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Abstrakt 

 
Cilësia po bëhet gjithnjë e më shumë një aspekt i rëndësishëm i kujdesit shëndetësor, të ciles i 

jepet prioritet në ditët e sotme.Vlerësimi dhe sigurimi i cilësisë varet nga prova të besueshme. 

Është e qartë se nuk ka asnjë studim të plotë në lidhje me cilësinë e kujdesit shëndetësor në 

institucionet publike të kujdesit shëndetësor parësor gjatë pandemisë COVID-19 në 

Shqipëri.Edhe nëse formulimi i standardeve të objekteve shëndetësore në nivel kombëtar është 

bërë në vitin 2013 dhe cilësia ka ardhur duke u marrë si një shtyllë për dy dekadat e fundit, 

cilësia e shërbimeve shëndetësore ka qenë e dobët. Për fat të keq, shfaqja e pandemisë COVID 

19 përbën një tjetër kërcënim për cilësinë e dobët tashmë ekzistuese të shërbimit shëndetësor. 

Prandaj, ky vlerësim i dimensioneve të përzgjedhura cilësore të kujdesit shëndetësor parësor 

mund të përdoret për të monitoruar dhe vlerësuar në të ardhmen përmirësimin e cilësisë në 

vend si dhe përgatitjen e sistemit të shërbimit parësor me lehtësira kundër pandemive të 

mundshme në të ardhmen. 

 Objektivi i studimit është të vlerësojë dimensionin e përzgjedhur të cilësisë së kujdesit 

shëndetësor në kohën e COVID -19 në institucionet e përzgjedhura të kujdesit parësor 

shëndetësor në Qendrat e Shërbimit Parësor ne qytetin e Vlores. 

Metodat: Per këtë studim u përdor mbledhja e të dhënave  me anë të një pyetësori fizik te vetë-

administruar. Studimi u krye në katër qendra shëndetësore në Vlorë.Pacientët, ofruesit e 

shërbimeve shëndetësore dhe institucionet shëndetësore ishin 110 pjesëmarrës në studim,në një 

popullatë 1000 veta të zgjedhur rastesisht ne qendrat shendetesore . Studimi I tipit kros-

seksional u shtri ne harkun kohor prej muajit shkurt deri në maj 2022. 

Menaxhimi dhe analiza e të dhënave është bërë duke përdorur programin statistikor SPSS.  

Rezultati: Kënaqësia e përgjithshme e pacientit ishte shumë e ulët lidhur kjo edhe me faktin se 

sa më shumë nivel arsimor kishin te anketuarit ,aq më e ulet ishte kenaqësia.Nga dimensioni i 

cilësisë, rezultati i madh mesatar i kënaqësisë për aksesin e shërbimit shëndetësor, përqendrimi 

i pacientit, barazia dhe afati kohor I vizitave përgjithësisht ishin 60.9%  janë aspak të kënaqur 

me  kujdesin shëndetsor që u ofrohet pacientëve që kanë nevojë.   

Konkluzioni: Shumica e të anketuarve ishin te pakenaqur me ofrimin e shërbimit.Boshllëqet, 

megjithatë,janë në lidhje me infrastrukturën,ku një përqindje e larte e të anketuarve raportuan 

një nivel te ulet per shërbime.Kështu, rekomandohet përmirësimi i sfidave të identifikuara 

përmes ofrimit të një sistemi (udhëzues), mbikëqyrje të vazhdueshme, mentorim dhe trajnim. 

Fjala kyçe: shërbim,cilësia,pacienti, kënaqësia e pacientit.qendra e kujdesit shëndetësor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

Abstract 

 

The situation is becoming more an aspect that needs to be taken care of to maintain a certain 

priority nowadays. It is clear that there is no complete study on care information in public 

primary care during the COVID-19 pandemic in Albania. Even if the formulation of facility 

standards at the national level was done in 2013 and quality has been dealt with as a pillar for 

the last two decades, the analysis of studies has been weak. Fortunately, the outbreak of 

pandemic 19 another situation due to the existing bad service situation. 

Therefore, the latter dimensions of primary care selection can be used to monitor and improve 

on-site improvement as well as linking the primary care system with looks against potential 

future pandemic. 

 

 The study is evaluated in the dimension of health care selection in the objectives of COVID -

19 in primary care in the Primary Care Center in the city of Vlora. 

Methods: For this study the data were used through a self-administered physical questionnaire. 

The study was conducted on four students in Vlora. Patients, study providers  were  a 

population of 1000 randomly selected in health centers. The cross-sectional study spanned the 

period from February to May 2022. 

Data management and analysis was done using SPSS statistical program. 

Outcome: Overall patient satisfaction was very low due to the fact that the more educational 

level the respondents had, the lower the satisfaction. From the quality dimension, the large 

average average satisfaction score for access to health care, patient concentration, equality and 

timeliness of visits were generally 60.9% are not at all satisfied with the health care provided 

to patients in need. 

Conclusion: Most respondents were dissatisfied with service delivery. The gaps, however, are 

related to infrastructure, where a high percentage of respondents reported a low level of service 

delivery. Thus, it is recommended to improve the challenges identified through service 

delivery. of a system (guidance), ongoing supervision, mentoring and training. 

Keyword: service, quality, patient, patient satisfaction,health care center. 
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RËNDËSIA E FUSHËS SË STUDIMIT 
 

Monitorimi I cilësisë së shërbimit shëndetësor parësor është shumë i rëndësishëm, pasi në këtë 

mënyrë mund të parandalohen problemet dhe të eleminohen.Ky studim është I vecantë sepse 

nuk ka një të tillë në vendin tonë. 

Fakulteti I Infermierisë ka realizuar  në 2020 një studim të ngjashëm për shërbimin në spitalin 

e Fierit ,por ne Shërbimin Parësor ky eshte I vetmi ne Shqipëri.Matja e nivelit të shërbimit 

shëndetësor parësor merr prioritet duke qënë hallka e parë që lidh mjekun dhe pacientin.Kjo 

është një mënyrë e mirë për te diktuar se cilat janë problemet dhe përmes tyre në këtë studim 

kemi bërë rekomandimet e nevojshme për rritjen e cilësisë së shërbimit parësor.Aq më tepër 

që pandemia nxorri ‘’mbi uje’’ probleme që as vetë ne nuk ishim dijeni që ekzistonin. 

Studim I këtij lloji sjell nevojën për studime të tjera më përfshirëse në numër dhe shtrirje me 

te gjere.Matja e të dhënave që tregojnë cilesinë dhe matin kënaqesinë e pacientit.Treguesa të 

rëndësishëm për t’u përmirësuar dhe rritur nga ana cilësore në ofrimin e shërbimit shëndetësor. 
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HYRJE 

 

Kujdesi Shëndetësor Parësor (KShP) aktualisht përdoret si referim kyç për shëndetin e 

popullsisë dhe zhvillimin e sistemeve shëndetësore. Organizata Botërore e 

Shëndetësisë(OBSh) e përkufizon shëndetin si “Gjendje e mirëqënies së plotë fizike, 

psikologjike dhe sociale edhe jo vetëm mungesë e sëmundjes apo e të qenit i pamundur”. Ky 

përkufizim zbatohet në praktikë nëpërmjet ofrimit të një sërë shërbimesh shëndetësore të 

kujdesit parësor nga Qendra Shëndetësore (QSh) në komunitetet përkatëse. Gjatë 20 viteve të 

fundit, anketat e kënaqësisë së pacientëve kanë fituar vëmendje në rritje; megjithatë, ka pak 

kërkime të publikuara mbi përmirësimet që rezultojnë nga informacioni i anketave të 

kënaqësisë së pacientëve(Mary D., Phil C. & Heather B. (2001). Seeking consumer vieës: ëhat 

use are results of hospital patient satisfaction surveys? International Journal for Quality in 

Health Care, Vol.:13, NO.6, PP.463-468. [PubMed]). Termi “Kujdes Shëndetësor Parësor” 

(KSHP) u përdor për herë të parë në vitin 1978, pas Konferencës Ndërkombëtare të Kujdesit 

Parësor Shëndetësor të mbajtur nga OBSH dhe UNICEF në Alma-Ata. Por që nga ajo kohë, 

KSHP ka marrë kuptime të ndryshme në vende e grupe të ndryshme (Rogers and Veale, 2003). 

Sipas OBSH (1978) dhe siç është shkruar në Deklaratën e Alma – Ata, kujdesi shëndetësor 

parësor është: … kujdesi thelbësor shëndetësor në bazë të metodave praktike, shkencërisht të 

shëndosha dhe shoqërisht të pranueshme dhe teknologjive universalisht të arritshme për 

individët dhe familjet në komunitet, përmes pjesëmarrjes së tyre të plotë dhe me një kosto që 

komuniteti dhe vendi mund të përballojë për të mbajtur në çdo fazë të zhvillimit të tyre në 

frymën e vetë-mbështetjes dhe vetëvendosjes. KSHP është një pjesë integrale e sistemit 

shëndetësor të vendit, si pjesë qendrore e tij si dhe pjesë e zhvillimit ekonomik të komunitetit. 

KSHP është niveli i parë i kontaktit të individëve, familjes dhe komunitetit me sistemin 

kombëtar. shëndetësor duke sjellë kujdes shëndetësor sa më pranë të jetë e mundur e aty ku 

njerëzit jetojnë dhe punojnë, dhe përbën elementin e parë të një procesi të vazhdueshëm të 

kujdesit shëndetësor”. Periudha e globalizimit që jetojmë në ditët e sotme jep efektet e veta 

edhe në sistemin shëndetësor e në lidhje me këtë OBSH (2008) argumenton se sistemi 

shëndetësor dhe shoqëritë nuk po i përgjigjen dot ritmeve të shpejta me të globalizimit në ditët 

e sotme. Kjo reflektohet në pamundësinë për të mobilizuar burimet dhe institucionet e duhura 

që t‘i përgjigjen ndryshimeve të shpejta në shërbimin shëndetësor (OBSH, 2008). Shumë 

studiues botërorë vërejnë se në vendet në zhvillim sistemi shëndetësor është i fragmentuar dhe 

pacientët përpiqen të kërkojnë zgjidhje për probleme të ndryshme shëndetësore në institucione 

të ndryshme (Masseria et al., 2009; Hofmarcher, et al., 2007; Lafortune and Balestat, 2007). 

Nga KSHP kërkohet një nivel i lartë shërbimi, në mënyrë që t‘i shërbehet popullatës në rritje 

në moshë e numër, dhe shumëllojshmërisë së sëmundjeve. Nga i gjithë sistemi shëndetësor 

kërkohet koordinim shumë i mirë midis shërbimit ambulator, spitaleve e klinikave të ndryshme 

për të siguruar kujdes shëndetësor afatgjatë e me koston e duhur. Sipas (Masseria et al., 2009) 

ky koordinim mungon dhe duke qenë se pacientët hyjnë në sistemin shëndetësor fillimisht nga 

parësori (Hofmarcher et al. 2007), kjo sjell mungesë të kurimit të duhur ose mbivendosje të 

diagnozave apo kurave që jepen ndaj pacientëve. Qëllimi final i shërbimit shëndetësor parësor 

është shërbim shëndetësor më i mirë për të gjithë (OBSH, 2014), kështu në lidhje me këtë 

OBSH (2014) ka identifikuar pesë elemente kyç për të arritur këtë qëllim:  

• Të ulë ndjeshëm pabarazitë sociale dhe përjashtimin e grupeve të marxhinalizuara (reformat 

e mbulimit universal në shëndetësi);  

• Organizimi i shërbimeve shëndetësore rreth njerëzve në nevojë dhe sipas pritshmërive 

(reformat në dhënien e shërbimit);  

• Integrimi i shëndetit në të gjithë sektorët (reforma për politika publike);  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11769748
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• Ndjekja e modeleve bashkëpunuese për politika dialoguese (reformat drejtuese); dhe  

• Rritja e pjesëmarrjes së palëve të interesuara.  Industritë e kujdesit shëndetësor kanë patur 

lëvizje kohëve të fundit drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë dhe kjo ka marrë vrull që 

prej viteve’90 dhe sipas deklaratës së modelit Donabedian për përfshirjen e perceptimit të 

pacientit në vlerësimin e cilësisë, menaxherët e kujdesit shëndetësor inkorporojnë kështu 

kujdesin ndaj pacientit në qendër ,si një komponent kryesor në misionin e kujdesit shëndetësor 

(Quality, Vol: 18, NO. 6 [online], available  

at:http://ajm.sagepub.com/content/18/6/265[PubMed]). Në këtë model kënaqësia e pacientit 

përkufizohet si matje e rezultatit të raportuar nga pacienti, ndërsa strukturat dhe proceset e 

kujdesit mund të maten nga përvojat e raportuara  direkt nga pacienti(Oyvind AB, Ingeborg S. 

S., &Hilde, H., I. (2011). Overall patient satisfaction ëith hospitals: effects of patient-reported 

experiences and fulfillment of expectations, British Medical Journal Quality Safety, [online], 

available at: http://qualitysafety.bmj.com ).Ndërkohë,shërbimi shëndetësor kërkon kohë dhe 

profesionalizëm,njëkohësisht burime njerëzore për përmbushjen e objektivave të 

përcaktuara.Vende të ndryshme të botës përballen me sfidën për të arritur tek pacienti në 

nevojë.Mbulimi me shërbim mjekësor nuk është gjithnjë I mundur plotësisht.Edhe vendet më 

ë zhvilluara në Europë kanë vakume.Si një ndër komponentët më kryesor për të realizuar 

shërbimin dhe arritjen e kënaqësisë së pacientit, mbulimi shëndetësor me mjek për frymë është 

I paraqitur grafikisht si më poshtë: 

 

 
 

Nga 33 vendet për të cilat OECD ka dhënë të dhëna, të vetmet vende evropiane me më pak 

mjekë për banor janë Polonia dhe  Sllovenia  

(https://doi.org/10.1136/http://qualitysafety.bmj.com  (Published 20 June 2017). Britania e 

Madhe ka 2.8 mjekë për çdo 1000 banorë. Mesatarja në të 33 vendet është 3.0. Austria ka 5.1 

mjekë për çdo 1000 njerëz. Gjermania, Italia, Lituania, Norvegjia dhe Zvicra kanë më shumë 

se 4 mjekë për çdo 1000 banorë. Mesatarisht, çdo QSh i shërben një popullate prej 8,000–

10,000 banorë (kjo shifër luhatet ndjeshëm në zonat urbane dhe rurale), duke patur një raport 

mjek/pacient rreth 1 me 2500 dhe raport infermiere/pacient rreth 1 me 400 banorë(INSTAT 

Albania). 

 

 

 

http://ajm.sagepub.com/content/18/6/265
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14717384
http://qualitysafety.bmj.com/
http://qualitysafety.bmj.com/
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KUADRI TEORIK 

 
 

1. PËRCAKTUESIT E KËNAQËSISË SË PACIENTIT 
 

1.1 Koncepti i cilësisë 

Në tregun gjithnjë e më konkurrues të industrive të kujdesit shëndetësor, drejtuesit e kujdesit 

shëndetësor duhet të fokusohen në arritjen e vlerësimeve të larta ose të shkëlqyera të kënaqësisë 

së pacientit për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimit; prandaj,drejtuesit e kujdesit 

shëndetësor duhet të karakterizojnë faktorët që ndikojnë në kënaqësinë e pacientit, të cilët 

përdoren si një mjet për të vlerësuar cilësinë e ofrimit të kujdesit shëndetësor. Cilësia është një 

koncept gjithëpërfshirës dhe i shumëanshëm dhe, tashmë është bërë pjesë e jetës së përditshme 

duke përfshirë shëndetin. Për fat të keq, nuk ka një përkufizim universal se çfarë është "cilësia" 

deri më sot. Prandaj, fjala "cilësi" ka disa kuptime të ndryshme.Instituti Amerikan i Mjekësisë 

(IOM) e përkufizon si “shkallën në të cilën shërbimet shëndetësore për individët dhe popullatat 

rrisin gjasat të rezultateve të dëshiruara shëndetësore dhe janë në përputhje me njohuritë aktuale 

profesionale”.Cilësia mund të përkufizohet gjithashtu si aftësia për të marrë shërbimet e 

dëshiruara nga ofruesi i zgjedhur (kënaqësia), që nënkupton se cilësia është afër marrëdhënieve 

ndërmjet pacientëve dhe organizatës dhe mes pritjeve për shërbime të shkëlqyera dhe 

perceptimet e shërbimit të ofruar. Në proces, cilësia, kënaqësia është intensiteti i emocioneve 

të ndryshme të lidhura me kërkesat specifike gjatë një periudhe. 

Kur pacientët përcaktojnë cilësinë e kujdesit shëndetësor, ato përfshijnë vlera të larta kujdes 

shëndetësor që arrin rezultate të mira në të arsyeshme çmimet dhe koha me dinjitet. Aktualisht, 

raprti kosto-cilësi është larg idealit. Mungesa e cilësisë ekziston në “fusha aq e ndryshme sa 

siguria e pacientit, baza e provave për kujdesin, koordinimi i kujdesit, aksesi në kujdes dhe 

shëndeti pabarazitë”.Janë bërë përpjekje për të vënë në funksion këtë përkufizim të gjerë për 

të përfshirë identifikimin e karakteristikave kryesore të cilësinë, përkatësisht kujdesin që është 

i sigurt, në kohë, efektiv,të barabartë, efikas dhe të përqendruar tek njerëzit. Të tillë përpjekje 

kanë çuar matjen e cilësinë së kujdesit dhe si rrjedhim synon përfundimisht përmirësime 

shëndetësore.Gjithashtu, cilësia e kujdesit shëndetësor tradicionalisht është ndarë në 3 domene 

dhe matet:  

1. përkatësisht struktura  

2. Inputet për kujdesin,  

3. përpunimin ose përmbajtja e kujdesit dhe 

4.  rezultatet e kujdesit  

Për shkak të disa faktorëve të përdorur në përcaktimin e cilësisë së kujdesit, ka edhe disa faktorë 

që përcaktojnë cilësinë e shërbimeve .Për shembull, Mosadeghrad i raportoi këto faktorë si  të 

lidhur me pacientin .Variablat sociodemografikë të pacientit, faktorët e lidhur me 

ofruesin,kompetenca e ofruesit dhe faktorët mjedisorë (International Journal of Health Care 

Quality Assurance,Developing and Testing a quality management model for Healthcare 

Organizations). Në një studim tjetër, u zbulua se cilësia ndikohet nga të ardhurat, arsimimi dhe 

shpeshtësia e vizitave në qendrat shëndetësore komunitare dhe kënaqësia e pacientëve është e 

ndikuar nga të ardhurat (Al-Jaber, A., Da’ar, O.B. Primary health care centers, extent of 

challenges and demand for oral health care in Riyadh, Saudi Arabia. BMC Health Serv 

Res 16, 628 (2016).)  

