tua një investim prej miliona 
eurosh.

Një problematikë tjetër e 
muajit tetor ka qenë edhe 
shitja e duhanit në obor-
ret e spitaleve nga shitësit 
ambulantë. Pavarësisht se 
një institucion shëndetësor, 
kjo është parë si normale 
nga drejtuesit e institu-
cioneve, ndërkohë që vetë 
pacientët e kanë denoncuar 

si një promovim të duhanit 
në një ambient aspak të 
përshtatshëm dhe ku duhet 
patjetër të promovohet jeta e 
shëndetshme.

NëNtor 2017 
Muaji tetor pati gjashtë de-
noncime në portalet. Këto de-
noncime kishin në vëmendje 
të tyre çështje të tilla si:

•	 Mungesën	e	politikave	
shëndetësore parandaluese
•	 Mosfunksionimin	e	
politikave shëndetësore
•	 Mungesën	e	infra-
strukturës, pajisjeve
•	 Keqmenaxhimin	e	
institucioneve.

Mungesa e ilaçeve është sër-
ish problematike gjatë muajit 
nëntor duke rikthyer vëmend-
jen tek hemofilikët, të cilët 
kanë vazhduar të mbeten pa 
ilaçe dhe duke vënë në rrezik 
jetën e tyre. Ndërsa kanë 
kërkuar prononcim zyrtar 
për këtë çështje, gazetarët e 
“Shëndet+” janë përballur 
me heshtje nga ana e Minis-
trisë së Shëndetësisë.

Mungesë ilaçesh kanë de-
noncuar edhe të sëmurët me 
kancer gjiri, numri i të cilëve 
vijon në rritje. Rezulton se pa-
varësisht se nga ana e institu-
cioneve shëndetësore preten-
dohet rritje e numrit të ilaçeve 
të dhëna për këta pacientë, 
ndërkohë mungojnë politikat 
shëndetësore parandaluese, 
të cilat po çojnë në rritje të 
numrit të grave që po vuajnë 
nga një sëmundje e tillë.

Gjithashtu, denoncim në këtë 
muaj ka pasur nga qyteti i 
Shkodrës, ku pacientët kanë 
sjellë pamje nga qendra 
shëndetësore në fshatra, ku 
situata duket më mjerane se 
në kohërat e luftës. 

Gjatë muajit nëntor është 
ngritur edhe problematika 
e sistemit të referimit për të 
sëmurët diabetikë. Këtyre 
pacientëve u duhet të udhë-
tojnë drejt Tiranës nga i gjithë 
vendi për të siguruar marrjen 
e rimbursimit, pasi për ilaçe të 
caktuara, ky rimbursim mund 
të bëhet vetëm në QSUT dhe 
jo në spitalet e tjera bash-
kiake apo rajonale. Një gjë 
e tillë sjell një barrë më të 
madhe për këta të sëmurë 
ndërkohë që sjell edhe fluks 
në Qendrën Universitare më 
të madhe në vend.
Një nga të sëmurët me diabet 
ka denoncuar edhe faktin se i 
duhet të mbledhë para për të 
trajtuar sëmundjen e tij.

Ndryshe 
nga muajt e 
mëparshëm, 

në tetor ka ard-
hur denoncim 

edhe nga stafet 
e institucioneve 
shëndetësore 
për mungesë 
të burimeve 

njerëzore. Një 
situatë e tillë 
u krijua pas 

dorëheqjes së të 
gjithë drejtorëve 
të spitaleve pasi 

Kryeministri i 
vendit e kërkoi 
një gjë të tillë, 
pa marrë para-
sysh pasojat e 
mungesës së 
drejtuesve në 

këto institucione
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JaNar 2018 
Muaji janar ka sjellë një rritje 
të numrit të denoncimeve. 
Kështu, përgjatë fillimit të vitit 
ka pasur tetë denoncime, 
ndërsa këto lidhen me:

•	 Keqmenaxhimin	e	
institucioneve shëndetësore
•	 Keqfunksionim	të	poli-
tikave shëndetësore
•	 Mungesën	e	infra-
strukturës

Problematika e largimit të 
mjekëve dhe infermierëve 
nga Shqipëria kanë qenë 
në vëmendje të këtij muaji. 
Ka rezultuar një rritje e num-
rit të mjekëve që largohen, 
ndërkohë që është kërkuar 
rritja e pagës për infermierët 
në mënyrë që këta të fundit të 
mos largohen nga Shqipëria. 

