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Fuqizimi i kapaciteteve të ofruesve 
të kujdesit shëndetësor parësor do të 
përmirësojë cilësinë e shërbimit që 
ofrohet në nivelin e KSHP-së.

Krijimi i modeleve të suksesshme të 
shërbimeve për kujdesin në banesë 
do të rrisë aksesin në shërbimet 
shëndetësore.

Zbatimi i qasjes gjithëpërfshirëse në 
hartimin e politikave dhe strategjive 
për zhvillimin e KSHP-së përbën bazën 
e iniciativave të prezantuara nga HAP.



Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka shënuar 
zhvillime inkurajuese, të shtyra nga rritja 
ekonomike. Në të njëjtën kohë, sektori i 
shëndetësisë përballet me një sërë sfidash, 
duke filluar me çështjet e financimit të shërbimit 
shëndetësor, mobilizimit të burimeve, menaxhimit 
të shërbimit shëndetësor, e deri te sfidat lidhur 
me pjesëmarrjen e qytetarëve, drejtimin dhe 
qeverisjen e sektorit. Vendi ka një sistem 
shëndetësor që është relativisht i larmishëm, 
por joefikas. Ndryshimit demografik dhe barrës 
në rritje të Sëmundjeve Jo të Transmetueshme 
(SJT), si diabeti apo hipertensioni, i janë kushtuar 
vëmendje e pamjaftueshme. Qytetarët dhe 
pacientët, kryesisht në zonat rurale, kanë akses 
të kufizuar në shërbimet e Kujdesit Shëndetësor 
Parësor (KSHP), për shkak të cilësisë së ulët të 
kujdesit, disponueshmërisë së pamjaftueshme 
dhe kostove financiare në raste të caktuara. 
Kujdesi në familje është i nënzhvilluar, ndërsa 
roli i infermierit në trajtimin e SJT-ve nuk është 
përcaktuar mirë. Këto tendenca përkeqësohen 
edhe më tej nga migrimi në shkallë të lartë të 
punonjësve shëndetësorë nga zonat rurale 
drejt atyre urbane, si dhe nga Shqipëria drejt 
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Evropës Perëndimore, duke rezultuar në mbulim 
të papërshtatshëm të kujdesit shëndetësor 
dhe pabarazi rajonale në shpërndarjen e fuqisë 
punëtore shëndetësore.  Forcimi i kapaciteteve 
menaxheriale, planifikuese dhe drejtuese 
në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor për 
planifikimin dhe mbikëqyrjen e përmirësuar 
është një prioritet i njohur për të ecur përpara 
drejt një sistemi shëndetësor më efikas dhe më 
të qëndrueshëm.

Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i cili po 
zbatohet në Shqipëri që prej vitit 2015. Faza e 
parë e projektit e cila u zbatua nga konsorciumi 
i përbërë nga 3 organizata: Instituti Zviceran i 
Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale, Save 
the Children dhe Terre des hommes, u finalizua në 
31 mars 2019.

Faza e dytë e projektit shtrihet në afatin 
kohor prill 2019-mars 2023 dhe po  zbatohet 
nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe 
Mjekësisë Tropikale përmes qendrës HAP.

Rezultatet e pritshme janë:

1. MSHMS-ja dhe strukturat e saj 
rajonale menaxhojnë me më shumë 
efektshmëri dhe eficiencë shërbimin 
e kujdesit shëndetësor parësor

2. Qytetarët në qarqet e synuara kanë 
akses dhe përdorin me efektshmëri 
shërbimet e kujdesit shëndetësor 
parësor të një cilësie më të mirë

Qëllimi dhe rezultatet e pritshme

Parashtruar edhe në Strategjinë e SDC-së 
për Bashkëpunimin me Shqipërinë 2018-
2021, qëllimi i fazës 2 të Projektit “Shëndet 
për të Gjithë” (HAP) është “Popullsia 
shqiptare përfton nga shëndetësia më e mirë 
falë shërbimeve të përmirësuara të kujdesit 
shëndetësor parësor. Rezultatet e HAP-2 
fokusohen tek (1) institucionet shëndetësore 
dhe (2) qytetarët.
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Aktualisht, MSHMS-ja po punon për zbatimin e 
Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë 2016-
2020. Dokumenti është gjithëpërfshirës dhe 
përfshin çdo fushë dhe nënsektor të sistemit 
shëndetësor, ndaj paraqet vështirësi me 
zbatimin faktik të strategjisë dhe me arritjen e të 
gjitha qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara. 

Si dokument kuadër, Strategjia lë vend për 
shtjellim të mëtejshëm të dokumenteve më të 
hollësishme. Në vitin 2018, kjo u theksua dhe 
u rekomandua edhe nga misioni i ekspertëve të 
OBSH-së, i cili realizoi një vlerësim të KSHP-së 
në Shqipëri.

1. Hartimi i politikave dhe strategjive për KSHP-në dhe BNJSH-ve në Shqipëri 
përfiton ndihmë mbështetur në qasjet gjithëpërfshirëse, që lidhen me 
sektorin arsimor dhe shoqërinë civile

HAP-2 do t’i ofrojë MSHMS-së ekspertizën 
teknike të nevojshme për hartimin e 
dokumenteve të politikave dhe atyre strategjike 
në lidhje me, por pa u kufizuar në, fushat e 
mëposhtme: 1) përmirësimi i sistemit të referimit 
dhe të kundër-referimit, për ta bërë sistemin 
ekzistues më fleksibël, për të ripërcaktuar rolet 
dhe përgjegjësitë e mjekëve të KSHP-së, për të 
përgatitur plane kujdesi më të mira për pacientët 
me disa sëmundje, duke përfshirë referimin; 2) 
ripërcaktimi i profileve të punës së mjekëve dhe 
infermierëve të KSHP-së; 3) hartimi i udhëzimeve 
klinike dhe protokolleve të standardeve në 
nivelin e KSHP-së dhe ngritja e mekanizmave 
për monitorimin e zbatimit të tyre; 4) përgatitja e 

kujdesit në familje dhe hartimi i një plani veprimi 
për shtrirjen e një modeli të ri; 5) përgatitja dhe 
zbatimi i një shkalle përzgjedhëse të modeleve 
të integrimit të shërbimeve të KSHP-së, duke 
përfshirë shërbimet laboratorike; 6) krijimi dhe 
zbatimi i një modeli në lidhje me mjediset e 
KSHP-së për praktikat klinike të infermierëve të 
familjes, etj. Task forca e ngritur në vitin 2019 
nga MSHMS-ja për të hartuar strategjinë për 
kujdesin shëndetësor parësor me mbështetjen 
e HAP-it (faza 1 dhe 2) paraqet një mundësi të 
shkëlqyer për t’i përfshirë këto fusha në planin 
kombëtar, për të testuar novacionin përmes 
HAP-it dhe për ta konsoliduar në sistemin e 
kujdesit shëndetësor parësor.

REZULTATI 1

MSHMS-ja dhe strukturat rajonale i menaxhojnë 
shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor me 
efektshmëri dhe efikasitet



Në mungesë të bazave të të dhënave dhe 
informacioneve paraprake, nuk mund të realizohet 
hartimi i dokumenteve të sipërpërmendura. 
Rrjedhimisht, HAP-2 do të punojë në dy drejtime 
paralele njëkohësisht: 1) mbledhja dhe përpunimi 
i të dhënave mbështetëse në sistemet aktuale 
të informacionit në nivel rajonal dhe kombëtar 
(për shembull, të dhënat për BNJSH-të; cilësia, 
përdorimi dhe aksesueshmëria në shërbimet e 
KSHP-së, etj.); 2) kërkimi operacional mbështetës 
me qëllim mbledhjen e informacioneve që 
mund të përdoren për hartimin e politikave dhe 
strategjive, si dhe për qëllime vendimmarrjeje.
Veç kësaj, Shqipëria po përballet me një 
sfidë të madhe në lidhje me fuqinë punëtore 
shëndetësore. Problemet më të rëndësishme 
në lidhje me BNJSH-të përmblidhen si vijon: 1) 
Numri i pamjaftueshëm i personelit për 
t’u përgjigjur nevojave shëndetësore të 
popullsisë. Çdo ditë e më shumë në nivelin 
e KSHP-së po vështirësohet rekrutimi dhe 
mbajtja në punë e punonjësve shëndetësorë për 
ofrimin e shërbimeve për popullsinë. Ka arsye 
të ndryshme për këtë situatë, si: shpërblimet e 
ulëta, mjediset e punës relativisht jotërheqëse 
ose prestigji social i punës së mjekut të familjes 
apo infermierit. Në këto rrethana, MSHMS-
ja po has vështirësi në ofrimin e shërbimeve 
në komunitetet e varfra dhe të thella. Duhet 
theksuar se infermierët e KSHP-së janë më të 
shumtë dhe një pjesë e madhe e tyre jetojnë në 

vetë komunitetet e tyre, por numri i shërbimeve 
që ofrojnë është i vogël dhe kapacitetet 
e ulëta, sidomos ata që punojnë në pikat 
ambulatore. 2) Shpërndarja e pabarabartë e 
profesionistëve shëndetësorë në territorin 
e vendit. Nga njëra anë, sistemi i KSHP-së po 
përballet me vështirësinë e shpërndarjes së 
fuqisë punëtore të shëndetësisë, dhe nga ana 
tjetër me kapacitetin e personelit që përballon 
sfidat ekzistuese dhe të reja të popullsisë 
në shëndetësi. Sipas të dhënave empirike, 
jo të gjitha komunitetet rurale dhe të thella 
përfitojnë shërbime mjekësore nga mjekët e 
familjes. Kjo vjen si pasojë e shumë faktorëve, 
si: i) shpërndarja e popullsisë në mbarë territorin, 
duke përfshirë edhe fshatrat rurale të vogla dhe 
të thella; ii) numri i kufizuar i mjekëve të familjes 
që nuk janë shumë të motivuar për të vijuar me 
ofrimin e shërbimeve në komunitete të thella e 
të vogla. 3) Migracioni jashtë vendit. Sipas 
Urdhrit të Mjekëve në Shqipëri, gjatë periudhës 
2013 - 2017 nga vendi mund të jenë larguar 762 
mjekë, mbështetur në faktin se kanë kërkuar ose 
kanë marrë Certifikatën e Mirësjelljes nga Urdhri 
i Mjekëve, e cila mund t’i ndihmojë në gjetjen e 
një pune jashtë vendit. Situata po përkeqësohet 
nga rekrutimi çdo ditë e më aktiv i infermierëve 
nga vendet e Evropës Perëndimore, konkretisht 
Gjermania, për të trajtuar shkurtimet e fuqisë 
punëtore shëndetësore në vend.
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Shkurtimisht, Projekti do të mbështesë 
MSHMS-në për hartimin e strategjisë dhe 
burimet njerëzore të KSHP-së për strategjinë 
e shëndetësisë duke:

• Nxjerrë të dhënat lidhur me KSHP-në, 
mjekësinë e familjes dhe BNJSH-të, 
duke përfshirë aspektet që kanë të 
bëjnë me formimin universitar,formimin 
pasuniversitar dhe EVM-në e mjekëve 
dhe infermierëve, si dhe duke i vënë në 
dispozicion të palëve kyçe të interesit.