 

https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Health-Care-Quality-Assurance-0952-6862
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Health-Care-Quality-Assurance-0952-6862
https://www.researchgate.net/project/Developing-and-Testing-a-quality-management-model-for-Healthcare-Organizations
https://www.researchgate.net/project/Developing-and-Testing-a-quality-management-model-for-Healthcare-Organizations
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1.2 KONCEPTI I KËNAQËSISË 

Për të kuptuar faktorët e ndryshëm që ndikojnë në kënaqësinë e pacientit, studiuesit kanë 

eksploruar dimensione të ndryshme të cilësisë së perceptuar të shërbimit, si masa domethënëse 

dhe thelbësore të perceptimit të pacientit për cilësinë e kujdesit shëndetësor. Kaneet etj. (1997) 

dhe Marley et al. deklaroi se matja e kënaqësisë duhet "të përfshijë dimensionet e aspekteve 

teknike, ndërpersonale, sociale dhe morale të kujdesit( Kathryn, A.,M., David A., C., Susan, 

M., G.(2004). The Role of Clinical and Process Quality in Achieving Patient Satisfaction in 

Hospitals, Decision Sciences, Vol: 35, NO.3, pp.349-369.) Hulumtimi per kënaqësinë e 

pacientit në vendet e përparuara dhe ato në zhvillim ka shumë variabla dhe atribute të 

përbashkëta dhe disa jane unike që ndikojnë në kënaqësinë e përgjithshme të pacientit. Në 

Gjermani, matja e kënaqësisë është kërkuar që nga viti 2005 si një element i raporteve të 

menaxhimit të cilësisë ( Tonio S, Joerg K, Joachim K. Determinants of patient satisfaction: a 

study among 39 hospitals in an in-patient setting in Germany. International Journal for Quality 

in Health Care, Vol 2011;23(5):503-509 . 10.1093/intqhc/mzr038 ). Që nga viti 2002, 

Departamenti i Shëndetësisë ka nisur një program sondazhi kombëtar në të cilin të gjitha 

qendrat shëndetësore në Angli duhet të vëzhgojnë kënaqësinë e pacientëve në baza vjetore dhe 

t'i raportojnë rezultatet tek autoritetet rregullatore. Prandaj, matja e kënaqësisë së pacientit 

është një tregues legjitim për përmirësimin e shërbimeve dhe qëllimeve strategjike për të gjitha 

organizatat shëndetësore (https://shendetesia.gov.al/ëp-

content/uploads/2018/02/Paketa_e_rishikuar_e_miratuar.pdf). 

Ka dy arsye të dallueshme pse na intereson matja e kënaqësisë se pacientit.  

Së pari, koncepti i kënaqësisë së pacientit na mundëson të shohim shërbimet e kujdesit 

shëndetësor nga këndvështrimi i pacientit.  

Së dyti, kënaqësia e pacientit ofron një mjet praktik për identifikimin e problemeve në proceset 

e kujdesit, domethënë se si ofrohet kujdesi, në mënyrë që probleme të tilla të adresohen dhe 

shërbimet të përmirësohen. Në këtë përdorim të aplikuar të termit, kënaqësia e pacientit 

zakonisht renditet së bashku me pesë dimensione të tjera ku cilësia e shërbimeve shëndetësore 

duhet të vlerësohet: aksesi; rëndësia me nevojën; efektiviteti; kostua; dhe efikasitetit (Sitzia & 

Ëood, 1997). Megjithëse qartësia teorike dhe konceptuale e termit "kënaqësi" përgjithësisht 

pranohet të jetë e dobët, theksi i përgjithshëm i qasjeve është në një formë mospërputhjeje 

midis pritshmërive të pacientit dhe përvojës aktuale. Koncepti i kënaqësisë së pacientit 

pasqyron theksin në rritje ndaj pacientit si "klient", i interesuar për të gjykuar vlerën e një 

shërbimi. Megjithatë, mund të argumentohet se ideja e pacientit si klient ka disa kufizime: 

pacientët shpesh nuk ndihen si klientë kur kërkojnë zgjidhje për problemet që kanë të bëjnë me 

trupin dhe mirëqenien e tyre, duke qenë më tepër të shqetësuar për produktin sesa nënkupton 

metafora e klientit. Hudak et al., 2003).Megjithatë ka të dhëna që tregojnë se:  

(a) infermierët përbëjnë forcën më të madhe të punës profesionale shëndetësore nëpërmjet një 

raporti infermier-pacient prej 1:400, në ndryshim nga një raport mjek-pacient prej 1:2500;  

(b) infermierët janë ofrues të kujdesit të linjës së parë nëpërmjet udhëheqjes klinike në 

menaxhimin e qendrave të kujdesit shëndetësor parësor, të cilat sigurojnë mbulim universal të 

kujdesit shëndetësor; dhe 

 (c) infermierët janë reaguesit e parë nëpërmjet pranisë së tyre dhe kujdesit të dhembshur në 

qendrat e kujdesit parësor shëndetësor, duke përfshirë bërjen e ndryshimeve kritike në 

shndërrimin e qendrave të kujdesit shëndetësor parësor në qendra të kujdesit urgjent sipas 

nevojës (Nursing In Albania: A Catalytic Force In Transforming Health Professionals And 

Health Care Gennaro Rocco Phd, Rn, Faan,Dyanne Affonso Phd, And Others.).  

Përparimet e infermierisë kanë implikuar kujdes cilësor dhe profesionalizëm në Shqipëri në të 

gjithë profesionet shëndetësore nëpërmjet tre rrugëve kritike:  

https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Rocco%2C+Gennaro
https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Affonso%2C+Dyanne
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(a) edukimi profesional shëndetësor në një nivel universitar për hyrje në praktikë (që nga viti 

1999), i cili u nxit dhe u nxit nga kërkimi i infermierisë për t'u një profesion i vetërregulluar (i 

arritur në 2007)( LIGJ Nr.9718, datë 19.4.2007 “Për Urdhrin E Infermierit Në Republikën E 

Shqipërisë”);  

(b) standardet globale të kujdesit shëndetësor të nxitura nga mandati i infermierisë drejt 

autonomisë profesionale, siç arrihet nëpërmjet procedurave dhe politikave rregullatore; dhe 

 (c) iniciativat ndërprofesionale të kujdesit shëndetësor që shërbejnë si platforma 

bashkëpunuese për projekte inovative arsimore, klinike dhe kërkimore. 

 

 

 1.3 SHËRBIMI SHËNDETËSOR PARË NË ASPEKTIN E NIVELIT TË 

FORMIMIT 

Në Shqipëri ,sistemi postkomunist ende mbështetet shumë në autoritetin përfundimtar të 

mjekëve. Megjithatë, ka nevojë për infermierë kompetentë që ndërthurin aftësitë, njohuritë dhe 

vlerat profesionale me kompetencat klinike. Infermierët e këtij kalibri janë të nevojshëm për të 

luftuar rritjen e vazhdueshme të sëmundjeve jo të transmetueshme, për të adresuar nevojat e 

popullatës në plakje dhe për të kompensuar mungesën e mjekëve. Megjithëse në Serbi, ende 

nuk ka specializim të infermierëve dhe roli i tyre është i kufizuar në regjistrimin e pacientëve 

dhe ndihmën e mjekëve me shkresat. Shumica nuk janë të trajnuar për të ofruar ndonjë shërbim 

këshillimi për pacientët 

Infermieret që diplomohen sot në nivelin bachelor dhe master jane në rritje sic edhe raportohet 

cdo vit nga të dhënat statistikore te INSTAT.Ritja e nivelit të arsimimit është direkt e lidhur 

me ofrimin e një shërbimi të kënaqshëm. 

Arsimimi dhe kualifikimet që diktohen në formimin e vazhduar të detyruar përmes 

specializimeve,trajnimeve apo ëorkshop-et rrisin performancën në pune. 

Teknikat e reja dhe komunikimi konsiderohen porta e parë hyrese për të rritur besimin ndaj 

stafit .Në këtë mënyre këshillimi dhe bashkëpunimi janë të rëndësishme për kapjen e hershme 

në fazen pre-klinike të sëmundjes.Komunikimi merr prioritet per arritjen e një raporti besimi 

midis stafit dhe pacientit .Ky i fundit krijon besim dhe në këtë mënyrë rritet edhe besimi 

kundjrejt kompetencave të stafit. 

 

1.4 QENDRAT SHËNDETËSORE 

Shërbimet e ofruara në Qendrat Shendetesore kanë këto karakteristika:  

1. Shërbimet lokalizohen në zona me akses sa më të lartë për popullatën e zonës së mbulimit 

dhe organizohen për të qenë pika e parë e kontaktit me sistemin e kujdesit shëndetësor;  

2. Shërbimet e ofruara përputhen me nevojat kryesore të popullatës (diagnostikimi, 

kurimi,menaxhimi dhe parandalimi i sëmundjeve si dhe promocioni shëndetësor);  

3. Pacientët dhe familjet ndiqen nga i njëjti ekip i kujdesit shëndetësor; 

 4. Shërbimet e ofruara janë të integruara dhe bashkërendohen me nivele më të larta të 

shërbimit, të cilat ofrojnë kujdesin e specializuar sipas nevojave. Në pjesën më të madhe të 

vendit, QSh është një organizim, që përfshin disa ambulanca.Personeli i QSh (ku përfshihen 

edhe ambulancat) përbëhet nga manaxherë, mjekë, infermiere,mami dhe personel 

mbështetës.Pra shërbimet e kujdesit shëndetësor nuk ofrohen në një godinë të vetme, por 

nëpërmjet një rrjeti ofruesish të shërbimeve shëndetësore, të cilët punojnë afër komuniteteve. 

Çdo Njësi Administrative ka detyrimisht një QSh dhe çdo fshat ka një ambulancë ku shërben 

të paktën një infermiere.Drejtuesi i qendrës shëndetësore ka për detyrë të afishojë në një vend 

të dukshëm të qendrës shëndetësore dhe ambulancës orarin e funksionimit të shërbimit dhe 

tarifat e ekzaminimeve shëndetësore që kryhen me pagesë për individët e pasiguruar. 
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 Në Tiranë shërbimi është i organizuar në QSH të njesive bashkiake sipas ndarjes 

administrative të qytetit.Në qytete, disa shërbime, si këshillimorja e gruas dhe fëmijës, mund 

të vendosen e funksionojnë jashtë QSh kryesore, por janë pjesë përbërëse e kësaj qendre, sepse 

vendosen në të njëjtën ndarje administrative, i shërbejnë të njëjtës popullatë dhe kanë të njëjtin 

buxhet eadministrim. Shërbimet e ofruara nga QSh respektojnë procedurat dhe standardet e 

Ministrisë së Shëndetësisë (MSh) për të siguruar nivelet e duhura të cilësisë, efektivitetit dhe 

efiçiencës.Personeli i QSh bashkëpunon edhe me përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe 

komunitetit.Mjekësia e familjes (MF) është disiplina profesionale thelbësore rreth së cilës 

zhvillohet KShP. 

 

VLERAT NË QENDRAT SHËNDETËSORE 

 1. Dinjiteti: Trajtimi me respekt dhe konsideratë i çdo pacienti, anëtari të stafit dhe anëtari 

tëkomunitetit si dhe mirëkuptimi i ndryshimeve ndërmjet tyre;  

2. Angazhimi: Çdo anëtar i stafit është i dedikuar ndaj misionit të QSh, komunitetit në 

përgjithësi dhe çdo pacienti në veçanti;  

3. Përsosmëria: QSh arrin nivel të lartë përsosmërie në plotësimin e misionit të 

sajdukepromovuar integritetin personal e profesional, përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë 

si dhepërdorimin e njohurive dhe teknologjive bashkëkohore;  

4. Integriteti: Stafi përdor stan dartet më të larta të etikës dhe profesionalizmit si dhe siguron 

nivelin më të lartë të besimit, nëpërmjet ndershmërisë në praktikën e përditshme;  

5. Dhimbshuria: Stafi tregon vazhdimisht mirëkuptim, ndjeshmëri dhe kujdes ndaj 

pacientëve; 

 6. Bashkëpunimi: Anëtarët e stafit në QSh pranojnë të punojnë mirë me njëri-tjetrin, 

pacientët, organizmat qeveritare e jo-qeveritare, donatorët dhe komunitetin 

(https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Paketa_e_rishikuar_e_miratuar.pdf ) 
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2.RËNDËSIA E VLERËSIMIT TE SHËRBIMIT 

SHËNDETËSOR 
 

Edhe pse forcimi i shërbimeve të kujdesit parësor është prioritet i shëndetësisë 

reformat në shumë vende në të gjithë Rajonin Evropian të si dhe direktivat e OBSH-së, 

panorama e sherbimit shëndetësor dhe arsyet për reformat ndryshojnë. Në Evropën 

Perëndimore, theksi në kujdesin parësor pritet të japë një përgjigje për kostot në rritje dhe 

ndryshimi i kërkesës që rezulton nga demografia dhe tendencat epidemiologjike. Vendet e 

Evropës Qendrore dhe Lindore, si dhe ato që i përkisnin ish-Bashkimit Sovjetik, po luftojnë 

rrënjësisht për të përmirësuar performancën dhe efektivitetin e kostos së të gjithë sistemeve të 

tyre shëndetësore.Kujdesi paresor, i cili dikur nuk ishte i zhvilluar ose nuk ekzistonte në këto 

vende, tani po zhvillohet për të përmirësuar kosto-efektivitetin e sistemit të përgjithshëm dhe 

për të sjellë shërbimet shëndetësore adekuate dhe të përgjegjshme më afër popullatës. Në 

shumë prej këtyre vendeve, reformat e kujdesit shëndetësor kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë 

pjesë e ndryshimeve të thella dhe gjithëpërfshirëse në thelb per 

funksionet dhe vlerat shoqërore .Vlerësimet dhe matjet e performancës luajnë një rol gjithnjë 

e më shumë në reformat e kujdesit shëndetësor. Palët e interesuara kanë nevojë për këtë 

informacion për t'i udhëhequr ato drejt vendimeve të duhura në sistemin shëndetësor drejt 

rezultateve më të mira. Në të kaluarën, reformat nuk bazoheshin gjithmonë në prova dhe 

progresi ishte shpesh I nxitur nga argumentet politike ose interesat e grupeve të veçanta 

profesionale, e jo nga rezultatet e vlerësimeve të shëndosha.Palët e interesuara në kujdesin 

shëndetësor, duke përfshirë qeveritë, janë gjithnjë e më shumë përgjegjës për aktivitetet e tyre 

dhe kjo kërkon dëshmi, për shembull, mbi progresin e reformave. 

Përveç kësaj, ndryshimet demografike dhe epidemiologjike sjellin nevojën që sistemet 

shëndetësore të përshtaten me kërkesat e reja shëndetësore të popullsisë. Kjo kërkon vlerësimin 

e reagimit të shërbimeve shëndetësore nga pacientët. Vlerësime të tilla gjenerojnë informacion 

rreth aksesit dhe komoditetit të shërbimeve, si trajtohen pacientët nga personeli shëndetësor, si 

pacientët perceptojnë informacionin dhe komunikimin për gjendjet e tyre që mund të ndikojë 

në sjelljen dhe mirëqenien e tyre dhe sa më në fund është kujdesi i tyre menaxhuar – në nivelin 

e kujdesit parësor ose më gjerë. 

 

 

2.1MJETI I VLERËSIMIT  

Vlerësimi i kujdesit parësor dhe kuadrit të sistemeve shëndetësore 

 

Një sistem shëndetësor mund të përkufizohet si një grup i strukturuar burimesh, aktorësh dhe 

institucionet që kanë të bëjnë me financimin, rregullimin dhe ofrimin e veprimeve shëndetësore 

që ofrojnë kujdes shëndetësor për një popullsi të caktuar. Veprimi shëndetësor është konceptuar 

si çdo grup aktivitetesh qëllimi kryesor i të cilave është përmirësimi ose ruajtja e shëndetit. Të 

Objektivi i përgjithshëm i një sistemi shëndetësor është të optimizojë gjendjen shëndetësore të 

një të tërë popullsia gjatë gjithë ciklit jetësor, duke marrë parasysh vdekshmërine dhe 

paaftësinë . 

Sistemet shëndetësore synojnë të arrijnë tre objektiva themelore siç tregohet 

më poshtë. 

▪ përmirësimi i shëndetit (për shembull, status më i mirë shëndetësor dhe shëndet i 

reduktuar,pabarazitë) 

▪ rritjen e reagimit ndaj pritshmërive të popullatës,duke përfshirë: respektin për individin 

(përfshirë dinjitetin, konfidencialiteti dhe autonomia), dhe orientimi ndaj klientit 
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(përfshirë kërkesën ,vëmendjen, aksesin në shërbime, cilësinë e lehtësive bazë dhe 

zgjedhjen e ofruesit); 

▪ drejtësi e garantuar financiare (përfshirë familjet që paguajnë një pjesë të faturës 

kombëtare të shëndetësisë; dhe mbrojtjen nga rreziqet financiare që rezultojnë nga 

kujdesi shëndetësor). 

