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RAPORTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS

Zbatimi i rekomandimeve për raportin “Përgjegjësia e monitorimit dhe
menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore. Rasti: Tomografia e
Kompjuterizuar”

Prishtinë, Tetor 2018

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i
kontrollit ekonomik e financiar, që me Kushtetutë dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi
funksionale, financiare dhe operative.
Zyra Kombëtare e Auditimit kryen auditime të rregullsisë dhe të performancës dhe
për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Kosovës.
Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë financiar në
administratë publike. Ne kryejmë auditime në përputhje me standardet e njohura
ndërkombëtare të auditimit të sektorit publik dhe praktikat e mira evropiane.
Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien
pasi që ato ofrojnë bazë për ti kërkuar llogari menaxherëve të çdo organizate
buxhetore. Në këtë mënyrë ne rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe
luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe palëve të tjera të
interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.
Auditimet e performancës të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë
shqyrtime të pavarura, objektive dhe të besueshme që vlerësojnë nëse veprimet
qeveritare, sistemet, operacionet, programet, aktivitetet ose organizatat veprojnë në
përputhje me parimet e ekonomisë1, efikasitetit2 dhe efektivitetit3 dhe nëse ka vend
për përmirësim.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me raportit të auditimit për përcjelljen
e zbatimit të rekomandimeve “Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në
përdorimin e pajisjeve mjekësore: Rasti TK, në konsultim me Ndihmës Auditoren e
Përgjithshme Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që e ka realizuar këtë raport:
Myrvete Gashi, Drejtor i Auditimit
Saranda Husaj Baraliu, Udhëheqës i ekipit
Arbërore Sheremeti dhe Labinot Sadiku, Anëtar të ekipit

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT –Adresa: Lagjja Arbëria, Rr. Ahmet Krasniqi 210, 10000, Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel.: +383(0) 38 60 60 04/1002/1012-FAX: +383(0) 38 2535 122 /219
http://zka-rks.org/

1 Ekonomia

–Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së resurseve. Resurset e përdorura duhet të
jenë në dispozicion me kohë, në sasi dhe cilësi të duhur dhe me çmimin më të mire
2 Efikasiteti – Parimi i efikasitetit nënkupton të marrësh maksimumin nga resurset në dispozicion. ka të bëjë me
lidhshmërinë ndërmjet resurseve të angazhuara dhe rezultateve të dhëna në kuptim të sasisë, cilësisë dhe
kohës.
3 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të
pritura.
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Lista e shkurtesave

DShSh

Departamenti për Shërbime Shëndetësore

IShP

Institucionet Shëndetësore Publike

MSh

Ministria e Shëndetësisë

PM

Pajisje Mjekësore

QKUK

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

SP

Spitali i Përgjithshëm

TK

Tomografi e Kompjuterizuar

UA

Udhëzim Administrativ

ZKA

Zyra Kombëtare e Auditimit

ShSKUK

Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës
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Përmbledhje e përgjithshme
Ky raport ka të bëjë me vlerësimin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna4 nga Zyra Kombëtare e
Auditimit në raportin e auditimit “Përgjegjësitë e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e
pajisjeve mjekësore” Rasti: Tomografia e Kompjuterizuar ” të publikuar në vitin 20155. Institucionet
përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve janë Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor
Klinik Universitar i Kosovës.
Në raportin e auditimit për menaxhimin dhe përdorimin e pajisjeve mjekësore, Zyra Kombëtare e
Auditimit kishte vlerësuar nëse Institucionet Shëndetësore Publike monitorojnë dhe menaxhojnë
me Tomografinë e Kompjuterizuar siç duhet, në mënyrë që pacientëve t’u ofrojnë trajtim të duhur
dhe në kohë. Auditimi kishte nxjerr në pah se Ministria e Shëndetësisë dhe Institucionet
Shëndetësore Publike nuk menaxhojnë me Tomografinë e Kompjuterizuar siç duhet. Menaxhimi
dhe kontrolli jo adekuat i pajisjeve kishte rezultuar me prishje të shpeshta dhe dështim për të trajtuar
pacientët që ju drejtohen Institucioneve Shëndetësore Publike si dhe përdorim joefikas të burimeve.
Për përmirësimin e mangësive të identifikuara, Zyra Kombëtare e Auditimit, kishte dhënë 10
rekomandime. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve nuk kanë përgatitur e as
dërguar në Zyrën Kombëtare të Auditimit planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve.
Për të vlerësuar nivelin e zbatimit të rekomandimeve, kemi audituar Ministrinë e Shëndetësisë,
Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, si dhe
Spitalet e Përgjithshme; Pejë, Prizren dhe Mitrovicë. Auditimi mbulon periudhën 2015-2017.
Konkluzioni i auditimit përcjellës është se nga 10 rekomandimet e dhëna asnjë rekomandim nuk
është zbatuar plotësisht, shtatë rekomandime janë zbatuar pjesërisht dhe tri rekomandime nuk janë
zbatuar fare. Për pasojë, menaxhimi dhe monitorimi i pajisjeve mjekësore me theks Tomografitë e
Kompjuterizuara të vendosura në QKUK dhe Spitalet e Përgjithshme vazhdojnë të përcillen me
mangësi thelbësore. Edhe përkundër investimeve të bëra, si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes me
kohë, pajisjet shpesh ishin jashtë funksionit edhe deri në gjashtë muaj gjatë vitit. Për më shumë, ka
raste kur Tomografitë kanë funksionuar jashtë parametrave të rekomanduar nga prodhuesi, duke
rrezikuar kështu profesionalizmin e stafit mjekësor dhe duke rritur rrezikun e dhënies së
diagnozave jo të duhura për qytetarët e vendit.
Më tutje, ngecjet më të mëdha mbeten edhe në aspektin legjislativ, si dhe pamundësia e mirëmbajtjes
së pajisjeve mjekësore me kapacitetet e brendshme. Megjithatë, vlen të cekët që ka një progres të
lehtë në funksionimin e pajisjeve mjekësore krahasuar me periudhën kur është kryer auditimi në
vitin 2015. Ky progres ka të bëjë me përshkrimin e prishjeve të Tomografisë së Kompjuterizuar në

Sipas standardeve ndërkombëtare të auditimit përcjellja e rekomandimeve është faza përfundimtare e ciklit të
auditimit. Përcjellja e rekomandimeve, është një aktivitet i cili rrit vlerën e procesit të auditimit duke e forcuar
ndikimin e auditimit.
5 Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore Rasti: Tomografia e Kompjuterizuar
(TK), nr.dokumentit: 21.11-9-2012-14-08
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librat e ndërrimeve si dhe me themelimin e trupave mbikëqyrës. Pavarësisht, kësaj institucionet
përgjegjëse nuk kanë arritur të ofrojnë shërbime të mirëfillta për qytetarët.
Për më shumë, mos përgatitja e planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve tregon mungesën
e përgjegjësisë dhe vullnetit të institucioneve përgjegjëse për të përmirësuar menaxhimin e pajisjeve
mjekësore e me këtë edhe ofrimin e shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve.
Prandaj, vlerësojmë se veprimet e deritanishme nuk janë të mjaftueshme për zbatimin e
rekomandimeve.
Që pajisjet mjekësore të shfrytëzohen në mënyrë efikase dhe efektive rekomandojmë;


Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin Spitalor Klinik Universitar i Kosovës të
përgatisin planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit dhe t’a dërgojnë
tek Zyra Kombëtare e Auditimit jo më vonë se 30 ditë pas pranimit të raportit final të
auditimit përcjellës.



Ministria e Shëndetësisë së bashku me Bordin e ShSKUK-së duhet të rrisin
bashkëpunimin dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të zbatuar rekomandimet e
dhëna duke bërë identifikimin, nxjerrjen e udhëzimeve, si dhe të ndërmarrin veprime
konkrete për zbatimin e tyre.

Përgjigjja e palëve tё përfshira nё auditim
Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit dhe Mitrovicës janë pajtuar me të gjeturat dhe rekomandimet e
auditimit. Nuk kemi pranuar përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë, ShSKUK, QKUK dhe Spitali i
Përgjithshëm i Pejës. Inkurajojmë institucionet e përfshira në këtë auditim që t’i bëjnë të gjitha
përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e dhëna.
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1

Rëndësia e auditimit dhe ndikimi i tij në përmirësimin e
shërbimeve shëndetësore ndaj qytetarëve

Njerëzit kanë nevojë për kujdes shëndetësor6. Si e drejtë elementare e njeriut7, kujdesi shëndetësor
duhet të jetë i qasshëm dhe i plotë në të gjitha nivelet dhe për të gjithë qytetarët. Për një sistem
shëndetësor funksional, teknologjitë shëndetësore janë thelbësore. Pajisjet mjekësore (në tekstin e
mëtejmë PM) në veçanti janë vendimtare në parandalimin, diagnozën dhe trajtimin e sëmundjeve,
si dhe rehabilitimin e pacientëve8.
Ministria e Shëndetësisë (në tekstin e mëtejmë MSH) ka prioritet trajtimin e barabartë dhe korrekt
për qytetarët e vendit, duke ofruar qasje të plotë dhe të drejt në kujdesin shëndetësor, të gjitha këto
shërbime ushtrohen përmes Institucioneve Shëndetësore Publike9 (në tekstin e mëtejmë IShP-të)10.
Prandaj qytetarët për marrjen e shërbimeve të nevojshëm për trajtim dhe diagnostikim ju drejtohen
qendrave spitalore, të cilat i raportojnë Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (në
tekstin e mëtejmë SHSKUK-së)11. Për të ofruar këto shërbime, menaxhmenti i secilit spital është
përgjegjës për të siguruar përdorimin e duhur të këtyre pajisjeve.
Pajisjet mjekësore krahas përmirësimit të diagnostikimit dhe kapacitet e trajtimit, rrisin shpenzimet
shëndetësore. Në Kosovë, nuk është investuar shumë në pajisjet mjekësore të teknologjisë së lartë,
ku në të gjitha spitalet e vendit janë të vendosura një aparat i rezonancës magnetike, nëntë aparate
të tomografisë së kompjuterizuar (TK), si dhe gjashtë aparate të mamografisë12.
Vlera e pajisjeve speciale mjekësore në ShSKUK vlerësohet të jetë 8,220,896€ 13 . Shpenzimet për
mirëmbajtje dhe servisim për vitin 2016-2017 janë 4,024,592€, prej tyre shpenzime kapitale janë
3,971,697 €14, ndërsa për mirëmbajtje të PM-ve nën 1,000 euro janë shpenzuar 52,894.77€.