• Mbështetur zhvillimin e mjeteve  të 
planifikimit dhe menaxhimit, të 
nevojshme për zhvillimin e BNJSH-
ve dhe monitorimi i prirjeve të 
përgjithshme në prodhimin dhe 
migracionin e fuqisë punëtore 
shëndetësore.

• Krijuar dhe propozuar qasje 
për qëndrimin e punonjësve të 
shëndetësisë në zonat rurale

Faza e dytë e HAP-it do të ofrojë ekspertizën e nevojshme për:

1. Kryerjen e një vlerësimi të shpejtë dhe 
një analizë situate të fuqisë punëtore 
shëndetësore në Shqipëri. Këtu do të 
përfshihen, por pa u kufizuar, edhe numri 
dhe shpërndarja e personelit, prirjet e 
krijimit të kategorive të ndryshme të 
personelit me kalimin e kohës, nevojat e 
vendit për ndërthurje aftësish, duke marrë 
parasysh barrën e sëmundjeve dhe prirjet 
demografike, parashikimi i profesioneve 
shëndetësore të reja për të cilat do të 
ketë nevojë vendi në një plan afatmesëm 
dhe afatgjatë, si dhe mënyra si do të 
realizohen, etj.

2. Hartimi i një politike dhe strategjie 
afatgjatë për zhvillimin e Burimeve 
Njerëzore në Shëndetësi në Shqipëri. 
Dokumenti duhet të përmbajë rekomandime 
shumë të qarta mbi trajtimin dhe adresimin 
e problematikave dhe vështirësive të 
ndryshme me të cilat përballet fuqia 
punëtore shëndetësore në Shqipëri.

6

Më tej, do të përfundohet një punë më në thellësi 
në lidhje me qëndrimin e personelit në zonat 
rurale (shpërndarja dhe motivimi i mjekëve dhe 
infermierëve me qëllim përmbushjen e nevojave 
të komuniteteve rurale, të thella dhe kategorive 
të cenueshme të popullsisë, veçanërisht të 
moshuarit dhe pacientët me sëmundje kronike, 
që jetojnë në zona rurale, të thella). Projekti do të 
japë ndihmesën e tij në monitorimin e modeleve 
dhe prirjeve të migracionit.

HAP-2 do të ofrojë të gjithë ekspertizën teknike 
të nevojshme për të ndarë modelet më të mira, 
që konsiderohen të suksesshme në vende të 
përzgjedhura me kushte ekonomike dhe sociale 
të ngjashme.
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2. Përshkrimi dhe testimi i profileve të përditësuara të punës së personelit 
të KSHP-së me qëllim delegimin e detyrave mes mjekëve dhe infermierëve

Nga njëra anë, sistemi i KSHP-së po përballet 
me vështirësinë e shpërndarjes së fuqisë 
punëtore të shëndetësisë, dhe nga ana tjetër 
me kapacitetin e personelit që përballet me 
sfidat ekzistuese dhe të reja të popullsisë në 
shëndetësi. Sipas të dhënave empirike, jo të 
gjitha komunitetet rurale dhe të thella përfitojnë 
shërbime mjekësore nga mjekët e familjes. Kjo 
ndodh si pasojë e shumë faktorëve, si vijon: 1) 
shpërndarja e popullsisë në mbarë territorin, 
duke përfshirë edhe fshatrat rurale të vogla dhe 
të thella; 2) numri i kufizuar i mjekëve të familjes 
që nuk janë shumë të motivuar për të vijuar me 
ofrimin e shërbimeve në komunitete të thella, të 
vogla. MSHMS-ja po has vështirësi në ofrimin 
e shërbimeve në komunitetet e varfra dhe të 
thella në qendra të vogla rurale dhe urbane, 
duke përdorur personelin ekzistues, por edhe 
kjo zgjidhje e ka një kufi. Duhet theksuar se 
infermierët e KSHP-së janë më të shumtë dhe një 
pjesë e madhe e tyre jetojnë në vetë komunitetet 
e tyre, por numri i shërbimeve që ofrojnë është 
i limituar dhe kapacitetet e pakëta, sidomos ata 
që punojnë në pikat ambulatore. Infermieria 
kryesisht konsiderohet profesion i ushtruar nga 
femrat dhe pozicioni i tyre konsiderohet si vartës 
të mjekëve, me autonomi të kufizuar.

HAP-2 do të mbështesë nismën e MSHMS-së 
dhe partnerëve të tjerë të sektorit shëndetësor 
për ripërcaktimin e roleve dhe përgjegjësive të 
personelit të KSHP-së, duke u përqendruar te 
qendrat shëndetësore dhe pikat ambulatore. 
Qëllimi i kësaj sipërmarrjeje është rihartimi 
i profileve të punës së infermierëve në 
komunitet me qëllim aftësimin e kësaj kategorie 
profesionale për të përballuar vështirësitë e 
reja në shëndetësi dhe barrën e sëmundjeve 
në Shqipëri, sidomos në lidhje me SJT-të dhe 
kancerin, shëndetin e grave dhe adoleshentëve, 
si dhe kujdesin ndaj popullsisë së moshuar në 
Shqipëri.

HAP-2 do të ofrojë të gjithë ekspertizën teknike 
të nevojshme për të ndarë modelet më të mira, 
që konsiderohen të suksesshme në vende të 
përzgjedhura me kushte ekonomike dhe sociale të 
ngjashme. Ekspertët do të punojnë ngushtësisht 
me politikëbërësit dhe përfaqësuesit shqiptarë 
të palëve më të rëndësishme të interesit 
(MSHMS-ja dhe agjencitë përkatëse, urdhërat 
dhe shoqatat e profesioneve, institucionet 
akademike, autoritete vendore, etj.) me qëllim 
krijimin dhe zhvillimin e modeleve më të 
përshtatshme që kanë gjasa të shumta për 
zbatim të suksesshëm.

Modeli do të pilotohet në zonat e përzgjedhura 
me qëllim testimin e realizueshmërisë dhe 
përshtatjen e masave të nevojshme për suksesin 
e ndërhyrjeve, jo vetëm në zonat e mbuluar nga 
projekti, por edhe në nivel kombëtar. Trajnim 
dhe mbështetje teknike e rëndësishme do t’iu 
ofrohet profesionistëve shëndetësorë me qëllim 
mundësimin e kushteve të nevojshme për fillimin 
e ndërhyrjes pilote, si dhe aftësimin dhe nxitjen 
e infermierëve për miratimin dhe zbatimin e 
roleve dhe funksioneve të sapoprezantuara. 
Mbështetja e projektit do të shërbejë edhe 
për uljen dhe kontrollimin në masën e duhur të 
rezistencës së grupeve të ndryshme, që mund t’i 
kundërshtojnë këto ndërhyrje.



Shtrirja e modeleve përtej zonave gjeografike të 
mbuluara nga projekti dhe krijimi i kushteve të 
nevojshme për garantimin e qëndrueshmërisë 
së këtyre ndërhyrjeve ka rëndësi madhore 
për HAP-2. Ndaj, projekti do të mbështesë 
organizatat partnere shqiptare për hartimin 
e një plani veprimi për shtrirjen e modeleve të 
sapopilotuara në zona të tjera, përveç atyre të 
mbuluara nga projekti.

Ky produkt do të jetë në sinergji me produktet e 
tjera të HAP-2, si hartimi dhe zbatimi i programit 
Master në Infermieristikën në Familje, si dhe 
hartimi dhe zbatimi i një politike/strategjie për 
zhvillimin e BNJSH-ve.

Shkurtimisht, Projekti do të:

• Mbështesë zhvillimin e profileve dhe 
përshkrimeve të rikonceptuara të punës 
së personelit të KSHP-së në Shqipëri, duke 
theksuar rolin e infermierëve

• Mbështesë testimin dhe vlerësimin e 
modeleve të reja të ofrimit të shërbimit të 
KSHP-së sipas profileve të përditësuara të 
punës në zonat gjeografike të përzgjedhura 
të projektit;

• Ofrojë trajnime për personelin e KSHP-së 
në përmbushjen e këtyre roleve të reja 
(kryesisht infermierë, por edhe mjekë të 
përgjithshëm)

• Mbështesë MSHMS-në për hartimin e një 
plani veprimi për shtrirjen e përvojës së 
pilotimit në nivel kombëtar
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3. Hapja e programit të ri Master për Infermierët e Familjes

Në Shqipëri tashmë është institucionalizuar 
formimi i infermierëve në nivel studentor. 
Gjithashtu, universitetet kanë institucionalizuar 
edhe programe formimi pasuniversitare të 
ndryshme, si programi Master në Infermieri, me 
në qendër kategori profesionale të ndryshme. 
Megjithatë, deri tani as nuk është përgatitur dhe 
as zbatuar asnjë program Masteri Profesional 
në Infermieri në Familje. Ekziston një nevojë e 
shprehur për ngritjen e një programi të tillë, me 
qëllim përmirësimin e formimit të kësaj kategorie 
profesionale, që do të jetë në gjendje të plotësojë 
nevojat në rritje të një popullsie në plakje. Ndaj, 
HAP-2 do të bashkëpunojë ngushtësisht me 
Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në 
Universitetin e Mjekësisë, me qëllim përgatitjen 
dhe zbatimin e një programi të Masterit 
Profesional në Infermieri në Familje.