Mungesa e infrastrukturës 
vazhdon të mos mungojë tek-
sa pacientët kanë denoncuar 
faktin se u duhet të përdorin 
rezistenca për ngrohje për 
shkak se sistemi i ngrohjes 
së QSUT-së mbahet i fikur. 
Pamjet e sjella 
nga denonci-
met tregojnë 
rezistencat 
dhe ngrohës të 
tjerë pranë kre-
vateve, të cilat 
përdoren nga 
pacientët për 
të përballuar të 
ftohtin dimëror.

Mbetjet spit-
alore janë 
vlerësuar si problematike, 
teksa ka treguar për një keq-
menaxhim të spitaleve teksa 
është parë se tualetet e këtyre 
institucioneve janë përdorur 
si magazina për këto mbetje. 
Denoncimi këtë radhë ka ar-
dhur nga vetë stafet e spital-
eve, dhe jo nga pacientët.

Çështja e rimbursimit të fish-
ave dhe fëmijëve me diabet 
ka qenë një nga problemati-
kat e ndjekura gna ana e por-
taleve shëndetësore, ndërsa 
është parë se është dhënë 
një zgjidhje nga ana e minis-
tres së shëndetësisë duke u 
konsideruar kështu edhe një 
rast suksesi.

Nga ana tjetër, nga Elbasani, 
stafi mjekësor ka bërë të ditur 
faktin se Qendra Spitalore e 
këtij qyteti është penalizuar 
nga gjykata për zgjidhjen e 
23 kontratave të punës.

 Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale ka qenë 
në vëmendje këtë muaj me 

vendimet dhe mosvendimet 
e saj lidhur me çështjet e 
produkteve të duhanit por 
edhe të “lirimit të territoreve të 
zaptuara nga ngrehinat dhe 
aktivitete gjithfarësh brenda 
spitaleve publike”. Të dyja 
këto çështje denoncohet të 
kenë dështuar.

shkurt 2018 
Gjatë muajit shkurt në por-
talet shëndetësore ka pasur 6 
denoncime, të përmbledhura 
në:

•	 Denoncime	për	keq-
funksionim të institucioneve 
shëndetësore
•	 Mosdhënie	informa-
cioni

Fruthi ka qenë një prob-
lematikë e rëndësishme gjatë 
muajit shkurt të këtij viti. Nga 
ana e mediave është dhënë 
alarmi e gjithsesi, stafi mjekë-
sor ka denoncuar faktin se ka 
marrë urdhër të prerë që të 
mos japë asnjë informacion 
për situatën e fruthit në vend. 
162 raste të konfirmuara me 

fruth dhe dy 
viktima ka 
qenë situata 
e epidemisë 
së fruthit që 
përfshiu ven-
din tonë që 
prej janarit. Ky 
urdhër u dha 
jo vetëm për 
mjekët e shër-
bimit terciar, 
pra QSUT, 

por edhe për Poliklinikat e 
kryeqytetit, ku nga shërbimet 
e infektivit mjekët pohojnë 
se kanë marrë urdhër që të 
mos flasin për epidemi, duke 
refuzuar dhënien e çdo lloj 
informacioni.
Nga ana tjetër, stafi mjekë-
sor ka denoncuar problemet 
me sistemin e referimit, duke 
deklaruar se po ndëshkohen 
pa të drejtë nga Ministria, 
ndërkohë që në të vërrtetë 
është sistemi ai që nuk funk-
sionon. Edhe infermierët kanë 
denoncuar padrejtësitë ndaj 
tyre, teksa janë shprehur nën 
zë për tarifën e parkimit, teksa 
deklaruan se druhen për 
vendin e punës nëse flasin 
hapur.
Denoncimet e tjera lidhen 
qoftë me mosfunksionimin e 
kartës së shëndetit pavarë-
sisht investimit gjigant të 
qeverisë në të, ashtu edhe 
me mungesën e shërbimeve 
dhe perceptimin negativ të 
pacientëve për sistemin shën-
detësor.
Një problematikë e madhe 
ka qenë pikërisht çështja 