Kujdes shëndetësor - masat dhe veprimet që ndërmerren nga organizatat, institucionet, dhe profesionistët shëndetësor,
që për qëllim parësor kanë përmirësimin e shëndetit të qytetarëve dhe të banorëve. Kujdesi shëndetësor gjithashtu
nënkupton që spitalet, klinikat, medikamentet dhe shërbimet mjekësore duhet të jenë të arritshme, të disponueshme, të
pranueshme dhe të kualitetit të mirë për të gjithë, në baza të barabarta, aty ku dhe kur është e nevojshme.
7 Sipas deklaratës të drejtave të njeriut, neni 25: Gjithkush ka të drejtë për një nivel jetese të mjaftueshëm i cili t’i përgjigjet
shëndetit dhe jetës së përshtatshme si të atij personal, ashtu edhe të familjes së tij, duke përfshirë ushqimin,
veshmbathjen, banesën, kujdesin mjekësor dhe shërbimet e nevojshme sociale, si edhe të drejtën për të qenë i siguruar
në rast sëmundjeje, papunësie, vejanie, pleqërie dhe raste të tjera të humbjeve të mjeteve për jetesë për shkak të
rrethanave të pavarura nga vullneti i tij.
8 Organizata Botërore e Shëndetësisë; Vlerësimi i nevojave për pajisje mjekësore;
http:/www.who.int/medical_devices/en/
9 ISHP-të obligohen të ofrojnë shërbime adekuate pacientëve dhe taksapaguesve
10 Institucionet Shëndetësore Publike përbëhen nga niveli kujdesit parësor, dytësor dhe tretësor. Niveli i parë i kujdesit
shëndetësor përfshin shërbimet e ofruara nga qendrat kryesore të mjekësisë familjare dhe qendrat e mjekësisë
familjare, të cilat janë institucione lokale. Niveli i dytë i kujdesit shëndetësor përfshin Spitalin e Qendrës Klinike
Universitare dhe Spitalet Rajonale Niveli i tretë i kujdesit shëndetësor përfshin kujdesin shëndetësor të avancuar, dhe
shëndetin publik.
11 SHSKUK është institucion unik shëndetësor, që përbëhet nga institucionet e nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit
shëndetësor në sektorin publik (SP-të dhe QKUK). Spitalet Rajonale i raportojnë SHSKUK-së.
12 Strategjia sektoriale e shëndetësisë 2017-2020
13 Të dhëna nga PVF të ShSKUK-së për vitin 2017
14 Të dhënat nga Thesari për SHSKUK për vitet 2016-2017.
6
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Për PM dhe vjetërsinë e tyre është diskutuar edhe në takimet e Komisionit për Shëndetësi në
Kuvendin e Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë në fillim të vitit 2017 15,ku është theksuar se
SHSKUK ka TK të vjetra të cilat dhe nuk mund ta përballojnë fluksin e pacientëve. Gjithashtu, është
vlerësuar se vjetërsia e madhe e pajisjeve16 ndikon në mirëmbajtjen e tyre duke krijuar shpenzime
të mëdha. Për më shumë mungesa e shërbimeve dhe mosfunksionimi i PM-ve përfshirë TK-të, janë
konsideruar si një ndër sfidat në sektorin e shëndetësisë.
Gjithashtu, raportet e mëhershme për auditimet e rregullsisë të ZKA-së17 kanë konstatuar dobësi që
ndërlidhen me pajisjet mjekësore, e këtu përfshihet mos regjistrimi i pajisjeve mjekësore, servisimi i
tyre si dhe mungesa e raporteve dhe evidencave mbi monitorimin dhe konfirmimin e punës së
kryer. Kjo vërteton se vazhdojnë të ekzistojnë probleme me menaxhimin, raportimin dhe
monitorimin e pajisjeve mjekësore.
Edhe mediat kanë raportuar rreth problemeve që kanë pajisjet mjekësore. Sipas mediave,
diagnostikimi i sëmundjeve bëhet me aparatura18 te vjetra19, ku pacientët shpesh nuk marrin fare
shërbime për shkak se pajisjet nuk punojnë, ndërsa profesionistët shëndetësor rrezikojnë
profesionalizmin e tyre bazuar në rezultatet e këtyre aparaturave20.
Gjithashtu, mosfunksionimi i këtyre pajisjeve ka rezultuar në kohë të gjatë pritjeje për pacientët që
kanë nevojë për trajtim. Pritjet për pacientë jo-spitalor për rezonancë magnetike shkojnë deri në një
vit, ndërsa për TK, pritjet janë mesatarisht 30-45 ditë.21
Prandaj, Zyra Kombëtare Auditimit duke pasur parasysh ndikimin e madh që ka funksionimi dhe
menaxhimi i pajisjeve mjekësore në kujdesin shëndetësor përkatësisht në jetë e qytetarëve, ka
vendosur të ndërmarrë një auditim për përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve për auditimin
“Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore, Rasti: Tomografia
e Kompjuterizuar (TK)”.

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/proc/proc__2017_01_31_11_6833_al.pdf
e mëdha, nuk prodhojnë pjesë rezervë për pajisje, sepse këto pajisje kanë një model i cili është i vjetër dhe i
tejkaluar.
17 http://www..zka-rks.org/ëp-content/uploads/2017/06/RaportiAuditimit.SHSKUK.2015.Shqip.473749.pdf
http://www.zka-rks.org/ëp-content/uploads/2017/07/RaportiAuditimit.SHSKUK.2016.Shqip.701623.pdf
18 http://zeri.info/aktuale/194310/semundjet-ne-kosove-diagnostikohen-me-aparatura-te-prodhuara-para-30-vjeteve/
19 http://www.gazetaexpress.com/lajme/diagnostikimi-ne-qkuk-behet-me-aparatura-te-vjetra-417571/?archive=1
20 http://lajmi.net/qkuk-diagnostikimi-me-aparatura-te-vjetra/
21 Bazuar në listat e pritjes në QKUK dhe SP; Pejë, Prizren, Mitrovicë, dhe intervistat me drejtor të reparteve të
radiologjisë, mjekë radiolog dhe kryeteknik të radiologjisë
15

16 Kompanitë
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1.1

Roli dhe përgjegjësitë në menaxhimin e TK-ve

Për mënyrën se si përdoren dhe monitorohen PM-të janë disa institucione përgjegjëse. Më poshtë
është bërë përshkrimi i shkurtër i përgjegjësive 22.
Në kuadër të MSH-së, përgjegjëse për të ndihmuar në menaxhimin dhe monitorimin e PM është
Departamenti për Shërbime Shëndetësor (në tekstin e mëtejmë DShSh) i cili ka përgjegjësi të
promovojë legjislacionin, politikat, strategjitë dhe planet e nevojshme për të siguruar zbatim unik
dhe të integruar të sistemit shëndetësor në të gjithë Kosovën. Ndërsa, Divizioni i infermierisë është
pjesë e DShSh-së i cili pranon raporte mujore dhe vjetore nga QKUK dhe SP-të për shërbimet e
ofruara dhe numrin e pacientëve të trajtuar.
ShSKUK, është institucion i ri, unik, i integruar shëndetësor i cili integron shërbimet publike të
kujdesit shëndetësor të nivelit dytësor dhe tretësor (SP-të dhe QKUK). Ky bord udhëhiqet nga Bordi
Mbikëqyrës i cili i raporton qeverisë, përmes MSH-së.
Në grafikun e mëposhtëm janë prezantuar palët përgjegjëse për menaxhimin e PM-ve në QKUK dhe
SP.
Grafiku 1. Zinxhiri i përgjegjësive për TK në QKUK dhe SP
Drejtori i SSHKUK-së/
SP-së
Komisionet/Kontrollet

Drejtori Mjekëve

Udhëheqësi i
Radiologjisë

Drejtori i Administratës

Drejtori i Prokurimit

Bioinxhinjerët

Udhëheqësi i Ndërrimit

Drejtori i Infermierisë

Udheheqesi i Nderrimit
per Infermier

Infermieri/ja

Mjeku

QKUK dhe SP-të ofrojnë shërbime dhe trajtim për të gjithë pacientët dhe kjo bëhet nga stafi i
specializuar mjekësor duke përdorur PM-të të cilat janë nën menaxhimin e tyre. Roli i drejtorëve në
QKUK dhe SP-të është që të sigurojnë se pacientëve, nga stafi i tyre, duke shfrytëzuar PM-të, u
ofrohen shërbimet e duhura.
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Shtojca 1paraqet më gjerësisht përshkrimin e sistemit dhe palët e përgjegjëses
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1.2

Objektiva, fushëveprimi dhe qasja e auditimit

Objektivë e këtij auditimi është të vlerësojmë nëse janë zbatuar rekomandimet e dhëna në raportin
e auditimit “Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore, Rasti:
Tomografia e Kompjuterizuar (TK)”. Gjithashtu, kemi përcaktuar nivelin e zbatimit të
rekomandimeve si dhe kemi dhënë shkaqet që kanë ndikuar në ngecjet në zbatimin e tyre. Për më
shumë, aty ku ishte e domosdoshme kemi prezantuar edhe mundësitë se si të vazhdohet trajtimi i
tyre.
Qëllimi i këtij auditimi është të ofroj një informacion të pavarur dhe objektiv lidhur me
përkushtimin e MSH-së, QKUK-së si dhe SP të Pejës, Prizrenit dhe Mitrovicës në zbatimin e
rekomandimeve në mënyrë që të përmirësohet mënyra e menaxhimit dhe monitorimit të PM. Ky
auditim ka mbuluar periudhën 2015-2017.
Në MSH janë vlerësuar masat e ndërmarra për sigurimin e politikave, udhëzimeve dhe standardeve
për menaxhimin e PM-ve, përfshirë edhe TK-të. Ndërsa, në SHSKUK, QKUK dhe SP-të janë
vlerësuar masat e ndërmarra për përmirësimin dhe krijimin e mekanizmave për të monitoruar dhe
menaxhuar me PM.

1.3

Metodologjia e auditimit

Për të vlerësuar zbatimin e rekomandimeve ne kemi analizuar dokumentet, legjislacionin relevant
dhe intervistuar palët përgjegjëse. Janë shqyrtuar praktikat e mira ndërkombëtare dhe kemi kryer
vëzhgime në terren.
Informatat në raport23 mbi rekomandimet dhe krahasimi me gjendjen faktike na ofrojnë mundësi në
vlerësimin e procesit/nivelit të zbatimit të rekomandimeve. Ndërsa rishikimi dhe analizimi i
mostrave dhe krahasimi me konkluzionet në raport do na mundësoj të përcaktojmë cilësinë e
zbatimit të rekomandimeve.
Në kuadër të këtij auditimi ne kemi analizuar:

23



Kornizën ligjore dhe rregullative lidhur me sistemin Shëndetësor;



Strategjitë, planet e veprimit si dhe dokumentet tjera të Shëndetësisë;



Procesverbaleve e Komitetit Drejtues të SHSKUK-së;



Planet, raportet e punës, dosjeve të prokurimit, librat e protokollit, librat e ndërrimit, librit
të pritjes së pacientëve në QKUK dhe Spitalet Rajonale: Mitrovicë, Prizren, Pejë.



Analizimi i detajuar i mostrave të përzgjedhura

Raport i auditimit Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore, Rasti: Tomografia
e Kompjuterizuar (TK).
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Janë zhvilluar intervista me palë të ndryshëm të përfshira:


Në MSH janë zhvilluar intervista me sekretarin e përgjithshëm, drejtorin e departamentit
për shërbime shëndetësore dhe drejtoreshën e divizionit të infermierisë.