HAP-2 do të ofrojë ekspertizë teknike prej 
institucioneve akademike të specializuara nga 
Zvicra dhe/ose nga vende të tjera të Evropës 
Perëndimore, për të punuar me personelin 
akademik të Fakultetit të Shkencave Mjekësore 
Teknike, në lidhje me detyrat e mëposhtme: 1) 
identifikimi i kompetencave që duhet të kenë 
infermierët e familjes për të plotësuar nevojat 
e familjeve dhe komuniteteve; 2) hartimi i një 
programi që mbështetet në këto kompetenca; 3) 
prezantimi i sa më shumë qasjeve pedagogjike 
të mundshme për sa i përket praktikës klinike 

dhe mësimore, që iu mundësojnë studentëve të 
infermierisë t’i përsosin këto kompetenca.

Projekti do të ofrojë trajnime me qëllim rritjen 
e kapaciteteve teknike dhe pedagogjike të 
personelit akademik të Fakultetit. Krahas kësaj, 
mbështetje do të ofrohet edhe për përmirësimin 
e infrastrukturës mësimore të Fakultetit të 
Shkencave Mjekësore Teknike me qëllim rritjen 
e cilësisë së procesit mësimor.

Një aspekt i veçantë i këtij programi të ri Master 
do të jetë lidhja e qendrave të caktuara të 
KSHP-së me Fakultetin e Shkencave Mjekësore 
Teknike, me qëllim krijimin e mjediseve të 
nevojshme për praktikën klinike të studentëve. 
HAP-2 do të mbështesë përmirësimin e kushteve 
të infrastrukturës në këto qendra mësimore 
të KSHP-së, si dhe krijimin e hapësirave 
të nevojshme për lehtësimin e procesit të 
mësimdhënies dhe të udhëheqjes. Kjo lidhje 
do të ketë ndikim të dyfishtë: nga njëra anë, 
studentët e infermierisë do të përfitojnë shumë 
nga mjedisi klinik i qendrave të KSHP-së dhe nga 
ana tjetër, personeli i qendrave do të lidhet me 
një universitet dhe do të përfitojë nga statusi i ri 
dhe aktivitetet për ngritjen e kapaciteteve.

Projekti do të mbështesë kapacitetet 
operacionale kërkimore të pedagogëve dhe 
studentëve në programin/programet Master.
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Shkurtimisht, Projekti do të:

• Mbështesë zhvillimin e programit të 
ri Master në Infermieri në Familje, i 
përshtatur me kontrollin e SJT-ve dhe 
nevojat e komunitetit rural 

• Sigurojë mbështetje materiale për 
Fakultetin e Infermierisë për të përmirësuar 
infrastrukturën e mësimdhënies

• Forcojë aftësitë pedagogjike dhe klinike të 
pedagogëve të infermierisë 

• Lehtësojë procesin e krijimit të lidhjes së 
disa qendrave shëndetësore me Fakultetin 
e Infermierisë, me qëllim vendosjen e 
kushteve për praktikën e studentëve 

• Mbështesë mjediset mësimore për 
infermierët e rinj të familjes në qendrat 
shëndetësore që bashkëpunojnë me 
Fakultetin e Infermierisë

4. Konsolidimi i programit Master në Menaxhim Shëndetësor në bashkëpunim 
me Fakultetin e Mjekësisë, Fakultetin e Ekonomisë dhe partnerët zviceranë

Sukses për HAP-1 konsiderohet hapja e 
një programi të ri Master për menaxhimin 
shëndetësor me kontributin e dy fakulteteve 
nga dy universitete të ndryshme. Megjithatë, 
programi është ende në hapat e parë dhe mbetet 
shumë për të bërë për qëndrueshmërinë e kësaj 
arritjeje. Kapacitetet e personelit mësimor 
duhet të forcohen. Departamentet përgjegjëse 
për këtë program nuk ndajnë të njëjtën kulturë 
dhe bashkëpunimi duhet të konsolidohet më 
tej nëpërmjet rregullave dhe procedurave 
të mirëpërcaktuara. Stazhi i orientuar drejt 
praktikës për studentët e masterit nuk është 
model i zakontë në universitetet shqiptare, që 
vazhdojnë të jenë të ngurtë dhe  të mbështesin 
më shumë tezën e orientuar drejt kërkimit. 
Së fundi, nuk duhet nënvlerësuar fakti se 
pavarësisht bashkëpunimit të suksesshëm dhe 
marrëdhënieve të mira, midis dy departamenteve 
ka tension dhe konkurrencë, çka mund të 
ketë pasoja negative nëse nuk ndiqen qasje 
bashkëpunuese pozitive dhe konstruktive.

Projekti do të mbështesë konsolidimin e 
programit Master në menaxhimin shëndetësor 
nëpërmjet formimit të mëtejshëm të pedagogëve 

në drejtimin teknik, por edhe në atë të qasjeve 
pedagogjike novatore. Fakulteti i Mjekësisë duhet 
të zhvillojë kapacitetet mësimdhënëse në fushën 
e menaxhimit, pasi është një nevojë e dukshme e 
personelit akademik. Fakulteti i Ekonomisë duhet 
të zgjerojë ekspertizën mësimdhënëse në fushën 
e menaxhimit të institucioneve shëndetësore. 
Projekti do të vijojë me ofrimin e mbështetjes në 
këto drejtime. Krahas kësaj, projekti do të luajë 
rol advokacie në Universitetin e Mjekësisë dhe 
Fakultetin e Mjekësisë për të shtuar personel 
akademik të ri me qëllim forcimin e kapaciteteve 
mësimdhënëse të Departamentit të Shëndetit 
Publik në fushën e menaxhimit.

Veç kësaj, përgjegjësit e dy departamenteve kanë 
shprehur qartë ambiciet e tyre për ta zhvilluar 
programin e nisur, por edhe për të krijuar mundësi 
trajnimi shtesë për menaxherët shëndetësorë në 
Shqipëri. Për këtë arsye, dy departamentet janë 
gati për të ndërmarrë ngritjen e një programi të 
ri në Menaxhim Spitalor si specialitet i programit 
ekzistues ose si një program krejtësisht i ri 
me disa nga modulet ekzistuese të programit 
Master në Menaxhim Shëndetësor. Modalitetet 
ligjore për ngritjen e programit të menaxhimit 



spitalor do të eksplorohen dhe do të përdoren në 
kohën e duhur. HAP-2 do të mbështesë zhvillimin 
e “moduleve me zgjedhje” ose një “program” të 
ri masteri në menaxhimin spitalor, gjithmonë në 
bashkëpunim me dy fakultetet.

Veç kësaj, HAP-2 do të mbështesë fuqimisht 
krijimin e modeleve të reja për stazhet e 
studentëve të orientuara drejt praktikës. Ky model 
duhet të prezantohet dhe të institucionalizohet 
shkallë-shkallë me anë të këtyre programeve 
të reja, pasi dobitë e kësaj qasjeje janë më me 
vlerë për aftësimin e studentëve  në krahasim 
me tezën e orientuar drejt kërkimit, e zbatuar 
prej vitesh nga universitetet në Shqipëri.

Projekti do t’i mbështesë institucionet mësimore 
në zhvillimin dhe ngritjen e kapaciteteve dhe 
programeve të edukimit të vazhdueshëm për 
menaxherët shëndetësorë. Krijimi i ofertës 
për aktivitete trajnimi në fushën e menaxhimit 

shëndetësor ka rëndësi madhore dhe ecën 
paralelisht me ndërhyrjen tjetër të projektit për 
mbështetjen e riçertifikimit të menaxherëve të 
shërbimeve shëndetësore, që do të zbatohet 
në bashkëpunim të ngushtë me QKEV-në dhe 
MSHMS-në.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, projekti 
do të mbështesë kapacitetet kërkimore të 
pedagogëve dhe të studentëve në programin/
programet Master në fushën e organizimit 
dhe funksionimit/menaxhimit të sistemit 
shëndetësor. Ky aktivitet do të jetë në sinergji 
me produktin 7. Pedagogët dhe studentët do 
të mbështeten për financimin dhe kryerjen e 
kërkimit operacional, që mbështet vendimmarrjen 
në sektorin shëndetësor. Kjo do të përmirësojë 
kapacitetet e fakulteteve në mësimdhënie dhe 
punë kërkimore në menaxhimin e shërbimeve 
shëndetësore dhe fushat të tjera të lidhura me 
të. 

Shkurtimisht, Projekti:

• Siguron mbështetje për konsolidimin dhe 
qëndrueshmërinë e Masterit në Menaxhim 
Shëndetësor

• Mbështet zhvillimin e kapaciteteve teknike 
dhe pedagogjike të pedagogëve 

• Do të krijojë dhe lehtësojë kushtet për 
stazhet e studentëve të Masterit dhe 
kërkimin operacional të orientuar drejt 
problemeve, në kuadër të tezës së Masterit

• Do të ofrojë mbështetje për hartimin e 
një sërë moduleve të specializuara në 
menaxhimin spitalor me qëllim hartimin 
e një programi opsional (p.sh. menaxhimi 
spitalor dhe i KSHP-së). 

• Do të mbështesë dy departamentet në 
zhvillimin e kapaciteteve për rritjen e 
ofertës së aktiviteteve të edukimit të 
vazhdueshëm, me synim menaxherët 
shëndetësorë

• Mbështet aktivitetet kërkimore 
operacionale të pedagogëve dhe 
studentëve
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5. Përmirësimi i kapaciteteve të drejtorive rajonale të Operatorit të Shërbimeve 
Shëndetësore dhe/ose Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor në 
mbështetje të funksioneve vendore të shëndetit publik.

