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LËNDA: KONKLUZIONE NGA TRYEZA PËR SIGURIME SHËNDETËSORE  

“Sigurimet shëndetësore po fillojnë ?! ” 2  

 

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK më 01.11.2017 ka mbajtur tryezën e dytë për 

Sigurimet Shëndetësore me temën “Sigurimet Shëndetësore po fillojnë ?!’’ 2, me qëllim që të njihemi 

për së afërmi me përgatitjet që janë bërë deri më tani rreth implementimit të tyre. 

Në këtë takim kishim nderin që të ishin prezent përfaqësuesi i kabinetit të kryeministrit, Drejtori i 

Agjensionit të Financimit Shëndetësor, anëtarë të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi Punë dhe 

Mirëqenie Sociale, njohës të sigurimeve shëndetësore, OJQ dhe media. 

Nga kjo tryezë kanë dalur një numër i konsiderueshëm i konkluzioneve dhe rekomandimeve të vlefshme 

se si të veprohet për implementimin e Sigurimeve Shëndetësore. 

Ju ftojmë që të merrni parasysh këto konkluzione dhe rekomandime, pasi që konsiderojmë se kjo është 

rruga e duhur që duhet të ndiqet në implementimin e kësaj skeme. 
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KONKLUZIONE 

 Një model i këtillë i kujdesit të integruar me “provizion direkt” siq është në Kosovë, është 

dëshmuar se është joefikas dhe nuk ofron performancë cilësore. Mënyra më e mirë për të 

ndryshuar këtë gjendje është implementimi i Ligjit për Sigurime Shëndetësore; 

 

 Ka një mungesë të vullnetit politik për të zbatuar skemën e sigurimeve shëndetësore sepse ligji 

aktual i ka kaluar të gjitha testet e Bankës Botërore; 

 

 Mungesa ekstreme e resurseve profesionale dhe me përvojë në Fond. Fondi aktualisht ka rreth 

30 punëtorë. Në vendet e rajonit dhe më gjerë, numri i punëtorëve të Fondit sillet në: një 

punëtor për 2000 deri 3000 banorë (psh, Fondi në Kroaci ka 2500 punëtorë apo një punëtorë 

për rreth 1800 banorë). Nëse e bëjmë një kalkulim që Fondi të ketë një punëtorë për 3000 

banorë, na del që në Kosovë Fondi duhet t’i ketë së paku 600 punëtorë, për të qenë në gjendje 

për të funksionuar qëndrueshëm. 

Me rregulloren e tanishme të punës së AFSH është paraparë që AFSH ta rrisë numrin e stafit në 

50 (50 punëtorë në 1,8 milion banorë i bie një punëtorë për 36,000 banorë – pra, më pak se 

1/10-ta e nevojave). Kjo na jep të kuptojmë se kemi mungesë ekstreme të punëtorëve në sasi ( 

nevojiten minimalisht 200 punëtorë – optimalisht 600 punëtorë), në cilësi ( mungojnë 

statisticient etj,) dhe në përvojë(shumë pak punëtorë kanë përvojë pune në sigurime 

shëndetësore). Me numrin aktual të punësuarve, Fondi nuk po mund të arrijë të krijojë as plan 

vjetor pune dhe as raport vjetor pune. 

 Mungesa e objektit ku do të sistemohen zyrtarët e pranuar. Ministria e Shëndetësisë ka 

mungesë enorme të hapsirës për ushtrimin e funksionit dhe detyrave të saj. Objektit aktual të 

Ministrisë së Shëndetësisë po i shfrytëzohen tavanet dhe koridoret për të improvizuar ambiente 

pune.  Është e paimagjinueshme që në këtë objekt të krijohet hapësirë edhe për 40 punëtorë 

tjerë të rinj të cilët pritet të i’a fillojnë punës në Fond.   

 Sistemi shëndetësor në Kosovë nuk e ka një Sistem të Integruar të Informimit Shëndetësor 

(SIISH). Sot në Europë, në shekullin 21 është vështirë e imagjinueshme të funksionojë sistemi 

shëndetësorë pa një Sistem të integruar të informimit.  

 Mungojnë rregulloret, udhëzimet administrative, etj. Ligji për Sigurime Shëndetësore shpreh 

në mënyrë eksplicite, mbi tridhjetë herë, nevojën e akteve nënligjore, normativave, rregulloreve 

etj, të nevojshme për të siguruar mbarëvajtje dhe funksionim të rregullt të Fondit. (përfshirë 

këtu edhe listën e shërbimeve me çmimore).  