Niveli i arritjes së këtyre qëllimeve në fund të fundit pasqyron performancën e sistemin në 

tërësi. Megjithatë, pasi ka ndryshime në të dy kushtet dhe sistemet shëndetësore në të gjithë 

vendet, konteksti i vendit duhet të merret parasysh kur krahasohet performanca e sistemeve 

shëndetësore. 

Kështu, matja e performancës duhet të mbulojë të dyja arritjet e qëllimeve dhe burimet dhe 

proceset në dispozicion. 

Kuadri i performancës së sistemit shëndetësor të OBSH-së tregon se performanca përcaktohet 

nga mënyra në të cilën katër pikat e mëposhtme funksionojnë të organizuara: 

o kujdestari 

o gjenerimi i burimeve 

o financimi 

o ofrimi i shërbimit. 

 

Në të vërtetë, qasje të tjera për matjen e performancës mund të gjenden në literatura 

ndërkombëtare megjithatë, të gjitha këto përdorin njohuri të ngjashme per konceptet. Të katër 

funksionet mund të zbatohen në të gjithë sistemin shëndetësor të  cdo vendi– ose, për shembull, 

vetëm në nivelin e kujdesit parësor – me nën-specifik karakteristikat për funksionin e ofrimit 

të shërbimeve në kujdesin parësor. 

 

Fig. 1. Funksionet dhe objektivat e sistemit shëndetësor të OBSH-së 
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3.FUNKSIONET E SISTEMIT SHËNDETËSOR  

 
Rreth 930 milionë njerëz në mbarë botën janë në rrezik të bien në varfëri për shkak të 

shpenzimeve shëndetësore nga xhepi i 10% ose më shumë të buxhetit të tyre familjar. 

Rritja e ndërhyrjeve të kujdesit shëndetësor parësor (PHC) në vendet me të ardhura të ulëta dhe 

të mesme mund të shpëtojë 60 milionë jetë dhe të rrisë jetëgjatësinë mesatare me 3.7 vjet deri 

në vitin 2030. 

Arritja e objektivave kërkon një investim shtesë prej rreth 200 deri në 370 miliardë dollarë në 

vit për një paketë më gjithëpërfshirëse të shërbimeve shëndetësore. 

Në takimin e UHC të nivelit të lartë të KB në 2019, vendet u angazhuan për forcimin e kujdesit 

shëndetësor parësor. OBSH rekomandon që çdo vend të ndajë ose të rialokojë një shtesë prej 

1% të PBB-së për KSHP nga qeveria dhe burimet e financimit të jashtëm 

(https://ëëë.ëho.int/neës-room/fact-sheets/detail/primary-health-care). 

1.Kujdestaria 

Kujdesi është një funksion kryesor (por më i gjerë se rregullimi), në atë që mbikëqyr të gjitha 

funksionet bazë të sistemit shëndetësor. Ka efekte direkte dhe indirekte në rezultatet e një 

sistemi shëndetësor(The ëorld health report 2000 – Health systems: improving performance. 

Geneva, Ëorld Health Organization, 2000 (http://ëëë.ëho.int/ëhr/2000/en/ëhr00_en.pdf). . 

Kujdestaria përfshin detyrat e duke përcaktuar vizionin dhe drejtimin e politikës shëndetësore, 

duke ushtruar ndikim nëpërmjet rregullimit dhe avokimit,mbledhja dhe përdorimi i 

informacionit. Duke përfshirë tre aspekte kryesore: 

 (a) vendosja, zbatimi dhe monitorimi i rregullave për systemin shëndetësor; 

 (b) sigurimin e kushteve të barabarta për blerësit, ofruesit dhe pacientët;  

 (c) përcaktimin e drejtimeve strategjike për sistemin shëndetësor në tërësi. 

Kujdestaria mund të ndahet në gjashtë nënfunksione:  

1. -dizajni i përgjithshëm i sistemit, 

2. -vlerësimi i performancës,  

3. -përcaktimi i prioriteteve,  

4. -rregullimi,  

5. -advokimi ndërsektorial 

6. -mbrojtjen e konsumatorit (Murray C, Frenk J. World health report 2000: a step towards 

evidence-based health policy. Lancet, 2001, 357:1698-1700.) 

Shkurtimisht, kujdestaria merret me: qeverisjen ,shpërndarjen e informacionit, koordinimin 

dhe rregullimin e sistemit shëndetësor në nivele të ndryshme. 

 

2.Gjenerimi i burimeve 

Çdo nivel i një sistemi shëndetësor ka nevojë për një shumëllojshmëri të ekuilibruar burimesh 

për të funksionuar siç duhet, por këto duhet të zhvillohen (dhe zgjerohen) më tej në mënyrë që 

të mbështesin shërbimet shëndetësore me kalimin e kohës dhe në të gjithë nivelet dhe zonat 

gjeografike. 

Burimet e nevojshme përfshijnë asetet fizike (pajisjet, objektet),furnizimet e konsumit, burimet 

njerëzore dhe njohuritë/informacionet. Eshte e rëndësishme që sasia dhe cilësia e burimeve 

njerëzore të jenë në mënyrë adekuate në përputhje me kërkesën për shërbime në nivele të 

ndryshme të kujdesit shëndetësor dhe të shpërndara në mënyrë të barabartë në të gjithë 

vendin.Për të siguruar cilësinë e kujdesit, aftësitë dhe njohuritë e ofruesve të shëndetësisë duhet 

të jenë të përditësuara dhe në përputhje me zhvillimet në teknologji dhe mjekësinë e bazuar në 

dëshmi. 

Zhvillimi i politikave në lidhje me planifikimin e burimeve njerëzore (fizike),dhe kuadri 

rregullator për të siguruar cilësinë e lartë të ofrimit të shërbimit dhe konsumatorit. 
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FUNKSIONET QË KRYEN SISTEMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR  

 

Objektivat e sistemit të kujdesit shëndetësor 

• Kujdesi 

• Krijimi i burimeve 

• Financimi 

• Ofrimi i shërbimeve 

• Përgjegjshmëri 

• E drejtë (financiare) 

• kontribut 

• Shëndet 

mbrojtja bie nën funksionin e kujdestarisë – megjithatë, gjendja aktuale e çështjet që kanë të 

bëjnë me vëllimin dhe shpërndarjen e fuqisë punëtore dhe profesionale zhvillim (trajnim, 

edukim i vazhdueshëm mjekësor, kërkime, njohuri  zakonisht matet nën funksionin e 

gjenerimit të burimeve. 

Financimi 

Në përgjithësi, financimi merret me mobilizimin, akumulimin dhe alokimin e fondeve për të 

mbuluar nevojat shëndetësore të njerëzve, individualisht dhe kolektivisht,në sistemin 

shëndetësor Health systems performance: glossary [ëeb site]. Geneva, Ëorld Health 

Organization, 2001 (http://ëëë.ëho.int/health-systemsperformance/docs/glossary).Është 

përcaktuar funksioni i financimit në sistemet shëndetësore nga Murray dhe Frenk.Si “procesi 

me të cilin mblidhen të ardhurat nga burimet parësore dhe dytësore, të akumuluara në grupet e 

fondeve për aktivitetet e ofruesve”. Mund të dallohen tre nënfunksione: 

mbledhjen e të ardhurave, bashkimin e fondeve dhe blerjen.  

Mjetet e mbledhjes së të ardhurave mobilizimi i fondeve nga burimet parësore (familjet, firmat) 

dhe burimet dytësore (qeveritë, agjencitë donatore). Ka një numër mekanizmash përmes të 

cilëve mund të mobilizohen fondet, të ndryshme sipas shëndetit konteksti i sistemeve, p.sh. 

pagesa nga xhepi, sigurim vullnetar i vlerësuar nga të ardhura, sigurim vullnetar i vlerësuar 

sipas rrezikut, sigurim i detyrueshëm, i përgjithshëm taksat, taksat e dedikuara, donacionet nga 

organizatat joqeveritare dhe transferta nga agjencitë donatore. Për të ndarë dhe zvogëluar 

rreziqet shëndetësore, fondet mund të grumbullohen përmes formave të ndryshme të sigurimit 

shëndetësor. Ndarja e fondeve për të mbuluar shpenzimet (stafi, materialet e qëndrueshme dhe 

shpenzimet e funksionimit) ndërhyrjet e veçanta të shërbimit shëndetësor nga ofruesit 

shëndetësorë (institucional apo individual).Mënyra se si janë organizuar dhe ekzekutuar këto 

nënfunksione ka ndikim në aksesin në shërbimet shëndetësore. 

 

Ofrimi i shërbimit 

 

Ofrimi i shërbimit përfshin përzierjen e inputeve të nevojshme për procesin e prodhimit brenda 

një mjedisi organizativ specifik që çon në ofrimin e ndërhyrjeve për shëndetin.Ajo ka të bëjë 

me shërbimet parandaluese, kurative dhe rehabilituese. U ofrohet pacientëve individualë dhe 

shërbimeve që synojnë një popullsi më të madhe (p.sh. edukimi shëndetësor, promovimi) 

përmes institucioneve publike dhe private. 

 

Korniza e Vlerësimit të Kujdesit Parësor 

 

Karakteristikat e kujdesit parësor ndryshojnë nga vendi në vend dhe ka përkufizime të 

ndryshme të asaj që përbën kujdesin parësor. 

Megjithatë, një sistem gjithëpërfshirës ose i mirë-zhvilluar i kujdesit parësor ka karakteristikat 

e mëposhtme Kelley E, Hurst J. Health care quality indicators project. Conceptual framework 
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paper. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006 (OECD Health 

Working papers no. 23) (http://www.oecd.org/dataoecd/1/36/36262363.pdf) : 

“Kujdesi parësor është ai nivel i një sistemi shëndetësor që ofron hyrje në sistem për të gjithë 

nevojat dhe problemet e reja, ofron kujdes të përqendruar te personi (jo i orientuar nga 

sëmundjet). Ofron kujdes në kohë për të gjitha, edhe në kushte të pazakonta,koordinon ose 

integron kujdesin e ofruar diku tjetër .” 

 

 

3.1KUPTIMI I KATËR KARAKTERISTIKAVE KRYESORE TË NJË SISTEM 

KUJDESI TË MIRË 

 

1.Qasja në shërbime 

Në përgjithësi, qasja në shërbimet shëndetësore mund të përkufizohet si lehtësia me të cilën 

sigurohet kujdesi shëndetësor. Përndryshe, mund të përkufizohet si aftësia për të marrë kujdes 

ku dhe kur është e nevojshme” Health Evidence Netëork. Ëhat are the arguments for 

community-based mental health care? Annex 2. Key principles for balanced community-based 

mental health services [ëeb site]. Copenhagen, ËHO Regional Office for Europe, 2004 

(http://ëëë.euro.ëho.int/HEN/Syntheses/mentalhealth/20030903_1). Ka të ndryshme barrierat 

e natyrës fizike, psikologjike, socio-kulturore ose financiare që mund kufizojnë aksesin. Të 

përfshira në skemën PCET janë, për shembull, kufizimet gjeografike (distanca dhe shpërndarja 

e praktikave të përgjithshme = 

aksesi gjeografik), dhe faktorët që lidhen me organizimin e praktikave të kujdesit parësor (orët 

e punës së zyrës, konsultimet në distancë, afatet kohore = aksesi organizativ), si dhe kostot e 

bëra nga pacientët (ndarja e kostos, bashkëpagesat = akses financiar). 

 

2.Vazhdimësia e shërbimeve 

Një tipar i rëndësishëm i kujdesit parësor është se ndërhyrjet e kujdesit shëndetësor duhet të 

jenë të përshtatura për nevojat e kujdesit shëndetësor të pacientëve për një periudhë dhe mbulim 

më të gjatë episodet e njëpasnjëshme të kujdesit/trajtimit. Një përkufizim i përgjithshëm i 

vazhdimësisë janë: 

- Kujdestaria 

- Përgjegjshmëria 

- Burimet 

- Brezat 

- Financimi & motivimi 

- Ofrimi i shërbimeve të kujdesit parësor 

- Gjithëpërfshirja 

- Aksesi në shërbime  

- Vazhdimësia e kujdesit 

 

Koordinimi i kujdesit “vazhdim nga një vizitë në tjetrën” (Starfield B et al. Continuity and 

coordination in primary care: their achievement and utility. Medical Care, 1976, 14:625–636.) 

të ofruesve të ndryshëm të kujdesit shëndetësor. Ajo përshkruhet si “aftësia  relevante në 

shërbime për të ofruar ndërhyrje që janë ose koherente në afat të shkurtër të dyja brenda dhe 

ndërmjet ekipeve (vazhdimësi ndërseksionale), ose janë të pandërprera seri kontaktesh për një 

periudhë afatgjatë (vazhdimësi gjatësore)” 

Mund të dallohen disa nivele të vazhdimësisë (Saultz JW. Defining and measuring 

interpersonal continuity of care. Annals of Family Medicine, 2003, 1:134–143), 

http://www.oecd.org/dataoecd/1/36/36262363.pdf
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së pari, informacion në vazhdimësi që lidhet me një trup të organizuar të historisë mjekësore 

dhe sociale për çdo pacient, të aksesueshëm për çdo profesionist të kujdesit shëndetësor që 

kujdeset për të pacientit.  

Së dyti, ka vazhdimësi gjatësore, e cila tregon për një specifikë vendndodhja ku një pacient 

zakonisht merr kujdes shëndetësor nga një organizëm ekip ofruesish në një mjedis të 

aksesueshëm dhe të njohur.  

Së treti, vazhdimësia ndërpersonale, e cila përkufizohet si një marrëdhënie personale e 

vazhdueshme ndërmjet pacientit dhe ofruesit të kujdesit, karakterizohet nga besimi personal 

dhe respekt.Për më tepër, (Reid et al. Reid R, Haggerty J, McKendry R. Defusing the 

confusion: concepts and measures of continuity of healthcare. Ottaëa, Canadian Health 

Services Research Foundation, 2002 

(http://www.chsrf.ca/funding_opportunities/commissioned_research/projects/pdf/ 

defusing_e.pdf ) shtoi një nivel tjetër, domethënë,vazhdimësia e menaxhimit: ofrimi i 

shërbimeve në kohë dhe plotësuese brenda një plani të përbashkët menaxhimi. 

 

3.Koordinimi i dorëzimit 

 

Veçanërisht sepse kujdesi parësor është pika hyrëse në kujdesin shëndetësor dhe shpesh 

shërben një funksion të mbajtjes së portës në nivele të tjera të kujdesit, koordinimin e shërbimet 

në nivelin e kujdesit parësor është një element i rëndësishëm përcaktues në përgjegjshmërinë e 

ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe të sistemit shëndetësor si një e tërë. Potenciali për 

probleme në koordinim janë veçanërisht të dukshme në ndërlidhjen ndërmjet kujdesit parësor 

dhe dytësor, ose ndërmjet kujdesit kurativ dhe shërbime të tjera (shëndetit publik) në fushën e 

promovimit të shëndetit( Boerma WGW. Coordination and integration in European primary 

care. In: Saltman RB, Rico A, Boerma WGW, eds.Organizational reform in European primary 

care. Maidenhead, Open University Press, 2006 

(http://www.euro.who.int/Document/E87932_chapt1.pdf).  

Përkufizimi i përgjithshëm i koordinimit është “një teknikë e ndërveprimit shoqëror ku procese 

të ndryshme konsiderohen njëkohësisht dhe rregullohet evolucioni i tyre për përfitimin optimal 

të së tërës”. Më konkretisht, mund të përcaktohet si “një karakteristikë shërbimi që rezulton në 

plane koherente trajtimi për individin pacientët. Çdo plan duhet të ketë qëllime të qarta dhe të 

nevojshme dhe efektive ndërhyrjet, as më shumë e as më pak. Koordinimi ndërsektorial 

nënkupton koordinimi i informacionit dhe shërbimeve brenda një episodi kujdesi. 

Koordinimi gjatësor i referohet ndërlidhjeve ndërmjet anëtarëve të stafit dhe agjencitë për një 

episod më të gjatë trajtimi.Dimensione të ndryshme të koordinimit përfshijnë bashkëpunimin 

brenda të njëjtit praktikë kujdesi parësor, brenda të njëjtit nivel ndërmjet ofruesve të kujdesit 

parësor (p.sh. mjekët e përgjithshëm, infermierët, fizioterapistët, etj.)dhe ndërmjet kujdesit 

parësor dhe niveleve të tjera të kujdesit nëpërmjet sistemeve të referimit. 

 

4.Gjithëpërfshirja 

 

Gjithëpërfshirja mund të përkufizohet si shkalla në të cilën një gamë e plotë e shërbimeve 

ofrohen drejtpërdrejt nga një mjek i kujdesit parësor ose nga një tjetër ofrues ose të rregulluar 

në mënyrë specifike diku tjetër .Në mjedisin e kujdesit parësor, gjithëpërfshirja i referohet faktit 

që përfshihen shërbimet kurative, kujdesi rehabilitues dhe mbështetës, si dhe promovimi i 

shëndetit dhe parandalimi I sëmundjes. Gjithëpërfshirja e shërbimeve nuk manifestohet vetëm 

në gamën specifike të shërbimeve të ofruara, por gjithashtu i referohet kushteve të punës, 

objektet dhe pajisjet, si dhe niveli i aftësive të ofruesit të shërbimit parësor shëndetësor. Përveç 

kësaj,orientimi i punonjësve të kujdesit parësor në komunitet  luan një rol të rëndësishëm.  
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4.PËRCAKTUESIT E KËNAQËSISË SË PACIENTIT NE KUJDESET 

SHËNDETËSORE. 
 

4.1MODELI DONABEDIAN.  

Ky model u krijua për herë të parë në vitin 1966, ne Universitetin e Michiganit, nga mjeku dhe 

kërkuesi në shërbimet shëndetsore, Avedis Donabedian. Edhe pse ka shume modele të tjera të 

vlerësimt të cilësisë së kujdesit shëndetsor, ky model vazhdon ende të jetë dominues mbi të 

tjerët (Solberg, LI, Mosser, G and McDonald,S (1997)The three faces of performance 

measurement: improvement, accountability and research,The Joint Commission Journal on 

Quality Improvement, Mar: 23(3):135        

47.);Researchgate.net/publication/279499157_Improving_quality_of_perinatal_care_through

_clinical_audit_a_study_from_a_tertiary_hospital_in_Dar_es_Salaam_Tanzania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një model Donabedian supozon ekzistencën e tre faktorëve thelbësorë në vlerësimin e cilësisë 

- strukturës, procesit dhe rezultatit - dhe ndoshta një marrëdhënie shkakësore midis tyre. Për 

Donabedian (2005), struktura përkufizohet si vendet ku kryhet kujdesi mjekësor dhe 

instrumentet e secilit produkt dhe mund të përfshijë veçoritë e sistemit, ofruesit të shërbimit 

ose pacientit.  

Procesi i referohet grupit të aktiviteteve që zhvillohen, nga njëra anë, midis profesionistëve 

dhe, nga ana tjetër, midis profesionistëve dhe pacientëve. Ai përfshin aspekte teknike dhe 

ndërpersonale.  

Rezultatet janë pasojat për shëndetin dhe mirëqenien e individëve dhe shoqërisë (Donabedian, 

1980) dhe përfshijnë rezultatet klinike, cilësinë e jetës dhe kënaqësinë me kujdesin e ofruar. 

Është e rëndësishme të dihet nëse të tre faktorët lidhen në të njëjtin drejtim, në drejtime të 

kundërta, ose nëse nuk lidhen fare. Për ta ilustruar këtë, perceptimi që infermierët kanë për 

aspektet strukturore mund të jetë përgjithësisht pozitiv, por i njëjti qëndrim favorizues mund të 

mos shtrihet në procese dhe rezultate. Strukturat mund të shihen si të mira, por proceset dhe 

rezultatet mund të lënë shumë për të dëshiruar. Nëse, nga ana tjetër, perceptimi pozitiv shtrihet 

në të tre faktorët, atëherë ata të gjithë duhet të lidhen pozitivisht 

(https://ëëë.researchgate.net/publication/286764146_A_Donabedian_Model_of_the_Quality_

of_Nursing_Care_From_Nurses'_Perspectives_in_a_Portuguese_Hospital_A_Pilot_Study). 

Vlerësimi I cilësisë së 

shërbimit 

struktura procesi rezultati 

Stafi 

Pajisjet 

Udhëzimet 

Furnizimet 

Bashkëveprimi 

Investigimi 

Ekzaminimi/trajtimi 

Këshillimi 

 

Morbiditeti 

Mortaliteti 

Kënaqësia 
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4.2MODELI PDSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = Plan 

D (do)= Bëj 

S = Studim 

A (act)= Vepro 

 

 Planifikimi: Përcaktojmë situatën ose sistemin aktual. 

 

 Mblidhni të dhëna për të përshkruar proceset siç janë duke punuar aktualisht. 

 Identifikoni shkaqet e variacionit ose problemeve dhe zhvilloni teori për t'i trajtuar ato. 

 Përcaktoni në mënyrë specifike atë që po përpiqeni të arrini. 

 Përfitoni nga palët kryesore të interesuara. 

 Identifikoni mënyrat për të kundërshtuar rezistencën ndaj ndryshimit. 

 Hartoni një plan komunikimi. 

 Plotësoni fletën e punës “Plani si të zbatohet”. 

 

Berja: 

 

Pasi të jetë zhvilluar një plan konciz dhe real, është koha për ta vënë në praktikë planin. Ekipi 

kryen hapat e planit të projektit dhe mbledh informacion që tregon se sa mirë ka vazhduar 

ndërhyrja. Edhe planet më të mira, më të menduarit ka të ngjarë të kenë nevojë për një rinovim 

të vogël, kështu që jini gati të modifikoni planin tuaj nëse është e nevojshme. 

 

Studimi:  

 

Tani që ndërhyrja është zbatuar dhe kohë e mjaftueshme që ndërhyrja të hyjë në fuqi është 

dhënë, ekipi juaj duhet të marrë kohë për të shqyrtuar dhe vlerësuar rezultatet. Fokusi kryesor 

i 

ky hap është i orientuar drejt ekipit që analizon të dhënat, i krahason ato me rezultatet e 

parashikuara, dhe duke përmbledhur mësimet e nxjerra nga kryerja e ciklit. Në fund të fundit, 

skuadra është e ngarkuar me duke vlerësuar efektivitetin e ndërhyrjes dhe duke vendosur nëse 

ndërhyrja duhet të mbahet,  rafinohet ose braktiset. 

 

Veprimi  

 

Vendosim per të gjithë hapat që do ndjekim dhe ne këtë pikë I qëndrojmë besnik planeve të 

ngriktura në hapat e mëparshem. 

Plani I përmirësimit prej 5 pikash FOCUS 

Act                     Plan 

                    

Study                Do 
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F ( find)= Gjeni një problem 

O = Organizoni një ekip 

C (Clarify)= Sqaroni problemin 

U (understand)= Kuptoni një problem 

S (select)= Zgjidh një prej alternativave me te mira 

 

4.3MODELET SHËNDETËSORE MË TË SUKSESSHME NË BOTË PËR 

SHËNDETËSINË. 

 

1.Modeli Beveridge 

I zhvilluar në vitin 1948, nga Sir Ëilliam Beveridge në Mbretërinë e Bashkuar, modeli 

Beveridge shpesh centralizohet nëpërmjet krijimit të një shërbimi shëndetësor kombëtar. Ose, 

në rastin e Mbreteruse se Bashkuar, Shërbimi Shëndetësor Kombëtar. 

 

Në thelb, qeveria vepron si paguesi i vetëm, duke hequr të gjithë konkurrencën në treg për të 

mbajtur kostot të ulëta dhe për të standardizuar përfitimet. Si paguesi i vetëm, shërbimi 

shëndetësor kombëtar kontrollon se çfarë mund të bëjnë ofruesit "në rrjet" dhe çfarë mund të 

paguajnë. 

 

Financohet nga taksat, nuk ka tarifa nga xhepi për pacientët apo ndonjë ndarje kostoje. Të 

gjithëve që janë qytetarë taksapagues i garantohet i njëjti akses në kujdes dhe askush nuk merr 

një faturë mjekësore. 

Një kritikë e modelit Beveridge është rreziku i tij i mundshëm i përdorimit të tepërt. Pa 

kufizime, qasja falas mund t'i lejojë pacientët të kërkojnë shërbime të kujdesit shëndetësor që 

janë të panevojshme ose të kota. Rezultati do të ishte rritja e kostove dhe taksat më të larta. 

Megjithatë, kjo është arsyeja pse shumë prej këtyre sistemeve kanë rregullore për të menaxhuar 

përdorimin dhe fushatat parandaluese proaktive. 

ka edhe kritika rreth financimit gjatë një gjendje të jashtëzakonshme kombëtare. Pavarësisht 

nëse është një luftë apo një krizë shëndetësore, aftësia e një qeverie për të ofruar kujdes 

shëndetësor mund të rrezikohet me rritjen e shpenzimeve ose zvogëlimin e të ardhurave 

publike. Mbetet për t'u parë nëse do të jetë kështu si rezultat i pandemisë COVID-19. 

Përdoret nga Mbretëria e Bashkuar, Spanja, Zelanda e Re, Kuba, Hong Kongu dhe 

Administrata e Shëndetit të Veteranëve në SHBA. 

 

2. Modeli Bismark 

 

Modeli Bismarck u krijua afër fundit të shekullit të 19-të nga Otto von Bismarck si një formë 

më e decentralizuar e kujdesit shëndetësor. 

 

Brenda modelit Bismarck, punëdhënësit dhe punonjësit janë përgjegjës për financimin e 

sistemit të tyre të sigurimeve shëndetësore nëpërmjet "fondeve të sëmundjes" të krijuara nga 

zbritjet e listës së pagave. Planet e sigurimit privat mbulojnë gjithashtu çdo person të punësuar, 

pavarësisht nga kushtet paraekzistuese dhe planet nuk janë të bazuara në fitim. 

 

Ofruesit dhe spitalet janë përgjithësisht private, megjithëse siguruesit janë publikë. Në disa 

raste, ekziston një sigurues i vetëm (Francë, Kore). Vende të tjera, si Gjermania dhe Republika 

Çeke, kanë shumë sigurues konkurrues. Megjithatë, qeveria kontrollon çmimet, ashtu si në 

modelin Beveridge. 
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Ndryshe nga modeli Beveridge, modeli Bismarck nuk ofron mbulim shëndetësor universal. 

Kërkon punësim për sigurimet shëndetësore, ndaj burimet e veta i shpërndan atyre që 

kontribuojnë financiarisht. Kritika kryesore e modelit Bismarck është se si të sigurohet kujdesi 

për ata që nuk janë në gjendje të punojnë ose nuk mund të përballojnë kontributet, duke 

përfshirë popullsinë në plakje dhe çekuilibrin midis pensionistëve dhe punonjësve.Përdoret nga 

Gjermania, Belgjika, Japonia, Zvicra, Holanda, Franca dhe disa plane të kujdesit shëndetësor 

të bazuara në punëdhënës në SHBA. 

 

3.Modeli Kombetar I Sigurimeve Shendetesore 

Modeli kombëtar i sigurimeve shëndetësore ndërthur aspekte të ndryshme si të modelit 

Beveridge ashtu edhe të modelit Bismarck. Së pari, si modeli Beveridge, qeveria vepron si 

paguesi i vetëm për procedurat mjekësore. Megjithatë, si modeli Bismarck, ofruesit janë 

privatë. 

Modeli kombëtar i sigurimeve shëndetësore drejtohet nga ofruesit privatë, por pagesat vijnë 

nga një program sigurimi i drejtuar nga qeveria që paguan çdo qytetar. Në thelb, modeli 

kombëtar i sigurimit shëndetësor është sigurim universal që nuk sjell fitim ose mohon 

pretendimet. 

Meqenëse nuk ka nevojë për marketing, asnjë motiv financiar për të mohuar pretendimet dhe 

asnjë shqetësim për fitim, është më e lirë dhe shumë më e thjeshtë për t’u aplikuar. Ky ekuilibër 

midis privatit dhe publikut u jep spitaleve dhe ofruesve më shumë liri pa kompleksitetin 

zhgënjyes të planeve dhe politikave të sigurimit. 

Kritika kryesore e modelit kombëtar të sigurimit shëndetësor është potenciali për lista të gjata 

pritjeje dhe vonesa në trajtim, të cilat konsiderohen si një çështje serioze e politikave 

shëndetësore. 

Përdoret nga Kanadaja, Tajvani dhe Koreja e Jugut dhe e ngjashme me Medicare në SHBA. 

4.Modeli paguaj nga xhepi 

Modeli nga xhepi është modeli më i zakonshëm në zonat dhe vendet më pak të zhvilluara ku 

nuk ka burime të mjaftueshme financiare për të krijuar një sistem mjekësor si tre modelet e 

mësipërme. 

Në këtë model, pacientët duhet të paguajnë për procedurat e tyre nga xhepi. Realiteti është se 

të pasurit marrin kujdes mjekësor profesional dhe të varfërit jo, përveç nëse ata mund të gjejnë 

disi para të mjaftueshme për të paguar për të. Kujdesi shëndetësor ende drejtohet nga të 

ardhurat. 

Përdoret nga zonat rurale në Indi, Kinë, Afrikë, Amerikën e Jugut dhe popullata të pasiguruara 

ose të pasiguruara në SHBA. 

 

Kujdesi shëndetësor do të vazhdojë të jetë temë debati dhe shqetësimi për shkak të pasojave të 

pandemisë COVID-19. Pasi të qetësohet situata duhet të ketë një bisedë kuptimplotë mbi 

reformat e nevojshme që përfshijnë ofruesit, sistemet, paguesit dhe qeverinë. Kjo bisedë duhet 

të përfshijë një ekzaminim të plotë të pikave të forta dhe të dobëta të këtyre modeleve globale, 

në mënyrë që ata të mund të informojnë politikat e reja të kujdesit shëndetësor dhe në fund të 

ndërtojnë një model që mund të funksionojë për të gjithë(Value Chain Management to 

Implement Post–Covid-19 Health Care Strategy Michael E. Porter, PhD, MBA, Junaid Nabi, 

MD, MPH, Thomas H. Lee, MD, MSc DOI: 10.1056/CAT.21.0302 ) 

 

4.Modeli shëndetësor për Shqipërinë 

Sistemi shëndetësor në Shqipëri është kryesisht publik, ndërsa praktika private është e kufizuar 

në sektori i vogël i tregut. 

Ligji shqiptar garanton akses të barabartë në kujdesin shëndetësor për të gjithë qytetarët. 

Kujdesi shëndetësor publik në Shqipëri është ofruesi kryesor i promovimit të shëndetit, 
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parandalimit, diagnostifikimi dhe trajtimet për popullatën e Shqipërisë. Kryesisht, Qeveria e 

Shqipërisë financon sistemin shtetëror të kujdesit shëndetësor. 

Spitalet në Shqipëri ndodhen kryesisht në zonat urbane si Tirana dhe Durrësi, megjithatë, pjesa 

më e madhe e popullsisë së vendit jeton në fshat, dhe nuk ka të mjaftueshëm qendra për të 

mbështetur të gjithë, duke krijuar një çekuilibër në sistemin mjekësor në ofrimin e kujdesit 

shëndetësor për këtë popullsi. Në Tiranë apo qytete të tjera të mëdha, kapaciteti i qendrave 

shëndetësore është më i madh në kuptimin e personelit mjekësor dhe  disa  shërbimeve  të  

veçanta,  të  tilla  si:  konsultori  i  fëmijës  dhe  gruas.(VKM 405,date 20.05.2020). 

Kujdesi shëndetësor parësor bazohet në kujdesin për njerëzit dhe jo në sëmundjet specifike. 

Nën sistemin e kujdesit shëndetësor publik në Shqipëri,pacientët kanë një zgjedhje për t'u 

regjistruar te mjeku I familjes. Për të vizituar ndonjë mjek specialist, pacientëve u kërkohet të 

marrin një rekomandim nga mjeku I familjes. Kjo ka rezultuar në mungesën e besimit të 

pacientëve në aftësitë e mjekëve të përgjithshëm dhe shumë shpesh pacientët,anashkalojnë 

mjekët e përgjithshëm dhe do të shkojnë drejtpërdrejt te specialisti. Ministria e Shëndetësisë 

është përpjekur që t’i jepte fund kësaj duke rivendosur sistemin e vjetër të referimit të mjekut 

të përgjithshëm duke futur tarifa për të parandaluar shmangien e mjekut të përgjithshëm. 

Qendrat shëndetësore dhe pikat ambulatore janë të shpërndara në mënyrë të pabarabartë në 

mbarë  vendin,  ku  qytetet  e  mëdha  kanë  qendra  shëndetësore  që  mbulojnë  një  popullate 

dhjetëfish më të madhe në krahasim me qendrat në zonat rurale.  
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5.STRATEGJIA PER MENAXHIMIN E SHERBIMIT PARESOR 

 

Strategjia Ministria e Shëndetësisë shqiptare 2021-2030 në një zë të vecantë në trajtimin e 

pikave që synon të arrije I ka dhënë rëndësi përmirësimit të shërbimit të ofruar nga qendrat 

shëndetësore si dhe duke njohur mungesën e burimeve njerëzore dhe sfidat e disponueshmërisë 

së shërbimeve në zonat rurale dhe zona të tjera të vështira për t’u arritur, do të krijohet një 

Program i ri Kombëtar i Mjekësisë Lëvizëse, i cili do të ndihmojë në sjelljen e vazhdueshme 

të kujdesit shëndetësor parësor dhe shërbimeve të zgjedhura të kujdesit të specializuar në zona 

të tilla. vazhdimësia e kujdesit duhet të përmirësohet, njerëzit duhet të marrin kujdes në nivelin 

e duhur të kujdesit dhe pa pengesa për akses në kujdesin financiar ose kujdes tjetër, ndërsa 

performanca e përgjithshme e sistemit shëndetësor në prodhimin e rezultateve shëndetësore 

dhe përmirësimin e kënaqësisë së popullatës me shërbimet duhet të rritet duke maksimizuar 

rezultatin për burimet e disponueshme. 

Për të realizuar këto potenciale, të gjitha qendrat shëndetësore të kujdesit shëndetësor parësor 

duhet të ofrojnë shërbime të ndryshme si: (i) diagnostikimi dhe kujdesi për sëmundjet akute; 

(ii) monitorimi, promovimi i shëndetit dhe parandalimi i vazhdueshëm i sëmundjeve; (iii) 

diagnostikimi, trajtimi dhe menaxhimi i sëmundjeve kronike dhe sëmundjeve të shumta (me 

mbështetjen e specialistëve në raste të rënda); (iv) operacione dhe procedura të vogla, si dhe 

kujdes urgjent bazë, veçanërisht në zonat rurale dhe të vështira për t’u arritur; (v) monitorimi 

dhe menaxhimi i shtatzënive normale; (vi) monitorimi dhe kujdesi bazë për foshnjat, fëmijët 

dhe adoleshentët. 

Përmbushja e të gjitha këtyre detyrave kërkon fuqizimin e kapaciteteve të profesionistëve të 

kujdesit shëndetësor në kujdesin parësor, përfshirjen e stafit shtesë ndihmës (p.sh., 

fizioterapistë, specialistë të shëndetit mendor, punonjës të kujdesit social, psikologë, etj.), si 

dhe fuqizimin e platformës së infrastrukturës dhe pajisjeve për ofrimin e shërbimeve.  

Në këtë të fundit, dhjetë (10) qendra model të mjekësisë familjare do të krijohen dhe do të 

funksionojnë me shërbime të integruara socio-shëndetësore, shërbime të dedikuara të shëndetit 

mendor, si dhe shërbime të dedikuara për fëmijët dhe të rinjtë, shërbime rehabilitimi dhe 

kujdesi paliativ brenda vitit 2024. 

Fatkeqësisht, Coronavirusi i ri përfshiu botën që nga dhjetori 2019(ËHO statistics). Për herë të 

parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) shpalli COVID-19 si pandemi më 12 mars, 

2020 dhe Shqiperia pati rastin e parë pozitiv me COVID-19 10 mars 2020 Instituti I Shendetit 

Publik). Për të trajtuar pandeminë, qeveria e Shqiperisë  mori disa masa duke përfshirë 

përgatitjen e institucioneve shëndetësore që iu shërbejnin plotësisht pacientëve me COVID-19, 

duke organizuar ekipet që lehtësonin kontrollin dhe parandalimin e sëmundjes në nivele të 

ndryshme, duke shpallur gjendjen e jashtëzakonshme,përgatitja e qendrave të izolimit dhe 

karantinës dhe krijimi ndërgjegjësimi nëpërmjet metodave dhe burimeve të ndryshme 

mobilizimi nga organe të ndryshme për të mbështetur të pambrojturit. Është e qartë se COVID-

19 solli një tendosje shtesë për sistemi shëndetësor i vendeve të botës. Shqipëria duke qenë një 

nga vendet në zhvillim që përpiqet të trajtojë nevoja të ndryshme të njerëzve të saj.Cështja 

bëhet më e ndërlikuar për vende si Shqipëria ku nëse gjatë shërbimit normal pa situata të 

ndërlikuara pandemie , sistemi shëndetësor nëse nuk ofron shërbime shëndetësore bazë dhe të 

rregullta në mënyrë adekuate për qytetarët e tyre në situata normale,pjesa e pandemisë mbetet 

nje sfidë kombëtare dhe emergjente.  
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Nevoja shëndetësore e vendit u rrit ne momentin e ardhjes së pandemisë.Materialet e 

nevojshme për përballimin e situatës ishin të pakta në numer ,aq sa ventilatoret mekanik qe 

kishte ne total Spitali kryesisht në repartin e kardiokirurgjisë ishin vetëm 140 cope, për të 

paktën rreth tre million banore qe jetojne ne territorin e Republikës së Shqipërise.Shëndrrimi I 

disa spitaleve rajonale si vende të posacme për te marrë trajtimin shëndetësi dhe kryerja e 

analizave përkatëse ne qendrat shëndetësore si një lloj depisitmi ,shërbyen gjatë për te 

përmiresuar shërbimin shëndetësor. Porta hyrese e filtrimit dhe ndarjes se ku duhet të shkonte 

pacienti gjatë kohës së infektimit me virus,rriti bashkepunimin midis llojeve të 

shërbimeve.Pacienti duhej vendosur në qendër të vëmëndjes si një e drejtë humane por si një 

detyrë për të ruajtur popullatën e shëndetshme nga rreziku I infektimit. 

 Një skenar i keq është se profesionistët shëndetësorë, të cilët konsiderohen si shtylla 

e sistemit shëndetësor, janë ndër grupet që përballen me mungesën e mjeteve dhe vështirësite 

që ka profesioni. Vitet e fundit, duke qënë se ka mungesë te stafit mjekësor politikat 

shëndetësore janë fokusuar në investimin në burimet njerëzore. Treguesit shënojnëtë dhëna falë 

punësimeve të reja, nga 1.1 mjek për 1000 banorë në vitin 2013 duke e rritur në 1.9 numrin e 

mjekëve për 1000 banorë(http://infermierepershqiperine.al/shpallje). Sipas platformës 

dixhitale të portalit “Infermierë për Shqipërinë” dhe “Mjekë për Shqipërinë”,janë punësuar 

aktualisht që nga fillimi i këtij portali rreth 1200 mjekë të përgjithshëm dhe specialistë të 

punësuar në 4 vitet e fundit dhe 3800 infermierë janë punësuar nëpërmjet portalit “Infermierë 

për Shqipërinë”.  

Në përgjithësi, Shqipëria ka nevojë për hartimin e strategjisë gjithëpërfshirëse kombëtare të 

burimeve njerësore për shëndetin. Konkretisht, me transformimin e kujdesit shëndetësor (p.sh., 

ndryshimi i roleve të KSHP-së, kujdesi ambulator dhe spitalor i specializuar, zgjerimi i 

rehabilitimit dhe kujdesit afatgjatë, fuqizimi i kujdesit në komunitet, fokusi i fortë në kujdesin 

e integruar të përqendruar te personat), detyrat e profesionistëve ekzistues duhet të ndryshojnë 

ndjeshëm, përmes gjenerimit te shumë roleve në kujdesin shëndetësor, duke kërkuar 

profesionistë  në menaxhim që mund të mos jenë gjithmonë mjekësorë.( Strategjia 2021-2030)

  

Mekanizmat, burimet dhe kapacitetet duhet të fuqizohen për të krijuar një sistem gatishmërie, 

zbulimi dhe reagimi më të fortë, më të koordinuar dhe me burime më të mira në Shqipëri.  

Mbështetur në rekomandimet më të mira të OBSH-së(OBSH, 2017, Një kuadër strategjik për 

gatishmërinë në raste emergjence, ISBN 978-92-4-151182-)Kuadrit Strategjik për 

gatishmërinë në raste emergjente, mbetet prioritet: 

(I) Fuqizimi i gatishmërisë së vendit dhe komunitetit në raste emergjence në mënyrë që 

të sigurohet një përgjigje në kohë, efikase dhe efektive ndaj ngjarjeve duke 

përfshirë: shpërthimet lokale dhe kombëtare të sëmundjeve infektive që kanë 

potencial për të kaluar kufijtë; epidemitë dhe pandemitë; si dhe lloje të tjera 

emergjencash që shkaktohen nga rreziqet natyrore, teknologjike dhe shoqërore që 

mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në shëndetin e njerëzve dhe në shoqëri; 

(II) Mbështetja për prioritizimin e burimeve financiare dhe burimeve të tjera për 

gatishmërinë e komunitetit dhe vendit në raste emergjence dhe mobilizimin e rritjes 

së investimeve vendase dhe ndërkombëtare në këtë fushë. 

Gatishmëria, reagimi në raste emergjence dhe shërbimet emergjente bashkojnë përpjekjet dhe 

burimet për t’iu përgjigjur shpejt nevojave të përbashkëta strategjike. Përvojat e fundit të 
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lidhura me COVID-19 në Shqipëri (dhe globalisht), si dhe pasojat e tërmetit në Shqipëri kanë 

treguar se gatishmëria dhe reagimi emergjent në Shqipëri ka nevojë për fuqizim .  

Qasja e përgjithshme në këtë fushë të strategjisë shëndetësore bazohet në një sekuencë 

parandalimi, përgatitjeje, reagimi dhe rindërtimi për të cilën duhet të hartohen dhe zbatohen 

aktivitete, procese, role dhe burime. 

Sipas kërkesave ligjore për përmbushjen e detyrave në përputhje me rregulloret dhe 

respektimin e protokolleve infermierore.Infermieri I cili ofron shërbim pranë qendrave të 

shëndetit parësor duhet: 

- Kryejë vizitat detyrueshme e kontrollit në shtëpi,  

- mjeku dhe infermieri/mamia QSH organizon vizita të veçanta në familje, me fëmijë me nevoja 

të veçanta të cilat përcaktohen individuale sipas vlerësimit që bën mjeku dhe 

infermierja/mamia e qendrës që mbulon shërbimin 

- Ndjek dhe mbështet prindët lidhur me procesin e rritjes dhe zhvillimit të fëmijës;  

-Diskuton, informon dhe mbështet prindërit, kujdestarët e fëmijës lidhur më rëndësinë e 

ushqyerjes në veçanti ushqyerjes me gji, ushqyerjes plotësuese, ushqyerjes së fëmijëve të 

vegjël.Monitoron në vazhdimësi rritjen e fëmijeve të vegjël duke respektuar kalendarin e 

vaksinimit kombëtar ( Paketa baze e sherbimeve ne kujdesin paresor shendetesor) 

 

 

5.1TË DREJTAT DHE DETYRAT E PACIENTIT (KARTA E TE DREJTAVE TE 

PACIENTIT ) .  

E drejta për:  

1. Akses në shërbimin shëndetësor;  

2. Besueshmëri dhe intimitet në QSh; 

 3. Informim;  

4. Referim për vizitë më të kualifikuar, kur ka nevojë;  

5. Zgjedhje të mjekut të familjes në KShP një herë në vit; 

 6. Kujdes të vazhdueshëm;  

7. Pjesëmarrje në marrjen e vendimeve lidhur me shëndetin e tij;  

8. Trajtim nga personel mjek dhe infermier i kualifikuar;  

9. Refuzim të trajtimit mjekësor;  

10. Informim mbi skemën e sigurimit të tij shëndetësor;  

11. Ankimim për shërbimin shëndetësor, që i ofrohet. 

 

NEVOJAT E PERSONELIT NË QSH  

 1. Informim, përgatitje dhe zhvillim. Personeli i QSh ka nevojë për njohuri, aftësi dhe mundësi 

zhvillimi profesional të vazhdueshëm për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve që ofron; 

Aftësitë e personelit të QSH vlerësohen periodikisht sipas rregullave të përcaktuar me Urdhër 

të Ministrit të Shëndetësisë  

2. Furnizim, pajisje dhe infrastrukturë. Personeli i QSh ka nevojë për pajisjet, instrumentat dhe 

infrastrukturën e nevojshme për të siguruar ofrimin e pandërprerë dhe me cilësi të lartëtë 

shërbimeve shëndetësore; 
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 3. Supervizim mbështetës. Personeli punon më mirë në një mjedis pune ku drejtuesit 

nxitinpërmirësimin e cilësisë dhe vlerësojnë personelin;  

 4. Komunikim efektiv me nivelet e tjera të shërbimit. 

 

Shërbimet Bazë Në Kujdesit Shëndetësor Parësor. 

 Kujdesi Në Rastet E Urgjencës  

– Qendra Shëndetësore ofron ndihmën e parë për urgjencën mjekësore dhe referimine 

pacientëve (përfshirë transportin), si dhe manaxhon situatën në rast katastrofash 

natyrore(përfshirë plotësimin e dokumentacionit të pacientit dhe të referimit). Ka për qëllim të 

ofrojë, në mënyrë efektive dhe në kohën e duhur, ndihmën e pare për të gjitha rastet e urgjencës 

mjekësore, që kërcënojnë humbjen e jetës apo përkeqësojnë kushtet fizike dhe psikologjike të 

personit si dhe të trajtojë dhimbjen apo sëmundshmërinësipas rastit (kushteve të personit). 

Trajtimi i urgjencave të zakonshme: Ofrimi i ndihmës së parë nga personeli shëndetësor i 

kualifikuar për vlerësimin dhetrajtimin e problemeve të urgjencës – kontakt me telefon ose me 

personin direkt:  Ofrim i kujdesit në QSh me shërbim pa ndërprerje (24 orë).Ofrim i kujdesit 

në QSh me shërbim me ndërprerje (8 orë); ; Ofrim i kujdesit jashtë QSh. Urgjencë në raste 

traumash: Stabilizimi akut i traumave (ndihma e parë dhe imobilizimi), duke përfshirë 

referimin dhe transportin; Stabilizimi akut i frakturave (ndihma e parë dhe imobilizimi), duke 

përfshirëreferimin dhe transportin; Ringjallja zemër-mushkëri në rast traumash në foshnja, 

fëmijë dhe të rritur. 

KUJDESI SHËNDETËSOR PËR TË RRITURIT (Vkm Nr.185, Dt.2.04.2014 “ Për Përcaktimin E 

Mënyrës Së Realizimit Të Kontrollit Mjekësor Bazë Për Shtetasit E Moshës 40-65 Vjeç )  

 Përshkrimi i shërbimit. Në kujdesin shëndetësor për të rriturit (14 - 65 vjeç) përfshihet 

menaxhimi i problemeve të zakonshme akute dhe kronike, një pjesë e madhe e të cilavelidhet 

me faktorë mjedisorë dhe të stilit të jetës. QSh siguron diagnozë të hershme dhemanaxhim të 

rasteve, si dhe ndërhyrje në çdo etapë të këtyre gjendjeve për parandalimindhe promovimin e 

sjelljeve të shëndetshme.  

 

5.2 Kontrolli mjekësor bazë.  

Këtu përfshihetkontrolli i individëve të grupmoshës 40-65 vjeç që kanë rrezik më të lartë per 

nje sere gjendjesh shendetesore jo te favorshme te cilat nëse zbulohen paraprakisht apo në 

stadet fillestare evitojnë një barrë të madhe të sëmundshmërisë kronike për individin, sistemin 

shëndetësor dhe shoqërinë në përgjithësi.  

Manaxhimi i problemeve shëndetësore të zakonshme lidhet me: 

 

Probleme akute (diagnostikimi, trajtimi, parandalimi, referimi i këtyre gjendjevebëhet në 

përputhje me udhëzuesit e praktikës klinike ose protokollet në fuqi):  

• Infeksione të rrugëve të sipërme dhe të poshtme të frymëmarrjes;  

• Dhimbja e mesit;  

• Dhimbja e kokës 

 • Dhimbja akute e kyçeve;  

• Infeksionet e traktit urinar;  

• Problemet e lëkurës; 

 • Problemet gastrointestinale;  
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Probleme kronike (diagnostikimi, trajtimi, parandalimi, referimi i këtyre gjendjevebëhet në 

përputhje me udhëzuesit e praktikës klinike ose protokollet në fuqi):  

• Kolla kronike dhe Tuberkulozi (TB);  

• Hipertensioni (HTA);  

• Diabeti; 

 • Sëmundja ishemike e zemrës (SIZ);  

• Insufiçienca kardiake; 

Astma (AB); 

 • Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); 

 • Epilepsia;  

• Anemitë;  

• HIV/AIDS/IST;  

• Bruceloza  

• Obeziteti;  

• Kequshqyerja;  

• Informim dhe edukim mbi rëndësinë e aktivitetit fizik;  

• Informim dhe edukim mbi përdorimin korrekt të mjekimeve  

• Informim dhe edukim mbi vetëmonitorimin e gjendjes (HTA, diabeti, AB, etj 

• Informim dhe edukim mbi vaksinimin tek te rriturit, semundjet infektive dhe parandalimin e 

tyre. 

 

INFERMIERJA E FAMILJES DUHET TË JETË E AFTË TË:  

- Administrojë në mënyrë të përshtatshme trajtimet dhe mjekimet për kontrollimin 

ekonvulsioneve akute, AB, SPOK dhe urgjencave të tjera tek të rriturit;  

- Njohë, masë dhe vlerësojë parametrat vitalë të pacientit; 3.6.19 Këshillojë pacientët dhe 

familjet e tyre mbi masat parandaluese dhe zgjedhjen e një stili jete të shëndetshëm;  

-  Këshillojë pacientët dhe familjet tyre në lidhje me kujdesin paliativ;  

-  Këshillojë pacientët dhe familjet e tyre në lidhje me dhunën në familje;  

- Përdorë stetoskopin, sfigmomanometrin, glukometrin, peak-floë metrin dhe mjete te 

mikrokirurgjisë; si dhe perdorimin e EKG  

- Plotësojë saktë dokumentacionin në QSh dhe te njohe dhe te perdore programet 

komjuterike per plotesimin e te dhenave te individeve, specifikisht per programin e 

kontrollit shendetesor baze, apo per programe te tjera ne te ardhmen.  

-  Njohë dhe zbatojë masat bazë të kontrollit të infeksionit 

-  Njohë dhe zbatojë programin e vaksinimit për të rriturit  

-  Njohë dhe plotësojë saktë skedat e raportimit të sëmundjeve infektive.  

- Përdorë teknikat e komunikimit me popullatën në varësi të specifikave;  

- Krijojë marrëdhënie besimi me grupet e popullatës, duke inkurajuar komunikim 

tëndërsjelltë dhe bashkëpunim ndërmjet individit/komunitetit dhe personelit të KShP;  

-  Vlerësojë faktorët, që përcaktojnë shëndetin dhe faktorët e riskut për të 

promovuarsjellje të shëndetshme në nivel individi, familjeje dhe komuniteti;  

-  Kujdeset për mbarëvajtjen e Planit te Edukimit Shendetesor në QSh dhe komunitet 

duke:  
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Krijuar një mjedis mikpritës e të ngrohtë në QSh; Organizuar këndin për shërbimet në 

paketën bazë.  

Kryer regjistrimin dhe raportimi e veprimtarive.Ofrojë këshillim dhe mbështetje në nivel 

individi, familje apo komuniteti për çështje të ndryshme të shëndetit; 

-  Bashkëpunojë me komunitetin (përshirje dhe fuqizim i komunitetit) në 

planifikimin,zbatimin, vlerësimin e veprimtarive të Planit te Edukimit 

Shendetesor;Bashkëpunojë me personelin infermieror të shkollave që ushtron 

aktivitetin e tij në këto institucione për edukimin e femijëve me teknikat bazë të kujdesit 

të shëndetit gojor. 

-  Vendosë dhe zhvillojë bashkëpunim ndër-sektorial (drejtuesit e komunitetit,pushteti 

lokal, shkollat, komuniteti fetar, sektori privat, OJF, etj); 

- Plotësojë dhe kryeje saktë raportimin e semundjeve infektive dhe dokumentacionin në 

QSh; 

 

Elementët e diktuar më sipër sjellin nevojën për t’u matur në mënyrë që të dime se cfare mund 

te përmirësojme tashmë që bota eke nuk e ka kaluar traumën prej COVID-19 ,duke qënë që 

raste të reja ka cdo dite.     