Produkti lidhet drejtpërdrejt me reformën e 
qeverisjes në sektorin e shëndetësisë, që 
aktualisht po zbatohet nga MSHMS-ja. Qeveria 
e Shqipërisë vendosi të përcaktonte nivelin e 
mesëm të qeverisjes midis nivelit qendror dhe 36 
drejtorive të shëndetit publik, të cilat aktualisht 
janë përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve 
shëndetësore në 61 bashkitë e vendit. Për 
këtë arsye, u krijua Operatori i Shërbimeve 
Shëndetësore i cili përbëhet nga një drejtori 
kombëtare dhe katër drejtori rajonale, me seli në 
Tiranë, Shkodër, Vlorë dhe Elbasan. Drejtoritë e 
shëndetit publik tashmë  konsiderohen si “njësi
vendore të kujdesit shëndetësor” dhe kanë më 
shumë përgjegjësi në lidhje me monitorimin, 
mbikëqyrjen dhe mbledhjen e informacioneve 
në lidhje me marrëdhëniet me shërbimet e 
shëndetit publik dhe të KSHP-së.

HAP-2 do të ndihmojë Operatorin e Shërbimeve 
Shëndetësore në realizimin e funksioneve 
specifike, më konkretisht nëpërmjet ofrimit 
të asistencës teknike (nëse nevojitet), 

mbështetjes së formimit në menaxhim, si dhe 
ofrimit të evidencave, për shembull në lidhje 
me akreditimin e shërbimeve të KSHP-së, 
përmirësimin e cilësisë në nivelin e KSHP-së 
dhe/ose kontrollin e SJT-ve, sipas përvojës së 
Projektit.

Një tjetër aspekt ku mund të nevojitet ndërhyrja 
e HAP-2 është mbështetja për krijimin dhe 
operimin e një baze të dhënash për shëndetësinë 
në nivelin e drejtorive rajonale, që të mbulojë 
shumicën e informacioneve në lidhje me KSHP-
në. Kësaj mund t’i shtohet mbështetja për 
zhvillimin dhe hartimin e planeve strategjike 
rajonale të zhvillimit në zonat e reja gjeografike 
shëndetësore në Shqipëri. Është e qartë se 
HAP-2 nuk mund t’i mbështesë të gjitha nivelet 
e Operatorit, por mbështetja mund të ofrohet 
sipas përzgjedhjes dhe në mënyrë të kufizuar. 
Ndaj, modelet e zhvilluara mund të shtrihen në të 
gjitha nivelet e operatorit dhe në të gjitha zonat 
gjeografike të Shqipërisë.

Shkurtimisht, Projekti do të:

• Zhvillojë kapacitetet menaxheriale të 
përgjithshme për Operatorët e Shërbimit 
Shëndetësor Rajonal/NJVKSH

• Nxisë kapacitetet e NJVKSH-ve për 
mbledhjen, grumbullimin dhe analizimin e 
të dhënave në nivel qarku

• Mbështesë kapacitetet monitoruese për 
cilësinë e sistemit/shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor

• Ngrejë dhe lehtësojë funksionimin e 
sistemit të mbikëqyrjes mbështetëse për 
shërbimet e KSHP-së

• Sigurohet që informacioni i disponueshëm 
të përdoret në mënyrë të efektshme për 
planifikimin dhe menaxhimin e shërbimeve 
të KSHP-së në nivel qarku
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6. Forcimi i kapaciteteve kërkimore operacionale në sistem dhe shërbimet 
shëndetësore në Shqipëri

Menaxhimi dhe vendimmarrja e mbështetur 
në evidenca kërkon informacione të reja dhe 
të posaçme, që shpeshherë mblidhen dhe 
përpunohen nëpërmjet kërkimit operacional. 
HAP-i ka mbështetur procesin e kërkimit 
operacional gjatë studimit mbi aksesin e 
familjeve në shërbimet e KSHP-së, cilësinë e 
shërbimit në KSHP, vulnerabilitetin në KSHP etj. 
Megjithatë, në Shqipëri kapacitetet kërkimore 
mbeten të dobëta dhe nevojitet forcimi i 
mëtejshëm i kompetencave të kërkuesve të rinj 
në fushat përkatëse, si hartimi i protokolleve 
kërkimore, përpunimi i të dhënave kërkimore 
dhe statistikat, mbledhja e fondeve për kërkim, 
shkrimi shkencor dhe botimi. Veç kësaj, 
ekziston nevoja për të kontribuar në zhvillimin 
e një kulture të përkthimit të politikave, p.sh. 
integrimi i gjetjeve dhe përfundimeve të 
kërkimit, në politika dhe strategji, dhe procese 
vendimmarrjeje.

Krahas kësaj, përvoja ka treguar se nevojiten 
më shumë kompetenca etike dhe rregullore 
për të shmangur situatat e pakëndshme për 
ekipet kërkimore dhe aktorët përkatës. Ndaj, 
mbështetja e HAP-2 për ngritjen e kapaciteteve 

dhe përmirësimin dhe zbatimin e kuadrove 
rregullatore në lidhje me etikën e kërkimit mund 
të përbëjë aspekt për ndërhyrje (nëse kërkohet).

Mbështetja për aktivitetet e kërkimeve 
operacionale do të materializohet nëpërmjet 
ndërhyrjeve të ndryshme të HAP-2, si: 1) 
mbështetje për dy programe Master, ku 
studentët mund të përfitojnë nga trajnime dhe 
aktivitete për ngritjen e kapaciteteve të ofruara 
nga projekti, por edhe financime për projekte të 
vogla mbi tezën kërkimore ose aktivitetet gjatë 
stazhit; 2) mbështetje për aktivitetet kërkimore 
operacionale të kryera nga ISHP-ja dhe partnerë 
të tjerë të projektit; 3) mbështetje për ngritjen 
e kapaciteteve të partnerëve të tjerë, të cilët 
mund të jenë të interesuar për të kryer kërkim 
të orientuar drejt praktikës në nivel vendor (nëse 
nevojitet), etj.

Krahas kësaj, HAP-2 do të mbështesë publikimin 
e rezultateve të kërkimit, si dhe përfundimet dhe 
rekomandimet në formatin e dokumenteve të 
politikave, të cilat mund të shpërndahen për të 
ndikuar në formulimin e politikave dhe proceseve 
vendimmarrëse.

Shkurtimisht, Projekti do të:

• Forcojë kapacitetet e organizatave që 
kanë kompetenca kërkimore, për shembull 
nëpërmjet ëorkshop-eve të veçanta për 
dhënie propozimesh, financim kërkimi ose 
shkrim artikujsh të veçantë

• Ofrojë fonde të vogla për kërkimin 
operacional në lidhje me shërbimet 
shëndetësore, KSHP-në, BNJSH-të dhe 
kontrollin e SJT-ve

• Garantojë shpërndarjen e efektshme të 
evidencave të sapopërftuara për politikat 
dhe praktikën

• Ofrojë mbështetje dhe mundësi për 
konferenca kombëtare/ndërkombëtare për 
ndarjen e rezultateve të kërkimit

• Mbështesë funksionimin e Komitetit 
Kombëtar dhe/ose universitar të Etikës në 
kërkimin operacional shëndetësor
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HAP-2 do të vijojë me mbështetjen e dy 
drejtorive rajonale të Operatorit të Shërbimeve 
Shëndetësore, për të forcuar zhvillimin e tyre 
organizativ dhe për të hartuar planet strategjike 
rajonale. Krahas kësaj, HAP-2 do të mbështesë 
zbatimin e ndërhyrjes pilot të përcaktuar, me 

qëllim përmirësimin e aksesueshmërisë dhe 
cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Për më 
tepër, Projekti do të nxisë rolin e NJQV-ve dhe 
aktorëve të tjerë vendorë për mirëmbajtjen e 
infrastrukturës shëndetësore.

7. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të KSHP-së nëpërmjet procedurave 
të akreditimit dhe promovimit të përdorimit të protokolleve klinike, si dhe 
zgjidhjeve elektronike dhe dixhitale në KSHP

Shumë përpjekje janë bërë deri tani për të 
përgatitur udhëzime dhe protokolle klinike. Disa 
prej tyre lidhen me sëmundje specifike apo grupe 
sëmundjesh. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm 
të Kujdesit Shëndetësor ka hartuar një sërë 
udhëzimesh për praktikat e mira të përdorimit të 
barnave për mjekët e KSHP-së.

Si fillim, Projekti do të mbështesë vlerësimin 
në bashkëpunim me  aktorët përkatës të 
protokolleve klinike ekzistuese në Shqipëri. 
Lidhur me këtë, pritet një një rol konstruktiv nga 
grupet përkatëse të punës. Krahas kësaj, Projekti 
do të promovojë përdorimin e protokolleve 
klinike ekzistuese për SJT-të, të zhvilluara dhe 
në përdorim nga vendet e tjera në Ballkan dhe 
Evropën Lindore.

Projekti do të botojë dhe do të vërë në dispozicion 
të çdo mjeku të KSHP-së, në format elektronik 
dhe të shtypur, udhëzuesit dhe protokollet që 

do të zhvillohen dhe miratohen nga aktorët e 
interesuar të sistemit shëndetësor në Shqipëri. 
Projekti do të mbështesë trajnimin dhe aspekte 
të tjera, për të lehtësuar zbatimin në praktikë të 
udhëzuesve dhe protokolleve klinike.

Në bashkëpunim me ofruesit e kujdesit 
shëndetësor, MSHMS-në dhe agjenci të tjera të 
interesuara, HAP-2 do të shqyrtojë mundësinë 
e prezantimit dhe më pas të përdorimit të 
zgjidhjeve elektronike dhe digjitale, me qëllim 
lehtësimin e përdorimit të protokolleve. Në dy 
qarqet e mbuluara nga projekti, HAP-1 ka pajisur 
me laptopë mjekët e familjes, të cilët mund t’i 
përdorin për programe të tjera përpos recetave 
elektronike.

Mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve të 
organizatave shqiptare në monitorim dhe 
mbikëqyrje, me qëllim garantimin e përdorimit të 
efektshëm të protokolleve të miratuara nga ana e 

REZULTATI 2

Qytetarët në qarqet e synuara kanë akses dhe 
i përdorin me efektshmëri shërbimet e kujdesit 
shëndetësor parësor me cilësi më të mirë
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ofruesve të kujdesit shëndetësor, është një ndër 
rekomandimet që HAP -2 synon ta mbështesë. 
Aktivitetet lidhur me këtë mbështetje do të 
sqarohen, konceptohen dhe do të dakordësohen 
me organizatat që do të caktohen për kryerjen e 
këtij funksioni.