 Pretendohej të fillohet me Rimbursimin e barnave. Në bazë të të dhënave të paplota vendore 

dhe të dhënave të vendeve tjera, (psh, në Britaninë e madhe brenda vitit përshkruhen rreth 19 

receta për kokë banori, në Estoni përshkruhen 10 receta për person brenda vitit) na del që në 

Kosovë përshkruhen të paktën diku rreth 20 milion receta në vit (supozojmë rreth 12 receta për 

kokë banori). Kjo i bie që mesatarisht rreth 80 mijë receta për çdo ditë pune duhet të 

procesohen dhe rimbursohen. 
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REKOMANDIME 

 

 Të fillohet me kontraktimin e shërbimeve shëndetësore dhe jo mbledhjen e premiumeve.  

Qytetarit i duhet një nivel i lartë i besimit ndaj fondit për të qenë i qetë se ato para do të jenë të 

sigurta nga keqpërdorimet dhe se një ditë në rast nevoje ai do të përfitojë nga ky parapagim. Në 

vendet me qeverisje të brishtë nuk është e lehtë të arrihet ky mirëbesim.  

Fillimi i kontraktimit të shërbimeve shëndetësore para se të fillohet me mbledhjen e 

premiumeve dhe jo kahja e kundërt është tepër e rëndësishme. Është me rëndësi që qytetari të 

fillojë t’i “prekë” benefitet e sigurimeve shëndetësore. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, të 

shfaqet një transparencë e punës së Fondit duke publikuar raporte të rregullta financiare të 

Fondit.   

 Kontraktimi i shërbimeve të fillohet si projekt në formë piloti në një regjion të caktuar të 

Kosovës i cili e ka të funksionalizuar SISH . - Kemi përvoja të vendeve që kanë filluar me skemë 

të sigurimeve dhe janë detyruar të kthehen prap në buxhetin e përgjithshëm. Kazakhstani dy 

herë ka provuar dhe ka dështuar. Andaj, një prej masave të rëndësishme për parandalimin e 

kësaj situate është që të fillohet me kontraktimin e shërbimeve në një territor të caktuar dhe jo 

njëkohësisht në tërë teritorin e Kosovës. Sepse kjo do ta rriste riskun deri në atë masë sa të 

kollabojë fondi në pamundësi të shlyerjes së obligimeve.  

Për të ecur drejtë këtsaj skeme, duhet të ndiqen këta hapa: 

A. Për të filluar suksesshëm kontraktimi i shërbimeve shëndetësore, rekomandohet që të bëhen 

disa përgatitje dhe të shkohet nëpër disa faza: 

 

1. Të funksionalizohet Fondi i Sigurimeve Shëndetësore. Edhe pse me statut dhe 

rregullore të miratuara nga qeveria, statusi i Fondit akoma nuk është i qartë. Duhet të 

transformohet Këshilli Përgatitor për Themelimin e Fondit në Bord Mbikqyrës të Fondit 

të Sigurimeve Shëndetësore. Me dhënien e kompetencave shtesë këtij organi drejtues i 

jepet një incentivë shtesë për një dinamikë më të përshpejtuar të punëve, (aktualisht 

Fondi menaxhohet me UD të drejtorit) departamentet janë pa drejtor. 

2. Të gjitha linjat buxhetore të dedikuara për shëndetësi të barten në xhirollogari të 

Fondit për Sigurime Shëndetësore. Ligji për buxhet për vitin 2018 është në draftim e 

sipër dhe është nevojë imediate që të intervenohet që të gjitha buxhetet që dedikohen 

për shëndetësi: buxheti për SHSKUK, grantet komunale për shëndetësi etj, të barten në 

Fond. Meqë Fondi është bartës i vetëm i sigurimit të obligueshëm shëndetësor dhe i 

vetmi blerës i shërbimeve shëndetësore nga skema e sigurimit të obligueshëm, duhet 

të fillohet që të bashkohen të gjitha risqet (risk pools) në një fond (pool) të vetëm. 

Fillimisht bëhet bartja e buxhetit historik ekzistues në konto të Fondit. Transformimi i 

kalkulimit të buxhetit nga inputet e ofruesit (numri i stafit, numri i shtretërve, etj)  në 

inpute të të siguruarve (kategoritë e “liruara” neni 11 pika 2 dhe pika 3, shërbimet e 

“liruara” garantuara neni 7).(LSH neni 56 pika 1) 
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3. Fondi do të vazhdojë me “disbursim pasiv”. Ashtu siq është alokuar deri më tani 

buxheti në një organizatë të caktuar, ashtu edhe do të vazhdojë të alokohet. Dallimi i 

vetëm do të jetë se kjo do të ndodhë përmes Fondit: psh, në vend se të transferohet 

buxheti direkt në drejtorinë komunale për shëndetësi, ai së pari do të alokohet në Fond 

e pastaj nga Fondi në drejtorinë përkatëse. 

4. Qeveria të fillojë me pagesën e premiumeve për të punësuarit në sektorin buxhetor.  

Kjo nënkupton vetëm pjesën e Qeverisë si punëdhënës (3,5%) gjë që do të jet një 

buxhet shtesë për shëndetësinë. Një pjesë e këtij buxheti nevojitet për të plotësuar 

mungesën e furnizimit me barna në kujdesin spitalor nga lista esenciale në tërë 

teritorin e Kosovës, kurse pjesa tjetër e këtij buxheti të destinohet për barnat 

jashtëspitalore në regjionin e pilotit. 

5. Të përpilohet plani për përgatitje dhe fillim të pilotimit. Në këtë plan të detajohen 

përgatitjet e nevojshme për fillimin e projektit në formë piloti. Tentativisht të fillohet 

me kontraktimin e shërbimeve (si disbursim – blerje pasive) në janar 2018.  

6. Të kontraktohen shërbimet në regjionin e pilot projektit. Në KPSH të fillohet me 

kontraktimin për kapitacion, si dhe të fillohet me rimbursim të një liste të kufizuar të 

barnave jashtëspitalore. Kjo do të i mundësonte qytetarit që t’i “prekte” përfitimet nga 

ardhja e sigurimeve shëndetësore, dhe do ta rriste besimin në Fond. Krijimi i 

besueshmërisë në Fond është një çështje tepër e rëndësishme për një fillim të 

suksesshëm të implementimit të sigurimeve shëndetësore. 

 

B. Të përmirësohen të dhënat statistikore sipas standarteve ndërkombëtare: 

1. Të shpërndahet dhe funksionalizohet rrjeti i SISH-it në të gjitha Institucionet 

shëndetësore në tërë  vendin; 

2. Të integrohen në SISH të gjitha Institucionet shëndetësore të të gjitha llojeve të 

pronësisë; 

3. Të integrohen, popullohen dhe pilotohen të gjitha modulet e sistemeve të informimit të 

nevojshëm për mbarëvajtjen e punës së Fondit; 

4. Rrjeti hardverik të shpërndahet në gjysmën e parë të vitit 2018 gjersa në gjysmën e 

dytë të vitit të bëhet trajnimi i stafit; 

5. Të standartizohet formati i raporteve vjetore të Insitucioneve Shëndetësore duke qenë 

në harmoni me EUROSTAT; 

6. Të vendoset me UA që të gjitha Institucionet Shëndetësore të dorëzojnë raporte të 

rregullta vjetore dhe tremujore të aktiviteteve, ku raportet e spitaleve do të jenë në 

bazë të sistemit të DRG-së. 
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7. Të rishiqohet statuti i Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës – SHSKUK: 

Ky rishiqim duhet të shkojë në drejtim të asaj që njësitë organizative të SHSKUK ta kenë 

autoritetin që drejtpërdrejt individualisht të negociojnë dhe hyjnë në mardhënie 

kontraktuale me Fondin për shërbimet nga pakoja bazike e përfitimeve. Kjo do të 

shmangte situatën e monopolit kur një shitës i vetëm i shërbimeve spitalore publike do 

të përcaktonte çmimin e shërbimit dhe mënyrën e rimbursimit (ky rekomandim vjen 

nga Banka Botërore). 

8. Të bëhet ndryshimi i Ligjit për Sigurime Shëndetësore (premiumi nga 7% në 5%). 

 

C. Të kryhen të gjitha përgatitjet e nevojshme pastaj të fillojë mbledhja e premiumeve: 

 

1. Të përgatiten të gjitha aktet nënligjore të përcaktuara sipas Ligjit; 

2. Të definohet “paketa përfituese” sipas standarteve ndërkombëtare. Lista themelore e 

shërbimeve të kujdesit shëndetësor, lista plotësuese dhe çmimorja me bashkëpagesa; 

3. Të planifikohet me “metoda aktuale” mbledhja e të hyrave financiare në Fond dhe 

rimbursimi i Institucioneve Shëndetësore; 

4. Të bëhen përgatitjet për hapjen e degëve të Fondit nëpër komuna duke përfshirë 

rekrutimin dhe trajnimin e stafit; 

5. Të përpilohet plani dinamik për këto dhe aktivitete të tjera parapërgatitore, i cili do të 

monitorohet nga Qeveria. 