Çështja e 
rimbursimit të 

fishave dhe 
fëmijëve me diabet 

ka qenë një nga 
problematikat 
e ndjekura gna 
ana e portaleve 
shëndetësore

DhJetor 2017 
Gjatë muajit dhjetor pati vetëm 4 denoncime, me një përqendrim të 
tyre në:
•	 Denoncim	për	mungesë	ilaçesh
•	 Mungesë	infrastrukture

Nga ana e shoqatës së të verbërve është denoncuar fakti që nga 
ana e shtetit për ta ka shumë pak shërbime dhe se ata kanë nevojë 
për më tepër rimbursime dhe më tepër mundësi për kontrolle shën-
detësore në mënyrë që të bëjnë një jetesë më normale.

Ndërkohë, pacientët me talasemi kanë kërkuar gjatë këtij muaji një 
rimbursim të medikamenteve të reja në mnëyrë që të mund të vijo-
jnë trajtimin e tyre. Nga ana e mjekëve ndëkrohë për këtë çështje 
është theksuar fakti se duhen strategji të reja për frenimin e këtyre 
sëmundjeve. 

Pacientët me hemofili kanë vijuar të kenë mungesë të faktor të 
nevojshëm për mbijetesën e tyre dhe për trajtimin. Vijimi i një jete 
normale në kushtet e mungesës së ilaçeve është i pamundur për 
pacientët hemofilikë. Mungesat e shumta të ilaçeve jetësore për ta 
sjell shumë probleme. Në bazë të deklaratave të mjekëve dhe pa-
cientëve, një pjesë e këtyre të fundit rezulton se janë invalidizuar si 
pasojë e sasisë së pamjaftueshme me medikamente. 
Gjithashtu rezulton se një pjesë e mirë e të sëmurëve me hemofili 
janë larguar nga Shqipëria për shkak të mungesës së ilaçeve.

Edhe nga qyteti i Lushnjës ka ardhur një denoncim në të cilin rapor-
tohet për kushtet jo të mira në pediatrinë e këtij qyteti. Në një video 
të dërguar nga një lexuese tregohen qartë shtretërit tejet të amorti-
zuar, muret që i ka zënë myku dhe ndriçuesit e dhomës të dëmtuar. 

Denoncimet nga qytete të ndryshme tregojnë edhe një herë jo 
vetëm situatën e shëndetësisë në vendin tonë, por edhe rritjen e 
njohurive të njerëzve për mekanizmat denoncues, si dhe rritjen e 
besimit të tyre në faqet shëndetësore shendeti.com.al dhe propaci-
entit.com
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e keqmenaxhimit, e cila ka 
vijuar edhe me PPP-të, për 
të cilat deklarohet se shteti 
nuk ka asnjë manual kontrolli 
për paketat shëndetësore që 
financon, gjë që çon edhe në 
abuzime të mëdha në siste-
min shëndetësor.

Mars 2018 
Muaji mars shënoi 8 denon-
cime, të cilat përmblidhen në:

•	 Keqmenaxhim	të	insti-
tucioneve shëndetësore
•	 Mungesë	ilaçesh	
•	 Mungesë	infrastruk-
ture.

Mjekët kanë vazhduar të jenë 
denoncues të keqmenaxhimit 
të institucioneve shëndetë-
sore, teksa deklarojnë se nuk 
paguhen për punën që ata 
kryejnë lidhur me patronazh-
imin.
Infermierët gjithashtu kanë 
denoncuar shkeljet që janë 
bërë ndaj tyre nga ana e por-
taleve shtetërore që në fakt 
dueht të jenë orientues për ta.
Ndërkohë çështjet e keq-
menaxhimit vijojnë teksa nga 
stafi mjekësor është denon-