Lidhur me akreditimin e Qendrave Shëndetësore, 
HAP-2 do të mbështesë ekipet e qendrave  

shëndetësore në zhvillimin e paketës së 
dokumenteve të nevojshme në përgjigje të 
kërkesave të standardeve të cilësisë për 
akreditimin e QSH-ve. Këto dokumente duhet të 
pasqyrojnë situatën e çdo qendre shëndetësore. 
Krahas kësaj, ekipi i menaxhimit të QSH-ve do të 
përfitojë mbështetje për zbatimin e procedurave 
të tjera të nevojshme për arritjen e standardeve 
të cilësisë të përcaktuara nga MSHMS-ja. 

Shkurtimisht, Projekti:

• Do të mbështesë inventarin e udhëzuesve 
dhe protokolleve klinike ekzistuese, dhe 
më pas do të mbështesë përditësimin dhe/
ose hartimin e udhëzuesve/protokolleve të 
reja  në fushën e SJT-ve dhe kujdesit për 
të moshuarit.

• Do të botojë dhe shpërndajë protokollet 
dhe udhëzuesit klinikë, si dhe do të trajnojë 
personelin e KSHP-së për përdorimin e tyre

• Do të konceptojë, testojë dhe monitorojë 
zgjidhjet elektronike dhe digjitale lidhur me 
protokollet klinike në KSHP 

• Do të shpërndajë protokollet klinike dhe 
dokumentet përkatëse, si dhe zgjidhjet 
elektronike dhe dixhilale përkatëse në 
nivel kombëtar duke kontribuar në shtrirjen 
e kësaj praktike në shkallë vendi 

• Do të mbështesë përmirësimin e 
vazhdueshëm të procesit të akreditimit të 
QSH-ve 

• Do të mbështesë ekipet e QSh-ve në 
përmbushjen e standardeve të cilësisë për 
akreditimin e tyre.

8. Përvijimi dhe testimi i modeleve të reja të shërbimeve për kujdesin në 
banesë dhe lidhja me shërbimet e specializuara (pjesërisht në mbivendosje 
me produktin 3)

Sipas rezultateve paraprake të studimit të 
aksesit të familjeve në shërbimet e KSHP-së 
(shkurt 2019), tek aksesueshmëria e shërbimeve 
shëndetësore në Shqipëri, ndikojnë disa 
faktorë, si: 1) kufizimet financiare, 2) gjendja 
e dobët shëndetësore dhe pamundësia për të 
shkuar në qendrën shëndetësore; 3) largësia 
nga qendrat shëndetësore dhe kostot e 
transportit; 4) mungesa e besimit në sistemin 
e kujdesit shëndetësor; 5) kufizimet në punë 
ose pamundësia për t’u larguar nga puna.  

Këta faktorë ndikojnë më tepër tek kategori 
veçanërisht të cenueshme, si: të moshuarit me 
lëvizshmëri të kufizuar në komunitet, individët 
me handikap mendor që jetojnë të izoluar në 
familjet e tyre, ose kategori të tjera të pacientëve 
me lëvizshmëri të kufizuar (si pacientët pas 
ndërhyrjeve kirurgjikale ose të prekur nga 
kanceri në fazën terminale ose sëmundje të tjera 
të rënda), dhe së fundi qytetarë shumë të varfër 
dhe të margjinalizuar. Për këto dhe kategori të 
tjera të pacientëve, është i nevojshëm organizimi 



i shërbimeve në banesë, me qëllim shmangien 
e përjashtimit të tyre nga mbulimi i shërbimeve 
shëndetësore.

Si më parë ashtu edhe tani, personeli i KSHP-
së ofron kujdesin në banesë për disa kategori 
specifike të popullsisë, si: foshnjat e porsalindura, 
nënat e reja, grupet e synuara për vaksinim, etj. 
Kjo paketë e kujdesit në banesë është shumë e 
kufizuar dhe duhet të përfshijë shërbime shtesë 
për kategori të tjera të konsumatorëve dhe 
pacientëve. Krahas kësaj, duhet të krijohet një 
model i ri i kujdesit në banesë, dhe më pas të 
testohet në terren para se të përdoret në shkallë 
kombëtare. 

HAP-2 do të ofrojë ekspertizë teknike për 
krijimin e një modeli të kujdesit në banesë, i 
përshtatur me situatën e zonave rurale dhe 
urbane të Shqipërisë. Modeli i propozuar do të 
diskutohet, do të krijohet dhe do të dakordësohet 
në bashkëpunim të ngushtë me MSHMS-në, 
personelin e KSHP-së, urdhërat dhe shoqatat 

profesionale, autoritetet vendore shëndetësore, 
NJQV-të, dhe OJF-të, që përfaqësojnë interesat 
e pacientëve dhe të konsumatorëve. Modeli i 
kujdesit në banesë duhet të jetë i përshtatshëm 
dhe të pranohet nga personeli i KSHP-së, 
veçanërisht nga infermierët që funksionojnë në 
nivel komuniteti. 

Me t’u pranuar modeli eksperimental, do të 
ndërmerret një program trajnimi për infermierët 
dhe pjesën tjetër të personelit në lidhje me 
shërbimet që do të ofrohen mbi paketën e 
kujdesit në familje. Infermierët në komunitetet e 
qarqeve të mbuluara nga HAP-i do të pajisen me 
çantën e mjeteve të nevojshme për praktikën e 
tyre klinike. Nëse do të lindë nevoja, në qendrat 
e KSHP-së do të ofrohen mjete dhe pajisje të 
tjera për infermierët, në mënyrë që të lehtësohet 
zbatimi i paketës së shërbimeve në banesë.

Modeli do të testohet dhe do të vlerësohet para 
hartimit të planit të shtrirjes nga MSHMS-ja, me 
mbështetjen e HAP-2.

Shkurtimisht, Projekti do të:

• Skicojë qasjet e kujdesit në banesë 
për të moshuarit dhe pacientët me 
sëmundje kronike, duke përfshirë rolin 
e kujdesit në banesë në llojet e tjera të 
shërbimeve (p.sh. kujdesi paliativ)

• Pilotojë dhe vlerësojë modelet e reja të 
shërbimeve të kujdesit në banesë (për 
të moshuarit, të sëmurët kronikë, dhe 
të tjerë) 

• Mbështetur në rezultatet fillestare, do 
të ndihmojë MSHMS-në për hartimin 
e një plani veprimi kombëtar (duke 
përfshirë kostimin dhe buxhetimin) 
për kujdesin në banesë për pacientët 
kronikë në lidhje me shtrirjen e 
përvojave pilote.
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9. Mbështetja dhe shtrirja e Edukimi të Vazhdueshëm Mjekësor (EVM) 
të personelit të KSHP-së si dhe përfshirja në standardet dhe proceset 
kombëtare të riçertifikimit të menaxherëve shëndetësorë

Edukimi i vazhdueshëm për pjesën më të madhe 
të kategorive të personelit shëndetësor ka qenë 
fokusi i ndërhyrjeve të SDC-së gjatë 10 vjetëve 
të fundit. HAP-i ka pasur sukses në prodhimin 
e një vëllimi të rëndësishëm të aktiviteteve të 
EVM-së, me anë të mbështetjes së Grupeve 
të Kolegëve (GK) me mjekë, infermierë dhe 
menaxherë të QSH-ve. Në fakt, riçertifikimi është 
i detyruar për mjekët, dentistët, farmacistët dhe 
infermierët, por jo për menaxherët e shërbimeve 
shëndetësore. Partnerët shqiptarë kanë 
shprehur dëshirën që ta përfshijnë këtë kategori 
në sistemin e riçertifikimit.

Njëkohësisht, QKEV-ja ka kërkuar mbështetjen 
e HAP-it për të vlerësuar ndikimin dhe 
qëndrueshmërinë e GK-ve, si qasje e re dhe 
specifike për edukimin e vazhdueshëm të 
mjekëve dhe infermierëve të familjes. Krahas 
kësaj, QKEV-ja mirëpret për miratim qasje të reja 
dhe novatore për edukimin e vazhdueshëm, si 
pasojë e faktit se oferta dhe cilësia e aktiviteteve 
të EVM-së për ofruesit e kujdesit shëndetësor 
mbetet problematike. Tashmë, HAP-i ka nisur 
punën paraprake dhe përgatitore, me qëllim 
mbështetjen e zbatimit të mjeteve të reja, si 
auditet klinike dhe mbikëqyrjen mbështetëse. 

Këto aktivitete do të përfitojnë mbështetje në 
fazën e ardhshme të HAP-2.

QKEV-ja gradualisht po akrediton organizatat 
akademike dhe trajnuese që kanë vërtetuar 
se kanë kapacitetin për të ofruar programe 
dhe aktivitete të akredituara të Edukimit të 
Vazhdueshëm duke  i njohur ato si ofrues 
afatgjatë të aktiviteteve të EVM-së. HAP-2 
do të ofrojë mbështetje për ofruesit afatgjatë 
të akredituar, si Njësia e EV-së në Fakultetin 
e Mjekësisë ose organizata të tjera, me qëllim 
përmirësimin e menaxhimit dhe kapaciteteve 
didaktike të tyre, duke ndikuar në rritjen e ofertës 
së aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm.

QKEV-ja ka filluar përdorimin e një platforme për 
të mundësuar ndërveprimin on line/në distancë 
midis organizatave ofruese të EV-së dhe QKEV-
së. Platforma do të shërbejë si një mjet që lejon 
akreditimin në distancë të aktiviteteve të EV-së. 
HAP-2 do të mbështesë trajnimin e ofruesve të 
EV-së në përdorimin e platformës, me qëllim 
përshpejtimin dhe lehtësimin e akreditimit 
të aktiviteteve të tyre si dhe të zbatimit të 
procedurave të tjera në lidhje me aktivitetet e 
edukimit të vazhdueshëm.