Në SHSKUK janë zhvilluar intervista me: sekretariatin e Bordit të Drejtorëve të SHSKUK-së;
drejtorin e SHSKUK-së, zyrtar financiar, të personelit, prokurimit, koordinatore e Shërbimit
të Infermierisë etj.



Në QKUK janë zhvilluar intervista me: me drejtorin e klinikës së radiologjisë, mjek radiolog,
kryeteknik, teknik të radiologjisë, shef të sektorit të mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore,
bioinxhinier, zyrtar të prokurimit, zyrtar financiar, menaxher të kontratave të prokurimit,
zyrtar të personelit, anëtar të komisioneve etj.



Në SP të Mitrovicës, Prizrenit dhe Pejës: intervistë me drejtorët e spitaleve, drejtorët e
reparteve të radiologjisë, drejtor të administratës, drejtor të infermierisë, mjek radiolog,
kryeteknik, teknik të radiologjisë, udhëheqësit/shefat e sektorit të mirëmbajtjes së pajisjeve,
bioinxhinier, zyrtar të prokurimit, zyrtar financiar, menaxher të kontratave të prokurimit,
zyrtar të personelit, anëtar të komisioneve.

Janë kryer vëzhgime në terren, në sallën ku janë vendosur TK-ja.
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2

Gjetjet e auditimit

Në këtë kapitull kemi paraqitur gjendjen për 10 rekomandimet e dhëna në raportin e kaluar dhe
veprimet që janë ndërmarrë lidhur me zbatimin e këtyre rekomandimeve.
Fillimisht është paraqitur niveli i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve dhe gjetja lidhur me
mungesën e planit të veprimit. Pjesa tjetër vazhdon me përshkrimin e gjendjes së tri rekomandimeve
të dhëna për MSH-së dhe Bordit të ShSKUK-së, ndërsa pjesa e fundit ka të bëjë me rekomandimet
që i adresohen Bordit dhe Drejtorit të Përgjithshëm.

2.1

Niveli i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve

Në raportin e auditimit për menaxhimin dhe përdorimin e pajisjeve mjekësore, Zyra Kombëtare e
Auditimit kishte dhënë 10 rekomandime. Institucionet përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve
ishin Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës.
Auditimi ka nxjerrë në pah se nga 10 rekomandimet e dhëna asnjë rekomandim nuk është zbatuar
plotësisht, shtatë rekomandime janë zbatuar pjesërisht dhe tri rekomandime nuk janë zbatuar fare.
Në tabelën 1 është paraqitur niveli i zbatimit të rekomandimeve sipas përgjegjësisë institucionale.
Tabela 1: Niveli i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve, sipas palëve përgjegjëse
Rekomandimet e
dhëna
në vitin 2015

Palët përgjegjës për zbatim të
rekomandimit

Niveli i zbatimit të rekomandimeve
Zbatuar

Pjesërisht
i zbatuar

Pa
zbatuar

Rekomandimi 1

MSH, Bordi Drejtues i ShSKUK-së

√

Rekomandimi 2

MSH, Bordi Drejtues i ShSKUK-së

√

Rekomandimi 3

MSH, Bordi Drejtues i ShSKUK-së

√

Rekomandimi 4

Bordi Drejtues dhe Drejtori i
përgjithshëm

√

Rekomandimi 5

Bordi Drejtues dhe Drejtori i
përgjithshëm

Rekomandimi 6

Bordi Drejtues dhe Drejtori i
përgjithshëm

√

Rekomandimi 7

Bordi Drejtues dhe Drejtori i
përgjithshëm

√

Rekomandimi 8

Bordi Drejtues dhe Drejtori i
përgjithshëm

√

Rekomandimi 9

Bordi Drejtues dhe Drejtori i
përgjithshëm

√

Rekomandimi 10

Bordi Drejtues dhe Drejtori i
përgjithshëm

√

√

Fakti që asnjë nga 10 rekomandimet e dhëna nuk është zbatuar plotësisht dhe tri prej tyre nuk janë
zbatuar fare tregon se mangësitë e identifikuara nga raporti i kaluar vazhdojnë të shfaqen ende.
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2.2

Mungesa e planit të veprimit

Raporti i auditimit të performancës “Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e
pajisjeve mjekësore, Rasti: Tomografia e Kompjuterizuar (TK)” është publikuar në qershor të vitit
2015. Si ligji24 Nr. 03/L-075 ashtu edhe ligji Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën
Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës, organizatat buxhetore të audituara obligohen që
t’i dorëzojnë Auditorit të Përgjithshëm një raport i cili i përcakton masat të cilat institucioni ka për
qëllim t’i ndërmarrë për zbatimin e rekomandimeve të bëra në raportin e auditimit.
Përkundër që përgatitja e planit të veprimit është kërkesë ligjore dhe po ashtu do t’i kontribuonte
edhe vet palëve përgjegjëse në menaxhim më të mirë të pajisjeve mjekësore, asnjë nga palët e
përfshira në auditim nuk ka dorëzuar ndonjë plan se si do ti adresojnë këto rekomandime.
Përjashtim bën, SP i Pejës, i cili kishte përgatitur planin e veprimit dhe kishte ndërmarrë veprime
konkrete për zbatimin e rekomandimeve të dala nga raporti. Menaxhmenti i këtij spitali ka ofruar
dëshmi se ka dorëzuar një plan për zbatimin e rekomandimeve në MSH dhe ShSKUK. Megjithatë,
ky plan do të duhej të integrohej në një plan të përbashkët të ShSKUK-së dhe i njëjti të dërgohej edhe
tek Zyra Kombëtare e Auditimit.
Në intervistat e zhvilluara në këto institucione, nuk është dhënë ndonjë arsye për mos përgatitjen e
këtij plani, andaj nuk kemi mundur të identifikojmë shkaqet e mos përmbushjes se kësaj kërkese
ligjore. Zyrtarët në QKUK dhe SP-të nuk ishin të informuar për mënyrën se si duhet të adresohen
këto rekomandime, për më shumë shumica e zyrtarëve nuk ishin fare të informuar për këtë raport
të auditimit.
Ne gjithashtu, kemi analizuar procesverbalet e Bordit Drejtues të ShSKUK-së25, ku kemi vërejtur se
është diskutuar ky raport 26 dhe është marrë vendim që të përgatitet plani i veprimit, mirëpo
asnjëherë nuk është kërkuar llogari nëse plani është hartuar apo jo dhe asnjëherë nuk është
diskutuar për nivelin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna.
Mos përgatitja e planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve tregon mungesën e përgjegjësisë
dhe vullnetit të institucioneve përgjegjëse për të përmirësuar menaxhimin e pajisjeve mjekësore e
me këtë edhe ofrimin e shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve.

Në kohën e publikimit të këtij raporti ishte në fuqi Ligji nr. 03/l-075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm
dhe Zyrës së auditimit të Kosovës; sipas këtij ligji neni 3, e) brenda 30 ditëve pas publikimit të raportit përkatës të
auditimit, institucioni ose subjekti i revizionuar në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni, duhet t’i dorëzojë Auditorit
të Përgjithshëm një raport i cili i përcakton masat të cilat institucioni ose subjekti ka për qëllim t’i ndërmarrë për zbatimin
e rekomandimeve të bëra në raportin e auditimit. Edhe sipas Ligjit Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe
Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës, i cili është ka hyrë në fuqi me 18 maj 2016; ne neni 23
përmendet se: Brenda tridhjetë (30) ditësh nga pranimi i Raportit të Auditimit, çdo institucion i audituar dorëzon një
përgjigje Zyrës Kombëtare të Auditimit, ku përcaktohet se si institucioni do t’i adresojë rekomandimet e dhëna në
raportin final të auditimit. Kjo përgjigje i dorëzohet gjithashtu Komisionit relevant të Kuvendit. Në rastet kur institucioni
i audituar është një komunë, përgjigjja i dorëzohet edhe Kuvendit Komunal përkatës.
25 Janë shqyrtuar 72 mbledhje të Bordit drejtues të ShSKUK-së për vitet 2015-2017
26 Mbledhja e Bordit Drejtues të ShSKUK-së, mbledhja 13; datë 10.06.2015
24
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2.3

Mungesa e udhëzimeve

Konkluzion i raportit të kaluar: MSh nuk ka ndonjë mekanizëm për të mbështetur funksionimin e
plotë të PM-ve në IShP. Mungesa e udhëzuesve apo instruksioneve nga MSh (DShSh) mbi
monitorimin e përdorimit të pajisjeve me kosto të lartë ka krijuar hapësirë që IShP-të të përdorin
pajisjet në mënyrë jo efikase. Për më tutje, mungesa e udhëzuesve krijon vështirësi menaxhmentit
që të mbajë llogaridhënës individët (përdoruesit) kur një PM të menaxhohet në mënyrë jo efikase
apo në rast të keqmenaxhimit të saj. Së fundi, duke mos analizuar raportet e dorëzuara nga QKUK
dhe SP-të, DShSh nuk është në gjendje të informojë këto IShP për punën apo të ndërmerr masa
adekuate ndaj përgjegjësve në rast të keqmenaxhimit.
Për këtë konkluzion ne kemi dhëne tri rekomandime që i adresohen MSH-së:

Rekomandimi 1

Të sigurojë se DShSh së bashku me ShSKUK kanë
identifikuar nevojat për udhëzime, nxjerrin ato dhe të
ndërmarrin hapa për implementim të shpejtë të tyre.

I pazbatuar

Rekomandimi i parë për identifikimin e nevojave për udhëzime i është adresuar MSH-së dhe
SHSKUK-së. MSH ende nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim për të hartuar udhëzime mbi monitorimin
dhe përdorimin e pajisjeve mjekësore. Gjithashtu, edhe Bordi i ShSKUK-së nuk ka adresuar ndonjë
kërkesë për hartimin e ndonjë politike, udhëzimi apo rregullore për menaxhimin, raportimin e
pajisjeve mjekësore.
Bazuar në legjislacion e shëndetësisë dhe intervistat e zhvilluara, kemi vërejtur se ekziston një
boshllëk në mes të ndarjes së përgjegjësive nga MSH dhe ShSKUK-së lidhur me hartimin e
politikave dhe procedurave për pajisjet mjekësore. Përveç kësaj mungon një politikë
gjithëpërfshirëse për menaxhimin e pajisjeve mjekësore e cila do të përcaktonte qartë kufijtë, rolin
dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve të përfshira në menaxhim dhe përdorim të PM-ve.
Ndërsa, sa i përket raportimit, që nga themelimi i SHSKUK-së, spitalet dhe QKUK nuk raportojnë
më tek Departamenti i Shërbimeve Shëndetësorë në Ministrinë e Shëndetësisë. Aktualisht, spitalet
raportojnë në SHSKUK për numrin e pacientëve. Mirëpo, edhe raportet aktuale, përdoren më shumë
për statistika dhe nuk ofrojnë informacione të cilat do ti mundësonin ISH-ve të ndërmerr masa
adekuate ndaj përgjegjësve në rast të keq menaxhimit të PM-ve.
Politikat, procedurat apo udhëzimet se si të menaxhohen raportohen dhe monitorohen pajisjet
mjekësore kanë një rëndësi të madhe për sigurinë e pacientit. Andaj, ne vlerësojmë se veprimet e
deritanishme nuk janë të mjaftueshme për zbatimin e këtij rekomandimi. Në mënyre që pajisjet të
shfrytëzohen në mënyrë efikase ne vlerësojmë se MSH së bashku me Bordin e SHSKUKS-së duhet
të rrisin bashkëpunimin dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të bërë identifikim, nxjerrjen e
udhëtimeve si dhe të ndërmarrin hapa për zbatimin e tyre. Gjithashtu, me anë të raporteve cilësore
për numrin e pacientëve, shërbimet dhe ekzaminimet e kryera do të mund të bëhej një planifikim,
menaxhim dhe monitorim më i mirë i PM-ve.
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Rekomandimi 2

Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm duhet të
krijojnë përshkrime unike të vendeve të punës për
stafin mjekësor

I pazbatuar

Rekomandimi për përshkrimet unike të vendeve të punës mbetet i pa zbatuar. Përshkrimi i detyrave
dhe përgjegjësive për stafin mjekësor mbetet po e njëjte që nga viti 2003.
Për më shumë, përshkrim të ndryshëm të detyrave të punës për punën e njejtë kanë edhe spitalet
në mes vete. Spitali i Mitrovicës dhe i Prizrenit, kanë përshkrim të njejtë të pozitave për punë të
njejtë. Ndërsa, detyrat e punës për stafin mjeksor në spitalin e Pejës dhe QKUK-së dallojnë nga ky
përshkrim.
Bazuar në intervistat e zhvilluara27 ne jemi informuar se në kuadër të SHSKUK-së, është formuar
grupi punues për hartimin e dokumentit të ri të përshkrimit të vendeve të punës, mirëpo ne nuk na
është siguruar ndonjë draft propozim, me ç’rast ne nuk jemi në gjendje të vlerësojm se në çfarë faze
është kjo procedurë aktulisht.
Përderisa, në SP të Prizrenit28, është përgatitur dokumenti i ri me përshkrimin e të gjitha vendeve të
punës29. Edhe pse ky dokument është në fazën finale ende nuk është bërë miratimi i tij.
Andaj vlerësojmë se veprimet e deritashme nuk janë të mjaftueshme për zbatimin e këtij
rekomandimi. Bordi i ShSKUK-së së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm duhet të merr veprime
konkrete që të bëhet unifikimi i përshkrimit të vendeve të punës.

Rekomandimi 3

Bordi Mbikëqyrës i Shërbimit Spitalor Klinik
Universitar të Kosovës të hartoj përgjegjësitë e reja për
trupat mbikëqyrëse brenda institucioneve shëndetësore
dhe ndaj detyrat e tyre duke shmangur rrezikun e
punës së dyfishtë

Pjesërisht i
zbatuar

Rekomandimi i tretë është pjesërisht i zbatuar. Me qëllim të përmirësimit të shërbimeve
shëndetësore, Institucionet Publike Shëndetësore themelojnë trupat e spitalit. Në bazë të dëshmive
të ofruara, kemi vërejtur se themelimi dhe funksionimi i këtyre trupave mbikëqyrëse është
përmirësuar. Themelimi i këtyre trupave është paraparë edhe në bazë të statutit të SHSKUK-së dhe
spitaleve si dhe rregulloreve që ka nxjerrë ShSKUK.
Më poshtë janë paraqitur trupat e themeluar nga QKUK dhe Spitalet:

Intervistë me drejtorin e ShSKUK-së
SP në kuadër të projektit me Qeverinë e Luksemburgut
29 Intervistë me drejtorin e përgjithshëm të SP të Prizrenit
27
28

13

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

Tabela 2: Trupat mbikëqyrës të themeluar në QKUK dhe SP
Trupat e Spitalit / komisionet / komitet / kontrollet

QKUK

SP
Pejë

SP
Prizren

Këshilli Profesional

SP
Mitrovicë
√

Këshilli Diciplinor

√

√

√

Komisioni për ankesa/konteste

√

√

√

√

√

Komiteti për kontrollin e cilësisë

√

Komiteti për zhvillimin e vazhdueshëm profesional
Komiteti Etiko profesional

√

√
√

Komisioni për infeksione intrahospitalore

√

Komisione tjera
Komisioni për shqyrtimin e ankesave të
qytetarëve/pacientëve

√

Komisioni për kontrolle të brendshëm

√

√

Komisioni profesional për pranimin e barërave
medicinale,

√

Komisioni Konziliar

√

SP kanë themeluar edhe komisione të tjera ad-hock në bazë të nevojave të paraqitura. Disa
komisione kanë të përshkruar detyrat në rregulloret e SHSKUK-së, mirëpo për zbatimin e plotë të
këtij rekomandimi nevojiten që të hartohen përgjegjësitë për të gjitha komisionet.
Andaj ne kemi vlerësuar se duhet shtuar përpjekjet që të përgatiten përgjegjësitë e reja dhe të bëhet
një përshkrim më i qartë i ndarjes së detyrave në mënyrë që të shmanget rrezikun i punës së
dyfishtë.
Mos hartimi i përgjegjësive për secilin komision mund të shkaktoj mos arritjen e qëllimit të paraparë
për themelimin e komisioneve përkatëse. Për më shumë kjo mund të shkaktoj edhe vështirësi në
mbajtjen e llogaridhënies së komisioneve përkatëse.

2.4

Mungesa e kontrollit në menaxhimin e TK-ve

Konkluzion i raportit të kaluar: Kur është fjala për QKUK dhe SP të Mitrovicës, mungesa e
mirëmbajtjes të vazhdueshme ka sjellë një situatë ku TK-të nuk janë duke u përdorur në mënyrë
efikase dhe efektive.
Për të siguruar funksionim të vazhdueshëm të TK-së, menaxhmenti i IShP-së siguron që libri i
ndërrimit plotësohet sipas standardeve të përgjithshme dhe paraqet gjendjen reale të tyre. Në
mungesë të një libri me përshkrim të qartë të gjendjes së TK-së, IShP-të nuk kanë njohuri se kur
ndodhin prishjet dhe shkakun e asaj prishjeje.
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Mos kontrollimi i librit të protokollit të pacientëve të trajtuar dhe krahasimi i tyre me atë në raporte
mujore shkakton prezantim jo të drejtë dhe mospërputhje të të dhënave. Nga kjo mund të
konkludojmë se menaxhmenti nuk ka njohuri se cili është numri i saktë i pacientëve që trajtohen në
IShP dhe nëse TK-të janë duke u përdorur me përgjegjësi dhe në mënyrë efektive.
Në anën tjetër, mos përshkrimi i qartë i detyrave mes Komisionit për Kontroll e Sigurisë së Cilësisë
dhe Komisionit për Kontroll të Brendshëm shpie në kontrolle të dyfishta dhe kontrolle të cilat mund
të mos jenë prioritet për IShP dhe mund të dështojnë në shtimin e vlerës në kujdesin shëndetësor.
Mos përfshirja e bioinxhinierëve në trajnimin për mirëmbajtjen e TK-ve shpie në mungesë të
kontrollit mbi mënyrën e menaxhimit të tyre. Edhe pse kompanitë e kontraktuara kryejnë
mirëmbajtjen e TK-ve, megjithatë menaxhmenti nuk di se si menaxhohen TK-të nga stafi që punon
me to. Gjithashtu në mungesë të raporteve nga bioinxhinierët, menaxhmenti në IShP nuk ka njohuri
për punën që bëjnë dhe sa prishje ka në institucionin nën menaxhimin e tyre.
Mekanizmat e kontrollit (Komisionet e Brendshme dhe Bioinxhinerët) nuk kontrollojnë librat e
ndërrimit, funksionimin e TK-së apo librat e protokollit as nuk hartojnë raport që mbulon këto
fusha. Rrjedhimisht, duke pasur parasysh se ekzistojnë TK që nuk funksionojnë për më shumë se
një vit, menaxhmenti i spitaleve ende nuk ka njohuri se si menaxhohen dhe në çfarë gjendje janë
ato. Më tutje, menaxhmenti i QKUK-së e cili ka themeluar Komisionin për Kontrollin e Sigurisë së
Cilësisë dhe Komisionin e Kontrollit të Brendshëm nuk ka arritur të bëjë ndarjen e detyrave dhe për
këtë arsye ata trajtojnë fusha njëjta dhe nuk arrijnë të kontrollojnë pjesë të rëndësishme që duhet
dhe mund të përmirësohen.
Për këtë konkluzion janë dhënë shtatë rekomandimet që i adresohen Drejtues të ShSKUK dhe
Drejtorit të Përgjithshëm. Në vijim është paraqitur niveli i zbatimit të këtyre rekomandimeve.

Rekomandimi 4

Kur të bëhet blerja e PM-së, menaxhmenti i ShSKUK
duhet të sigurohet që së bashku me garancinë përfshihet
edhe trajnimi i duhur për bioinxhinierët. Trajnimi duhet
të jetë i tillë që siguron se bioinxhinierët do të jenë në
gjendje të mirëmbajnë PM-të pas skadimit të garancisë

Pjesërisht i
zbatuar

Për të verifikuar zbatimin e këtij rekomandimi ne kemi përzgjedhur disa kontrata për blerje të reja
të PM në QKUK dhe SP: Pejë, Prizren dhe Mitrovicë për vitet 2015, 2016,2017, përderisa në QKUK
nuk ka pasur blerje të reja gjatë kësaj periudhe. Në kontratat e përzgjedhura, kemi verifikuar nëse
është paraparë trajnimi i bioinxhinerëve, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të mirëmbajnë ato edhe
pas skadimit të garancisë.
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Tabela 3: Niveli i zbatimit të rekomandimit 4, në QKUK dhe SP-të
Rekomandimi 4

Zbatuar

Pjesërisht i zbatuar

QKUK

N/A

SP Pejë

√

SP Prizren

√

SP Mitrovicë

√

Pa zbatuar

Nga kontratat e përzgjedhura kemi vërejtur se në kushtet e veçanta të kontratës, është paraparë
trajnimi i personelit që do të përdorin pajisjet mjekësore. Bazuar në intervistat me stafin mjekësor
dhe bioinxhinerët, pjesëmarrës në këto trajnimet kanë qenë edhe bioinxhinerët. Mirëpo, ne nuk na
janë ofruar dëshmi për pjesëmarrësit e personelit në këto trajnime dhe si rezultat ne nuk mund të
verifikojmë pjesëmarrjen e tyre.
Vlen të theksohet se trajnimet e ofruara janë vetëm për përdorim me pajisje, pra nuk janë trajnime
të avancuara për bioinxhiner dhe në rast të ndonjë prishje, këto pajisje nuk mund të riparohen nga
bioinxhinerët. Në raste të tilla, pas përfundimit të garancinë këto pajisje duhet të kontraktohen për
mirëmbajtje.
Trajnimet e ofruara për bioinxhiner nuk janë të mjaftueshme dhe të avancuara për të mirëmbajtur
pajisjet mjekësore pas skadimit të garancisë, andaj ne vlerësojmë se Bordi i ShSKUK-së duhet të
vazhdojë përpjekjet për të përmbushur këtë rekomandim.

Rekomandimi 5

Konsiderojë centralizimin e mirëmbajtjes së PM-ve së
bashku me përforcimin e njësisë për mirëmbajte,
duke përbërë një trajnim gjithëpërfshirës për
bioinxhinerët

I pazbatuar

Në QKUK janë të vendosura tri TK-ja, ndërsa në SP-të nga një TK. Mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore,
mund të bëhet me kapacitete të brendshme, mirëpo në rastet kur nuk ka kapacitete të brendshme
(p.sh. bioinxhinjerët) për mirëmbajtje të pajisjeve, mirëmbajtja kontraktohet nga kompanitë e
jashtme të autorizuara.
Bioinxhinerët në QKUK dhe SP-të, nuk kanë mbajtur trajnime profesionale për aftësim dhe zhvillim,
në mënyrë që ata të mund të mirëmbajnë pajisjet mjekësore apo të specializohen për mirëmbajtje të
pajisjeve. Bioinxhierët, aktualisht nuk merren me mirëmbajtjen e TK-ve, mirëpo vetëm mirëmbajnë
disa pajisje të tjera më të thjeshta. Në mungesë të trajnimeve profesionale dhe kapaciteteve për
mirëmbajtje të pajisjeve, QKUK dhe Spitalet kanë kontraktuar OE për mirëmbajtje dhe servisim të
TK-ve. Kontratat për mirëmbajtje dhe servisim parashohin vetëm servisimin e rregullt dhe nuk janë
të përfshira prishjet e mëdha dhe ndërrim të pjesëve tjera.
Edhe pse mungon centralizimi i mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore, përgjithësisht mund të themi
se vërehet një përmirësim i lehtë në menaxhimin e pajisjeve mjekësore. Gjatë vitit 2015, 2016,2017
QKUK dhe spitalet kanë lidhur kontrata për mirëmbajtje dhe servisim të TK-ve dhe bioinxhinerët

16

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

janë menaxher të kontratave të mirëmbajtjes së TK-ve, përjashtim bënë SP i Prizrenit dhe Mitrovicës,
ku menaxher i kontratës është mjeku specialist i Radiologjisë. Edhe në rastet kur menaxher të
kontratës mjekët specialist, gjatë çdo ndërhyrje që bëhet nga OE, prezent janë edhe bioinxhinierët.
Pavarësisht këtij progresi të lehtë, kemi vërejtur se ka periudha kur TK-të kanë qenë jashtë
funksionit. Kjo ka ardhur si pasojë e të planifikim jo të mirë dhe vonesave në procedurat e
prokurimit.
Tabela 4: Shpenzimet për servisim dhe mirëmbajtje të TK-ve për vitet 2015,2016,2017 në SP
Spitalet e Përgjithshëme

2015

2016

2017

Gjithsej/€

Prizren

9,250

18,734

12,690

40,674

Pejë

34,711

15,242

36,580

86,533

Mitrovicë

15,178

8,926

24,984

49,088

Gjithsej/ €

59,139

42,902

74,254

176,295

Ashtu siç mund të vërehet në tabelën më lartë, SP-të për vitet 2015-2017 kanë shpenzuar rreth 176
mije euro për mirëmbajtje dhe servisim të TK-ve.
SP i Prizrenit për vitet 2015-2017 ka shpenzuar rreth 40 mije euro për mirëmbajtje dhe servisim të
TK-ve dhe 44 mije euro për prishje të tjera. Pavarësisht kësaj, nga tetori 2016 deri në periudhën maj
2017, TK ka rezultuar jashtë funksionit. Kjo si rezultat se në kontratën për mirëmbajtjen e kësaj
pajisje nuk janë paraparë prishjet e rënda siç është rasti i prishjes së tubit. Gjatë kësaj periudhe
qytetarëve nuk i janë ofruar shërbimet me TK.30
SP i Pejës ka shpenzuar rreth 86 mijë euro për mirëmbajtje të TK-ve gjatë viteve 2015-2017. Edhe
në SP e Pejës periudha janar-gusht 2016 ka qenë pa kontratë të mirëmbajtjes, mirëpo sipas
intervistave, librave të ndërrimit dhe analizimit të dokumenteve, gjatë kësaj periudha nuk ka pasur
probleme dhe TK ka funksionuar mirë. Përgjatë viteve 2015-2017 nuk janë raportuar prishje të tjera
të mëdha të TK-së.
SP i Mitrovicës ka shpenzuar rreth 49 mije euro për servisim dhe mirëmbajtje të TK-ve për këto tri
vite. Mirëpo nuk janë raportuar shpenzime të tjera për TK gjatë këtyre viteve. Vlen të përmendet se
në mungesë të stafit31, TK në SP Mitrovicës deri në vitin 2018, ka ofruar shërbime me TK vetëm dy
ditë në javë, gjithashtu gjatë muajit korrik nuk ka punuar fare.
Një situatë më e ndryshme është në QKUK, ku për shkak se janë të vendosura tri TK, mirëmbajtja
bëhet nga operatorë të ndryshëm varësisht nga lloji i pajisjes32. Për shkak se kontratat përfshijnë
Bazuar në intervistat me drejtorin e përgjithshëm, drejtorin e repartit të radiologjisë, mjekë specialist të radiologjisë,
kryeteknik të radiologjisë dhe bioinxhinier gjatë kësaj periudhe menaxhmenti i këtij spitali ka arritur që deri në një
masë të menaxhoj gjendjen duke bashkëpunuar me SP të Gjakovës kështu duke i dërguar pacientët emergjentë atje për
marrje shërbimit
31 Sipas zyrtarëve në SP Mitrovicës, në këtë repart kanë qenë të angazhuar vetëm dy mjek specialist dhe kjo ka qenë
arsyeja pse ky shërbim është ofruar dy here në javë.
32 Kontrata e PM-ve përfshijë shumë llote dhe pagesat e faturave bëhet të përmbledhura, andaj ndarja e saktë e
shpenzimeve për CT nuk është bërë nga QKUK.
30
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mirëmbajtjen dhe servisimin edhe të pajisjeve të tjera përveç TK-ve, pagesat e realizuara nga QKUK
janë të përbashkëta kështu që nuk kemi arritur të analizojmë vetëm shpenzimet për mirëmbajtje të
TK-ve. Kjo nënkupton se as vet QKUK dhe ShSKUK nuk kanë analiza të mirëfillta për shpenzimet
e TK-ve. Si rezultat ne kemi analizuar kontratat për dy TK-të33.
Në periudhën gusht 2014 - gusht 2016, TK-të kanë qenë nën mirëmbajte nga OE, ku pagesa mujore
ishte 6,111€34. Nga raportet e ofruara, kemi vërejtur se gjatë kësaj periudhe ka pasur prishje të
ndryshme. Si rezultat i mos riparimit të prishjeve, TK-të kanë funksionuar jashtë parametrave
normal që rekomandohet nga prodhuesi, duke rrezikuar profesionalizmin e profesionistëve
shëndetësor bazuar në rezultatet e dala nga këto pajisje.
Pas, skadimit të kësaj kontrate nga gushti 2016 deri në nëntor 2016, TK-të ishin pa mirëmbajtje. Si
rezultat i mungesës së mirëmbajtjes TK-të kanë rezultuar me prishje të shpeshta dhe me periudha
të gjata jashtë funksionit. Në nëntor të vitit 2016, është realizuar një kontratë për servisim emergjente
për të kthyer në funksion të TK-ve, me vlerë totale 20,500€.35
Si rezultat mund të themi se shërbimet ndaj pacientëve për periudhën 2015-2016 kanë qenë joefikase dhe jo-efektive.36 Në bazë të raporteve, gjendje më e mirë është paraqitur në vitin 2017, ku
TK-të kanë funksionuar me më pak probleme. Aktualisht, për mirëmbajtjen e këtyre TK-ve është
lidhur një kontratë më pagesë mujore 4,987 €37.
Ne kemi vlerësuar se mungesa e centralizimit të mirëmbajtjes së PM-ve, si dhe mungesa e trajnimit
gjithëpërfshirës për bioinxhinerët, kanë ndikuar në menaxhim jo të duhur të pajisjeve. Për shkak të
menaxhimit jo të duhur të kontratave ka pasur periudha kur TK-të nuk kanë funksionuar deri në
gjashtë muaj dhe qytetarët nuk kanë mundur të marrin shërbim adekuat.
Andaj vlerësojmë se janë të nevojshme veprime të tjera nga Bordi i SHSKUK-së dhe drejtori i
përgjithshëm, për zbatimin e këtij rekomandimi.

Rekomandimi 6

Librat e ndërrimit vendosen në secilin repart në
klinikë/spital që ndër të tjera dhe procedurat e
pranim/dorëzimit duhet të jenë plotësisht
funksionale në pajtim me kërkesat aplikueshme

Pjesërisht i zbatuar

Ky rekomandim është pjesërisht i zbatuar. Për të verifikuar zbatimin e këtij rekomandimi kemi
kërkuar procedurat, rregulloret për përgjegjësinë që kanë mjekët dhe tekniket në kabinetet e
tomografive të kompjuterizuara si dhe librat e ndërrimeve që secili kabinet i përdor, mënyrën e
raportimit si dhe të dhënat që përmbajnë këto libra.

Ne kemi analizuar 3 kontratat e ofruara nga zyra e prokurimit të QKUK-së;
Vlera e kontratës ishte 146,850€ periudha 2 vite apo 24 muaj, për dy TK-të;
35 Gjithashtu është bërë ndërrimi i tubit me vlerë 124,000€, për funksionalizimin e TK-së.
36 Bazuar në intervista, ka pasur raste gjatë kësaj periudhe kur pacientët spitalorë janë dërguar për shërbim në SP të
Vushtrrisë.
37 Vlera e kontratës 179,550 periudha për tri vite apo 36 muaj, për 2 TK-të;
33
34
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Në QKUK dhe SP kemi përzgjedhur mostra për vitet 2015, 2016 dhe 2017 duke mbuluar muajt Janar,
Shkurt, Korrik dhe Nëntor.
Tabela 5: Niveli i zbatimit të rekomandimit 6 në QKUK dhe SP
Rekomandimi 6
QKUK

Adresuar

Pjesërisht Adresuar

Pa adresuar

√

SP Pejë

√

SP Prizren

√

SP Mitrovicë

√

ShSKUK-ja nuk ka hartuar ndonjë procedurë, rregullore apo udhëzim për përdorimin e librit të
ndërrimeve. Andaj spitalet përdorin praktika të ndryshme për përshkrimin e ngjarjeve në librin e
ndërrimit. Në QKUK ka një rregullore të brendshme ndërsa SP-të pavarësisht mungesës së
procedurave i kanë të përshkruara ngjarjet në librat e ndërrimit.
QKUK-ja, përkatësisht klinika e radiologjisë ka hartuar një rregullore të brendshme38 e cila rregullon
dhe përmbledhë tërë vëllimin e punëve të radiologeve gjatë kohës së kujdestarisë si dhe përshkrimit
të detyrave të punës për kryeteknik të njësisë së kabinetit të Radiologjisë. Në mostrat e ekzaminuara
kemi vërejtur që janë raportuar defektet me TK-të, gjithashtu janë evidentuar rastet e ekzaminuara
dhe janë raportuar edhe problemet tjera të hasura gjatë punës 39.
SP i Prizrenit dhe i Pejës edhe pse në mungesë të procedurave të shkruara i ka të përshkruara në
çdo ndërrim funksionimin e pajisjeve mjekësore. Janë dy fletore që përdoren si libra të ndërrimit.
Në librin e ndërrimit të mjekëve radiolog kujdestar është paraqitur gjendja e PM-ve, ndërsa në librin
e teknikëve radiolog është përshkruar gjendja e pajisjeve si dhe janë regjistruar numri dhe lloji i
ekzaminimeve që janë bërë gjate secilit ndërrim.
Ndërsa në SP të Mitrovicës, në të dy librat e ndërrimeve janë paraqitur ekzaminimet e bëra, mirëpo
mungon raportimi për funksionimin e PM-ve dhe problemeve të tjera të hasura gjatë punës.
Përveç QKUK-së e cila posedon libër adekuat për përshkrimin e gjendjes se aparaturave si dhe
ekzaminimet e bëra, SP-të përdorin fletore të thjeshta të adaptuara për nevojat e punës, të cilat nuk
ofrojnë një standard apo lehtësi për përdoruesit e tyre.
Bazuar në librat e ndërrimit, menaxhmenti mund të informohet për kohën kur nuk kanë qenë
funksionale TK-të. Për shembull gjatë ekzaminimit të librave të ndërrimit ne kemi vërejtur se deri
në vitin 2017, SP Mitrovicës ka punuar me TK-në vetëm dy herë në jave, ndërsa gjatë muajit korrik
nuk ka punuar fare. Edhe në rastin e SP të Prizrenit nga libri i ndërrimit kemi mundur të
identifikojmë prishjet e TK-së për një periudhë gjashtë mujore.

38 “Rregullores
39

për Organizimin e Brendshëm te Klinikes dhe Rregulloren e punës”
Probleme të tilla siç janë mungesa e kontrasteve, mungesa e personelit qoftë ai teknik apo sigurimi, probleme të tjera
teknike të shfaqura gjatë punës etj.
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Ne vlerësojmë se për zbatimin e plotë të këtij rekomandimi Bordi i SHSKUK-së dhe drejtori i
përgjithshëm, do të duhet të shtojnë përpjekjet për hartimin e udhëzimeve për përdorimin e librit të
ndërrimit si dhe në unifikimin e librave të ndërrimit.

Rekomandimi 7

Stafi përgjegjës në QKUK dhe SP-të prezantojnë
raporte të pacientëve të trajtuar sipas të dhënave
reale dhe të jenë të krahasueshme në çdo kohë.

Pjesërisht i zbatuar

Për të vlerësuar nivelin e këtij rekomandimi ne kemi analizuar numrin e pacientëve të prezantuar
në raport nga kryeinfermierët dhe numrin e pacienteve të regjistruar në librat e protokolleve për
muajt janar, shkurt, korrik dhe nëntor për vitet 2015,2016,2017. Niveli i zbatimit të rekomandimit
është paraqitur në tabelën më poshtë.
Tabela 6: Niveli i zbatimit të rekomandimit 7 në QKUK dhe SP
Rekomandimi 6

Adresuar

Pjesërisht Adresuar

Pa adresuar
√

QKUK
SP Pejë

√

SP Prizren

√

SP Mitrovicë

√

Ashtu siç mund të vërehet nga tabela më lartë Spitali i Pejës ka adresuar këtë rekomandim, ndërsa
për SP Prizren, Mitrovicë ky rekomandim është vlerësuar si pjesërisht i adresuar, ndërsa QKUK nuk
ka arritur të adresoj këtë rekomandim.
Grafiku 2: Krahasimi i numrit të pacienteve të regjistruar në raportet mujore dhe librit të protokollit në SP
të Pejës

Spitali Rajonal i Pejës
Pacinetët e raportuar në Librat e Protokolit dhe në Raportet
Mujore
600
400
200
01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017
Raportet Mujore

Librat e Protokolit

Siç mund të shihet edhe nga grafiku me lart një situatë shume më e mirë është në SP të Pejës ku të
dhënat e raportuara janë konsistonte me të dhënat në librat e protokolleve dhe identifikimi i të
dhënave është shumë i qartë në librat e protokolleve për dallim me entitetet tjera.
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Grafiku 3: Krahasimi i numrit të pacienteve të regjistruar në raportet mujore dhe librit të protokollit në SP të
Prizrenit

SR Prizren
Pacinetët e raportuar në Librat e Protokolit dhe në Raportet
Mujore
400
300
200
100
01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017
Raportet Mujore

Librat e Protokolit

Të dhënat e paraqitura nga SP në Prizrenit janë relativisht të ngjashme me të dhëna nga librat e
protokollit, mirëpo vërehen diferenca në disa muaj. Në këtë spital, libri i protokollit në repartin e
radiologjisë është i përgjithshëm për të gjitha pajisjet mjekësorë. Kjo mënyrë e mbajtjes se librit si
dhe numërimit manual mund të kenë shkaktuar këtë diferencë.
Grafiku 4 : Krahasimi i numrit të pacienteve të regjistruar në raportet mujore dhe librit të protokollit në SP
të Mitrovicës

Spitali Rajonal Mitrovicë
Pacinetët e raportuar në Librat e Protokolit dhe në Raportet
Mujore
300
200
100
01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017
Raportet Mujore

Librat e Protokolit

Gjendje përafërsisht të njëjte me SP e Prizrenit është paraqitur edhe në SP të Mitrovicës, ku vërehen
diferenca vetëm në disa muaj. Gjithashtu është vërejt që ky spital në raportet e paraqitura ka të
raportuar numrin e ekzaminimeve, ndërsa në realitet këto të dhëna paraqesin numrin e shërbimeve.
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Grafiku 5 : Krahasimi i numrit të pacienteve të regjistruar në raportet mujore dhe librit të protokollit në
QKUK

QKUK
Pacinetët e raportuar në Librat e Protokolit dhe në Raportet
Mujore
2,000
1,500
1,000
500
01-2015 02-2015 07-2015 11-2015 01-2016 02-2016 07-2016 11-2016 01-2017 02-2017 07-2017 11-2017
Raportet Mujore

Librat e Protokolit

Në tabelën me lart janë prezantuar të dhënat e analizuar në QKUK, në të cilën shihet që ka diferenca
të dukshme në prezantimin e të dhënave. Duke analizuar shkaqet e këtyre diferencave kemi vërejtur
se një pjesë e librave të protokollit nuk janë numëruar fare. Gjithashtu, kemi vërejtur se për disa
muaj nuk na janë ofruar të gjitha librat e protokolleve në mënyrë që të verifikojmë gjendjen e saktë.
Nëse krahasojmë gjendjen aktuale me gjendjen në auditimit paraprak, vërehet që ka një përmirësim
në raportimin e të dhënave. IShP-të përgatisin raporte të ndryshme për pacientet që janë ekzaminuar
në tomografitë e kompjuterizuara. Mirëpo, gjatë verifikimeve të raporteve të prezantuara si dhe të
dhënave të nxjerra nga librat e protokolleve është vërejt që ende ekzistojnë diferenca në të dhënat e
paraqitura. Kjo për shkak të numërimit manual që u bëhet librave të protokolleve dhe
mospërdorimit të softuerit që secila pajisje e posedon për një paraqitje më të detajuar dhe më të
saktë të të dhënave. Gjithashtu, kemi vërejtur se në QKUK dhe SP, paraqitet vetëm numri i
shërbimeve dhe jo edhe numri i ekzaminimeve40.
Për zbatimin e plotë të këtij rekomandimi Bordi i SHSKUK-së dhe Drejtori i Përgjithshëm do të
duhet të krijojnë mekanizma të kontrollit për të verifikuar plotësinë dhe saktësinë e të dhënave dhe
të përdorin këto raporte për planifikim të duhur të menaxhimit të TK-ve dhe PM-ve në përgjithësi.

Rekomandimi 8

Bioinxhinierët mbulojnë të gjitha PM-të në kontrollin
rutinor dhe të hartohet një raport për masat e duhura që
do të merren për çështje funksionaliteti

Pjesërisht i
zbatuar

Rekomandim i tetë është pjesërisht i zbatuar. Për të arritur në këtë konkluzion kemi vlerësuar
nivelin e zbatimit të këtij rekomandimi duke marrë parasysh planet e punës dhe raportet e sektorit
të menaxhimit të mirëmbajtjes së pajisjeve mjekësore.

40Për

një planifikim dhe funksionim më të mirë të TK-ve, është e rëndësishme që të dihet edhe numri i ekzaminimeve,
sepse ka raste kur jetëgjatësia e pjesës së pajisjes varet nga numri i ekzaminimeve. Një pacient mund të bëjë më shumë
se një ekzaminim; p.sh një pacient mund të bëjë TK të kokës, qafës, abdomenit, toraksit, etj. apo edhe TK të gjithë trupit.
Aktualisht, numërohet vetëm numri i pacientëve, pavarësisht sa eksponime janë kryer.
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Tabela 7: Niveli i zbatimit të rekomandimit 8 në QKUK dhe SP
Rekomandimi 8

Zbatuar

Pjesërisht i zbatuar

Pa zbatuar

QKUK

√

SP Pejë

√

SP Prizren

√

SP Mitrovicë

√

Në QKUK dhe SP kemi gjetur se nuk ka plane për kontrolle rutinë të PM-ve. Në bazë të intervistave
ne jemi njoftuar se bioinxhierët kryejnë kontrolle rutinë për PM-të të cilat nuk kanë kontratë për
mirëmbajtje dhe servisim. Mirëpo, ne nuk na janë ofruar raporte për kryerjen e këtyre kontrolleve.
Për mirëmbajtje dhe servisim të TK-ve41, në të gjitha spitalet janë kontraktuar OE.
Në të gjitha ISHP-të , përdoren praktika të njëjta të njoftimit për prishje të TK-ve. Për prishjet e TKve, fillimisht njoftohet mjeku radiolog i ndërrimit, i cili menjëherë lajmëron menaxherin e kontratës,
ndërsa menaxheri i kontratës lajmëron OE42. Mirëpo, ne kemi vërejtur se të gjitha këto komunikime
bëhen përmes telefonit, pra mungon dokumentimi formal. Gjithashtu, nuk përgatiten raporte të
veçanta për punën e kryer. Raportet e përgatitura, nga bioinxhierët janë kryesisht për punën e OE.
Gjithashtu, nga OE, realizohen kontrolle të rregullta në bazë të kontratës. Kontrollet realizohen edhe
në kohën kur paraqiten prishjet e TK-së dhe nevojitet riparimi apo servisimi i tyre. Përveç këtyre
kontrolleve nuk na janë ofruar forma tjera të kontrolleve rutine që janë realizuar.
Edhe pse bioinxhinierët nuk kryejnë kontrolle rutine për TK-të dhe pajisje të tjera që janë me
kontrata të mirëmbajtjes, si hap pozitiv është konsideruar kontrollet rutinë për PM-të të cilat nuk
janë në mirëmbajtje nga OE, për pajisje me të thjeshta si dhe angazhimi i bioinxhinierëve si
menaxher të kontratës. Mirëpo, hapat e deritanishëm nuk janë të mjaftueshëm për zbatimin e këtij
rekomandimi.
Në mënyrë që PM në veçanti TK-të të jenë funksionale gjatë gjithë kohës Bordi i SHSKUK-së dhe
drejtori i përgjithshëm duhet të sigurojnë që bioinxhinierët të përgatisin plane dhe të kryejnë
kontrolle rutinë si dhe të përgatitin raporte cilësore. Në këto raporte, duhet të evidentohet periudha
e saktë e funksionalizmit të pajisjes si dhe shkaqet e prishjes.

Rekomandimi 9

Përshkrim i qartë i punës për komisionin e Kontrollit
të Sigurisë së Cilësisë dhe Komisioni i Kontrolleve të
Brendshme , për të siguruar se nuk do të ketë
dyfishim të kontrolleve

Pjesërisht i
pazbatuar

Për të verifikuar adresimin e këtij rekomandimi, ne kemi analizuar vendimet për themelimin e
komisionit të cilësisë dhe komisionit të kontrolleve të brendshme, kemi analizuar raportet e këtyre
komisioneve si dhe kemi zhvilluar intervista me zyrtarët e komisioneve.

Në QKUK në kohën kur TK-të kanë qenë pa mirëmbajtje sipas zyrtarëve këto pajisje janë kontrolluar çdo ditë, mirëpo
ne nuk na janë ofruar dëshmi që sigurojnë se këto kontrolle kanë ndodhur.
42 Në rastet kur menaxher të kontratës janë mjekët, lajmërohen edhe bioinxhierët për të marrë pjesë se bashku me OE
41
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SP të Pejës, Prizrenit dhe Mitrovicës kanë ofruar dëshmi të themelimit të komisionit të cilësisë,
ndërsa QKUK nuk ka ofruar dëshmi për themelimin e këtij komisioni. Mirëpo, edhe në vendimet
për themelimin e këtyre komisioneve, mungon përshkrimi i qartë i detyrave dhe mënyrës së
raportimit të këtyre komisioneve. Ne kemi analizuar raportet e pranuara nga këto komisione dhe
kemi vërejtur se raportet nuk janë të njëjta. SP Pejës dhe SP Prizrenit gjatë kontrolleve kanë
verifikuar gjendja e PM-ve ndërsa, në SP të Mitrovicës nuk është vërejtur se si kontrollohet gjendja
e PM-ve.
Sa i përket kontrolleve të brendshme, themelimi dhe funksionimi i këtyre komisioneve mbikëqyrëse
është i rregulluar edhe në bazë të statuteve të Spitaleve dhe rregulloreve që ka nxjerrë ShSKUK43.

Rekomandimi 10

Të themelojë komisione në të gjitha SP që në
vazhdimësi të përmirësohet cilësia dhe ngritët
performanca si dhe mekanizmi i kontrollit mbi
punën e komisioneve të vendoset duket siguruar
përdorim adekuat të pajisjeve mjekësore

Pjesërisht i
zbatuar

Rekomandimi i 10 ka të bëjë me themelimin e komisioneve dhe ndërlidhet me rekomandimin tre
dhe nëntë. Hapat e ndërmarrë për themelimin e komisioneve të ndryshme i vlerësojmë si pozitiv,
mirëpo, për zbatimin e plotë të këtij rekomandimi nevojitet të ndërmerren veprime të mëtutjeshme,
fillimisht duke hartuar dhe unifikuar përgjegjësitë e reja për këta trupa mbikëqyrëse. Gjithashtu,
duhet të përgatiten raporte cilësore duke përfshirë edhe funksionimin e PM-ve.

43

Për më shumë referoju zbatimit të rekomandimit 3
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3

Praktikat e mira

Gjatë këtij auditimi ne kemi vërejtur se QKUK dhe SP-të edhe pse pjesë përbërëse e ShSKUK-së
përdorin praktika të ndryshme për menaxhimin dhe monitorimit të PM-ve.
Ne kemi identifikuar disa praktika të mira të cilat vlerësojmë se do të mund të përdoreshin nga
Spitalet për përmirësimin e shërbimeve në përgjithësi. Bashkëpunimi në mes të ISH-ve dhe
shkëmbimi i praktikave do të mundësonin një shërbim më të mirë për qytetarët e vendit.
Udhëzimet e vendosura në kabinetet e radiologjisë
Gjatë vëzhgimit në klinikë dhe repartet e radiologjisë, ne kemi vërejtur se për dallim nga spitalet e
tjera në SP të Pejës, pranë çdo kabineti janë vendosur udhëzues për përdorimin e pajisjeve, si dhe
urdhëresë për evidentimin e pacientëve dhe respektimin e listave të pritjes. Gjithashtu, është
vendosur edhe orari i caktimit të terminëve dhe orari i marrjes së rezultatit.
Raportet e përgatitura nga drejtoria e Infermierisë
SP Pejës, përgatit raporte mujore, tremujore gjashtëmujore dhe vjetore. Raportet e paraqitura,
përmbajnë të dhëna të sakta, të plota dhe cilësore për numrin e shërbimeve të ofruara në këtë spital.
Këto raporte, përmbajnë informata për aktivitetet kryesore, të arriturat vështirësitë si dhe zgjedhjet
e sugjeruara.
SP i Pejës dhe i Mitrovicës, përgatisin plane të punës për infermier, ku janë paraparë edhe EVP-të,
dhe në fund të tyre janë paraqitur edhe trajnimet e realizuara për vitin e kaluar dhe ato që nuk janë
realizuar.
Fletushkat për vetëdijesim të qytetarëve nga rreziku i rrezeve X
Teknologjia ka përparuar në mënyrë të konsiderueshme dhe imazheria me rreze X është bërë shumë
më e sigurt. Pavarësisht nga këto përparime, është e rëndësishme që përdoruesit e rrezatimit në
mjekësi të informohen lidhur me zhvillimet dhe në praktiken e përditshme të aplikojnë parimet e
mbrojtjes nga rrezatimi për pacientët. Mirëpo, gjatë vëzhgimit kemi vërejtur se jo të gjitha SP-të kanë
vendosur fletushka për vetëdijesim të qytetarëve nga rrezet X.
Mirëpo, kemi vërejtur se në SP Pejë dhe Mitrovicë në hyrje të secilit kabinet ku janë të vendosura
pajisjet mjekësore, janë vendosur fletushka për vetëdijesim të qytetarëve se çfarë duhet të dinë
pacientët për rrezatimin (rrezet X).
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Libri i ndërrimit
Në mungesë të procedurave, ne kemi vërejtur praktika të ndryshme në përdorimin e librave të
ndërrimit. Mirëpo, për dallim nga SP të tjera në QKUK ekziston libri i ndërrimit i standardizuar i
cili përdoret si nga mjekët ashtu edhe nga teknikët kujdestarë, ku përshkruhet gjendja për 24 orë.
Në këta libra, shënohen të gjitha shërbimet e ofruara dhe vërejtjet eventuale.

Ashtu siç mund të vërehet nga imazhi më lartë, përveç QKUK-së në të gjitha spitalet e tjera të
përfshira në auditim kemi vërejtur se përdoren fletore për shënimin e ngjarjeve të kujdestarisë,
gjithashtu në këto spitale mbahen libra të ndarë për mjek dhe teknik të radiologjisë.
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Sektori i mirëmbajtjes së PM-ve
SP Mitrovicës, ka një bazë të dhënash, ku regjistron PM-të dhe çdo ndërhyrje në këto PM.
Pavarësisht, se këto praktika nuk janë përdorur për TK-të, ne vlerësojmë se shkëmbimi i praktikave
në mes të bioinxhierëve do të mundësonte që të gjitha njësitë për mirëmbajtje të PM-ve nëpër spitale
të unifikojnë praktikat e tyre dhe të përmirësojnë dhe fuqizojnë punën e tyre. Gjithashtu, përdorimi
i një bazë të dhënave për PM-të në kuadër të SHSKUK-së, do të ndihmonte në marrjen e informatave
për gjendjen e PM-ve.
Gjithashtu, bioinxhinierët në SP të Prizrenit
përgatisin raporte për kontrollet e realizuara në
PM. Gjatë auditimit ne na janë ofruar raporte
nga sektori i mirëmbajtjes në këtë spital për
kontrollet rutinë. Pavarësisht se këto raporte
nuk kanë detaje, dhe nuk përgatiten raporte për
TK-të, ne vlerësojmë se zhvillimi i mëtutjeshëm
i këtyre formave të raportimit do të ndihmonte
në përcjelljen e gjendjes së PM-ve në çdo kohë.

Terminet online
SP Prizrenit ka filluar të aplikojë terminët online. Ky spital ka në funksion një softuer ku të gjithë
qytetaret mund të caktojnë terminin për kryerjen e shërbimit të nevojshme. Në listat pritjes përveç
pacientëve të hospitalizuar dhe pacientët jo-spitalor është ndarë koha edhe për pacientët te cilët
caktojnë terminin on-line. Ne kemi verifikuar që caktimi i terminit bëhet brenda 24 orëve. Një
aplikacion i tillë do të ndihmonte në menaxhimin më të mirë të kohës, në mbajtjen e historikut për
të gjithë pacientët e ekzaminuar, duke evituar pritjet e gjata të qytetarëve.
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4

Konkluzion

MSH, Bordi i ShSKUK-së dhe Drejtori i Përgjithshëm nuk kanë ndërmarrë veprime të mjaftueshme
në drejtim të zbatimit të çështjeve të dala nga raporti dhe rekomandimet e dhëna në vitin 2015. Nga
10 rekomandimet e dhëna asnjë rekomandim nuk është zbatuar plotësisht, shtatë rekomandime janë
pjesërisht të zbatuara dhe tri rekomandime nuk janë zbatuar fare. Në nivelin e ulët të zbatimit të
rekomandimit ka ndikuar edhe mungesa e planit të veprimit nga palët përgjegjëse. Mos përgatitja
e planit të veprimit tregon mungesën e përkushtimit të duhur dhe si pasojë dobësitë e identifikuara
nga raporti i kaluar vazhdojnë të shfaqen ende.
Pajisjet Mjekësore, me theks të veçantë Tomografitë e Kompjuterizuara të vendosura në QKUK dhe
SP vazhdojnë të përcillen me mangësi thelbësore ku si pasojë qytetarët nuk kanë mundur të marrin
shërbim adekuat. Edhe përkundër investimeve të bëra, në mungesë të mirëmbajtjes me kohë, TMtë ishin jashtë funksionit, deri në gjashtë muaj dhe në disa raste, TK-të kanë funksionuar jashtë
parametrave të rekomanduar nga prodhuesi, duke rrezikuar kështu profesionalizmin e stafit
mjekësor dhe duke rritur rrezikun e dhënies së diagnozave jo të duhura për qytetarët e vendit.
Ngecjet më të mëdha vazhdojnë të mbeten në aspektin legjislativ dhe ndarjen e përgjegjësive.
Politikat, procedurat apo udhëzimet se si të menaxhohen raportohen dhe monitorohen pajisjet
mjekësore kanë një rëndësi të madhe për sigurinë e pacientit dhe ofrimin e duhur të shërbimeve,
mirëpo nuk është ndërmarrë asnjë aktivitet për hartimin e tyre. Mungesa e udhëzimeve dhe
përshkrimi unik i detyrave të punës i krijon vështirësi menaxhmentit që të mbajë llogaridhënës
përdoruesit e PM.
Sfidë mbetet edhe sektori i menaxhimit të PM-ve, ku bioinxhierët nuk kanë mbajtur asnjë trajnim
profesional, duke pamundësuar mirëmbajtjen e PM-ve me kapacitet e brendshme. Si rrjedhojë
mirëmbajtja e TK-ve është kontraktuar. Gjithashtu, mungojnë raportet e detajuara për gjendjen e
TK-ve. Në mungesë të tyre nuk dihet koha e saktë e mosfunksionimit të tyre.
Ne kemi vërejtur se ka pasur një përmirësim të lehtë të gjendjes nga raporti i kaluar. Në përgjithësi
nga vitit në vit vërehet një funksionim më i mirë i PM-ve, në veçanti ai i TK-ve. Pavarësisht
mungesës së procedurave, është vërejtur progres në përshkrim e prishjeve të TK-vë në librat e
ndërrimeve. Progres është arritur edhe në themelimin e trupave mbikëqyrës nga QKUK dhe SP ,
mirëpo raportimi i tyre për PM-të ende mbetet i mangët
Nëse krahasojmë gjendjen e aktuale me gjendjen në auditimit paraprak, vërehet që ka një
përmirësim në raportimin e të dhënave. Entitetet posedojnë raporte të ndryshme për pacientet që
janë ekzaminuar në TK, mirëpo ende raportohet vetëm për numrin e pacientëve dhe jo për
ekzaminimet. Gjithashtu, për raportim nuk përdoren burimet aktuale, siç është sistemi softuerik që
posedon secila TK.
Pavarësisht progresit në adresimin e disa rekomandimeve nuk është arritur të ofrohet një shërbim i
mirëfilltë për qytetarët.
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Prandaj, vlerësojmë se veprimet e deritanishme nuk janë të mjaftueshme për zbatimin e
rekomandimeve. Që pajisjet mjekësore të shfrytëzohen në mënyrë efikase dhe efektive
rekomandojmë;


Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin Spitalor Klinik Universitar i Kosovës të
përgatisin planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit dhe t’a dërgojnë
tek Zyra Kombëtare e Auditimit jo më vonë se 30 ditë pas pranimit të raportit final të
auditimit përcjellës.



Ministria e Shëndetësisë së bashku me Bordin e ShSKUK-së duhet të rrisin
bashkëpunimin dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të zbatuar rekomandimet e
dhëna duke bërë identifikimin, nxjerrjen e udhëzimeve, si dhe të ndërmarrin veprime
konkrete për zbatimin e tyre.

29

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

Shtojca 1: Përshkrimi i procesit dhe roli i palëve të përfshira
Në vijim është paraqitur sistemi dhe palët e përfshira në menaxhimin dhe monitorimin e PM-ve në
IShP-të.

Ministria e Shëndetësisë
Departamenti për Shërbime Shëndetësore
Departamenti për Shërbime Shëndetësor (DShSh) është themeluar në kuadër të MSh dhe
funksionon me drejtorin e departamentit dhe udhëheqësit e divizioneve. Roli i DShSh-së është të
promovojë legjislacionin, politikat, strategjitë dhe planet e ofruara nga MSh, të nevojshme për të
siguruar zbatim unik dhe të integruar të sistemit shëndetësor në të gjithë Kosovën.
Në vitin 2006, DShSh u ka prezantuar institucioneve shëndetësore një doracak me udhëzime që
mbulojnë fusha të ndryshme siç janë hartimi i planeve financiare, buxhetimi, prokurimi, trajnime,
përdorimi i kompjuterëve dhe postës elektronike, kodi i mirësjelljes dhe disiplinës në punë, të
drejtat e pacientëve, kujdesi dhe sigurimi, siguria, higjiena, mirëmbajtja dhe pajisjet bio-mjekësore.
Secili kapitull ofron udhëzime se si duhet zbatuar standardet e vendosura nga ministria. Në lidhje
me PM-të (përfshirë TK-të), në përgjithësi, doracaku përshkruan paralajmërimet për personelin që
punon me PM-të siç janë: kujdesi i duhur ndaj PM-ve, mënyra e veshjes gjatë përdorimit të pajisjeve
të rëntgenit dhe trajtimi i pacientëve bazuar në gjendjen aktuale shëndetësore të tyre (rastet e
shtatzënisë).
Divizioni i infermierisë është pjesë e DShSh-së i cili pranon raporte mujore dhe vjetore nga QKUK
dhe SP-të për shërbimet e ofruara dhe numrin e pacientëve të trajtuar. Në raport prezantohet edhe
numri i pacientëve të trajtuar nga secila klinikë që mbulon të gjithë kujdesin shëndetësor në QKUK
dhe SP-të.

SHSKUK
ShSKUK44, është institucion i ri, unik, i integruar shëndetësor i cili integron shërbimet publike të
kujdesit shëndetësor të nivelit dytësor dhe tretësor (SP-të dhe QKUK). ShSKUK është agjenci
qeveritare e cila udhëhiqet nga Bordi mbikëqyrës si trupa më e lartë vendimmarrëse e përbërë nga
shtatë anëtarë. Bordi Mbikëqyrës është llogaridhënës dhe raporton tek Qeveria nëpërmes Ministrit
të Shëndetësisë. Raportet e menaxhmentit përgatiten në baza tremujore dhe vjetore.
SP-të do të raportojnë në ShSKUK.

44

ShSKUK ka kodin buxhetor dhe operojnë si organizatë buxhetore e pavarur nga viti 2015.
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Menaxhimi i TK-ve nga QKUK dhe SP-të
QKUK dhe SP-të ofrojnë shërbime dhe trajtim për të gjithë pacientët dhe kjo bëhet nga stafi i
specializuar mjekësor duke përdorur PM-të të cilat janë nën menaxhimin e tyre.
Roli i drejtorëve në QKUK dhe SP-të është që të sigurojnë se pacientëve, nga stafi i tyre, duke
shfrytëzuar PM-të, u ofrohen shërbimet e duhura. Pjesë e menaxhmentit të QKUK-së dhe SP-ve janë
drejtorët e mjekëve dhe infermierëve. Roli i dy drejtorëve është që të organizojnë rrjedhën e punës
duke siguruar udhëzime të brendshme, vlerësimin e nevojave për staf dhe PM, përshkrimet e punës
për stafin e tyre dhe çështje të tjera të kërkuara nga menaxhmenti i QKUK-së dhe SP-ve.
Gjithashtu, Drejtori i QKUK-së dhe SP-ve duhet të sigurojnë se TK-të janë funksionale dhe se stafi i
përdor ato në mënyrë racionale për t’ia dhënë mundësinë të gjithë pacientëve të skanohen dhe në të
njëjtën kohë të shkurtohet lista e pritjes.
Roli i Drejtorit të Mjekëve dhe Drejtorit të Infermierisë në QKUK dhe SP-ve është të hartojnë
udhëzime të brendshme dhe monitorojnë ato, sigurojnë funksionim efikas të institucioneve, ofrojnë
menaxhmentit këshilla profesionale për mjek dhe infermier. Menaxhmenti pranon raporte javore,
mujore dhe vjetore për pacientë të trajtuar në secilën klinikë që përfshijnë numrin e pacientëve të
trajtuar, medikamentet, pacientët që trajtohen në baza ditore dhe të tjerët që qëndrojnë në spital për
më shumë se 24 orë.

Klinika/Reparti i Radiologjisë
Udhëheqësi i Klinikës/ Repartit të Radiologjisë është përgjegjës për organizimin e punës, për të
siguruar prezencën e stafit, funksiononimin e TK-ve dhe pajisjeve tjera mjekësore. Roli i
Klinikës/Repartit të radiologjisë është të skanojë dhe të diagnostikojë pacientët përmes PM-ve, siç
janë TK-të. Mjekët dhe infermierët e specializuar janë të trajnuar për të përdorur TK-të në mënyrë
profesionale dhe janë përgjegjës për të punuar me këto pajisje.
Secili pacient i skanuar me TK regjistrohet në librin e protokollit të vendosur në repart. Çdo muaj,
udhëheqësi i infermierëve prezanton një raport drejtori i infermierisë duke prezantuar numrin e
pacientëve të skanuar me TK.
Mjekët dhe infermierët punojnë në ndërrime duke mbuluar 24 orë në mënyrë që të ofrohen shërbime
sa herë që kërkohet. Menaxhmenti për tu siguruar se stafi përgjegjës raporton mbi gjendjen aktuale
të TK-ve dhe aktivitete tjerat vendos librin e ndërrimit në secilin repart Libri i ndërrimit do të
përfshinte p.sh. stafi prezentë në ndërrim, gjendja e PM-ve, numri i pacientëve, numri i barnave që
i janë dhënë pacienteve etj.
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Bio-inxhinerët në QKUK dhe SP (Njësia e Mirëmbajtjes)
Në QKUK dhe SP-të janë të punësuar një numër i bio-inxhinerëve të cilët janë përgjegjës për
mbikëqyrjen dhe mirëmbajtjen e të gjitha PM-ve, përfshirë këtu edhe TK-të. Në rast të mungesës së
njohurive për mirëmbajtjen e TK-ve, menaxhmenti i QKUK-së dhe SP-ve autorizon kompanitë
kompetente për të siguruar mirëmbajtjen e rregullt dhe intervenimet në rast të prishjeve. IShP-të
nënshkruajnë kontratë me një kompani dhe sigurohen se do të respektohen afatet për intervenime
në rast të prishjeve. Në bazë të kontratës caktohet edhe menaxheri i projektit i cili është përgjegjës
për t’i ofruar siguri menaxhmentit se obligimet kontraktuale janë përmbushur.
Bio-inxhinerët kryejnë kontrolle për tu siguruar për gjendjen e TK-ve. Me qëllim të mbulimit të
kontrollimit fizik të pajisjeve, bioinxhinerët hartojnë plane për kontrolle rutinë si dhe nxjerrin
raporte për riparimet e bëra brenda periudhës raportuese.

Kontrollet e brendshme
Për të verifikuar nëse TK-të janë duke u menaxhuar siç duhet, IShP-të kanë themeluar mekanizma
kontrollues përmes komisioneve të emëruara( QKUK) dhe zyrtarëve të caktuar (SP).
Në kuadër të statutit të ShSKUK-së, statutit të spitaleve dhe rregulloreve të ShSKUK-së duhet të
themelohen komisione të ndryshme të kontrollit. Kontrollet e brendëshme themelohen në bazë të
statutit të ShSKUK-së dhe spitaleve. Këto komisione themelohen nga drejtori dhe i raportojnë
drejtorit.
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