D. Prioritizimi i Skemës së Sigurimeve Shëndetësore: 

 

1. Sigurimet shëndetësore të jenë prioritet i Kryeministrit të Republikës së Kosovës,  

Ministrit të Shëndetësisë; 

2. Fondi të jetë transparent ndaj publikut; 

3. Të punësuarit në Fond të kenë përgatitje të lartë profesionale; 

4. Të shmangen punësimet politike sepse e dëmtojnë procesin; 

5. Për implementimin e Fondit të ketë një kompani ndërkombëtare e cila pos startimit të 

suksesshëm të bënte edhe përgatitjen e stafit vendor; 

6. Të ketë një plan afatgjatë veprimi me afate kohore lidhur me implemetimin e skemës 

së sigurimeve shëndetësore;  

7. Shërbimi Spitalorë Klinik Universitarë i Kosovës të ristrukturohet dhe të ndahet Qendra 

Klinike Universitare e Kosovës si Instutucion i veçantë shëndetësorë. 
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“Zëri i pacientëve duhet të dëgjohet 

dhe shoqatat si PRAK duhet të 

përkrahen sepse janë partner të 

rëndësishëm të sistemit 

shëndetësorë”. 

Luan JAHA- Këshillëtar për Shëndetësi 

i Kryeministrit 

“Ligji për Sigurime Shëndetësore do të 

hyjë në një fazë të re të ndryshimeve 

rrënjësore”. 

Sejdë TOLAJ – Ud i Drejtorit të 

Agjensionit të Financimit Shëndetësorë 

“Sigurimet Shëndetësore janë shumë 

të rëndësishme për të ngritur cilësinë 

e shërbimeve shëndetësore në 

SHSKUK” 

Naser RAMADANI – Kryetar i Bordit të 

SHSKUK -së 

KOMENTE TË RËNDËSISHME 
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“Reforma e nisur nga ministri Agani 

e ka kaluar testin e Bankës Botërore 

dhe si e tillë është dashur të 

zbatohet deri më tani”. 

Ilir HOXHA– Përfaqësues i Solidar 

Suisse Suisse 

“Një prej mekanizmave që i jep kahje 

përmirësimit të funksionimit të sistemit 

shëndetësor është ndarja e blerësit prej 

ofruesit të shërbimeve, që nënkupton 

themelimin e Fondit për sigurime 

shëndetësore”.  

Muhamedali KODRA – Kryetarë  i Bordit të 

PRAK 

“Sigurimet Shëndetësore do të 

implementohen atëherë kur kryeministri 

i vendit do t’i ketë prioritet”.  

Besnik BISLIMI – Njohës i Sigurimeve 

Shëndetësore 
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“Ka një paaftësi institucionale për të zbatuar 

ligjin për Sigurime Shëndetësore”. 

Ferid AGANI – Ish Ministër i Shëndetësisë 

“Institucionet private shëndetësore nuk po 

trajtohen si të barabartë me institucionet 

publike sa i përket implementimit të skemës 

së sigurimeve shëndetësore’’. 

Talat GJINOLLI – Njohës i Sigurimeve 

Shëndetësore 

“Sigurimet Shëndetësore nuk janë vetëm 

problem shëndetësor, por edhe social.”  

Kolë Krasniqi – Federata Sindikale e 

Shëndetësisë 
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“(sipas mendimit tim personal)Nëse 

kontraktohen kompani private për 

menaxhimin e SHSKU K– së dhe 

Fondit , ato duhet të kenë edhe 

strategjinë dalëse.”  

Fatime Arenliu - Qosaj – Banka 

Botërore 

“Unë nuk mendoj se duhet të ndiqet 

logjika e profitit në sektorin publik. Kjo e 

bënë të dallohet nga sektori privat.  

Armend SHKOZA – Njohës i Sigurimeve 

Shëndetësore 

“Me kontributin e të gjithë akterëve, 

shëndetësia mund të vendoset në 

binarë.”  

Besa BAFTIU – Komisioni 

Parlamentarë për Shëndetësi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