Shkurtimisht, Projekti:

• Vazhdon të mbështesë konsolidimin 
dhe shtrirjen e GK-ve, duke mundësuar 
transferimin përparues të rolit advokues 
dhe mbështetës të kësaj forme të EV-së 
tek institucionet shqiptare përkatëse;

• Do të vlerësojë qëndrueshmërinë, 
efikasitetin dhe efektshmërinë e GK-ve; 

• Do të mbështesë aktorët e përzgjedhur të 
sektorëve arsimorë/shëndetësorë për t’u 
bërë ofrues afatgjatë të EV-së;

• Do të mbështesë prezantimin dhe zbatimin 
e qasjeve të reja të EVM-së, si: auditet 
klinike, mbikëqyrja mbështetëse, etj.; 

• Do të mbështesë përfshirjen e 
menaxherëve të kujdesit shëndetësor në 
sistemin e riçertifikimit;

• Do të vijojë me mbështetjen e QKEV-së 
për sigurimin e cilësisë së aktiviteteve të 
EVM-së.
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10. Nxitja e bashkëpunimit midis palëve vendore përkatëse të interesit për 
krijimin e shërbimeve shëndetësore dhe ndërmarrjen e veprimeve të 
shëndetit publik

Reforma e decentralizimit nuk arriti të krijonte 
modele për integrimin e shërbimeve të kujdesit 
shëndetësor nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë 
të NJQV-ve. Kjo është e vetëkuptueshme, 
pasi shërbimet e kujdesit shëndetësor kanë 
varësi të shumëfishtë nga qeveria qendrore 
dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor, çka e ndërlikon procesin 
e decentralizimit. Krahas kësaj, NJQV-të nuk 
kanë qenë asnjëherë përgjegjëse për shërbimet 
e kujdesit shëndetësor dhe iu mungojnë 
krejtësisht aftësitë dhe kapacitetet e nevojshme 
për ta ndërmarrë këtë përgjegjësi kaq të 
madhe. Megjithatë, NJQV-të kanë përgjegjësi 
ligjore mbi infrastrukturën shëndetësore (të 
paktën pjesërisht), ndaj duhet të ndërmarrin 
përgjegjësinë e planifikimit dhe mirëmbajtjes së 
infrastrukturës. 

HAP-i ka investuar (dhe ende investon) fonde të 
rëndësishme për rehabilitimin e strukturave të 
KSHP-së. Ambasada e Zvicrës dhe SDC-ja kanë 
treguar qartë se gjatë HAP-2, donatori nuk do 
të ndërmarrë ekskluzivisht punime ndërtimore, 

vetëm nëse kontribuojnë MSHMS-ja, NJQV-të 
dhe/ose partnerët e tjerë shqiptarë.

Në këtë kuadër, HAP-2 dhe partnerët shqiptarë 
propozojnë mbështetjen për hartimin dhe 
zbatimin e një mekanizmi planifikimi me 
pjesëmarrjen e NJQV-ve, autoriteteve 
shëndetësore vendore dhe rajonale, Fondit 
dhe OJF-ve. Ky mekanizëm ndër të tjera do të 
mundësojë: 1) plane vendore për rehabilitimin 
e infrastrukturës; 2) përgjegjësitë financiare 
të aktorëve të ndryshëm, si NJQV-të/HAP-i/
të tjerë, që do të mundësonin një qasje 
bashkëfinancuese; 3) modalitetet e mirëmbajtjes 
së infrastrukturës me përgjegjësi të qarta.

Planet e mirëmbajtjes dhe të rehabilitimit duhet 
t’iu përgjigjen një sërë nevojash parësore të 
tjera të popullsisë dhe të komuniteteve. HAP-
2 do të luajë rol advokues në përfshirjen e 
shoqërisë civile dhe qytetarëve në mekanizmin 
e planifikimit, për ta bërë sa më pjesëmarrës dhe 
transparent të jetë e mundur.

Shkurtimisht, Projekti do të:

• Përvijojë, dakordësojë dhe zbatojë skemat 
e bashkëfinancimit për investimet në 
pajisje dhe infrastrukturë në nivel bashkie;

• Mbështesë hartimin dhe monitorimin e 
planeve vjetore, që përcaktojnë përparësitë 
shëndetësore dhe ndërhyrjet në nivel 
vendor, me në qendër infrastrukturën dhe 
mirëmbajtjen;

• Promovojë kushtet e nevojshme për 
pjesëmarrjen e qytetarëve në diskutimin 
e problemeve të kujdesit shëndetësor në 
nivelin e KSHP-së dhe nivelin bashkiak; 

• Advokojë dhe promovojë alokimin e 
burimeve financiare për praktikat e 
mirëmbajtjes në nivel vendor.
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Organizimi dhe menaxhimi

Projekti do të drejtohet nëpërmjet një 
marrëveshje midis Këshillit të Ministrave 
të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë 
së Konfederatës Zvicerane, të përfaqësuar 
nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (SDC) të Departamentit Federal 
Zviceran të Punëve të Jashtme, që vepron 
nëpërmjet Ambasadës së Zvicrës në Shqipëri. 
Ndaj, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale është “partneri” kryesor i projektit.

Projekti do të operojë nëpërmjet qendrës HAP, 
një organizatë jofitimprurëse me vendndodhje 
në Tiranë, e cila mbulon dy qarqe (1 deri në 2 
drejtori rajonale të Operatorit të Shërbimeve 
Shëndetësore). Ndjek një qasje për të forcuar 
strukturat qeveritare kombëtare, rajonale 
dhe vendore në mënyrë pjesëmarrëse dhe 
gjithëpërfshirëse. Qendra HAP është nën 
udhëheqjen e drejtuesit ndërkombëtar të ekipit 
dhe garanton drejtimin teknik, dialogun mbi 
politikat, si dhe zbatimin e programit dhe vepron 
si njësi e veçantë e zbatimit të programit, për të 
siguruar vizibilitetin e programit.

Qendra HAP përfiton nga asistenca teknike e 
ofruar nga Swiss TPH, që do të përfshijë fushat 
e mëposhtme: zhvillimi i burimeve njerëzore, 
trajnimi për menaxhimin shëndetësor, monitorim-
vlerësimi dhe kërkimi operacional, shëndetësia 
elektronike, trajnimi/mësimdhënia në infermieri, 
kujdesi në familje dhe zhvillimi i infermierëve, dhe 
sistemet ZHVP për profesionistët shëndetësorë 
në nivelin parësor.

Faza 2 e Projektit Shëndet për të Gjithë do të 
zbatohet nën udhëheqjen e një Komiteti Drejtues. 
Rreth dy herë në vit do të zhvillohet një mbledhje 
strategjike në mënyrë që Komiteti Drejtues të 
japë orientime dhe udhëzime të përgjithshme për 
Projektin, në kuadër të zhvillimit të përgjithshëm 
të sektorit shëndetësor në Shqipëri. 

Karakteristikat kryesore
të fazës së dytë

Burimet

Buxheti për fazën zbatuese 4-vjeçare arrin deri 
5.9 milionë franga zvicerane. Ky buxhet nuk 
përfshin fondet për vlerësimin e jashtëm në 
përfundim të fazës. 

Buxheti dhe aktivitetet e fazës 2 të HAP-it 
konceptohen se do të optimizojnë reformën në 
KSHP dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. Pas 
konsultimeve të hollësishme me palët kyçe 
të interesit gjatë fazës përgatitore, të gjitha 
ndërhyrjet e propozuara mund të konsiderohen 
thelbësore për mbështetjen e reformës shqiptare 
në shëndetësi, ndaj përbëjnë një element kyç 
për përmirësimin e performancës së sistemit 
shëndetësor dhe cilësisë së kujdesit.

Rajonet e mbuluara

Projekti do të vijojë bashkëpunimin me bashkitë 
dhe ofruesit e KSHP-së ku projekti ka investuar 
ndjeshëm gjatë Fazës 1, dhe të cilat kanë treguar 
potencial të madh për sukses. Për prezantimin 
e ndëryrjeve të reja si kujdesi në familje, HAP-i 
do të bazohet fillimisht në 4 bashkitë e qarkut të 
Dibrës (Peshkopi, Burrel, Klos dhe Bulqizë) dhe 
në 6 bashkitë e qarkut të Fierit (Fier, Lushnjë, 
Mallakastër, Divjakë, Patos dhe Roskovec). 
Praktikisht, HAP-2 do të funksionojë bazuar në 
kriteret e “potencialit të madh për ndërhyrje të 
suksesshme dhe të zgjeruara” sesa në kriteret e 
thjeshta të mbulimit gjeografik. 
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Përfituesit

Përfituesit parësorë të Projektit «Shëndet për të 
Gjithë” (HAP) janë: (i) Popullata e përgjithshme 
duke përfshirë nënat dhe fëmijët, gratë dhe 
burrat, të rinjtë dhe adoleshentët si dhe të 
moshuarit (ii) pacientët me sëmundje kronike, 
veçanërisht të moshuarit dhe pacientët që kanë 
nevojë për kujdes në familje, (iii) popullatat e 
varfra dhe në nevojë, kryesisht në zonat rurale 
të Shqipërisë (si të moshuarit) përfitues të 
aksesit më të mirë për shërbime shëndetësore 
(iv) ofruesit e KSHP-së, përkatësisht mjekët 
e familjes, infermierët dhe mamitë, si dhe 
menaxherët e qendrave shëndetësore.

Përfituesit dytësorë dhe partnerët e HAP-
it përfshijnë: (i) Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale dhe strukturat e saj të 
varësisë, përkatësisht Institutin e Shëndetit 
Publik (ISHP), Qendrën Kombëtare të Edukimit në 

Vazhdim (QKEV), Qendrën Kombëtare të Cilësisë, 
Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve 
Shëndetësore (QKCSAISH) dhe Fondin e Sigurimit 
të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 
(FSDKSH); (ii) Operatorin e Shërbimeve të 
Kujdesit Shëndetësor (drejtoritë rajonale) dhe 
Drejtoritë e reformuara të Shëndetit Publik 
(Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor) në 
zonat gjeografike të mbuluara nga Projekti; (iii) 
Universitetin e Mjekësisë, nëpërmjet Fakultetit 
të Mjekësisë dhe Fakultetit të Shkencave 
Mjekësore Teknike, dhe Universitetin e Tiranës, 
nëpërmjet Fakultetit të Ekonomisë në rolin e tyre 
si institucione arsimore; (iv) Njësitë e Qeverisjes 
Vendore (bashkitë); (v) Urdhrat dhe shoqatat e 
profesionistëve (të infermierëve dhe mjekëve të 
familjes).
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Integrimi gjinor

Ekipi zbatues i HAP-2 do të punojë ngushtësisht 
me partnerët shqiptarë për të shumëfishuar 
arritjet e projektit, duke ruajtur përfitimet e 
barazisë gjinore dhe duke kontribuar më tej në 
integrimin e saj në nivel projekti. Krahas kësaj, 
HAP-2 do të marrë në konsideratë ndikimin e 
stereotipeve gjinore në lidhje me profesionet 
si dhe rreziqet më bazë gjinore nga SJT-të. 
Objektivat strategjike më të rëndësishme në 
lidhje me integrimin gjinor janë si vijon:

• Kontributi në fuqizimin e grave për rritje të 
pjesëmarrjes së tyre në vendim-marrje.