cuar rasti i një mjekeje të 
nxjerrë për të punuar në kor-
ridor në qendrën shëndetë-
sore, duke shkaktuar kështu 
njëkohësisht edhe shkelje të 
të drejtave të pacientit, duke 
qenë se shkeljet privatësia e 
pacientit.
Keqmenaxhimi është de-
noncuar edhe për rastet e 
pajisjeve në Sanatorium. Në 
këtë spital rezutlon se është 
paguar mirëmbajtja e pa-
jisjes shintigrafi për katër vjet 
rresht, megjithëse kjo pajisje 
nu është vënë asnjë ditë në 
punë.
Blerja e ilaçeve për shkak të 
mungesës së tyre vijon të jetë 
një problematikë e madhe në 
denoncimet e këtij muaji. Pa-
cientët denoncojnë faktin se 
detyrohen t’i blejnë vetë ilaçet 
ndërkohë që mungesat e ila-
çeve denoncohet të ndodhin 
jo vetëm në spitale, por edhe 
në farmaci. Një tjetër mung-
esë e denoncuar e këtij muaji 
ka qenë edhe ajo e trinitinës 
si medikament jetëshpëtues 
për të sëmurët me zemër.

Prill 2018 
Në muajin prill 2018 kemi 4 

denoncime, të përmbledhura 
si çështje:

•	 Keqmenaxhim	të	insti-
tucioneve
•	 Mosfunksionim	të	
politikave shëndetësore
•	 Mungesë	pajisjesh.

Prishja e aparaturave ka qenë 
një nga denoncimet e këtij 
muaji në portalin shëndetë-
sor propacientit.com. Mos-
funksionimi i aparaturave ka 
qenë gjithnjë në qendër të 
vëmendjes së portaleve, por 
gjithnjë rregullimi i tyre ka 
kërkuar kohë të gjata. Nga 
ana e pacientëve ka vazhduar 
denoncimi për këtë prob-
lematikë në një prej qendrave 
të shëndetësore të special-
iteteve në Tiranë.

Një tjetër problematikë ka 
qenë mungesa e orientimit të 
pacientëve në spitalin francez 
në QSUT, e cila ka shkaktuar 
radhë të gjata pritjeje për të 
gjithë ata që kanë kërkuar 
shërbimesh.

Infermierët kanë pasur sërish 
arsye për të denoncuar në 
këtë muaj, teksa nga ankesat 
e mbërritura në redaksi re-
zultoi se urdhri i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale për përzgjedhjen e 
vendit të punës ka krijuar një 
konfuzion tek ta. 

Mjekët gjithashtu vazhdojnë 

të jenë pjesë e denoncimeve 
për çështjet e sistemit shën-
detësor. Gjatë muajit prill 
mjekët janë ankuar lidhur me 
largimin e drejtorëve të insti-
tucioneve shëndetësore nga 
puna nga ana e Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale pa dhënë shkaqet 
përkatëse të një veprimi të 
tillë, pavarësisht se disa prej 
këtyre drejtorëve sapo ishin 
emëruar në detyrë. 

Denoncimet e shumta nga 
mjekët dhe infermierët vijnë 
kryesisht në drejtim të keq-
menaxhimit të institucioneve 
shëndetësore, si dhe për 
mosfunksionim të politikave 
shëndetësore. Stafi shëndetë-
sor nxjerr në pah mungesat e 
shumta që ka në menaxhimin 
e sistemit shëndetësor në 
Shqipëri.

MaJ 2018
Gjatë muajit maj ka pasur një 
numër të konsiderueshëm të 
denoncimeve . Përkatësisht 
në këtë muaj kanë ardhur 12 
denoncime. Shkaqet e këtyre 
denoncimeve lidheshin me:

“Denoncimet 
e shumta nga 
mjekët dhe 
infermierët 
vijnë kryesisht 
në drejtim të 
keqmenaxhimit 
të institucioneve 
shëndetësore, 
si dhe për 
mosfunksionim 
të politikave 
shëndetësore
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•	 Keqmenaxhim	të	insti-
tucioneve shëndetësore
•	 Mosfunksionim	të	
politikave shëndetësore
•	 Mungesë	infrastruk-
ture

Disa prej denoncimeve të 
ardhura në portalet shënde-
tësore gjatë muajit maj kanë 
lidhje pikërisht me çështjet 
e keqmenaxhimit të institu-
cioneve shëndetësore apo me 
mosfunksionimin e politikave 
shëndetësore.
Kështu denoncimi i parë i këtij 
muaji lidhej me investimet 
në spitalin e traumës, të cilat 
sërish kanë lënë pa zgjidhje 
pacientët të cilët janë detyruar 
që të presin në shkallë.

Ndërkohë, problematike ka 
qenë edhe çështja e urgjen-
cës mjekësore të Tiranës e 
cila po shkon drejt rrënimit, si 
dhe shkarkimi i punonjësve të 
Fondit të Sigurimeve Shënde-
tësore pa asnjë arsye për më 
tepër që siç thuhet në denon-
cim bëhet fjalë për punonjës 
që nuk kanë asnjë shkelje apo 
vërejtje gjatë kohës së punës 
në këtë institucion. Kolegji i 
Mjekëve të Shqipërisë ka qenë 
në këtë rast një denoncues i 
fuqishëm për të gjitha ndodhitë 
në sistemin shëndetësor.
Gjithashtu, mjekë të caktuar 
kanë kërkuar të denoncojnë 
pushimet nga puna duke 
nxjerrë në pah çështjet e keq-
menaxhimit të sistemit shënde-
tësor.

Dixhitalizimi i shëndetësisë 
gjithashtu ka qenë një tjetër 
problematikë e ringritur, 
ndërkohë që këtë radhë bëhet 
fjalë për zonat e fshatrave ku 
mjekët, edhe pse duhet të për-
dorin dixhitalizimin, nuk kanë 
internet. Një gjë e tillë ka bërë 
të pamundur punën e tyre, si 
dhe funksionimin siç duhet të 
këtij procesi.

Problematika janë ngritur edhe 
nga farmacistët, të cilët kanë 
denoncuar faktin që Ministria 
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale ka miratuar listën e 
barnave të rimbursueshme pa 
asnjë njoftim paraprak, pa u 
konsultuar me farmacistë dhe 
një gjë e tillë ka sjellë çmime 
të ndryshme për të njëjtin ilaç. 
Një gjë e tillë ka çuar edhe 
në përballjen gjyqësore midis 
Urdhrit të Farmacistëve dhe 
Ministrisë, duke sjellë kështu 
një tjetër rast që vë në dyshim 
mënyrën se si funksionojnë 
politikat shtetërore shëndetë-
sore. 

Gjithashtu farmacistët kanë 

vijuar me protesta lidhur me 
çështjetn e barnave, teksa 
nga Urdhri i Farmacistit është 
denoncuar fakti se nga ana e 
Ministrisë po ushtrohet presion 
mbi farmacitë për të nënsh-
kruar kontratën pavarësisht 
shkeljeve.

Këtë muaj një nga prob-
lematikat ka qenë edhe ajo e 
talasemisë, në të cilën është 
denoncuar mungesa e ma-
save parandaluese nga ana e 
shtetit për këtë sëmundje.

Qershor 2018 
Muaji qershor ka pasur 
gjashtë denoncime për 
çështjet e sistemit shëndetë-
sor. Këto denoncime kanë 
deklaruar probleme të tilla si:

•	 Shkelje	e	të	drejtave
•	 Mungesë	ilaçesh
•	 Keqmenaxhim	të	insti-
tucioneve 

Punonjësit në sistemin shën-
detësor ishin edhe këtë muaj 
pjesë e denoncimeve. Një 
nga punonjëset e Fondit të 
sigurimeve shëndetësore ka 
denoncuar largimin nga puna 
7 muaj para daljes në pen-
sion pa apsur asnjë shkelje 
në kohën e saj të punës. 

Nga ana tjetër, mjekët e 
familjes së  qytetit të Durrësit 
gjithashtu kanë kundërshtuar 
urdhrin e dhënë nga Minis-
tria e Shëndetësisë për të 
bërë roje nate në Spitalin e 
Durrësit në Urgjencën Pe-
diatrike. Denoncimi i ardhur 
në portalin ProPacientit ka 
bërë të ditur se mjekët nuk 
kanë specialitetin e duhur 
për të punuar në urgjencën 
pediatrike dhe druajnë se një 
vendim i tillë i pakonsultuar 
më parë me ta do të sjellë në 
gabime mjekësore që mund 
të jenë fatale për pacientët e 
vegjël.

Mungesa e ilaçeve vazh-
don të jetë problematike, 
ndërkohë që denoncohet 
mungesa e barnave të rim-
bursueshme, të cilat për më 
tepër nuk kanë as alternativa 
të tjera. Denoncimi nxori në 
pah se pavarësisht se kishin 
kaluar dy javë nga miratimi i 
listës së barnave të rimbur-
sueshme, vazhdon të ketë 
mungesa të theksuara ila-
çesh. Mungojnë alternativat e 
para (pra, ato që rimbursohen 
100% nga shteti) dhe me-
dikamente të cilat nuk kanë 
as alternativa. Nga ana e 
shoqatës u komunikuan edhe 
farmacistët të cilët pranuan 
mungesat në treg të ilaçeve.

korrik 2018
Muaji korrik ka shënuar vetëm shtatë denoncime . Edhe këtë muaj 
si ankesa kryesore kanë qenë:

•	 Keqmenaxhimi	i	institucioneve	shëndetësore,	
•	 Mosfunksionimi	i	politikave	shëndetësore
•	 Mungesë	e	pajisjeve	
•	 Mungesë	infrastrukture.
•	 Mungesë	ilaçesh

Medikamentet vazhdojnë të jenë pjesë e denoncimeve edhe për 
muajin korrik, ndërkohë që këtë herë bëhet fjalë për mungesën 
e medikamentit bazë për pacientët që kanë kryer transplant të 
veshkave. Denoncimi është kryer nga një pacient i cili kishte trans-
plantuar veshkën, duke ngritur edhe problemin e zëvendësimit të 
barnave të duhura me barna që sipas tyre nuk përshkruhen as nga 
mjekët nefrolog.

Prishja e pajisjeve, si dhe mungesa e tyre nuk ka qenë jashtë vë-
mendjes as këtë muaj. Pavarësisht se akseleratori i dytë linear u vu 
në punë në muajin qershor, në fillim të muajit korrik ai doli jashtë 
funksionit. Pacientët u shprehën tepër të indinjuar teksa u duhej të 
prisnin me orë për të marrë shërbim.

Problematike ka qenë edhe mungesa e personelit mjekësor dhe 
specialistëve. Në Tiranë tashmë është vetëm një mjek ortoped i 
cili mbulon shërbimin ambulator duke çuar në probleme shumë të 
mëdha sidomos me radhët e pritjes. Pacientët jo rrallë krijojnë kon-
flikte në orët e shumta të pritjes para derës së mjekut.
E njëjta gjë duket se ka ndodhur edhe në urgjencën e QSUT-së në 
të cilën pacientët denoncojnë se duhet të presin për orë të të tëra 
për shkak se punon vetëm një mjek.
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Shoqata “Together for Life” gjatë 
projektit ka mbajtur komunikim 
zyrtar me institucione të ndryshme. 
Nga ana e Kryeministrisë është 
kërkuar pesë muaj më parë një 
informacion lidhur me ankesat e 
mbërritura në portalin www.stopkor-
rupsionit.al  dhe më tej në portalin 
www.shqipëriaqëduam.al. 

Në përgjigjen e ardhur nga Agjen-
cia për Dialog dhe Bashkëqeverisje 
rezulton se gjatë vitit 2017 në portalin 
qeveritar antikorrupsion shqipëriaqëd-
uam.al kanë mbërritur 1585 ankesa, 
nga të cilat 110 përfshinin sektorin e 
shëndetësisë. 
Ndërkohë për vitin 2018 (6-mujori 
i parë) rezulton të kenë mbërritur 
13830 ankesa, nga të cilat 1325 anke-
sa janë për sektorin e shëndetësisë.

Nga ana e institucionit ankesat janë 
kategorizuar sipas tipologjisë duke u 
ndarë në:
•	 Ankesa	ndaj	shërbimit	nga	

personeli mjekësor nëpër institucione 
të kujdesit parësor dhe spitalor
•	 Ankesa	për	mungesë	medika-
mentesh
•	 Ankesa	në	lidhje	me	rezulta-
tet e konkursit të zhvilluar në portalin 
“Infermierë për Shqipërinë”
•	 Ankesa	mbi	shkualifikimin	nga	
ndihma ekonomike
•	 Kërkesa	për	ndërhyrje	kirurgji-
kale jashtë vendit
•	 Kërkesa	për	përfshirjen	në	
rimbursime medikamentesh për së-
mundje të caktaura
•	 Kërkesa	për	informacion	dhe	
orientim për trajtimin e sëmundjeve të 
ndryshme

Nga këto të dhëna rezulton se gjatë 
vitit 2017 sektori i shëndetësisë ka 
zënë 7% të ankesave të përgjithshme, 
ndërkohë që gjatë vitit 2018 kanë 
zënë 9.6% të ankesave duke shënuar 
kështu një rritje jo vetëm të numrit 
të përgjithshëm, por edhe një rritje 
në përqindjen që zënë në raport me 

ankesat e tjera.

Ndërkohë, deri në maj të vitit 2017, 
më shumë se dy vjet nga ndërtimi i 
saj, faqja stopkorrupsionit.al kishte 
një numër prej 16220 denoncimesh. 
Përgjatë gjithë kohës së funksionimit 
të kësaj faqeje, për shëndetësinë 
kishin mbërritur shëndetësia me 1605 
ankesa, nga të cilat dy ishin dërguar 
në prokurori.

Në 9 korrik 2018, në një tryezë të 
organizuar nga USAID me shoqërinë 
civile dhe institucionet e pavarura, 
Avokatja e Popullit, znj.Erinda Ballan-
ca, deklaroi se “në fillim të vitit 2014 
Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë 
inicioi një fushatë kundër korrupsionit 
në përgjithësi, duke hapur edhe një 
faqe në internet www.stopkorrup-
sionit.al. Kjo fushatë me qëllim luftën 
ndaj korrupsionit dhe përmirësimit 
të kujdesit shëndetësor pati efekt 
negativ në motivimin e mjekëve për të 
punuar”.

Në fakt, denoncimet e ardhura në 
portalet e organizatës, të cilët në një 
pjesë të mirë të tyre kanë si denon-
cues vetë stafet mjekësore, tregojnë 
se në të vërtetë brenda këtij stafi ka 
një revoltë të madhe ndaj sistemit 
ekzistues.

Mjekët e konsiderojnë veten viktimë 
të sistemit shëndetësor dhe konfliktet 
me pacientët i shohin më shumë si 
të nxitura për shkak të mungesave 
në sistemin shëndetësor dhe nxitjes 
negative që bëhet nga shteti për de-
noncime.

Në kuadër të veprimtarisë së saj, 
në mbrojtje të të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut, dhe veçanërisht 
në mbrojtje të të drejtave të pa-
cientëve, shoqata “Together for Life” 
do të vazhdojë të denoncojë rastet 
korruptive, problematikat që ekzis-
tojnë, duke nxitur demokracinë dhe 
respektimin e të drejtave të njeriut në 
sistemin shëndetësor.

Ankesat në kryeministri 
për pesë muaj
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Përgatitën raportin:
Arlinda Shehu Gjypi, Blertina Koka, Denisa Canameti

Lidhur me portalin shtetëror stopkorrupsionit.al ne kërkuam informacion Kryeministrisë. Në përgjigjen e dhënë nga Agjencia 
për Dialog dhe Bashkëqeverisje thuhet: “Lidhur me pyetjet e ngritura për të dhënat e portalit stopkorrupsionit.al lutemi t’i 
referoheni për informacion Ministrisë së Drejtësisë. 

Pas kërkesës që iu bë, Ministria e Drejtësisë u shpreh: “Ju bëjmë me dije se Ministria e Drejtësisë nuk e ka marrë asnjëherë 
në dorëzim linjën e stopkorrupsionit. Duke u nisur nga ky fakt, theksojmë se në rastin konkret, nuk është se nuk duam të 
japim informacion por ne si institucion nuk e kemi si informacion”.

Një gjë e tillë tregon se e gjithë platforma stopkorrupsionit.al e cila duhet t’i jepte përgjigje denoncimeve të qytetarëve, në 
fakt nuk e ka kryer aspak funksionin e saj dhe asnjë strukturë shtetërore nuk mban përgjegjësi lidhur me të gjithë ankesat 
e depozituara në këtë faqe dhe ç’ndodhi me to.

Portali stopkorrupsionit.al