Prandaj, qëllimi i këtij studimi synohet të vlerësojë cilësinë e shërbimit në shëndetin parësor 

publik të përzgjedhur tek pacientët qe kanë marrë shërbimin pranë qendrave të shëndetit 

parësor 
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6.METODOLOGJIA E PUNIMIT 

 Në këtë seksion të punimit do të përshkruhen dhe specifikohen elementët e një punimi 

shkencor, që nga metoda e zgjedhur për të realizuar studimin, popullatën e marrë në konsideratë 

deri tek hipotezat e studimit, me anë të të cilave do të arrijmë në përfundimet e këtij punimi, 

në mënyrë që të ofrohen rekomandimet e nevojshme. Metoda e zgjedhur në këtë studim bazohet 

në studimet e ngjashme në këtë fushë.Studimi u krye në katër qendra shëndetësore të shërbimit 

parësor.Përmes një pyetësori te vetëadministruar gjatë periudhës mars-qershor 2022 

 

Qëllimi i punimit  

 

Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i eksperiencave të pacientit gjatë marrjes së shërbimit 

shëndetësor në qendrat shëndetësore tek pacientët që kanë marrë shërbim gjatë Covid 19. 

 

Objektivat e punimit  

 

Objektivi i përgjithshëm i këtij punimi është vleresimi i ofrimit të shërbimeve shëndetsore në 

qendrat shëndetësoeë i cili do të arrihet nëpërmjet objektivave specific të mëposhtëm: 

 - Vlerësimi i marrëdhënieve midis nivelit të kënaqësisë dhe cilësisë  së shërbimit shëndetësor 

paresor 

 - Të analizohen hipotezat e punimit nëpërmjet të dhënave statistikore të përftuara nga 

përpunimi. 

 

Tipi I studimit  

 

Dizajni i studimit kross-seksional bazuar në vlerësimin e ofrimit të shërbimit shëndetësor të 

marrë nga pacientët e qendrave shëndetësore. 

 

Popullata 

U përzgjodhën pacientët të cilët merrnin shërbim shëndetësor pranë qendrave të shërbimit 

parësor ne menyrë rastësore. Në total janë plotësuar N=110 pyetësorë ga popullata 1000 në 

total.. Rezultatet dhe përfundimet e studimit do të ishin më gjithëpërfshirëse nëse do të 

intervistoheshin një numër më i madh pacientësh, në pavione të ndryshme apo dhe institucione 

private. Megjithatë kjo lë vend për studime të mëtejshme në këtë fushë. 

Kufizimet e studimit: 

 personeli administrative dhe stafi mjekësor që punojnë në institucionet e përzgjedhura 

shëndetësore nuk janë përfshirë. 

Të anketuarit që ishin të sëmurë rëndë dhe nuk mund t'u përgjigjeshin pyetjeve gjatë mbledhjes 

së të dhënave periudha janë përjashtuar.   

Mjeti dhe procedura e mbledhjes së të dhënave 

Për të marrë informacion rreth kënaqësisë së pacientit ndaj kujdesit shëndetsor, është përdorur 

pyetësori i standartizuar CBMP Project ,I cili kishte akses të lirë kundrejt përdorimit të tij.Është 

përdorur një pyetësor i vete-administruar për vlerësuar shërbimin e marrë.Për pacientin 

perspektiva, mjeti i vlerësimit përbëhej nga pyetje mbi karakteristikat sociodemografike dhe 

dimensionet e rekomanduara nga OBSH mbi cilësitë e shërbimit shëndetësor të përdorura ishin 

aksesueshmëria , përqendrimi i pacientit , barazia , afatet kohore, sistemi i referimit , kënaqësia 

e përgjithshme . Pacientët ishin të pranishëm në momentin e mbledhjes së të dhënave. 

Mbledhja e të dhënave u bë me vullnet te lire nga ana e pacientëve duke I garantuar per 

anonimitetin e tyre. Për të patur përgjigje të sakta, u janë shpjeguar pacientëve pyetjet e paqarta. 
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Sigurimi i cilësisë së të dhënave 

 

Për të siguruar cilësinë e të dhënave pyetësori ishte paratestuar dy javë përpara mbledhjes së të 

dhënave për që nuk janë të përfshira në studimi aktual. 

HIPOTEZAT E PUNIMIT 

Hipoteza 1 :Cilësia e shërbimit varet nga koha e marrjes së shërbimit. 

Hipoteza 2: Personat e rinj janë më pak të kënaqur me shërbimin në qendrat shëndetësore. 

Hipoteza 3: Me marrjen e shërbimit shëndetësor në qendër ,ka qënë e lehtë të marrësh 

rekomandim  

Hipoteza 4: Perkatesia gjinore nuk ka ndikuar ne ofrimin e shërbimit 

 

Përpunimi dhe analiza e të dhënave 

Të dhënat kontrolloheshin çdo ditë për plotësimin dhe kodoheshin një kopje fizike e pyetësorit 

pas mbledhjes së të dhënave. Pastrimi, menaxhimi dhe analiza e të dhënave është bërë duke 

përdorur SPSS duke kontrolluar gabimet. Të dhënat janë përmbledhur në tekste, tabela, 

grafikët dhe figurat duke përdorur statistika përshkruese. 

Rezultati 

Karakteristikat socio-demografike të të anketuarve: 

Nga gjithsej 1000 mostra, 110 pjesëmarrës iu përgjigjën me sukses pyetësorit, duke dhënë 

përgjigje në shkallën 100%. 

Në këtë studim shumica e të anketuarve (43.6%) janë ndërmjet moshës 17 dhe 24 vjeç.Të 

anketuarit ishin të martuar rreth 48% dhe më shumë se 82% jetojnë me familjaret. Më shumë 

se 53% e pacientëve kanë fakultet .Kishin arsim të mesëm rreth 17% arsim formal.  

 

Rezultatet e studimit  

Përzgjedhja e kampionit  

 

Në këtë studim u përzgjodh një kampion prej 110 pacientësh në një popullatë prej 1000 banorë 

të cilët i përkisnin grupmoshave të ndryshme.  

 

➢ Grupmosha 

 

Nga të dhënat e paraqitura në tabelën dhe në grafikun e mëposhtëm vëmë re se 43.6% ishin të 

grupmoshës 17-24  vjeç, 40%  pjesë e grupmoshës 22-54 vjeç.  Ndërkohë që pjesa e ngelur 

10.9%  të grupmoshës 55-64 vjeç dhe vetëm 5.5%  mbi 65 vjeç.  
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Grupmosha e pacienteve 

 

 
 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 17-24 48 43,6 43,6 43,6 

22-54 44 40,0 40,0 83,6 

55-64 12 10,9 10,9 94,5 

mbi 65 6 5,5 5,5 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 1: Grupmosha e pacientëve 

 

 
Grafiku 1:  Grupmosha e pacientëve 

 

➢ Gjinia 

Në këtë studim vetëm 19.1%  ishin meshkuj ndërkohë që 80.9% I  përkisnin gjinisë femërore 

 

gjinia e pacienteve 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mashkull 21 19,1 19,1 19,1 

femer 89 80,9 80,9 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 2: Gjinia e pacientëve 
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Grafiku 2: Gjinia e pacientëve 

 

➢ Statusi civil 

 

Pacientët që u përzgjodhën për të qenë pjesë e këtij studimi u pyetën në lidhje me statusin e 

tyre civil .   

 

Nga përgjigjet e pasqyruara në tabelën dhe në grafikun e mëposhtëm shohim se 48.2%  janë të 

martuar, 43.6%  janë beqar.    2.7%  kanë statusin e të qënit i/e ve  dhe 5.5%  të divorcuar.  

 

 
Statusi civil 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido martuar 53 48,2 48,2 48,2 

beqar 48 43,6 43,6 91,8 

i/e ve 3 2,7 2,7 94,5 

divorcuar 6 5,5 5,5 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  
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Grafiku  

 

 
Grafiku:  Statusi i pacientëve 

 

➢ Jetesa    

 

Pacientët   u pyetën edhe nëse jetonin vetëm apo   me familjare të tyre.     

 

 

me ke jetoni 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido vetem 19 17,3 17,3 17,3 

me familjen 91 82,7 82,7 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

                                                 Tabela 4:   Jetesa 

 

Sipas të dhënave në tabelën e mësipërme dhe në grafik shikojmë se vetëm 17.3%  jetojnë vetëm, 

ndërkohë që pjesa më e madhe 82.7%  jetojnë me familjarët e tyre.  

 

Të dhënat i pasqyrojmë edhe në mënyrë grafike. 

 

Grafiku 



 
 

34 
 

 
Grafiku 4: Jetesa 

➢ Niveli arsimor  

Pacientët u pyetën gjithashtu në lidhje me nivelin e tyre arsimor.   

 

arsimi i pacienteve 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 8/9 vjecare 5 4,5 4,5 4,5 

shkolle e mesme 19 17,3 17,3 21,8 

bachelor 59 53,6 53,6 75,5 

Master 27 24,5 24,5 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 5: Niveli arsimor 

 

Pacientët e përzgjedhur kishin nivel të ndryshëm arsimor. Një pjesë shumë e vogël e tyre 

përkatësisht vetëm 4.5%   ishin me arsim 8/ 9 vjeçarë.  

  

 17.3%    ishin me shkollë të mesme.   

 

Pjesa më e madhe e kampionit sipas rezultateve të paraqitura në tabelë pra 53.6%   janë me 

arsim bachelor.   24.5%  e tyre janë me master. 

 

Të dhënat e tabelës janë të pasqyruara edhe në mënyrë grafike.   

Grafiku   
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Grafiku 5: Niveli arsimor i pacientëve 

 

➢ Punësimi  i pacientëve  

 

Për të patur një tablo  sa më të plotë në lidhje me kampionin që u përzgjodh për të qenë pjesë 

e këtij studimi u  morr një informacion edhe mbi punësimin e tyre , nësë ata ishin në 

marrëdhënie pune.  

punesimi i pacienteve 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido ne pension 8 7,3 7,3 7,3 

ne kompani 

private 

11 10,0 10,0 17,3 

ne shtet 29 26,4 26,4 43,6 

i papune 6 5,5 5,5 49,1 

student 56 50,9 50,9 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

 

Tabela 6:    Punësimi i pacientëve 

 

Sipas të dhënave  të paraqitura në tabelë 7.3%  ishin në pension. 

 10% ishin në marrëdhënie pune por në kompani private, ndërkohë që 26.4%  punonin në shtet.  

 Vetëm 5.5%  ishin të papunë dhe pjesa më e madhe e kampionit   50.9%   përbëhej nga  student. 

Grafiku  
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Grafiku 6: Punësimi i pacientëve 

 

Pacientët u pyetën në lidhje me cilësinë e shërbimit që ata kishin marrë gjatë periudhës që ishin 

me Covid-19. 

 

➢ Kujdesin shëndetsor e morrët në kohë.  

 

 

kujdesin shendetsor e moret ne kohe 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido po 43 39,1 39,1 39,1 

jo 67 60,9 60,9 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 7:  Marrja në kohë e kujdesit 

 

Sipas të dhënave në tabelë po dhe të pasqyruara në grafikun e mëposhtëm shikojmë se vetëm 

39.1%  e  kanë marrë kujdesin shëndetsor në kohën e duhur të tjerë ndërkohë shohim që jo.   

Të dhënat e pasqyruara edhe në mënyrë grafike.  

Grafiku 
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Grafiku 7:   Marrja e kujdesit në kohë 

 

 

Le të shohim se çfarë niveli arsimor kanë ata pacientë që pretendojnë që e kanë marrë shërbimin 

shëndetsor në kohën e duhur.  

 

Tavola di contingenza arsimi i pacienteve  * kujdesin shendetsor e moret 

ne kohe 

Conteggio   

 

kujdesin shendetsor e moret 

ne kohe 

Totale po jo 

arsimi i 

pacienteve 

8/9 vjecare 5 0 5 

shkolle e mesme 13 6 19 

bachelor 16 43 59 

master 9 18 27 

Totale 43 67 110 

Tabela  8:  Crosstabulim mes arsimimit  dhe marrjes së kujdesit në kohë 

 

 

Sipas informacionit të marrë në tabelën e mësipërme kuptojmë se pjesa më e madhe e atyre që 

kanë vetëm arsimin 8/9 vjeçar dhe shkollë të mesme pretendojnë se e kanë marrë shërbimin 

shëndetsor në kohën e duhur. Ndërkohë që ata që kanë një nivel më të lartë arsimor pra bachelor 

ose master shprehen se nuk e kanë marrë shërbimin në kohën e duhur. Pra niveli arsimor ndikon 

në vlerësimin që i bëjnë shërbimit . 

 



 
 

38 
 

➢ Vendi ku ndodhet institucioni shëndetësor eshtë 

vendi ku ndodhet institucioni shendetsor eshte 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido mesatarisht i 

arritshem 

62 56,4 56,4 56,4 

Larg 38 34,5 34,5 90,9 

shume larg 10 9,1 9,1 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 9 :   Largësia e institucionit shëndetsor 

 

Sipas të dhënave të pasqyruara në tabelë shikojmë se për 56.4%  të pacientëve, institucioni 

shëndetsor  ka një distancë mesatarisht të arritshme.  

 

Një distance shumë e largët është për 34.5%  të kampionit.     

 

Ndërkohë që  9.1%   e pacientëve pohojnë se  vendi  i institucionit shëndetsor është shumë larg 

tyre.  

 

Të dhënat janë pasqyruar në mënyrë grafike. 

 

 

Grafiku  8:   Largësia e institucionit shëndetsor 

 

➢ Jeni të kënaqur me marrjen e shërbimit  

 

jeni te kenaqur me marrjen e sherbimit 
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 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido aspak i kenaqur 58 52,7 52,7 52,7 

pak i kenaqur 18 16,4 16,4 69,1 

deri diku i 

kenaqur 

8 7,3 7,3 76,4 

i kenaqur 17 15,5 15,5 91,8 

shume i kenaqur 9 8,2 8,2 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 10:  Kënaqësia me marrjen e shërbimit 

 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelë shikojmë se kemi një larmishmëri në përgjigje.  52.7%   

e pacientëve janë shprehur se nuk janë aspak të kënaqur me këtë shërbim. 

 

16.4%  ndihen pak të kënaqur.   7.3%   janë deri diku të kënaqur.  

 

 Nga ana tjetër të kënaqur janë shprehur vetëm 15.5%  e pacientëve dhe  vetëm 8.2%   ndihen 

shumë të kënaqur.   

 

Grafiku 

 

Grafiku  9 :  Kënaqesia me marrjen e shëbimit 
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Le të shohim nëse ka ndonjë lidhje mes grupmoshës së pacientëve dhe kënaqësisë së marrjes së 

shërbimit . 

 

 

Tavola di contingenza grupmosha e pacienteve  * jeni te kenaqur me marrjen e sherbimit 

Conteggio   

 

jeni te kenaqur me marrjen e sherbimit 

Totale 

aspak i 

kenaqur 

pak i 

kenaqur 

deri diku i 

kenaqur i kenaqur 

shume i 

kenaqur 

grupmosh

a e 

pacienteve 

17-24 33 6 4 4 1 48 

22-54 25 12 4 3 0 44 

55-64 0 0 0 7 5 12 

mbi 65 0 0 0 3 3 6 

Totale 58 18 8 17 9 110 

Tabela 11 :  Crostabulim mes grupmoshës dhe kënaqësisë nga shërbimi 

 

 

Pavarësisht se kemi një larmishmëri në rezultate arrijmë të kuptojmë mjaft qartë se  nga 48 

pacientë që janë të grupmoshës 17-24 vjeç, pjesa më e madhe e tyre përkatësisht  33  janë aspak 

të kënaqur me marrjen e shërbimit shëndetsor.  Gjithashtu edhe  nga 44  pacientë të grupmoshës 

22-54 vjeç, 25  prej tyre janë  aspak të kënaqur. Ndërkohë që pacientët  që i  përkasin 

grupmoshës  54-64 vjeç dhe mbi 65 vjeç  shikojmë se ata ndihen të kënaqur me shërbimin që 

kanë marrë.  

 

Analiza statistikore Chi-square 

 

Duke hipotetizuar se  grupmosha e pacientëve ndikon  në  kënaqësinë që ata marrin nga 

shërbimi  shëndetsor  shohim  lidhjen që ekziston midis tyre duke përdorur ananlizën 

statistikore Chi- square 

Chi- square është një analizë statistikore që na shërben për të analizuar marrëdhëniën që 

ekziston mes variablave nominale. 

 

 

Test del chi-quadrato 

 Valore gl 

Significativit

à asintotica 

(bilaterale) 

Chi-quadrato di Pearson 77,793a 12 ,000 

Rapporto di 

verosimiglianza 

73,343 12 ,000 

Associazione lineare per 

lineare 

40,788 1 ,000 

N di casi validi 110   
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Tabela 12 : Chi-square 

Duke iu referuar rezultateve të tabelës së mësipërme  shohim se vlera e testit statistikor  është 

77 , df= 12 dhe niveli i rëndësisë p= 0.05  Në këtë test  p- value është p= 0.00 

 

Kur vlera e p< 0.05 do të thotë se mes variablave ka një lidhje statistikisht të rëndësishme që 

do të thotë  se sa më të moshuar të jenë pacientët aq më të kënaqur janë ata me shërbimin që 

marrin.  

 

 

 

➢ Qendra juaj shëndetsore është e pajisur me objektet e nevojshme për shërbimin 

shëndetsor.  

 

 

 

qendra juaj shendetsore eshte e pajisur me objektet e nevojshme per 

sherbimin shendetsor 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido aspak i kenaqur 61 55,5 55,5 55,5 

pak i kenaqur 4 3,6 3,6 59,1 

deri diku i 

kenaqur 

22 20,0 20,0 79,1 

i kenaqur 21 19,1 19,1 98,2 

shume i kenaqur 2 1,8 1,8 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 13  :  Pajisja me objekte të nevojshme 

 

Sipas rezultateve të tabelës  marrim informacionin se  pjesa më e madhe e  pacientëve  të 

përzgjedhur , përkatësisht  55.5%  shprehen se janë aspak të kënaqur , që do të thotë që për ta 

qendra shëndetsore nuk disponon objektet e nevojshme për shërbimin shëndetsor.   

 

 Kemi një varietet përgjigjesh pasi  vetëm 3.6%  janë pak të kënaqur,  20% deri diku të kënaqur. 

 

 19.1%   pohojnë se janë të kënaqur me mjetet e domosdoshme që zotëron shërbimi shëndetsor 

.  

 

Ndërkohë që 1.8 %  janë shumë të kënaqur.   

 

Le ti shikojmë edhe rezultatet të paraqitura në mënyrë grafike 

 

 

a. 13 celle (65,0%) hanno un conteggio previsto inferiore a 5. 

Il conteggio previsto minimo è ,44. 
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Grafiku  

 
Grafiku 10:   Pajisja me objektet e nevojshme 

 

➢ Kujdesi shëndetsor i ofruar te pacientët që kanë nevojë. 

 

 

kujdesi shendetsor i ofruar te pacientet qe kane nevoje 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido aspak i kenaqur 67 60,9 60,9 60,9 

pak i kenaqur 6 5,5 5,5 66,4 

deri diku i 

kenaqur 

14 12,7 12,7 79,1 

i kenaqur 17 15,5 15,5 94,5 

shume i kenaqur 6 5,5 5,5 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 14:  Kujdesi ndaj pacientit 

 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelë  arrijmë të shohim shumë qartë se 60.9%  janë aspak 

të kënaqur me  kujdesin shëndetsor që u ofrohet pacientëve që kanë nevojë.   

Sipas rezultateve të tabelës vetëm 15.5%  janë të kënaqur  dhe në një përqindje shumë të vogël 

përkatësisht 5.5% pohojnë se janë shumë të kënaqur me kujdesin shëndetsor që u ofrohet 

pacientëve që kanë nevojë.  

 

Rezultatet të paraqitura në mënyrë grafike 
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Grafiku 11:  Kujdesi ndaj pacientit 

 

 

➢ Profesionisti shëndetsor dëgjon shqetësimin tuaj dhe u përgjigjet pyetjeve tuaja.  

 

 

profesionisti shendetsor degjon shqetesimin  tuaj dhe u pergjigjet pyetjeve 

tuaja 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido aspak i kenaqur 63 57,3 57,3 57,3 

pak i kenaqur 5 4,5 4,5 61,8 

deri diku i 

kenaqur 

17 15,5 15,5 77,3 

i kenaqur 16 14,5 14,5 91,8 

shume i kenaqur 9 8,2 8,2 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 15: Interesimi  i profesionistit shëndetsor 

 

57.3% ndihen aspak të kënaqur me rolin që luan profesionisti shëndetsor në lidhje me 

shqetësimet e tyre dhe mbi pyetjet që ata kanë.    

 

15.5%    janë deri diku të kënaqur me interesimin që tregojnë profesionistët.    

 

Nga të gjithë pacientët e përzgjedhur vetëm 8.2%  janë shumë të kënaqur nga puna e  personelit 

të shërbimit shëndetsor.   
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Grafiku 12: Interesimi i profesionistit shëndetsor 

 

Le të shohim se çfarë niveli arsimor kanë ata pacientë të cilët ndihen të pakënaqur  me interesin 

që tregon ndaj tyre  profesionisti i kujdesit shëndetsor.  

 

 

 
Grafiku 13 :  Crosstabulim mes arsimit dhe kënaqësisë nga interesi i mjekut 

 

Sipas të dhënave të grafikut kuptojmë se nga pacientët që janë shprehur se janë të pakënaqur  

pjesa më e madhe e tyre kanë një nivel arsimor bachelor dhe master. Gjë e cila na lë të kuptojmë 
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se sa më i lartë të jetë niveli arsmor i pacientëve aq më të pakënaqur janë ata me interesin që 

tregojnë profesionistët e shërbimit shëndetsor.  

Analiza statistikore Chi-square 

 

Duke hipotetizuar se  niveli arsimor i pacientëve  ndikon në nivelin e kënaqësisë që ata 

përjetojnë  kur mjeku tregon  interes ndaj shqetësimeve të tyre shohim  lidhjen që ekziston 

midis tyre duke përdorur ananlizën statistikore Chi- square 

 

Test del chi-quadrato 

 Valore gl 

Significativit

à asintotica 

(bilaterale) 

Chi-quadrato di Pearson 60,228a 12 ,000 

Rapporto di 

verosimiglianza 

52,379 12 ,000 

Associazione lineare per 

lineare 

19,814 1 ,000 

N di casi validi 110   

a. 15 celle (75,0%) hanno un conteggio previsto inferiore a 5. 

Il conteggio previsto minimo è ,23. 

 

Tabela 17:   Chi-square 

 

Duke iu referuar rezultateve të tabelës së mësipërme  shohim se vlera e testit statistikor  është 

60 , df= 12 dhe niveli i rëndësisë p= 0.05  Në këtë test  p- value është p= 0.00 

 

Kur vlera e p< 0.05 do të thotë se mes variablave ka një lidhje statistikisht të rëndësishme që 

do të thotë se  niveli arsimor i pacientëve ndikon në nivelin e kënaqësisë që pacientët përjetojnë.  

 

➢ Informacioni i dhënë nga profesionistët  

 

informacioni i dhene nga profesionistet 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido aspak i qarte 42 38,2 38,2 38,2 

mesatarisht i qarte 32 29,1 29,1 67,3 

shume i qarte 36 32,7 32,7 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 18:   Dhënia e informacionit nga profesionistet 

 

Për  38.2% të pacientëve informacioni i dhënë nga profesionistët nuk  ka qenë aspak  qartë.   

Për 29.1%  informacioni i dhënë nga personeli shëndetsor ka qënë mesatarisht i qartë dhe për 

32.7%   ky informacion ka qenë shumë i qartë.  

 

Grafiku 
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Grafiku 14 :   Dhënia e informacionit nga profesionistët 

 

 

A ka pasur diferencime në dhënien  e shërbimit shëndetsor ndikuar nga gjinia  

 

 

a ka pasur diferencime ne dhenien e sherbimit shendetsor ndikuar 

nga gjinia 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido po 30 27,3 27,3 27,3 

jo 80 72,7 72,7 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 19 :  Diferencimet në shërbim 

 

 

Pacientët u pyetën nëse ka patur diferencime në dhënien e shërbimit ndikuar nga gjinia dhe nga 

përgjigjet e marra shikojmë  se 72.7%  e pacientëve janë shprehur se nuk ka patur diferencime 

në dhënien e shërbimeve.    
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Grafiku 15:   Diferencimet në shërbim 

 

➢ A ka pasur ndikim në ofrimin e kujdesit shëndetsor për shkak të përkatësisë etnike   

 

a ka pasur ndikim ne ofrimin e kujdesit shendetsor per shkak te 

perkatesise etnike 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido po 33 30,0 30,0 30,0 

jo 77 70,0 70,0 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 20 :   Direfencimet për shkak të etnisë 

 

Përsa i përket diferencimeve për shkak të përkatësisë etnike, pjesa më e madhe e pacientëve 

përkatësisht  70%  e tyre pohojnë se jo nuk ka ndikim përkatësia etnike në ofrimin e kujdesit 

shëndetsor.  
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Grafiku 16 :  Diferencimet në shërbim 

 

➢ Kujdesi shëndetsor i ofruar nuk ndryshon cilësinë sipas statusit socio-ekonomik  

 

kujdesi shendetsor i ofruar nuk ndryshon cilesine sipas statusit 

social-ekonomik 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido po 19 17,3 17,3 17,3 

jo 91 82,7 82,7 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 21:  Diferencimet sipas statusit social-ekonomik 

 

82.7%  e pacientëve janë shprehur se kujdesi shëndetsor i ofruar nga personeli shëndetsor nuk 

e ka ndryshuar cilësinë  sipas statusit social-ekonomik. Ndërkohë që 17.3%  mendojnë se po. 
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Grafiku 17 :  Diferencimet sipas statusit social-ekonomik 

 

Le të shohim se cfarë statusi socio ekonomik kanë ata pacientë që pretendojnë se cilësia e 

shërbimit mund të ndryshoj  sipas statusit. 

 

 
 

Grafiku 18:   Crosstabulim mes punësimit dhe diferncimit në shërbim 
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Nga të dhënat e paraqitura në grafikun e mësipërm kuptojmë se te  grupi të të papunëve , pjesa 

më e madhe e tyre pohojnë cilësia e shërbimit ndryshon sipas statusit. Ketë gjë e vëmë re edhe 

te grupi i pensionistëve.  Ndërkohë që të gjithë pacientët që punojnë në kompani private  

shprehen se nuk ndryshon cilësia e sherbimit shëndetsor.  

➢ Marrja e shërbimit shëndetsor ka qenë   

 

marrja e sherbimit shendetsor ka qene 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido i menjehershem 16 14,5 14,5 14,5 

mesatarisht nekohe 22 20,0 20,0 34,5 

me vonese 70 63,6 63,6 98,2 

me shume vonese 2 1,8 1,8 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 22: Shpejtësia e marrjes së shërbimit 

 

Për vetëm 14.5% të pacientëve marrja e shërbimit shëndetsor ka qenë e menjëhershme.  

Ndërkohë që 20%  pohojnë se mesatarisht ka qenë në kohë. Pjesa më e madhe e pacientëve 

përkatësisht 63.6%   janë të mendimit se ofrimi i shërbimit ka qenë me vonesë dhe vetëm 1.8%  

pretendojnë se ka qenë me shumë vonesë.  

 

 

 

Grafiku 19 : Shpejtësia e marrjes së shërbimit 

 

Le të shohim se çfarë grupmoshe kanë pacientët të cilët janë shprehur se për ta shërbimi 

shëndetsor ka qenë i menjëhershëm  . 

 

 

Tavola di contingenza grupmosha e pacienteve  * marrja e sherbimit shendetsor ka 

qene 

Conteggio   

 marrja e sherbimit shendetsor ka qene Totale 
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i 

menjehershem 

mesatarisht 

nekohe 

me 

vonese 

me shume 

vonese 

grupmosha e 

pacienteve 

17-24 2 5 40 1 48 

22-54 2 11 30 1 44 

55-64 8 4 0 0 12 

mbi 

65 

4 2 0 0 6 

Totale 16 22 70 2 110 

Tabela  23:  Crosstabulim mes grupmoshës dhe shpejtësisë së shërbimit 

 

Grafiku  

 

 

Grafiku 20:  Crosstabulim mes grupmoshës dhe shpejtësisë së shërbimit 

 

Sipas të dhënave të tabelës dhe të grafikut kuptojmë se shërbimi shëndetsor ka qenë më 

Iimenjëhershëm te grupmoshat më të madhe .  Ndërkohë që pjesa më e madhe e pacientëve që 

i përkasin grupmoshës 17-24 vjeç dhe 22-54 vjeç pohojnë se shërbimi shëndetsor ka ardhur me 

vonesë.  

➢ Marrja e shërbimit shëndetsor është  për një kohë   

marrja e sherbimit shendetsor eshte bere per nje kohe 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1-7 dite 29 26,4 26,4 26,4 

7-15 dite 11 10,0 10,0 36,4 

mbi 15 dite 70 63,6 63,6 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 24:  Koha e marrjes së shërbimit 
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Sipas të dhënave të pasqyruara në tabelën e mësipërme arrijmë të kuptojmë se 26.4% e 

pacientëve e kanë marrë shërbimin nga 1-7 ditë.  10%  janë përgjigjur se shërbimin e kanë 

marrë për një periudhë nga 7-15 ditë dhe të tjerë që përbëjnë dhe pjesën më të madhe 

përkatësisht 63.6%  janë përgjigjur mbi 15 ditë.  

 

 Grafiku 21 :  Koha e marrjes së shërbimit 

➢ Nga marrja e shërbimit shëndetsor ishit  

 

nga marrja e sherbimit shendetsor ishit 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido i pakenaqur 84 76,4 76,4 76,4 

i kenaqur 26 23,6 23,6 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 25:  Kënaqësia nga shërbimi 

 

 

Sipas rezultateve të pasqyruara në tabelë shikojmë se 76.4%  e pacientëve janë të pakënaqur 

nga marrja e shërbimit shëndetsor ndërkohë që vetëm 23.6%  janë të kënaqur.   
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Grafiku 22  :  Kënaqësia nga shërbimi 

 

➢ Në rast nevoje për mjekim nga specialistët a keni marrë rekomandim menjëherë   

 

ne rast nevoje per mjekim nga specialistet a keni marre 

rekomandimi menjehere 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido po 26 23,6 23,6 23,6 

jo 84 76,4 76,4 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 26:  Marrja e rekomandimit 

 

Sipas të dhënave të tabelës së mësipërme shikojmë se 23.6%  pohojnë se menjëherë kanë marrë 

rekomandim për një mjekim më të specializuar ndryshe janë përgjigjur 76.4%  të cilët pohojnë 

se jo.   
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Grafiku 23:  Marrja e rekomandimit 

 

➢ Nga bashkëpunimi i mjekut të familjes dhe specialistit për dhënie të rekomandimit ju 

ishit   

 

 

nga bashkepunimi i mjekut te familjes dhe specialistit per dhenie e 

rekomandimit ju ishit 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido aspak i kenaqur 2 1,8 1,8 1,8 

pak i kenaqur 78 70,9 70,9 72,7 

deri diku i 

kenaqur 

15 13,6 13,6 86,4 

i kenaqur 8 7,3 7,3 93,6 

shume i kenaqur 7 6,4 6,4 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 27:   Kënaqësia nga bashkëpunimi 

 

Pjesa më e madhe e pacientëve përkatësisht  70.9%  e tyre janë shprehur se janë pak të kënaqur 

nga bashkëpunimi mes mjekut të familjes dhe specialistit për dhënie të rekomandimit.  Vetëm 

6.4%  kanë pohuar se janë shumë të kënaqur.  
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Grafiku 24 : Kënaqësia nga bashkëpunimi 

 

 

➢ A ka psur hezitim për dhënien e rekomandimit direkt në shërbimet e specializuara  

 

a ka pasur hezitim per dhenien e rekomandimit  direkt ne sherbimet 

e specializuara 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido po 17 15,5 15,5 15,5 

jo 93 84,5 84,5 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 28:   Mosdhënia e rekomandimit 

 

15.5%  janë shprehur se kanë vëne re një hezitim nga ana e mjekut për dhënien e rekomandimit 

ndërkohë që të tjerë 84.5%  pretendojnë që jo.  
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Grafiku  25:   Mosdhënia e rekomandimit 

 

➢ Sa herë keni marrë shërbim shëndetsor në qendër 

 

sa here keni marre sherbim shendetsor ne qender 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido asnjehere 12 10,9 10,9 10,9 

ndonjehere 79 71,8 71,8 82,7 

gjithmone 19 17,3 17,3 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 29: Shpeshtësia e marrjes së shërbimit 

 

10.9%  e pacientëve pretendojnë se ata asnjëherë nuk kanë marrë shërbim shëndetsor në qendër.  

 

71.8%  pohojnë se ndonjëherë kanë  shërbim dhe pjesa e ngelur përkatësisht 17.3% janë 

përgjigjur se gjithmonë marrin shërbim shëndetsor.  
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Grafiku 26 : Shpeshtësia e marrjes së shërbimit 

 

➢ Ardhja në banese e ofruesit të shërbimit  

 

ardhja ne banese e ofruesit te sherbimit 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido asnjehere 61 55,5 55,5 55,5 

ndonjehere 37 33,6 33,6 89,1 

gjithmone 12 10,9 10,9 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 30 :  Ardhja në banese e ofruesit të shërbimit 

 

Për 55% të pacientëve ofruesit e shërbimit shëndetsor nuk kanë ardhur asnjëherë në banesën e 

tyre.   

 33.6%  pretendojnë se ndonjëherë dhe për 10.9%   ofruesit e shërbimeve shëndetsore vijnë 

gjithmonë në shtëpitë e tyre.  

 

Grafiku  
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Grafiku 27  :  Ardhja në banese e ofruesit të shërbimit 

 

Le te shohim nëpërmjet grafikut të nxjerr prej crosstabulimeve  se çfarë grupmoshe i përkasin 

pacientët të cilët e kanë marrë shërbimin shëndetsor edhe në banesën e tyre.  

 

 

Grafiku 28:  Lidhja mes grupmoshës dhe vizitave në banësë 

 

Nga rezultatet e grafikut është e kuptueshme se ata i përkasin grupmoshës 55-64 dhe mbi 65 

vjeç.  Ndërkohë që për pjesën më të madhe te dy grupmoshave të tjera ky shërbim ka munguar. 
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➢ Shërbimi shëndetsor më ndihmoi  të përmirësoja shëndetin tim  

 

sherbimi shendetsor me ndihmoi te permiresoja shendetin tim 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido nuk jam plotesisht 

dakord 

68 61,8 61,8 61,8 

nuk jam dakord 14 12,7 12,7 74,5 

jam dakord 14 12,7 12,7 87,3 

jam plotesisht dakord 14 12,7 12,7 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 31:  Përmirësimi i shëndetit nga shërbimi 

 

Nga gjithë pacientët që u përzgjodhën për të qenë pjesë e këtij studimi  61.8 %  janë shprehur 

se ata nuk janë plotësisht dakord që shërbimi shëndetsor i ka ndihmuar të përmirësojnë 

shëndetin e tyre.   

 

12.7%  nuk bien dakord ndërkohë që në po të njëjtat përqindje janë edhe ata pacientë që pohojnë 

shërbimi shëndetsor që u është ofruar i ka ndihmuar  të përmirësojnë  shëndetin.  

 

 

Grafiku 29:  Përmirësimi i shëndetit nga shërbimi 

 

➢ Shërbimi shëndetsor i marrë ishte në pritshmëritë e mia.  
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sherbimi shendetsor i marre ishte ne pritshmerite e mia 

 Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido nuk jam plotesisht 

dakord 

49 44,5 44,5 44,5 

nuk jam dakord 13 11,8 11,8 56,4 

jam dakord 33 30,0 30,0 86,4 

jam plotesisht dakord 15 13,6 13,6 100,0 

Totale 110 100,0 100,0  

Tabela 32 : Plotësimi i pritshmërive nga shërbimi 

 

 44.5%   e  pacientëve  nuk janë plotësisht dakord  që shërbimi shëndetsor që ata kanë marrë 

ishte në pritshmëritë e tyre.  11.8%  pohojnë se nuk  janë dakord.   Ndërkohë që 30%  shprehen 

se janë dakord dhe vetëm 13.6%   pretendojnë se  janë plotësisht dakord që shërbimi që iu është 

ofruar ka qenë në pritshmëritë e tyre.  

 

 

Grafiku 30  : Plotësimi i pritshmërive nga shërbimi 
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DISKUTIM 
 

Sipas studimeve të realizuara të ngjashme me tonin,në vitin 2020 ( Vlerësimi i eksperiencave 

dhe kënaqësisë së pacientit gjatë hospitalizimit në Spitalin Rajonal të qytetit të Fierit dhe atij 

të Vlorës, gjatë periudhës Janar- Korrik 2020 A.Kumanaku) u raportua prej studimit se 

kënaqesia e pacientit ishte me e lartë e vlerësuar nga personat që kishin të pakten arsim 

bachelor,ndërkohë qe studimi ynë rezultoi te kundërtën.  

Kënaqësia  e pacientit prej shërbimit  parashikohet nga faktorët që lidhen me kujdesin, 

ndjeshmërinë, besueshmërinë dhe reagimin (Tucker dhe Adams, 2001). Ëare et al. (1978) 

identifikoi dimensionet që ndikojnë në vlerësimet e pacientëve, duke përfshirë sjelljen, 

disponueshmërinë e shërbimit, vazhdimësinë, besimin, efikasitetin dhe rezultatet e vizitave në 

qendrat shëndetësore.Kushtetuta jonë është sensitive në mbrojtjen e parimeve dhe të drejtave 

themelore njerëzore,prandaj në këtë studim është trajtuar ceshtja e barazisë në marrjen e 

shërbimeve në parësor. 

Respekimi i te drejtës për të marrë shërbim në mënyrë të paanshme e të pandikuara prej gjinisë 

si dhe prej statusit social kanë qënë objekt i studimit tonë por edhe i studimeve të ngjashme që 

kanë trajtuar këtë aspekt.Nga ana tjetër studimi yne nxorri në pah edhe faktin se shumica e të 

anketuarve qe i perkisnin grupmoshës mbi 55 vjec ishin më të kënaqurit me shërbimin e 

marrë,të njëjtën gjë verteton edhe nje studim i bërë ( Phi Linh Nguyen Thi ) . Ama nga ana tjetër 

një studim tjetër për vlerësimin e shërbimit tregon se më të rinjtë, më pak të arsimuarit, të 

martuar,u shoqëruan me kënaqësi më të ulët (Tucker, 2002). Pavarësisht se ne studimin tone 

kemi një larmishmëri në rezultatesh arrijmë të kuptojmë mjaft qartë se  nga 48 pacientë që janë 

të grupmoshës 17-24 vjeç, pjesa më e madhe e tyre përkatësisht  33  janë aspak të kënaqur me 

marrjen e shërbimit shëndetsor.  Gjithashtu edhe  nga 44  pacientë të grupmoshës 22-54 vjeç, 

25  prej tyre janë  aspak të kënaqur. Ndërkohë që pacientët  që i  përkasin grupmoshës  54-64 

vjeç dhe mbi 65 vjeç  shikojmë se ata ndihen të kënaqur me shërbimin që kanë marrë 

Vlerësimi i shërbimit në qendrat më të aksesueshme ,ka motivuar kryerjen e shumë studimeve 

në botë.Këto të fundit kane hedhur dritë mbi suksesin e procesit të marrjes së shërbimit,përmes 

krijimit të marredhënieve me stafin dhe krijimin e besimit reciprok për te ndaluar shumë 

sëmundjë që në fazen pre-klinike. 

Shumica e pacientëve referuan per ofruesit e shërbimit shëndetsor se nuk kanë ardhur asnjëherë 

në banesën e tyre.  3.6%  pretendojnë se ndonjëherë dhe për 10.9%   ofruesit e shërbimeve 

shëndetsore vijnë gjithmonë në shtëpitë e tyre.Ardhja ne banese eshte e lidhur me moshen,ku 

pacientet qe I perkisnin grumoshes mbi 55 vjec kishin patur vizita ne banese. 

Gjermania pas viteve 2000 i kushtoi vëmendje të vëcante vlerësimit te cilësisë së shërbimit ,në 

mënyrë periodike vjecare,përsëritet.Nga ana tjetër studime të tilla e testojnë për problematikat 

e mundshme,njëkohësisht pregatitin terrenin për ndryshime. 

Faktorët demografik kane impakt në vlerësimin që I bëhët shërbimit shëndetësor.Vendi ku 

jetojnë e ben ose jo të aksesueshme shërbimin. 

Ashtu sic edhe e tregoi studimi yne,ku faktori demografik ndikonte bindshëm ne dhënien e 

vlerësimit të shëbimit.Në një studim të  ngjashëm në Etiopi tregoi se faktori dmeografik 

ndikonte në vleresimin e shërbimit.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nguyen+Thi+PL&cauthor_id=11848270
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Faktorët demografikë  nuk janë të modifikueshëm dhe praktikë për menaxherët e kujdesit 

shëndetsor të cilët janë të etur të përmirësojnë kënaqësinë e pacientit ( José MQ, Nerea G, 

Amaia B, Felipe A, Antonio E, Cristóbal E, et al. S., Emilio, S. and Andrew, T. (2006). Predictors 

of patient satisfaction with hospital health care, Health Services Research, Vol: 6, NO.102).  

Në këto kushte, karakteristikat e pacientit duhet të merren në konsideratë për përshtatje të 

shërbimeve dhe për krahasim me institucionet e tjera shëndetsore. 

Nga ana tjetër studime të të tilla nuk ka për vlerësimin e shërbimit paresor tek pacientët qe ishin 

me Covid, për këtë arsye ky është I nje tpi të vecante edhe ne rajon e më gjere si një studim I 

cili kërkon kohe të realizohet. 

 

Vërtetim i hipotezave të punimit 

Hipoteza nr 1 : Cilësia e shërbimit varet nga koha e marrjes së shërbimit. 

63.6%  janë përgjigjur  se për të marrë shërbimin shëndetsor u është dashur mbi 15 

ditë.Hipoteza pranohet 

 

Hipoteza nr 2: Personat e rinj janë më pak të kënaqur me shërbimin në qendrat shëndetësore. 

Pas marrjes se shërbimit shëndetësor në qendër ,ka qënë më e lehtë të marresh 

rekomandim.Studimi nxorri në dukje se marrja e shërbimit u bë urë lidhëse për të 

parandaluar.Hipoteza pranohet 

Hipoteza nr 3 Pas marrjes se shërbimit shëndetësor në qendër ,ka qënë e lehtë të marrësh 

rekomandim.Shumica e të anketuarve raportojnë se nuk kane marre direkt 

rekomandim.Hipoteza nuk vertetohet 

Hipoteza numer 4 Perkatesia gjinore nuk ka ndikuar në ofrimin e shërbimit,.Kjo hipoteze 

vertetohet pasi 80% mendojnë se përkatësia gjinore  nuk ndikon në dhënien e shërbimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

9.Konkluzione  
 

▪ Të dhënat në këtë studim treguan se pacientët e përzgjedhur për të qenë pjesë e këtij 

studimi kanë pohuar se e kanë marrë kujdesin shëndetsor në kohën e duhur. 

 

▪ Pjesa më e madhe e atyre që pretendojnë se e kanë marrë shërbimin shëndetësor në 

kohën e duhur  kanë vetëm arsimin 8/9 vjeçar dhe shkollë të mesme. 

 

▪ Ndërkohë që ata që kanë një nivel më të lartë arsimor pra bachelor ose master shprehen 

se nuk e kanë marrë shërbimin në kohën e duhur. Pra niveli arsimor ndikon në 

vlerësimin  që i bëjnë shërbimit shëndetsor  . 

 

▪ Studimi nxorri në dritë faktin s embi gjysma e pacientëve janë shprehur se nuk janë 

aspak të kënaqur me shërbimin shëndetsor që u është ofruar. 

 

▪ Ajo që evidentohet është se pacientët  që i  përkasin grupmoshës  54-64 vjeç dhe mbi 

65 vjeç  ndihen të kënaqur me shërbimin që kanë marrë, ndryshe nga grupmoshat më 

të reja.  

 

▪ Analiza statistikore Chi-square na tregoi se  mes variablave ka një lidhje statistikisht të 

rëndësishme që do të thotë  se sa më të moshuar të jenë pacientët aq më të kënaqur janë 

ata me shërbimin që marrin.  

 

▪ Shumë prej pacientëve të përzgjedhur pohuan se qendra shëndetsore nuk disponon 

objektet e nevojshme për shërbimin shëndetsor.   

 

▪ Nga të gjithë pacientët  që u bënë pjesë e këtij kampioni shumë pak janë shumë të 

kënaqur nga puna e  personelit të shërbimit shëndetsor dhe interesit që ata tregojnë ndaj 

shqetësimeve që pacientët shprehin.   

 

▪ Analiza statistikore Chi-square na tregoi  se mes variablave ka një lidhje statistikisht të 

rëndësishme që do të thotë se niveli arsimor i pacientëve ndikon në nivelin e kënaqësisë 

që pacientët përjetojnë.  

 

▪ Pjesa më e madhe   e pacientëve kanë pohuar se nuk ka patur diferencime  për shkak të 

gjinisë dhe përkatësisë etnike në dhënien e shërbimeve shëndetsore .    

 

 

▪ Pjesa më e madhe e të  papunëve dhe  pensionistëve pretendojnë se ka ndryshime në 

cilësinë e shërbimeve që vijnë si pasojë e statusit social-ekonomik. 

▪ 63.6%  janë përgjigjur  se për të marrë shërbimin shëndetsor u është dashur mbi 15 ditë.  

 

▪ Pacientët  që pretendojnë se shërbimi shëndetsor ka ardhur me vonesë.  i përkasin 

grupmoshës 17-24 vjeç dhe 22-54 vjeç  

 

▪ 76.4% e pacientëve  pohojnë se jo nuk kanë marrë  menjëherë rekomandim.   

▪ Vizitat në banesë kanë qenë të shpeshta për pacientët  që i përkasin grupmoshës 55-64 

dhe mbi 65 vjeç.  Ndërkohë që për pjesën më të madhe te dy grupmoshave të tjera ky 

shërbim ka munguar. 
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▪ Përqindje e lartë e pacientëvë që janë shprehur se ata nuk janë plotësisht dakord që 

shërbimi shëndetsor i ka ndihmuar të përmirësojnë shëndetin e tyre.   

▪ Vetëm 13.6%    e  pacientëve pretendojnë se  janë plotësisht dakord që shërbimi që iu 

është ofruar ka qenë në pritshmëritë e tyre. 

 

10.Rekomandime 
  

➢ Është e nevojshme që pacientëve tu ofrohet nga ana e personelit të shërbimeve 

shëndetsore informacioni  i nevojshëm në lidhje me sëmundjet dhe shërbimet që ata 

ofrojnë.  

➢ Duhet të përmirësohet cilësia e shërbimeve shëndetsore duke marrë në konsideratë edhe 

nivelin e kënaqësisë së pacientëve si një factor kyç .  

➢ Stafi i personelit shëndetsor duhet ti nënshtrohet trajnimeve dhe seminareve të 

ndryshme me qëllim që të përmirësojnë komunikimin dhe sjelljen e tyre ndaj 

pacientëve.  

➢ I duhet ti kushtohet një vëmendje e veçantë grupmoshës 30-60 vjeç  dhe me arsim të 

lartë të cilët janë edhe më të pakënaqurit me shërbimet e marra.  

➢ përmirësimi i sfidave të identifikuara përmes ofrimit të një udhezimi, mbikëqyrje të 

vazhdueshme dhe trajnim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

Referencat  
 
1 Mary D., Phil C. & Heather B. (2001). Seeking consumer views: what use are results of 

hospital patient satisfaction surveys? International Journal for Quality in Health Care, 

Vol.:13, NO.6, PP.463-468. [PubMed] 
2 Aerlyn GD, Paul P. L. (2003). Patient Satisfaction Instruments used at Academic Medical 

Centers: Results of a Survey. American Journal of Quality, Vol: 18, NO. 6 [online], available 

at:http://ajm.sagepub.com/content/18/6/265[Accessed: November/ December2003] [PubMed] 
3 Oyvind AB, Ingeborg S. S., &Hilde, H., I. (2011). Overall patient satisfaction with hospitals: 

effects of patient-reported experiences and fulfillment of expectations, British Medical Journal 

Quality Safety, [online], available at: http://qualitysafety.bmj.com  
4 https://doi.org/10.1136/http://qualitysafety.bmj.com  (Published 20 June 2017) 
5 INSTAT Albania 
6 International Journal of Health Care Quality Assurance,Developing and Testing a quality 

management model for Healthcare Organizations 
7 International Journal of Health Care Quality Assurance  
8Kathryn, A.,M., David A., C., Susan, M., G.(2004). The Role of Clinical and Process Quality 

in Achieving Patient Satisfaction in Hospitals, Decision Sciences, Vol: 35, NO.3, pp.349-369. 
9 Tonio S, Joerg K, Joachim K. Determinants of patient satisfaction: a study among 39 hospitals 

in an in-patient setting in Germany. International Journal for Quality in Health Care, 

Vol 2011;23(5):503-509 . 10.1093/intqhc/mzr038  
10 Elaine Y, Gail CD, Richard R. (2002). The Measurement of Patient Satisfaction Journal 

Nurse Care Quality, Vol: 16, NO.4, PP: 23–29 
11 NURSING IN ALBANIA: A CATALYTIC FORCE IN TRANSFORMING HEALTH 

PROFESSIONALS AND HEALTH CARE GENNARO ROCCO PHD, RN, 

FAAN,DYANNE AFFONSO PHD, AND OTHERS. 
12 LIGJ Nr.9718, datw 19.4.2007 “Pwr Urdhrin E Infermierit Nw Republikwn E Shqipwrisw” 
13 https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Paketa_e_rishikuar_e_miratuar. 
14 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care 
15 The world health report 2000 – Health systems: improving performance. Geneva, World 

Health Organization, 2000 1 
16 Murray C, Frenk J. world health report 2000: a step towards evidence-based health policy. 

Lancet, 2001, 357:1698-1700 
17 Health Evidence Network. What are the arguments for community-based mental health care? 

Annex 2. Key principles for balanced community-based mental health services [web site]. 

Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004 

(http://www.euro.who.int/HEN/Syntheses/mentalhealth/20030903_1). 
8Starfield B et al. Continuity and coordination in primary care: their achievement and utility. 

Medical Care, 1976, 14:625–636. 
19Saultz JW. Defining and measuring interpersonal continuity of care. Annals of Family 

Medicine, 2003, 1:134–143 
20Reid R, Haggerty J, McKendry R. Defusing the confusion: concepts and measures of 

continuity of healthcare. Ottawa, Canadian Health Services Research Foundation, 2002 

(http://www.chsrf.ca/funding_opportunities/commissioned_research/projects/pdf/ 

defusing_e.pdf). 
21 Boerma WGW. Coordination and integration in European primary care. In: Saltman RB, 

Rico A, Boerma WGW, eds. Primary care in the driver’s seat? Organizational reform in 

European primary care. Maidenhead, Open University Press, 2006 

(http://www.euro.who.int/Document/E87932_chapt1.pdf). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11769748
http://ajm.sagepub.com/content/18/6/265
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14717384
http://qualitysafety.bmj.com/
http://qualitysafety.bmj.com/
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Health-Care-Quality-Assurance-0952-6862
https://www.researchgate.net/project/Developing-and-Testing-a-quality-management-model-for-Healthcare-Organizations
https://www.researchgate.net/project/Developing-and-Testing-a-quality-management-model-for-Healthcare-Organizations
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Health-Care-Quality-Assurance-0952-6862
https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Rocco%2C+Gennaro
https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Rocco%2C+Gennaro
https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Affonso%2C+Dyanne
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/Paketa_e_rishikuar_e_miratuar


 
 

66 
 

23 https://improvement.nhs.uk/documents/2135/measuring-quality-care-model.pdf 
24Researchgate.net/publication/279499157_Improving_quality_of_perinatal_care_through_cl

inical_audit_a_study_from_a_tertiary_hospital_in_Dar_es_Salaam_Tanzania/figures?lo=1 
26https://www.researchgate.net/publication/286764146_A_Donabedian_Model_of_the_Qualit

y_of_Nursing_Care_From_Nurses'_Perspectives_in_a_Portuguese_Hospital_A_Pilot_Study 
27https://www.verawholehealth.com/blog/tag/advanced-primary-care 
29 WHO statistics 
30 Instituti I Shendetit Publik 
31 http://infermierepershqiperine.al/shpallje/ 
32 OBSH, 2017, Njw kuadwr strategjik pwr gatishmwrinw nw raste emergjence, ISBN 978-92-

4-151182-7 
33 Paketa baze e sherbimeve ne kujdesin paresor shendetesor . 
34 Karta e te drejtave te pacientit 
35VKM nr.185, dt.2.04.2014 “ Pwr pwrcaktimin e mwnyrws sw realizimit tw kontrollit 

mjekwsor bazw pwr shtetasit e moshws 40-65 vjeç” 
36Otani K, Herrmann PA, Kurz RS. Improving patient satisfaction in hospital care settings. 

Health Serv Manage Res 2011. Nov;24(4):163-169 10.1258/hsmr.2011.011008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://improvement.nhs.uk/documents/2135/measuring-quality-care-model.pdf
http://infermierepershqiperine.al/shpallje/