• Rritja e pavarësisë së infermiereve 
• Kontributi në fuqizimin ekonomik të grave 

dhe rritjen e mundësive për punësimin dhe 
trajnimin e tyre

• Promovimi i aksesit të grave në arsimin dhe 
trajnimin cilësor

• Ofrimi i mbështetjes për grupe të 
pafavorizuara profesionistësh dhe 
personelin (burra dhe gra), veçanërisht ata 
që punojnë në KSHP (qendra shëndetësore 
dhe pika ambulatore) në zona rurale të 
thella.

Problematika
ndërsektoriale

Integrimi i parimeve të mirëqeverisjes

Përgjithësisht, mirëqeverisja garantohet duke 
ndjekur pesë parime kryesore: pjesëmarrja, 
llogaridhënia, transparenca, mosdiskriminimi 
dhe efikasiteti:

• Projekti në vetvete promovon qasjet 
pjesëmarrëse, duke përfshirë dhe 
duke lidhur autoritetet vendore, rajonale 
dhe kombëtare, si dhe shoqatat e 
profesionistëve dhe përfaqësuesit e 
shoqërisë civile;

• Mekanizmat llogaridhënës kanë rëndësi 
tejet të madhe dhe promovohen nëpërmjet 
përdorimit dhe analizës së efektshme të 
kuadrit të Monitorimit dhe Vlerësimit (p.sh. 
aksesi dhe cilësia e kujdesit), si dhe zhvillimi 
dhe ngritja e sistemeve të sugjerimeve nga 
qytetarët dhe aktorët e tjerë;

• Duke marrë parasysh prevalencën e 
korrupsionit në Shqipëri, masat për ta 
adresuar përbëjnë pikë kyçe. Projekti do të 
vijojë me politikën e zero tolerancës (duke 
përfshirë ryshfetin, pagesat joformale 
dhe mashtrimin e çfarëdolloj natyre), në 
çfarëdolloj aspekti që lidhet me përdorimin 
e fondeve të projektit për rehabilitim, 
punësim dhe prokurim. 

• Projekti do të promovojë ngritjen e 
kapaciteteve dhe ndërgjegjësimin e 
personelit dhe partnerëve të projektit për 
qeverisjen dhe antikorrupsionin.

Çështjet gjinore dhe qeverisja e mirë janë integruar në zbatimin e fazës së 2 të HAP-it dhe janë 
përshirë në planifikimin e saj. Me zbatimin e parimeve bazë të qeverisjes së mirë dhe ndjeshmërisë 
gjinore, sikundër është përvijuar nga SDC-ja, zbatimi i projektit, veçanërisht angazhimi i tij në nivelin 
e shërbimeve shëndetësore dhe të komunitetit, lidhen ngushtësisht me parimin e “mosdëmtimit”.
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Shtojca 1 - Kuadri Logjik

Hierarkia e objektivave
Strategjia e Ndërhyrjes Treguesit Kyç Burimet e të Dhënave

Mënyrat e Verifikimit

Ndikimi (Qëllimi i Përgjithshëm) Treguesit e Ndikimit

Popullsia shqiptare përfiton nga 
shëndetësia më e mirë. 

• Pritshmëria mesatare e jetëgjatësisë në lindje
2017:77 vite për burra dhe 80 vite për gra
2022: për t’u përcaktuar

• Vdekshmëria e shkaktuar nga sëmundjet kardiovaskulare
2017: 210/100,000 për burra,205/100,000 për gra
2022: për t’u përcaktuar

• Cilësia e kujdesit (cilësitë e infrastrukturës, procesit dhe rezultatit) të matura në pikate 
shërbimit shëndetësor
2018:

Infrastruktura e 
ambjentit:

Diber: Mesatarja 
66 % (max. 80, min, 
49);
Fier: Mesatarja  
65%  (max. 86, 
min. 42)

Treguesit e procesit 
(konsulta klinike): 

Diber: Mesatarja 
73% (max-88, 
min-61)
Fier: Mesatarja 61% 
(max-73, min-40);

Treguesit e rezultatit 
(kënaqshmëria e 
pacientit):

Diber: Mesatarja  
95% (max. 100, 
min. 67)
Fier: Meatarja 89% 
(max.95, min. 83)

2022
Infrastruktura e 
Strukturave: 

përmirësim 10%
Procesi: përmirësim 
5%
Treguesit e 
Rezultatit 
(kënaqshmëria e 
pacientit): nuk ka 
ndryshim

• INSTAT
• Studimi i fazës 

fillestare dhe 
përfundimtare
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Rezultatet Treguesit e Rezultatit

Rezultati 1. 

MSHMS-ja dhe strukturat e saj 
rajonale menaxhojnë shërbimin e 
kujdesit shëndetësor parësor në 
mënyrë më efektive dhe efikase 

• Numri i ligjeve/strategjive/politikave/planeve të veprimit të miratuara dhe që po zbatohen 
nga MSHMS-ja në lidhje me zhvillimin e KSHP-së dhe BNJ-ve 
2018: nuk ka
2022: 4 politika/strategji/plane veprimi të reja në lidhje me KSHP-në, Burimet Njerëzore 
Shëndetësore

• Numri dhe përqindja e të diplomuarve (meshkuj dhe femra) të nivelit të Masterit profesional 
në menaxhim, të cilët kanë funksione menaxheriale pas studimeve të tyre
2018: nuk ka
2022: 50% e të diplomuarve (meshkuj dhe femra) 12 muaj pas përfundimit të programit

• Hartimi dhe/ ose përditësimi i dokumenteve dhe standardeve rregullatore në lidhje me 
paketën bazë të shërbimeve të KSHP-së.
2018: nuk ka
2022: 8 dokumente rregullatore për mekanizmat e referimit,modelet e aftësive 
të personelit, statusi dhe profilet e infermierëve, rrjeti i strukturave dhe pajisjeve 
shëndetësore, protokollet dhe udhëzimet e trajtimit standard të SJT-ve, kujdesi në familje.
 - Dokumenta rregullatore/strategji
 - Standarde dhe paketa e shërbimeve

• Politikat dhe 
strategjitë e 
MSHMS-së

• Baza e të dhënave 
(mjet ndjekës) i 
zhvillimit të karrierës 
së studentëve të 
masterit

• Raporte dhe 
publikime kërkimore
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Rezultati 2. 

Qytetarët në qarqet e synuara kanë 
akses dhe përdorin më efektshëm 
shërbimet më cilësore të KSHP-së

• Përqindja e vizitave për person në vit, në mjediset e KSHP-së/departamenti jospitalor
2018: 37% (Dibër) /43% (Fier) e pacientëve të regjistruar
2022: Të paktën 50% e pacientëve të regjistruar

• Përqindja e pacientëve/klientëve (meshkuj dhe femra) të kënaqur me ofrimin e shërbimeve 
të KSHP-së
2018: 89% (Dibër) / 98% (Fier) 
2022: Nuk ka ulje krahasuar me vitin 2018

• Numri dhe përqindja e QSH-ve që janë akredituar në zonat e synuara të projektit 
2018: 0
2022: 40% përkatësisht 20 QSH të akredituara

• Përqindja e pacientëve me SJT (sëmundje kardiovaskulare, diabet) marrin këshillimin dhe 
trajtimin e duhur si vërehet në pikat e shërbimit, të ndara sipas gjinisë

2018 Pacientë me Diabet tipi II Pacientë me hipertension

39% bëjnë pyetje

22% iu janë kryer ekzaminime

52% Kanë marrë këshilllim/u është 
shpjeguar/janë udhëzuar

46% bëjnë pyetje 

24% iu janë kryer ekzaminime

60% kanë marrë këshilllim/u është 
shpjeguar/janë udhëzuar dhe kanë 
marrë këshillimin dhe trajtimin e 
duhur si vërehet në qarqet Dibër 
dhe Fier.

2022: Rritje me të paktën 15% krahasuar me vitin 2018

• INSTAT
• Sistemi i 

informacionit 
shëndetësor

• Anketime (vjetore), 
duke përfshirë 
studimin e fazës 
fillestare dhe 
përfundimtare

• Baza e të dhënave 
të Cilësisë dhe 
Akreditimit

• Studimi i fazës 
fillestare dhe 
përfundimtare
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Produkte (për Rezultat) dhe kosto Treguesit e Produktit  

Produkti 1 Hartimi i politikave 
dhe strategjive 
të KSHP-së dhe 
BNJSH-ve në Shqipëri 
mbështetet në qasje 
gjithëpërfshirëse 
duke bërë bashkë 
sektorin e arsimit dhe 
shoqërinë civile. 

• Numri i dokumenteve të politikave, dokumenteve të strategjisë dhe përmbledhjeve të 
propozimeve të hartuara me MSHMS-në dhe të shpërndara nëpërmjet aktiviteteve të 
veçanta me palët e interesit
2018: 2
2022: 8 dokumente

• Politikat dhe 
strategjitë e 
MSHMS-së

• Raportet e projektit
• Raportet e asistencës 

teknike
• Akte dhe vendime 

normative të 
MSHMS-së

Produkti 2 Hartimi dhe testimi 
i profileve të punës 
të përditësuara me 
qëllim delegimin e 
detyrave mes mjekëve 
dhe infermierëve 
(pjesërisht i 
mbivendosur me 
Produktin 8).

• Numri i profileve të krijuara së fundmi në KSHP, të miratuar nga MSHMS
2018: 0
2022: të paktën 2

• Numri i trajnimeve dhe të trajnuarve në lidhje me profilet e reja të punës (meshkuj dhe 
femra) 
2018: 0
2022: 15 workshop-edhe 320 infermierë të trajnuar

• Përqindja e qendrave shëndetësore që mbështeten dhe zbatojnë me sukses profilet e reja 
të punës
2018: 0
2022: 30%

• Akte dhe vendime 
normative të 
MSHMS-së

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

• Të dhënat nga 
FSDKSH / Sistemi 
i monitorimit të 
projektit 
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Produkti 3 Hapja e programit 
të ri Master për 
infermierët e familjes.

• Numri i pedagogëve të infermierisë të formuar(meshkuj dhe femra) për aftësi teknike dhe 
pedagogjike
2018: 0
2022: 100% pedagogë të infermierisë

• Perceptimi i studentëve të infermierisë (meshkuj dhe femra) për mjedisin e mësimnxënies
2018: nuk ka
2022: 80% të kënaqur /shumë të kënaqur

• Numri i profesionistëve shëndetësorë (meshkuj dhe femra) të cilët kanë marrë diplomën 
Master Profesional në infermierinë e familjes
2018: 0
2022: 80 profesionistë do diplomohen me sukses

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

• Sekretariati 
i fakultetit të 
infermierisë

• Memorandum 
mirëkuptimi 
ndërmjet Fakultetit 
të Infermierisë dhe 
MSHMS-së/QSH 

• Mjet vlerësimi i 
kënaqshmërisë së 
studentit

Produkti 4 Konsolidimi i 
programit Master 
në Menaxhim 
Shëndetësor në 
bashkëpunim 
me Fakultetin e 
Mjekësisë, Fakultetin 
e Ekonomisë dhe 
partnerët zviceranë

• Numri i pedagogëve (meshkuj dhe femra)të formuar për zhvillimin e aftësive teknike dhe 
pedagogjike të përparuara
2018: 50% aftësi teknike, 20% aftësi pedagogjike të përparuara
2022: 100% aftësi teknike dhe 100% aftësi pedagogjike të përparuara

• Përqindja e studentëve (meshkuj dhe femra) që janë të kënaqur ose shumë të kënaqur me 
modulet dhe kursin e përgjithshëm të programit 
2018: 75% e studentëve të kënaqur ose shumë të kënaqur me modulet 
2022: 85%

• Ekziston Master në menaxhimin shëndetësor me dy opsione (menaxhim i përgjithshëm dhe 
menaxhim spitalor) 
2018: nuk ka
2022: Programi i Masterit i përditësuar me dy specialitete të veçanta

• Vlerësim i jashtëm i 
programit të Masterit

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

• Të dhënat e 
MSHMS-së për 
BNJ-të/kontratat 
e menaxherëve me 
MSHMS-në
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Produkti 5 Përmirësimi i 
kapaciteteve 
të drejtorive të 
përzgjedhura 
rajonale/vendore 
të shëndetit publik 
në mbështetje të 
funksioneve vendore 
të shëndetit publik. 

• Numri i planeve dhe raporteve shëndetësore rajonale/vendore të krijuara nga operatorët 
rajonal të shërbimit shëndetësor (duke përfshirë monitorimin e zbatimit) 
2018: 0
2022: hartimi i 2 raporteve të analizës së situatës dhe 2 planeve strategjike që mbulojnë 
deri në 60% të popullsisë 

• Numri i aktiviteteve të ngritjes së kapaciteteve dhe trajnimi i përfituesve (meshkuj dhe 
femra) që synojnë personelin e drejtorive rajonale shëndetësore
2018: nuk ka
2022: 15 aktivitete trajnuese që synojnë personelin shëndetësor rajonal/ vendor
50% e personelit e trajnuar

• Të dhënat e 
MSHMS-së për 
BNJ-të/kontratat 
e menaxherëve me 
MSHMS-në

• Raportet e analizës 
së situatës 

• Planet shëndetësore 
vendore strategjike 
dhe/ose vjetore 
operacionale

Produkti 6 Forcimi i kapaciteteve 
kërkimore 
operacionale 
në sistemin 
dhe shërbimet 
shëndetësore në 
Shqipëri. 

• Numri i kërkuesve të rinj (meshkuj dhe femra) që ndjekin aktivitetet për ngritjen e 
kapaciteteve kërkimore për zbatim
2018: 0
2022: 20

• Numri i përmbledhjeve të politikave për MSHMS-në duke iu referuar kërkimeve/studimeve 
të kryera në Shqipëri
2018: 0
2022: 10 përmbledhje të politikave

• Numri i kërkimeve/ studimeve të prezantuara në konferencat shkencore kombëtare dhe 
ndërkombëtare dhe/ose të publikuara
2018: nuk ka
2022: 8

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

• Hartimi i 
përmbledhjeve të 
politikave
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Produkti 7 Përmirësimi i 
cilësisë së ofrimit të 
KSHP-së nëpërmjet 
procedurave të 
akreditimit dhe 
promovimit për 
përdorimin e 
protokolleve klinike, 
si dhe zgjidhjes 
shëndetësore 
elektronike dhe 
digjitale në nivel 
KSHP-je

• Hartimi dhe miratimi nga MSHMS-ja i udhëzimeve dhe protokolleve për diabetin dhe 
sëmundjet kardiovaskulare dhe të pilotuara me sukses në qendrat shëndetësore të synuara.
2018: 0
2022: Udhëzimet/protokollet për diabetin dhe sëmundjet vaskulare zbatuar me sukses 

• Testimi dhe prezantimi i zgjidhjeve të reja elektronike dhe digjitale në nivel të KSHP-së 
2018: 2
2022: 5

• Hartimi dhe miratimi nga MSHMS-ja i një seti dokumentesh model në lidhje me cilësinë, 
të kërkuara për akreditimin, dhe të vëna në dispozicion të qendrave shëndetësore në të 
gjithë vendin
2018: 0
2022: sete dokumentesh të shpërndara në 400 QSH

• Raportet e studimeve
• Raportet e asistencës 

teknike
• Baza e të dhënave e 

Qendrës Kombëtare 
të Cilësisë, Sigurisë 
dhe Akreditimit 
të Institucioneve 
Shëndetësore 

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

Produkti 8 Planifikimi, testimi 
dhe lidhja e modeleve 
të reja të shërbimeve 
për kujdesin në 
shtëpi me shërbimet 
e specializuara 
(pjesërisht i 
mbivendosur me 
produktin 3)

• Dokumente politikash/strategjie që përshkruajnë qasjen e kujdesit shëndetësor në familje, 
miratuar nga MSHMS-ja. 
2018: Nuk ka
2022: Janë të disponueshëm dokumente politikash/strategjie

• Numri i infermierëve (meshkuj dhe femra) të trajnuar për të zbatuar qasjen e re 
2018: 0
2022: 50 infermierë

• Modele të reja të kujdesit në familje, në lidhje me kontrollin e SJT-ve, në komunitete/zona 
rurale të caktuara
2018: 0
2022: 50 zona/komunitete rurale

• Dokumentet e 
politikave

• Aktet dhe vendimet 
normative të 
MSHMS-së

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

• Të dhënat e FSDKSH-
së

• Raportet e 
konsultimit
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Produkti 9 Përparimi dhe 
shtrirja e Edukimit 
të Vazhdueshëm 
Mjekësor (EVM) të 
personelit të KSHP-
së, dhe përfshirja 
e ricertifikimit 
të menaxherëve 
shëndetësorë 
në proceset dhe 
standardet kombëtare

• Numri dhe përqindja e mjekëve dhe infermierëve të angazhuar me KSHP-në (meshkuj dhe 
femra)
2018: 75% e mjekëve, 45% e infermierëve.
2022: 85% e mjekëve dhe 60% e infermierëve në zonat e synuara të Fierit dhe Dibrës.

• Numri dhe përqindja e profesionistëve kyç, mjekëve të përgjithshëm, (meshkuj dhe femra) 
që kanë marrë numrin e kërkuar të krediteve të ricertifikimit.
2018: Është mbuluar 80% e MF-së në qarqe
2022: Është mbuluar 90% e MF-së në qarqe

• Prezantimi dhe funksionimi i sistemit të ri të ricertifikimit të drejtorëve të QSH-ve 
(menaxherët e KSHP-së) 
2018: nuk ka
2022: Sistemi i ricertifikimit funksionon

• Numri dhe përqindja e drejtorëve të QSH-ve (menaxherët e KSHP-së) të regjistruar në 
bazën e të dhënave të ricertifikimit dhe mbledhin kreditë në lidhje me menaxhimin sipas 
kërkesave të reja. 
2018: nuk ka
2022: 90%

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

• Baza e të dhënave të 
QKEV-së

• Sistemi i ri për 
menaxherët/QKEV 
është miratuar dhe 
vënë në zbatim

Produkti 10 Nxitja e 
bashkëpunimit 
ndërmjet palëve 
vendore të interesit 
për zhvillimin 
e shërbimeve 
shëndetësore dhe 
veprimeve në shërbim 
të shëndetit publik.

• Numri dhe përqindja e strukturave të kujdesit shëndetësor parësor që janë rehabilituar/ 
përmirësuar përmes mekanizmit të bashkëfinancimit
 2018: 0
 2022: 10 QSH

• Hartimi i rregullave, normave, rregulloreve, standardeve të mirëmbajtjes së qendrave të 
KSHP-së në një kurrikul të akredituar trajnimi nga ASPA-ja dhe MSHMS-ja
2018: Nuk është në zbatim
2022: Miratimi dhe përdorimi i paketës së rregullave, normave, standardeve 

• Numri i bashkive në zonat e projektit që kanë punësuar personel për mirëmbajtjen e 
qendrave të KSHP-së ose që kanë kontraktuar kapacitetet e mirëmbajtjes nëpërmjet 
sektorit privat

2018: 0
2022: 5 NJQV

• Raportet e hartuara 
të vlerësimit 

• Sistemi i monitorimit 
të projektit

• Listat e bashkive 
për aktivitetet/
pjesëmarrësit

• Raportet e bashkive



Një projekt i Agjencisë Zvicerane
për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC

Zbatuar nga:




