Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo

Zyra Kombëtare e Auditimit
Nacionalna Kancelarija Revizije
National Audit Office

RAPORT I AUDITIMIT
TË PERFORMANCËS
Zbatimi i rekomandimeve të raportit
“Administrimi i programit pёr
trajtim mjekësor jashtë
institucioneve shëndetësore publike
dhe vlerësimi i rezultateve”

Dhjetor, 2020

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

Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i
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Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e raportit të auditimit për
përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve “Administrimi i programit pёr trajtim mjekësor
jashtë institucioneve shëndetësore publike dhe vlerësimi i rezultateve” në konsultim me
Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm, Vlora Spanca, e cila e ka mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që e realizoi këtë raport:
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1 SNISA 3000 Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s
dhe përvoja praktike
2 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 mirë
3 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
4 Efektiviteti – Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të
pritura.
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Përmbledhje e përgjithshme
Fondet publike përdoren për të ofruar jetë më të mirë qytetarëve. Qeveria e Kosovës në
baza vjetore shpenzon rreth 10 milion euro për qytetarët që kanë nevojë për shërim të cilin
nuk mund ta ofrojnë Institucionet Shëndetësore Publike. Në vitin 2017, Zyra Kombëtare e
Auditimit ka publikuar raportin e auditimit “Administrimi i programit pёr trajtim mjekësor
jashtë institucioneve shëndetësore publike”. Objektivë e auditimit ishte të vlerësojë nëse palët
përgjegjës brenda Ministrisë së Shëndetësisë janë duke e administruar programin pёr trajtim
mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike në mënyrë të duhur.
Gjetjet e raportit paraprak tregojnë se kishte mungesë të regjistrimit të plotë të pacientëve
në aplikacione elektronike, Komisioni për vlerësimin e aplikacioneve në procesverbale nuk
kishte të dhëna të mjaftueshme për aplikacionet e shqyrtuara si dhe Bordi Ekzekutiv kishte
vonesa në shqyrtimin e aplikacioneve. Përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve ishin
Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi për Sigurime Shëndetësore.
Për të vlerësuar se sa janë zbatuar rekomandimet e dhëna në raportin e auditimit të vitit
2017, Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer këtë auditim i cili përveç nivelit të zbatimit të
rekomandimeve, ka vlerësuar edhe nëse institucionet përgjegjëse kanë analizuar informatat
dhe rezultatet e Programit për të rritur kapacitetin e institucioneve shëndetësore publike në
trajtimin e njё numri më tё madh tё pacientëve dhe në kohë optimale.
Konkluzioni i auditimit përcjellës është se Fondi për Sigurime Shëndetësore ka bërë progres
në zbatimin e rekomandimeve. Progresi vërehet ndër vite, në veçanti në vitin 2019 kishte një
përmirësim të avancuar. Nga katër rekomandimet e dhëna, dy prej tyre janë zbatuar kurse dy
kanë zbatim të pjesshëm.
Aplikacioni softuerik është krijuar dhe është duke u përdorur nga personeli në Fondin
e Sigurimeve Shëndetësore. Përmes këtij aplikacioni bëhet regjistrimi, menaxhimi dhe
përpunimi i tё dhënave të aplikuesve.
Komisioni për Vlerësimin Mjekësor posedon listën e vlerësimit të aplikacioneve për rastet
jo emergjente dhe çështja e prioritizimit të këtyre rasteve është parashikuar me udhëzimin
administrativ. Megjithatë, nuk kemi vërejtur se janë dhënë rekomandime nga Komisioni për
trajtim të ndonjë rasti me prioritet. Kjo është me rëndësi pasi në mungesë të fondeve për
secilin aplikacion, pacientët janë të detyruar të presin dhe mund t’ju rrezikohet shëndeti nëse
pritja është më e gjatë se sa e lejon sëmundja.
Bordi Ekzekutiv shqyrton aplikacionet me kohë sipas udhëzimit administrativ në të cilin janë
përfshirë llojet e sëmundjeve dhe çmimores për referim jashtë institucioneve shëndetësore
publike. Megjithatë, çmimorja së bashku me llojet e sëmundjeve nuk është përditësuar nga
viti 2017 edhe pse në Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës në vazhdimësi janë
bërë investime në infrastrukturë, burime njerëzore që kanë mundur të ndikojnë në rritjen e
trajtimeve si dhe çmimet mund të kenë pësuar ndryshime.
Sa i përket barazimeve financiare, ka progres me institucionet shëndetësore private brenda në
Kosovë. Mirëpo, ky aktivitet nuk është zhvilluar ende me institucionet shëndetësore private
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të vendeve të tjera ku janë trajtuar pacientët. Vendosja e një sistemi të rregullt të barazimit
rritë efikasitetin, transparencën dhe mundëson rritjen e numrit të pacientëve të trajtuar.
Përveç përcjelljes së zbatimit të rekomandimeve, kemi rishikuar nëse institucionet përgjegjëse
Ministria e Shëndetësisë, Shërbimi Spitalor Klinik Universitar dhe Fondi për Sigurime
Shëndetësore kanë bërë vlerësimin e rezultateve për pacientët e trajtuar jashtë institucioneve
shëndetësore publike.
Gjetjet e auditimit tregojnë se përveç Fondit të Sigurimeve Shëndetësore që ka hartuar një
raport me të dhëna për periudhën 2008-2018, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor
dhe Klinik Universitar nuk kanë ndërmarr ndonjë veprim lidhur me vlerësimin e rezultateve
të këtij programi. Për më tepër, edhe gjatë planifikimit të burimeve njerëzore dhe investimeve
në infrastrukturë fizike nuk e kanë trajtuar nevojën për të ulur kërkesën për trajtim të
pacienteve jashtë Institucioneve Shëndetësore publike.
Në anën tjetër, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar nuk ka ndonjë plan të aprovuar
afatgjatë për reduktimin e kërkesës për referim të pacientëve në institucionet shëndetësore
private. Në të njëjtën kohë në planet dhe raportet vjetore nuk ka analiza rreth referimeve me
rastin e investimeve në pajisje edhe pse ato kalojnë shumën mbi 33 milion për vitet 2017-2019.
Bordi Ekzekutiv nuk raporton sipas kërkesave ligjore në baza tremujore. Për më tepër, për
tri vitet e përfshira në këtë auditim (2017, 2018 dhe 2019) është i aprovuar vetëm raporti
vjetor i vitit 2018. Kurse për Komisionin për vlerësimin mjekësor, nuk ka ndonjë rregullim
për raportim. Si rrjedhojë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka informata se sa është duke i
përmbushur obligimet e parapara me udhëzim.
Për gjetjet e auditimit, kemi dhënë 10 rekomandime për Ministrinë e Shëndetësisë, Shërbimin
Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës dhe Fondin për Sigurime Shëndetësore me
qëllim të adresimit të çështjeve për të përmirësuar procesin në trajtimin e pacientëve brenda
Institucioneve Shëndetësore publike dhe ato private. Rekomandimet janë të paraqitura në
kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës dhe Fondi për Sigurimet Shëndetësore janë pajtuar
me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe janë zotuar se do t’i adresojnë të gjitha rekomandimet e
dhëna. Ndërsa, Ministria e Shëndetësisë nuk ka kthyer përgjigje ndaj raportit.
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1. Hyrje
Programi për trajtimin mjekësor jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike (më tutje
Programi) jep të drejtën për trajtim të barabartë për secilin qytetar në rastet kur një shërbim i
tillë nuk mund të ofrohet brenda Institucioneve Shëndetësore Publike (më tutje IShP). Përmes
buxhetit të vendit nën menaxhimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (më tutje Fondi) për
tri vitet 2017 deri më 2019 janë dhënë rreth 28 milion euro të destinuara për këtë program.5
Fondi është themeluar në vitin 2013 dhe funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë
(më tutje MSh). Për Fondin, Qeveria në baza vjetore ndan rreth 10 milion euro për sëmundjet
që nuk mund të trajtohen në institucionet shëndetësore publike për shkak të mungesës së
pajisjeve apo burimeve njerëzore. Duke u bazuar në diagnozën e sëmundjes së pacientit,
kryhet vlerësimi nga Komisioni Konziliar nëse sëmundja mund të trajtohet në institucionet
shëndetësore publike apo në ato private brenda dhe jashtë vendit. Tabela e më poshtme
prezanton shpenzimet e bëra nga koha e publikimit të raportit të auditimit të publikuar në
shkurt të vitit 2017 deri në fund të vitit 2019.
Tabela 1. Ecuria e shpenzimeve të Programit për periudhën 2017-19

Viti
Shpenzimet

2017

2018

2019

€12,555,852

€9,192,553

€8,700,000

Burimi: Raporte vjetore të Fondit për vitin 2018-2019

Për më tepër, nga viti në vit ka edhe bartje të obligimeve financiare ku nga viti 2017 janë
bartur mbi 3.7 milion euro, kurse në fund të vitit 2018 ato janë rritur në mbi 7 milion euro. Në
vitin 2019, janë shpenzuar rreth 8.7 milion euro për këtë program edhe pse nga viti në vit ka
obligime që janë të afërta me vetë buxhetin e aprovuar të vitit pasues.
Institucionet shëndetësore janë nën menaxhimin e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të
Kosovës (niveli sekondar dhe tretësor) dhe atë komunal (parësor). Organizimi është i grupuar
në tri6 nivele:
• Parësor - ku bëhet trajtimi bazik dhe i përgjithshëm pacientëve dhe është nën
menaxhimin e komunës,
• Dytësor - ku ofrohen shërbime diagnostike, terapeutike dhe rehabilituese për
pacientët spitalor dhe jashtë spitalor, dhe
• Tretësor - ku ndër të tjera përfshihen shërbimet specialistike.
Procesi i trajtimit fillon nga niveli parësor ku edhe pacienti fillimisht orientohet duke u
udhëzuar për nivelin sekondar. Ndërsa, diagnoza përfundimtare caktohet në nivelin tretësor,
ku përmes një grupi të mjekëve të specializuar vendoset nëse pacienti mund të trajtohet
brenda IShP-ve apo rekomandohet që përmes aplikimit të kërkoj mbështetje financiare nga
Fondi për trajtim në institucione shëndetësore private. Për vitet 2017, 2018 dhe 2019 kanë
5 Raporti vjetor i Fondit për vitin 2018 https://fssh.rks-gov.net/desk/inc/media/8BBF66C5-67F1-4107-8498A1F3BE5CDCC5.pdf, fq 33-34
6 Ligji për Shëndetësi Nr. 04/L-125, neni 17, fq 12-13.
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aplikuar 3421 pacientë ndërsa janë aprovuar 3136 lëndë. Kurse deri në fund të vitit 2019,
Fondi ka bërë pagesën për 2910 pacientë. Numri i aplikacioneve varet nga lloji i sëmundjes
dhe pamundësia e trajtimit të tyre në IShP, ndërsa aprovimi bëhet duke u bazuar në plotësinë
e dokumenteve. Trajtimi varet nga fondet në dispozicion brenda Fondit. Tabela e më poshtme
prezanton numrin e kërkesave dhe llojet e klinikave që janë mbuluar nga fondet publike për
pacientët e trajtuar në Institucione Shëndetësore private brenda dhe jashtë vendit.
Tabela 2. Referimet e sëmundjeve kryesore sipas reparteve për vitet 2017-19.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
7

Klinikat
Kardiologji
Oftalmologji
Ortopedi
Pediatri
Nefrologji
Hematologji
Otorinolaringologji
të tjera

2017
564
391
248
241
109
19
44
217

2018
111
437
240
200
97
18
20
228

2019
45
414
135
182
21
95
52
786

Burimi: Raporte vjetore të Fondit për vitin 2018-2019

Pas këtij procesi secili pacient është i obliguar të identifikoj dy Institucione Shëndetësore
private për trajtim të sëmundjes sipas diagnozës.
Përveç në ISh-të private në vend, pacientët trajtohen në Maqedoninë Veriore, Turqi, Gjermani,
etj. Në Tabelën 3 është prezantuar numri i pagesave për pacient të trajtuar jashtë IShP-ve sipas
vendit ku janë orientuar pacientët për trajtim.
Tabela 3. Numri i pagesave për trajtim nga fondet publike sipas vendit për vitin 2018-19

Vendi i
trajtimit
Turqi
Kosovë
Gjermani
Shqipëri
Maqedoni
Veriore
Itali
Kroaci
Amerikë
Austri
Arabi
Saudite
Angli
Çeki

Numri i rasteve Numri i rasteve të Numri i rasteve të Numri i rasteve të
të trajtuara 2018 trajtuara 2018 në % trajtuara për 2019 trajtuara për 2019 në %
267
485
60
76

25.00
45.41
5.62
7.12

237
285
42
76

27.40
32.95
4.86
8.79

149

13.95

181

20.92

10
10
3
5

0.94
0.94
0.28
0.47

14
11
1
7

1.62
1.25
0.12
0.81

1

0.09

0

0.00

1
1

0.09
0.09

2
0

0.23
0.00
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Slloveni
Francë
Belgjikë
Izrael
Zvicër

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4
2
1
1
1

0.46
0.23
0.12
0.12
0.12

Burimi: Raporte vjetore të Fondit për vitin 2018-2019

Për shkak të rëndësisë që ky Program ka për trajtimin e pacientëve në mënyrë të barabartë,
Komisioni Evropian në Raportin e Progresit për vitin 2019 i ka trajtuar aktivitetet që kryhen
nga Fondi dhe mjetet financiare për trajtimin e pacientëve jashtë IShP-ve. Raporti thekson se
përkundër punës së bërë nga Fondi, shuma prej 6 milion euro e destinuar për këtë qëllim nuk
ka arritur të kaloj më shumë se 45% të nevojave të qytetarëve për trajtim jashtë Institucioneve
Shëndetësore private7. Po ashtu, obligimet e bartura vit pas viti ndikojnë në krijimin e listës
së gjatë pritëse për pacientët.8
Marrë parasysh rëndësinë e Fondit dhe të Programit është iniciuar përcjellja e zbatimit të
rekomandimeve për trajtimin e pacientëve jashtë Institucioneve Shëndetësore publike si dhe
vlerësimi i rezultateve nga Fondi për të ofruar mundësi pacientëve të përfitojnë nga fondet
publike.

1.1. Objektiva dhe pyetjet e auditimit
Objektiva e këtij auditimi është të vlerësojmë nivelin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna në
Raportin e Auditimit ”Administrimi i Programit pёr trajtim jashtë Institucioneve Shëndetësore
Publike” të publikuar në shkurt të vitit 2017. Po ashtu, kemi vlerësuar nëse institucionet
përgjegjëse kanë analizuar informatat dhe rezultatet e Programit për të rritur kapacitetin e
institucioneve shëndetësore publike në trajtimin e njё numri më tё madh tё pacientëve.
Në raportin e auditimit të cekur më lartë, janë dhënë katër rekomandime përmes së cilave kemi
synuar të përmirësojmë administrimin e programit. Nga të gjitha institucionet e audituara
është kërkuar zbatimi i rekomandimeve. Më poshtë janë përshkruar pyetjet e auditimit për
objektivat e caktuara.
• A ka arritur Fondi të zbatoj rekomandimet e dhëna dhe cili është niveli i zbatimit të
tyre?
• Sa kanë arritur palët të vlerësojnë rezultatet e fondeve publike për trajtim të pacientëve
jashtë IShP-ve?
Subjekt i auditimit janë: Ministria e Shëndetësisë, Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i
Kosovës (më tutje ShSKUK) dhe Fondi për Sigurime Shëndetësore. Ky auditim mbulon
periudhën kalendarike mars 2017- dhjetor 2019.

7 Raporti i Progresit për Kosovën 2019, fq 70
8 Raporti vjetor i Fondit për vitin 2018 https://fssh.rks-gov.net/desk/inc/media/8BBF66C5-67F1-4107-8498A1F3BE5CDCC5.pdf, f 34
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2. Përshkrimi i rolit të palëve të përfshira dhe
procesi i menaxhimit të Programit
Në menaxhimin e Programit janë të përfshira tri institucione: MSh, Fondi dhe ShSKUK.
Përcaktimi i procedurave për Programin bëhet përmes udhëzimit administrativ. Nga
Programi trajtohen rastet jo-emergjente dhe ato emergjente, ku në të dy rastet institucionet e
përfshira janë ato si në vijim:
MSh-ja është autoriteti më i lartë shëndetësor në Republikën e Kosovës. Roli kryesor i
kësaj ministrie është përpilimi, përcaktimi, implementimi dhe monitorimi i politikave të
përgjithshme dhe ligjeve për kujdesin shëndetësor. MSh-ja bënë emërimin e Komisionit për
vlerësim mjekësor përgjegjës për shqyrtimin, vlerësimin dhe miratimin e aplikimeve të të
gjitha aplikacioneve që dorëzohen në Fond për trajtim të pacientëve jashtë IShP-ve. Komisioni
për vlerësim mjekësor (më tutje KVM) është organ profesional-administrativ i përbërë nga
pesë mjekë specialist.
MSh-ja, po ashtu bënë emërimin e Bordit Ekzekutiv për Programin i cili ka përgjegjësi të bëjë
vlerësimin financiar të aplikacioneve. Bordi përbëhet prej pesë anëtarëve, tre prej të cilëve
janë nga MSH-ja dhe dy të tjerë nga ShSKUK-ja. Për punën e kryer, Bordi raporton në baza
tremujore tek Ministri i MSh-së.
ShSKUK-ja është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve për të gjithë qytetarët në vend. Në
rastet kur trajtimi nuk ofrohet në ISHP, atëherë bëhen referime nga klinikat përkatëse ku
është dhënë diagnoza e pacientit. Secila klinikë ka Komisionin Konziliar të përbërë prej tre
anëtarëve, të cilët emërohen nga drejtori i ShSKUK-së.
Roli i Komisionit Konziliar si një trup profesional është të vlerësoj diagnozën e pacientit nëse
mundet apo jo të trajtohet në IShP. Pacienti është i detyruar të siguroj raportin shëndetësor
nga ky komision i cili funksionin në kuadër të QKUK-së.
Fondi ka rol administrativ në menaxhimin i buxhetit të dedikuara për trajtimin e pacientëve
jashtë ISHP-ve. Në kuadër të Fondit janë disa departamente që kanë përgjegjësitë për
menaxhimin e procesit të trajtimit të aplikacioneve.
Divizioni për Programin ka rol kryesor që financiarisht të përkujdeset për shërbimet
shëndetësore jashtë IShP, si dhe për procedurat e pranimit, aplikimit të pacientëve që nuk
mund të shërohen brenda vendit. Për aplikim, pacienti duhet të kaloj nëpër procedura të
institucioneve të tjera për të siguruar dëshmitë si raporti shëndetësor dhe profatura.
Në kuadër të Fondit janë të vendosura edhe sekretaritë për të ndihmuar në aspektin
administrativ KVM-në dhe Bordin Ekzekutiv. Më tutje, mbajnë procesverbale dhe përgatisin
dokumentet e nevojshme për të zbatuar obligimet që kanë KVM-ja dhe Bordin Ekzekutiv.
Departamenti i buxhetit dhe financave ka për detyrë të zbatoj buxhetin në pajtim me ligjet si
dhe të vlerësoj kërkesat për ndarjen e buxhetit. Në rastin e Programit nga ky departament,
ekzekutimi i pagesës bëhet brenda afatit kohor tre ditor, me ç ‘rast njofton divizionin e
Programit në përfundim të kësaj pagese.
6
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Më tutje, Fondi ka përgjegjësinë të bëjë barazime financiare me Institucionet Shëndetësore
private.
Për të kuptuar më mirë rrjedhën e procesit të këtij Programi si dhe institucionet e përfshira,
grafiku më poshtë prezanton procesin në mënyrë vizuale:
Figura 1- Procesi dhe palët e përfshira në Program

01

Spitali Publik
Pacienti merr mendimin e tre
mjekëve të emëruar nga ShSKUK
dhe aprovimin e Drejtorit të
Klinikës përkatëse që
diagnoza/sëmundja nuk mund
të trajtohet në IShP-të

02

Komisioni
Konziliar

03

Plotësimi i
aplikacionit
Divizioni i Programit brenda
Fondit bënë pranimin e
aplikacionit duke e procesuar
në sekretarinë e Komisionit për
Vlerësim Mjekësor.

04

Komisioni për
Vlerësim
Mjekësor

Një herë në javë, komisioni i
përbërë prej pesë mjekëve të
emëruar nga Ministria bëjnë
vlerësimi mjekësor të të gjitha
aplikacioneve e jo emergjente.

06

Bordi Ekzekutiv
i TMJIShP

07

Divizioni i
Programit
Departamenti i Financave duke u
bazuar në profaturë bënë
pagesën e trajtimit të pacientit në
Institucionin Shëndetësorë Privat
dhe bënë barazimin në fund të
trajtimit.

Pacienti duhet të plotësoj
dokumentet e kërkuara sipas UA
03/2017, duke siguruar edhe dy
profatura nga Institucionet
Shëndetësore Private

Divizioni i
Programit

05

Së paku një herë në javë, Bordi
Ekzekutiv në vlerësimin e
aplikacionet emergjente dhe jo
emergjente dhe njofton pacientin
për vendim e aplikacionit.

Pacienti merr diagnozën e
sëmundjes nga mjeku/specialist në
Spitale të Përgjithshme apo
QKUK-ja.

08

Departamenti i
Financave

7

Divizioni komunikon me
Institucionet Shëndetësore Private
për të siguruar se pacienti është
duke marr trajtimin e tij.
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë paraqitur gjetjet e auditimit lidhur me Programin dhe palët përgjegjëse
për menaxhimin e tij. Duke u bazuar në objektiven dhe pyetjet e auditimit ky kapitull është i
strukturuar në dy pjesë si më poshtë:
Pjesa e parë e këtij raporti mbulon:
• Zbatimin e rekomandimeve që dalin nga raporti i publikuar në shkurt të vitit 2017.
Në këtë pjesë, përveç vlerësimit të nivelit të zbatimit të rekomandimeve është bërë
analizë shtesë me qëllim të përmirësimit të zbatimit më të mirë të Programit. Si rezultat
i kësaj analize, janë identifikuar mangësi në trajtimin e kërkesave të pacientëve për
trajtim jashtë IShP-ve.
• Gjatë procesit të vlerësimit për nivelin e zbatimit të rekomandimeve nga raporti
paraprak, kemi identifikuar edhe dy gjetje të reja (1 dhe 2) që ndërlidhen me
rekomandimet e mëhershme, 1 dhe 3, për të cilat janë dhënë rekomandime në
kapitullin 5, sipas numrave të njëjtë. Kurse për dy rekomandimet pjesërisht të
zbatuara, 2 dhe 4, janë përsëritur pjesërisht rekomandimet në kapitullin 5.
Pjesa e dytë mbulon:
• Çështjet rreth vlerësimit të rezultateve për trajtimin e pacientëve në kuadër të Fondit
dhe palëve të përfshira në procesin e vlerësimit të aplikacioneve, që janë Komisioni
për Vlerësim Mjekësor, Bordi Ekzekutiv dhe vetë Fondi. Për këtë pjesë janë gjetja 3
dhe 4, të cilat po ashtu ndërlidhen me rekomandimet në kapitullin 5; dhe
• Çështjet e ndërlidhura me komunikimin dhe bashkëpunimin e tri institucioneve
përgjegjëse (Fondi, ShSKUK dhe MSh) për vlerësimin e nevojës për investime në
pajisje dhe burime njerëzore për të reduktuar referimet e pacientëve në institucione
private brenda dhe jashtë vendit. Këto çështje i gjeni te gjetja 5 dhe 6 që ndërlidhen
me rekomandimet përkatëse në kapitullin 5.

3.1. Progresi i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve
Në raportin e auditimit për trajtimin mjekësor të pacientëve jashtë IShP-ve të publikuar në vitin
2017, Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) kishte dhënë katër (4) rekomandime. Institucionet
përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve ishin MSh-ja dhe Fondi.
Ky auditim ka nxjerrë në pah se dy rekomandimet janë zbatuar (rekomandimi një dhe tre)
kurse dy prej tyre ( rekomandimi dy dhe katër) kanë zbatim të pjesshëm.
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Tabela 4: Progresi i përgjithshëm i zbatimit të rekomandimeve, sipas palëve përgjegjëse.

Rekomandimet e dhëna Përgjegjës për zbatimin e
në vitin 2017
rekomandimit
Rekomandimi 1

Fondi

Rekomandimi 2

Fondi/MSh

Rekomandimi 3

Fondi/Bordi Ekzekutiv

Rekomandimi 4

Fondi

Progresi i zbatimit të rekomandimeve
Pjesërisht i
zbatuar

Zbatuar

Pa
zbatuar

√
√
√
√

Në ligjin për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës
së Kosovës, është e përcaktuar se brenda 30 ditëve nga pranimi i Raportit të Auditimit,
institucioni i audituar i dorëzon një përgjigje (plan veprimi) ZKA-së, ku përcaktohet se si
institucioni do t’i adresojë rekomandimet e auditimit. Ky plan veprimi i dorëzohet gjithashtu
komisionit relevant të Kuvendit të Kosovës.
Ministria e Shëndetësisë, përgjegjëse në atë kohë për buxhetin për trajtimin e pacientëve jashtë
IShP-ve, ka dorëzuar planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve të dhëna. Zbatimi i
rekomandimeve kryesisht është bërë nga Fondi.
Për të vlerësuar zbatimin e rekomandimeve janë analizuar 100 mostra për tri vitet e
përzgjedhura të auditimit.
Tabela 5. Numri i mostrave për tri vitet e audituara.

Viti
Numri i mostrave

2017

2018

2019

30

35

35

Më tutje, ngjyrat në kutitë më poshtë paraqesin nivelin e zbatimit të rekomandimeve. Kurse,
brenda në kuti është përshkruar rekomandimi i dhënë në raportin për trajtimin e pacientëve
jashtë IShP-ve të vitit 2017.
Rekomandim
Rekomandim
Rekomandim
pjesërisht i zbatuar
i pazbatuar
i zbatuar
Rekomandimi 1: Vendosja e një aplikacioni softuerik për regjistrimin, menaxhimin
dhe përpunimin e tё dhënave tё aplikuesve që ofron informata të besueshme dhe në
kohë, për palët e përfshira në proces, sigurinë e tyre, gjurmueshmërinë si dhe fazën e
shqyrtimit të aplikacionit.
Qëllimi kryesor i aplikacionit softuerik ështё ndërveprimi i rregullt apo i shpeshtë në mes të
zhvilluesit (apo përdoruesve tё brendshëm) dhe pacientëve duke ofruar informata në kohë
dhe të sakta.
Bazuar nё gjetjet e raportit tё auditimit tё vitit 2017, baza e tё dhënave tё vitit 2014 dhe 2015
nuk ishte e plotë, numri i regjistrimeve tё aplikuesve nuk ishte i saktë, prandaj rekomandimi
përfshinë zhvillimin e një aplikacioni softuerik për qëllim tё mirëmbajtjes mё tё lehtё dhe tё
9
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saktё tё të dhënave. Fondi është përgjegjës për administrimin e Programit dhe për të mundësuar
një menaxhim më të mirë ka zhvilluar aplikacionin softuerik përmes së cilit, menaxhon dhe
përpunon tё dhënat e pacientëve që aplikojnë për të përfituar nga fondet publike për trajtim
mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike tё Kosovës.
Gjatë vitit 20179, kur Fondi ka funksionuar në kuadër të MSh-së, kishte kontraktuar një
kompani për zhvillimin e një pakete softuerike për sistemin shëndetësor. Ky aplikacion
kishte përfshirë edhe regjistrimin e të dhënave për pacientët që kanë aplikuar për përfitime
të mjeteve financiare për trajtim jashtë IShP-ve. Gjatë përdorimit tё këtij aplikacioni, Fondi
kishte identifikuar mangësi në aplikacion dhe kishte kërkuar nga kompania të bëhen
ndryshime. Kompania nuk kishte bërë ndryshimet dhe si pasojë ishte ndërprerë përdorimi i
këtij aplikacioni.
Në vitin 2018, Fondi kishte marr iniciativë për zhvillimin e një aplikacioni të ri duke përdorur
burimet njerëzore brenda institucionit. Ky aplikacion është zhvilluar në pajtim me kërkesat e
divizionit për Programin, si përdorues kryesor i këtij aplikacioni. Aplikacioni është funksional
dhe ka filluar të përdoret në fillim të vitit 2019 për regjistrimin, menaxhimin dhe përpunimin
e tё dhënave. Për të kontrolluar statusin e aplikimit, pacienti mund të qaset në aplikacion
përmes ueb faqes së Programit10. Kjo qasje mundësohet me plotësimin e rubrikave tё numrit
tё protokollit dhe letërnjoftimit tё pacientit. Përdoruesit e brendshëm të aplikacionit mund të
shohin apo analizojnë kërkesat për trajtim sipas klinikës, komunës, diagnozës, kërkesat për
shqyrtim nga Komisioni Mjekësor, Bordi etj (Grafiku 1).
Grafiku 1. Ballina e aplikacionit softuerik

Burimi: Aplikacioni i Programit ndërtuar nga Fondi, mars 2020

9 Konfirmim nga Sekretari i Përgjithshëm i MSh në takimin e datës 12 qershor 2020, dëshmi nga MSh nuk janë ofruar.
10 Uebfaqja e aplikacionit per Programin: www.tmjishp.rks-gov.net
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Moduli trajtimi paraqet listën e trajtimeve si dhe opsionin për regjistrim të rasteve të reja. Për
më tepër, në këtë modul shihet historia e aplikimeve të pacientëve, të dhënat për diagnozën
dhe klinikën, të dhënat për Komisionin Konziliar si dhe dokumentet e bashkangjitura.
Po ashtu, Fondi ka përpiluar udhëzuesin për përdorimin e aplikacionit të Programit ku
përshkruhet qasja nё aplikacion si dhe opsionet e tjera nё modulet e aplikacionit, si p.sh:
regjistrimi i kërkesës për trajtim, shqyrtimi i rastit nga KVM-ja dhe Bordi Ekzekutiv,
raportimi etj. Ky udhëzues është publikuar nё shkurt tё vitit 2020 dhe vonesa në hartimin e
këtij udhëzuesi kishte ndodhur për shkak të zhvillimit gradual të aplikacionit dhe si pasojë
dokumentet tjera plotësuese janë ende në proces të hartimit. Ndërsa në analizat tona të
mëtejshme kemi vërejtur mangësi tjera.

1. Procesi i përshkrimit të roleve dhe përgjegjësive dhe mungesa e të dhënave
të plota në aplikacion
Aplikacioni softuerik i krijuar nga Fondi, është funksional dhe në përdorim. Gjatë muajit mars
dhe prill 2020, aplikacioni ishte në fazën e kompletimit. Përshkrimi për ndarjet e roleve dhe
përgjegjësitë për përdoruesit ende nuk ishte finalizuar. Megjithatë gjatë procesit auditues,
deri në nëntor të vitit 2020 Fondi ka arritur të plotësojë përshkrimin e roleve dhe përgjegjësive
në aplikacion. Kjo është e nevojshme për klasifikimin e qasjes në aplikacion sipas përgjegjësisë
që ka secili përdorues i brendshëm në institucion.
Tutje, është vlerësuar se deri nё çfarëRekomandim
niveli pacientët
nё i informatat e
pjesërishtmund tё mbështeten
Rekomandim
Rekomandim i zbatuar
i zbatuar
pazbatuar e të dhënave
ofruara online në aplikacion softuerik. Ështё
testuar saktësia dhe përditësimet
elektronike në aplikacion. Mostrat e përzgjedhura janë krahasuar me tё dhënat e aplikuesve
në dosje origjinale fizike. Në formularin e aplikimit pacienti është i informuar se Fondi ka
aplikacion (përmes linkut të përshkruar të ueb-faqes) ku mund tё kontrollojë nëse është në
pritje apo i është aprovuar kërkesa së bashku me shumën e aprovuar për trajtim.
Grafiku 2. Përmbledhje e gjetjeve nё mostrat e auditimit tё vitit 2019

86%

Statusi i aplikuesve në aplikacion

Të dhëna të plota
Të dhëna të pjesshme
Mungojnë të dhëna

9%

6%
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Fondi është duke e përdorur aplikacionin softuerik dhe nga grafiku i mësipërm vërehet se
86% e aplikimeve përditësohen me kohë siç parashihet në udhëzuesin për përdorimin e
aplikacionit për Programin11. Megjithatë nga mostrat e testuara, kemi vërejtur se për 9% të
rasteve nuk ka të dhëna në aplikacionin softuerik gjë që pamundëson aplikuesin të dijë se në
çfarë faze të vlerësimit është aplikimi i tij/saj. Më poshtë është paraqitur një mostër (ilustrim)
kur aplikacioni fizik nuk figuron në atë elektronik.
Figura 2 Mostër kërkimi (pa asnjë të dhënë) në aplikacionin e Programit, aplikim i vitit 2019

Burimi: Aplikacioni i Programit ndërtuar nga Fondi, mars 2020

Ndërsa nё dy raste apo 6%, të dhënat nuk janë të plota dhe vërehet dallim në shumën e
mjeteve të aprovuara, ku bazuar nё dokumentet e aplikimit (dosjes fizike) shuma e aprovuar
nuk është përditësuar nё aplikacionin softuerik. Kurse në rastin tjetër, shuma është e aprovuar
në dosje fizike por jo edhe në aplikacion elektronik (nuk figuron). Kjo ka ndodhur për shkak
se zyrtarët përgjegjës nuk kanë futur të dhënat e sakta dhe të përditësuara në aplikacion. Si
pasojë pacienti e ka të pa qartë se cila shumё e aprovuar është e saktё, apo keq informohet pёr
progresin e aplikimit të tij.
Lidhur me këtë, kemi zhvilluar pyetësor dhe përmes telefonit kemi kontaktuar nëntë (9)
aplikues/pacientë për të kuptuar më mirë nga perspektiva e tyre se sa kanë qenë të informuar
dhe njëkohësisht sa e kanë përdorur aplikacionin softuerik.
Nga përgjigjet e marra nga përfituesit (pacientët) del se vetëm një rast është njoftuar për
aplikacion softuerik, megjithatë nuk e ka përdorur. Rastet tjera janë deklaruar se nuk kanë
pasur ndonjë informatë rreth ekzistencës së këtij aplikacioni. Mirëpo, pacienti në momentin
e dorëzimit të formularit për aplikim nga zyrtarët përgjegjës në Fond merr kopje të fletës së
parë të formularit ku edhe është i shkruar linku për qasje në sistem për të marr informatat
rreth progresit. Përkundër kësaj del se aplikacioni mund të mos arrijë qëllimin e synuar (për
informata shtesë shih shtojcën 2 dhe 3).

11 Udhëzues për përdorimin e aplikacionit për Programin, aporvuar në shkurt të 2020.

12

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

Rekomandim
i zbatuar

Rekomandim
pjesërisht i zbatuar

Rekomandim
i pazbatuar

Rekomandimi 2: Komisioni për Vlerësim Mjekësor pas shqyrtimit të aplikacioneve, të
përpiloj dhe bëjë publike një listë me emra sipas datës së aplikimit/shqyrtimit. Më tutje,
harton një listë ku do të qartësoheshin se cilat lloje të sëmundjeve kanë prioritet gjatë
shqyrtimit. Informatat apo listat e ofruara nga Sekretaritë Teknike të Komisionit për
Vlerësim Mjekësor dhe Bordi Ekzekutiv duhet të verifikohen/konfirmohen nëse ato
janë të plota dhe të sakta.
Sekretaria e KVM-së ka përgjegjësinë të siguroj se të gjitha aplikacionet pranohen të
kompletuara dhe trajtohen sipas renditjes si dhe të mbaj procesverbalin për secilin takim që
mban KVM-ja. Ky komision përbëhet prej pesë anëtarëve (mjekë të fushave të ndryshme),
roli i të cilëve është të bëjë vlerësimin e aplikimeve si dhe të siguroj nëse lloji i sëmundjes për
trajtim nuk mund të kryhet në IShP. Ky komision emërohet nga Ministri i Shëndetësisë dhe
ka për obligim të vlerësoj vetëm rastet jo emergjente, kurse për raste emergjente, aplikacionet
trajtohen drejtpërdrejt nga Bordi Ekzekutiv.
Rekomandimi është zbatuar pjesërisht. Rekomandimi lidhur me përpilimin e listës me emra
sipas datës së aplikimit apo shqyrtimit është zbatuar ndërsa nuk është relevante publikimi i
kësaj liste dhe konsiderohet rekomandim i mbyllur. Sidoqoftë, në bazë të mostrave që kemi
përzgjedhur të listave që janë dërguar në Bordin Ekzekutiv për vitin 2017, 2018 dhe 2019, kemi
vërejtur që KVM-ja ka bërë shqyrtimin aplikacioneve brenda afatit të përcaktuar një javor. Por
në listat që dërgohen tek Bordi Ekzekutiv për shqyrtim të lëndëve aplikimi i pacienteve nuk
ka datë por vetëm në bazë të numrit të protokollit. Përderisa, numri i protokollit nuk ishte
në bazë të renditjes. Kjo ka ndodhur për shkak se sekretaria nuk i regjistron aplikimet sipas
kronologjisë së datave por vetëm bënë regjistrimin pa ndonjë renditje. Si pasojë e kësaj, gjatë
trajtimit të lëndëve nga Bordi Ekzekutiv dhe në aprovim, mund të përfitojnë pacientët jo sipas
renditjes dhe sëmundjeve apo nevojës për financim.
KVM-ja mban takime javore për të vlerësuar aplikimet e pranuara gjatë periudhës një javore
dhe sekretaria e KVM-së mban procesverbal gjatë takimit.
Procesverbalet që mbahen gjatë shqyrtimit të lëndëve nga KVM-ja kanë pësuar ndryshim
të lehtë nga gjendja kur është dhënë rekomandimi i ZKA-së. Në procesverbal vazhdon
të përshkruhet data e takimit, emrat e anëtarëve të KVM-së dhe numri total i rasteve të
shqyrtuara. Tani vërehet se janë plotësuar me informata për raste specifike, apo kur janë
kërkuar dokumente plotësuese, rastet për Turqi apo dëshmi tjera të nevojshme për aprovimin
e kërkesës së pacientit.
Kurse, lidhur me listën me sëmundjet sipas prioritetit të cilat do të duhet t’i kenë parasysh
KVM-ja dhe Bordi Ekzekutiv në rastin e trajtimin të aplikacioneve dhe në procesin e
ekzekutimit të pagesave, është parashikuar përmes udhëzimit administrativ12. Mirëpo nga
mostrat e testuara nuk është vërejtur ndonjë rekomandim i dhënë nga ky Komision për trajtim
me prioritet të ndonjë pacienti. Nga testimet tona kemi vërejtur disa parregullsi në procesin e
12 Udhëzimi Administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike të Kosovës, neni 10, pika 4.2 fq 13.
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pagesës për pacientët që kanë aplikuar për Programin në rastet jo emergjente. Edhe pse kanë
aplikuar më herët ata vazhdojnë të presin për pagesë ndërsa të tjerët që kanë aplikuar më vonë
i është kryer pagesa. Sipas departamentit për Programin, kjo në disa raste ka ndodhur kur
pacientit i është keqësuar gjendja pas periudhës së vlerësimit të bërë nga Komisioni Konziliar
kur është përcaktuar diagnoza në fillim, duke e kategorizuar si rast jo emergjent. Kjo mund
të ndikoj që pacientët të presin më gjatë se sa lejon sëmundja e tyre. Kjo pasi Fondi ka mjete
të kufizuara brenda një viti fiskal dhe përkundër aprovimit të kërkesës, trajtimi i pacientëve
bëhet varësisht nga buxheti në dispozicion.
Rekomandim
i zbatuar
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pjesërisht i zbatuar

Rekomandim
i pazbatuar

Rekomandimi 3: Bordi Ekzekutiv duhet të shqyrtoj aplikimet sipas prioriteteve dhe
sipas datës së shqyrtimit nga Komisioni për Vlerësim Mjekësor. Në rastet kur bëhet
refuzimi i kërkesës të jepet arsyetimi më i detajuar, se në bazë të çfarë kriteresh është bërë
refuzimi i saj. Për kërkesat e refuzuara të nxjerrët vendimi i refuzimit dhe të njoftohet
pala për të drejtën e ankesës.
Bordi Ekzekutiv13 ka përgjegjësi të shqyrtojë të gjitha aplikacionet e pacientëve që referohen për
trajtim jashtë IShP-ve. Lidhur me shqyrtimin e aplikacioneve të pacientëve, Bordi Ekzekutiv
mban takime një herë në javë ose dy herë për raste emergjente. Rastet e vlerësuara nga KVMja, dorëzohen tek Bordi Ekzekutiv për shqyrtim. Sekretariati i Bordit Ekzekutiv pranon listën
e aplikacioneve të shqyrtuara dhe të aprovuara nga KVM-ja së bashku me një tabelë shtesë
e cila përmban aplikacionet emergjente. Në përputhje me rregulloren e brendshme të punës,
sekretariati i Bordit Ekzekutiv mbanë procesverbale të takimeve të Bordit për shqyrtim të
aplikacioneve.
Rekomandimi i dhënë në raportin e auditimit është zbatuar, sidoqoftë janë bërë vlerësime
shtesë për të ndikuar në përmirësimin e mëtutjeshëm të Programit. Janë bërë analiza të
mostrave të vitit 2017, 2018 dhe 2019 dhe kanë treguar se procesi i shqyrtimit të aplikacioneve
nga Bordi Ekzekutiv është përmirësuar nëpër vite. Në rastet emergjente kur pacienti aplikon
për Programin, i lëshohet fletë-zotimi për aprovim të pagesës së trajtimit dhe më pas analizohet
nga Bordi Ekzekutiv. Ndërsa situatë tjetër është për rastet jo emergjente, aplikacioni i pacientit
duhet të vlerësohet nga KVM-ja dhe Bordi Ekzekutiv. Nga analiza e mostrave të përzgjedhura
për tri vite gjendja paraqitet si në tabelën e më poshtme.
Tabela 6. Gjendja e aplikimeve të pacientëve në aplikacion softuerik.

Viti/përshkrimi

2017

2018

2019

Totali i mostrave

30

35

35

Mungon vlerësimi nga Bordi Ekzekutiv

6

7

2

Vonesa në shqyrtim të aplikacioneve

5

3

0

37%

29%

6%

Përqindja e gjetjeve në raport me numrin total të mostrave

13 Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë nr. 05-3084, data 30 maj 2020.
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Gjendja pas publikimit të raportit fillestar ka pas ndryshime pozitive megjithatë dosjet fizike
nuk kanë qenë të kompletuara. Nga 100 mostrat e përzgjedhura për tri vite janë identifikuar
15 lëndë që kanë pas mungesë të vendimit nga Bordi Ekzekutiv dhe tetë raste me vonesa.
Në vitin 2019 vërehet përmirësim i dukshëm nuk ka kishte raste të vonesës në shqyrtimin e
aplikacioneve, ndërsa kanë munguar vetëm dy vendime të Bordit Ekzekutiv. Kjo ka ndodhur
për shkak se sekretaria nuk i ka dorëzuar dokumentet e aprovuara apo refuzuara në drejtorinë
për Programin dhe si pasojë është vështirë të kuptohet cili është statusi i aplikimit.
Për dallim nga gjendja në raportin fillestar, Fondi përmes zyrës ligjore, harton vendim14
duke ofruar arsyen e refuzimit, bazë e së cilës është vendimi i Bordit Ekzekutiv dhe UA për
Programin. Pacientët kanë pranuar vendimin dhe kjo është verifikuar në librin e protokollit
që shërben për hyrje dhe daljet e dokumenteve nga ky institucion. Ndërsa në analizat tona të
mëtejshme kemi vërejtur mangësi tjera.

2. Mungesa e informatave në procesverbale dhe listës së refuzimeve
Më tutje janë analizuar edhe dy procese tjera të cilat nuk kanë qenë në rekomandimin e
kaluar. Procesi i analizuar që lidhet me pjesën e parë të rekomandimit janë procesverbalet
e takimeve të Bordit Ekzekutiv në të cilat janë vërejtur mangësi pasi që në to është shënuar
vetëm numri i lëndëve të trajtuara në total dhe numri total i atyre të kërkuara për plotësim
ose përmirësim të shumës. Procesverbalet e takimeve të Bordit ekzekutiv pa emra/mbiemra
të aplikacioneve, datës së aplikimit, numrit rendor, llojit të sëmundjes, rasteve (jo emergjent/
emergjent) pamundësojnë identifikimin e aplikacioneve të pacientëve që trajtohen brenda
takimeve.
Proces tjetër i analizuar janë listat e plota të refuzimeve për periudha të caktuara. Gjatë
analizave, është vërejtur se nuk ka një listë të plotë të refuzimeve dhe në mungesë të asaj liste
janë ofruar kopjet fizike të lëndëve të refuzuara sipas sekretariatit të Bordit Ekzekutiv për vitet
e audituara. Megjithëse, numri i refuzimeve është reduktuar ndër vite, mungesa e një liste të
plotë të refuzimeve për vite ndikon në pasqyrë jo të qartë lidhur me pacientët e refuzuar si
dhe në ofrimin e informatave të besueshme për rastet e refuzuara për vite në tërësi.
Rekomandim
i zbatuar
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Rekomandimi 4: Përpilimin e një liste të Institucioneve Shëndetësore ku pacientët e
kryejnë trajtimin. Lidhur me këtë Ministria e Shëndetësisë duhet të vendos një linjë
komunikimi me të gjitha këto institucione shëndetësore, ofruese të shërbimeve dhe
të zhvillojë forma për të monitoruar rrjedhën e shpenzimit të mjeteve financiare. Kjo
ndihmon që të bëjë barazime të rregullta financiare në fund të çdo viti fiskal.

14 Vendimi për refuzim shërben si dokument për pacientët e refuzuar që të procedojnë lëndën për në gjykatë.
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Komisionet për barazime janë të obliguara të raportojnë për procesin e barazimeve në pajtim
me vendimet e lëshuara nga Drejtori i Fondit 15, për themelimin e tyre. Njëri komision është
themeluar në vitin 2017 dhe tjetri në vitin 2019. Roli i tyre është të komunikojë me të gjitha
Institucionet Shëndetësore private. Ky komunikim ka për qëllim identifikimin e shpenzimeve
për secilin pacient të trajtuar jashtë IShP-ve, brenda dhe jashtë vendit.
Fondi ka arritur të zbatoj një pjesë të rekomandimit duke krijuar kartelën për pacientët e
trajtuar nga Fondi dhe shuma totale e pagesave prej fillimit të vitit 2017 deri 2019 është mbi
30 milion euro. Kjo shumë është shpenzuar në Institucione Shëndetësore Private të ndryshme
brenda dhe jashtë vendit. Komisioni, duke identifikuar Institucionet Shëndetësore private
përmes të dhënave nga Thesari ka filluar komunikimin me to. Nga tri vende të përzgjedhura
nga ekipi auditues si mostër për verifikim 16 (Turqia 16.1 milion euro, Gjermania 2.5 milion
euro dhe Arabia Saudite me 13 mijë euro). Komisioni ka komunikuar vetëm me Turqinë. Kjo
ka ndodhur për shkak se në këtë vend janë trajtuar numri më i madh i pacienteve. Në bazë
të dëshmive të ofruara është në pritje të dosjeve për barazim. Në grafikun e më poshtëm janë
paraqitur gjendja e shpenzimeve sipas vendit.
Grafiku 3. Pagesat për pacientet e trajtuar jashtë ISHP-ve sipas vendit për vitet 2017-2019.
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Fondi17 është obliguar të kryej barazime financiare me të gjitha Institucione Shëndetësore
private ku pacientët përfitues të fondeve publike janë trajtuar. Komisioni i themeluar në
shtator të vitit 2017 ka barazuar vetëm me tri Institucione Shëndetësore Private në Shqipëri
dhe nga ky barazim janë identifikuar rreth 95 mijë euro mjete të lira të pa shfrytëzuara nga
pacientët e trajtuar. Mos barazimi me të gjitha Institucionet Shëndetësore private ka ndodhur
për shkak se Komisioni ka bërë barazime përmes përzgjedhjes së tyre por jo me institucionet
sipas vlerës së pagesës. Raportet janë dorëzuar nga Komisioni në fund të vitit 2017 dhe nga

15 Vendimet për komisione të barazimeve, 22.09.2017; 28.02.2019 dhe 26.04.2019
16 Përzgjedhja është bërë në grupim: shpenzimi me i lartë, mesëm dhe ulët.
17 Vendimi për themelimin e komisionit për barazime financiare, 22 shtator 2017..

16

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

kjo periudhë deri në shkurt të vitit 2019 nuk ka pas ndonjë aktivitet deri në themelimin e
Komisionit të ri.
Komisioni i themeluar në shkurt të vitit 201918, është përgjegjës për barazimin me të gjitha
Institucionet Shëndetësore private brenda dhe jashtë vendit. Nga shkurti deri në fund të vitit
2019 ky Komision përmes Thesarit ka arritur të identifikoj Institucionet Shëndetësore private
ku janë bërë pagesa.
Barazimet e bëra nga Komisioni kanë përfshirë periudhën 2013-2018, duke përcaktuar
metodologjinë e punës përfshirë procesin nga përgatitja e kartelave e deri te nënshkrimi i
raportit si dhe arkivimi i dokumentacionit. Komisioni ka filluar të komunikojë me Institucionet
Shëndetësore private, por që barazimet deri në dhjetor të vitit 2019 janë kryer vetëm me ato në
Kosovë. Nga 30 milion euro sa ka qenë shuma e shpenzimeve për tri vite (2017, 2018, 2019) në
institucionet shëndetësore brenda dhe jashtë vendit, deri në fund të vitit 2019 kanë arritur të
barazojnë 7.4 milion euro19. Fondet e lira (të pashpenzuara) të identifikuara janë rreth 383 mijë
euro, fonde të cilat janë paguar nga MSh-ja apo Fondi por që nuk janë shpenzuar nga spitali
për pacientet specifik. Në bazë të dëshmive të ofruara nga komisioni i barazimeve, Fondi dhe
Institucionet Shëndetësore private janë pajtuar20 që mjetet e lira të përdorën për trajtimin e
pacienteve që do t’ju drejtohen atyre spitaleve.
Mos barazimi me të gjitha Institucionet Shëndetësore private ka ndodhur për shkak të
transaksioneve të mëdha dhe periudhës së gjatë të përfshirë në barazime. Përderisa, barazimet
me Institucionet Shëndetësore private në Turqi kanë filluar, por ende nuk kanë përfunduar.
Si pasojë e mos barazimeve të rregullta dhe mos kthimit të mjeteve, Fondi rrezikon të humbë
mjetet për shkak se Institucionet Shëndetësore private mund të mos kenë të dhënat financiare
për pacientin pasi që mund të ketë politika fiskale të ndryshme nga Kosova por edhe mund
të ndodhë mbyllja e këtyre Institucioneve Shëndetësore private.

3.2. Vlerësimi i rezultateve të fondeve publike për trajtim
të pacientëve jashtë IShP-ve
Në këtë kapitull paraqiten gjetjet e auditimit lidhur me komunikimin dhe koordinimin e
institucioneve përgjegjëse shëndetësore në vlerësimin e rezultateve të Programit me qëllim të
rritjes së kapacitetit të tyre në trajtimin e pacienteve nga institucionet publike shëndetësore.
Roli i MSh-së dhe ShSKUK-së është të mundësoj trajtimin brenda IShP-ve, kurse roli i Fondit
është të siguroj trajtim në kohë optimale për të gjithë pacientet që referohen në Institucione
Shëndetësore Private.
Detajet e gjetjeve janë të paraqitura në nënkapitujt më poshtë, kurse rekomandimet e dhëna
janë paraqitur në kapitullin 5.

18 Vendimi për themelimi e komisionit për barazime financiare, 28 shkurt 2019 dhe plotësim ndryshimet 26 prill 2019.
19 Periudha e barazimit është për vitet 2013-2017
20 Komunikimi i Departamentit të Financave në Fond me Institucionet Shëndetësore Private në Kosovë.
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3.2.1Vlerësimi i procesit të trajtimit të pacienteve jashtë IShP-ve
Fondi duhet të sigurojë që të gjithë pacientëve u ofrohet mundësia për trajtim mjekësor nga fondet
publike në rastet kur shërbimi i caktuar nuk ofrohet nga institucionet shëndetësore publike.21
Për të vlerësuar nëse kërkesat e pacientëve janë trajtuar në kohë, kemi kryer anketë me 27
pacientë të referuar jashtë IShP-ve, duke mbuluar periudhën 2017, 2018 dhe 2019. Qëllimi i
anketës ishte për të kuptuar nëse kanë arritur të marrin shërbimin në kohë, nëse procedura e
aplikimit ka krijuar vështirësi në procesin e trajtimit, mënyrën e informimit, kohën e pritjes
së përgjigjeve e deri te marrja e mjeteve nga Fondi. Nga përgjigjet e ofruara del se shumica e
pacientëve kanë marrë trajtimin në kohë, nuk kanë pasur vështirësi me procedurat e aplikimit
si dhe kanë qenë të informuar brenda kohës optimale nga zyrtarët në Fond (për detaje shih
shtojcën dhe 2 dhe 3).

?

Grafiku 4. Përgjigjet e pacientëve nga anketimi për përfitimet nga fondet për trajtim jashtë IShP.
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21 UA 03/2017 administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike të Kosovës, neni 4 pika 1, fq 5.
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3. Komunikimi jo i rregullt i Fondit me Institucionet Shëndetësore Private
për rezultatet e trajtimit të pacientëve
Divizioni për Programin duhet të mbajë komunikim të rregullt me institucionet ku trajtohen pacientët
dhe në baza periodike (tre mujore) duhet të siguroj informacion mbi statusin e trajtimit të tyre22.
Me qëllim të vlerësimit të këtij procesi kemi analizuar disa raste/raporte të bashkëpunimit të
divizionit brenda Fondit me institucionet ku trajtohen pacientët për vitet 2017, 2018 dhe 2019.
Kemi vërejtur se komunikimi ka filluar në vitin 2019 dhe divizioni për Programin ka bërë
progres në bashkëpunimin me Institucionet Shëndetësore Private ku trajtohen pacientët edhe
pse jo sipas kërkesave të përcaktuara në udhëzim ku kërkohet të bëhen raportime në baza tre
mujore. Sipas divizionit për Programin ata mbajnë komunikime me institucionet përkatëse në
kuptim të konfirmimit të dokumentacionit siç janë pro-faturat të cilat ato institucione i lëshojnë,
raportet mjekësore dhe financiare si dhe lidhur me procedurat e trajtimit të pacientëve që janë
përkrahur financiarisht nga Programi. Mirëpo, mungojnë raportet e rregullta tre mujore me
informata cilësore dhe kjo i pamundëson Fondit trajtimin me kohë të çështjeve të ndërlidhura
me trajtimin e pacientëve jashtë IShP-ve.

4. Aktivitetet e palëve rreth Programit dhe mangësitë në raportimin i tyre
Bordi Ekzekutiv dhe KVM-ja emërohen nga Ministri i Shëndetësisë për të shqyrtuar aplikimet për
Program. Ndër të tjera Bordi mund të iniciojë plotësimin/ndryshimin e çmimorës me listën e sëmundjeve
si dhe për aktivitetet e tyre duhet të raportojë te Ministri i Shëndetësisë çdo tre muaj23.
• Në raportin e Bordit Ekzekutiv për vitin 2018 të dorëzuar në MSh, Bordi ka
rekomanduar rishikimin e udhëzimit administrativ aktual. Kërkesa për rishikim
ndërlidhet me çmimoren dhe çështje tjera brenda udhëzimit24 Fondi ka ndërmarr
veprime për të ndryshuar UA dhe në korrik të 2019 është dërguar në MSh por ende
nuk është aprovuar.25 Si pasojë e mos përditësimit të listës së sëmundjeve dhe çmimeve
referente të shtojcës së udhëzimit mund të sjell në qasje dhe informata të gabuara dhe
trajtim jo të duhur të aplikimeve të pacientëve. Nga viti 2017, mund të ketë ndryshim
në çmimet për trajtim dhe në kapacitetet për trajtim në klinikat e ShSKUK-së.
• Lidhur me raportimin e rregullt kemi vërejtur se Bordi Ekzekutiv nuk harton raporte
të punës si dhe nuk raporton te Ministri i Shëndetësisë për punën e tyre në baza tre
mujore. Për tri vitet e audituara, ekziston vetëm raporti për vitin 2018.26 Për vitin
2017, nuk është ofruar raport kurse për vitin 2019 deri në mes të qershorit 2020 ishte
draft27. Përderisa, KVM-ja në UA për Programin nuk e ka të përshkruar mënyrën e
raportimit të tyre.28 dhe nuk kishte raporte për punën e tyre. Si pasojë e mungesës së
22 UA 03/2017 administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike të Kosovës, Neni 12, pika 5 fq 16.
23 Ligji për Sigurime Shëndetësore 04/L-249, neni 14, pika 1 dhe 2 fq 6; Udhëzimit administrativ për trajtim mjekësor
jashtë institucioneve publike të Kosovës 03/2017, neni 11, pika 9 fq 15 dhe Rregullorja e punës së Bordit për
Programin 2018
24 Raporti i Bordit për Programin për vitin 2018.
25 Konfirmim nga Zyra Ligjore në MSh, 2 qershor 2020
26 Raporti për Programin, 2018.
27 Intervista me Bordin Ekzekutiv për Programin, 10 qershor 2020.
28 Udhëzimit administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike të Kosovës 03/2017 neni 10
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raportimit të rregullt, MSh nuk ka informata nga Bordi Ekzekutiv ndërsa për KVM-në
nuk ka fare njohuri se si është duke e kryer punën për të cilën është caktuar. Mungesa
e raportimeve të rregullta zbeh llogaridhënien dhe transparencën lidhur me punën e
kryer e po ashtu ndikon në cilësinë e vendimmarrjes lidhur me Programin.
Fondi duhet të sigurojë proces adekuat që të gjithë pacientëve t’iu ofrohet mundësia për trajtim mjekësor
nga fondet publike në rastet kur shërbimi i caktuar nuk ofrohet nga institucionet shëndetësore publike
si dhe të hartoj raporte cilësore rreth këtij procesi
• Për të vlerësuar procesin e trajtimit të pacientëve, Divizioni për Programin krahas
objektives së planit të punës në prill të vitit 2019 ka hartuar raportin për periudhën
nga fillimi i dhënies së fondeve deri në vitin 2018. Në raport ka të dhëna statistikore
lidhur me aplikimet, klinikat e referuara dhe buxhetin e shpenzuar, mirëpo nuk ka
informata lidhur me kohën që pacientët presin nga momenti i aprovimit të kërkesës
për mjete financiare deri në marrjen e tyre. Një raportim i tillë do të tregonte sa është
duke u arritur qëllimi i Programit për të trajtuar kërkesat në kohë optimale. Sipas
Divizionit për Programin vazhdimisht nëpër takime kanë diskutuar për hartimin e
një raporti/analizave në të cilin përfshihet i gjithë procesi që nga aplikimi deri te
pagesa për Programin. Mungesa e informatave/analizave lidhur me trajtimin e
aplikacioneve të pacientëve bënë që Fondi të mos ketë pasqyrë të qartë lidhur me
procesin e aplikimeve deri te aprovimet dhe në çfarë niveli është duke arritur Fondi
ti trajtojë të gjithë aplikuesit në mënyrë të barabartë.
ShSKUK-ja përmes Komisioneve Konziliare është e obliguar të analizojë të gjitha rastet e referuara
dhe të raportoj për MSh në baza mujore. 29 Komisionet Konziliare në kuadër të klinikave duhet të
lëshojnë raporte për diagnoza të pacientëve të cilat nuk mund të trajtohen brenda IShP-ve si dhe të
mbikëqyren nga ShSKUK-ja.
ShSKUK-ja në raportet vjetore nuk ka informata dhe analiza për rastet e pacientëve të referuar
për trajtim jashtë IShP-ve. Po ashtu informata për referimet e pacienteve nuk përmbajnë
raportet e klinikave përkatëse, këto raporte përmbajnë llojet e sëmundjeve të pa trajtuara. Si
pasojë, nuk dihet sa referime bëhen nga Komisionet Konziliare dhe çfarë raste referohen për
të siguruar informata të plota për ato sëmundje/raste që nuk mund të trajtohen në IShP. Në të
njëjtën kohë, këto informata dhe analiza rreth rasteve të referuara për trajtim jashtë IShP-ve
mungojnë edhe për MSh-në.

29 UA 03/2017 administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike të Kosovës, neni 5 pika 9 fq 7.
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3.2.2Bashkëpunimi i institucioneve përgjegjëse për trajtimin e
pacientëve të referuar jashtë IShP-ve
Investimet në pajisje mjekësore, infrastrukturë dhe zhvillimi i burimeve njerëzore për
institucionet publike shëndetësore duhet të jenë të planifikuara mirë dhe të japin efekt
të drejtpërdrejtë në rritjen e cilësisë dhe kapaciteteve për trajtimin e pacientëve në këto
institucione dhe rrjedhimisht uljen e kërkesave për trajtim të pacientëve jashtë IShP-ve.

5. Mos përfshirja e referimeve të pacientëve jashtë IShP-ve në vlerësimin e
nevojave dhe në strategjinë për zhvillimin e burimeve njerëzore
Institucionet shëndetësore janë të obliguara të zhvillojnë kapacitetet e nevojshme institucionale dhe
njerëzore në shëndetësi, me qëllim të trajtimit të pacientëve në institucionet publike për zvogëlimin e
nevojës për trajtim jashtë vendit. Kjo duhet të bëhet përmes aplikimit të standardeve ndërkombëtare
në organizimin, zhvillimin dhe ofrimin e kujdesit shëndetësor duke ofruar trajtim të fokusuar në
pacient, përdorim të resurseve, organizim të punës, trajnim të stafit.30 MSh-ja është përgjegjëse për
planifikimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore te sektorit të shëndetësisë në IShP-të, me qëllim të
ofrimit të shërbimeve cilësore shëndetësore dhe zvogëlimit të nevojës për trajtim të pacientëve jashtë
IShP-ve.31 ShSKUK-ja duhet të hartojë raporte të rregullta vjetore dhe raporte periodike me deklarata
përcjellëse financiare si dhe raporte plotësuese për aktivitetet e ShSKUK-së sipas kërkesës së Bordit dhe
Ministrisë.32
Vlerësimin e fundit të kapaciteteve njerëzore dhe nevojave për specializime në të gjitha
spitalet publike Ministria e kishte bërë në vitin 2016. Megjithatë, përveç një klinike nuk ka
ndonjë informatë apo analizë paraprake nga klinikat tjera se si është bërë ky vlerësim. Nuk
ka dëshmi nëse në këtë vlerësim është marrë parasysh nevoja për reduktimin e kërkesës për
trajtimin e pacientëve jashtë IShP-ve, e cila është edhe kërkesë ligjore.
Numri apo nevojat e pacientëve të referuar për trajtim jashtë IShP-ve nuk ka dëshmi se
është marrë parasysh nga MSh-ja edhe me rastin e përgatitjes së Strategjisë për Zhvillimin e
Burimeve Njerëzore për vitin 2019-2021. Megjithëse në këtë dokument janë paraparë planet
për zhvillimin e burimeve njerëzore nuk ka ndonjë informacion që tregon se në analizë janë
përfshirë Programi dhe mundësitë për reduktimin e kërkesës së pacientëve për trajtim jashtë
IShP-ve. Fondi nga viti 2018 ka filluar të hartoj raporte tremujore dhe vjetore për performancën
e saj e në të janë të përfshira informatat për fondet që shpenzohen për Programin. Në vitet
paraprake ky fond ka qenë në kuadër të MSh-së dhe të dhënat kanë mund të përdoren për
këtë qëllim. Mirëpo, MSh-ja nuk ka marrë parasysh informatat në raportimet e bëra nga Fondi
për numrin e kërkesave sipas klinikave të cilat informata ndihmojnë MSh-në për orientimin
dhe zhvillimin e burimeve njerëzore. Si rrjedhojë, përkundër rritjes së kapaciteteve në burime
njerëzore numri i kërkesës për trajtim jashtë IShP-ve mund të vazhdoj të mbetet i lartë.

30 Ligji për Shëndetësi neni 9 fq 7 dhe neni 5 pika 1.3 fq 6
31 Ligji për Shëndetësi Neni 9 paragrafi 7 f 6 dhe pika 1.7, 1.12.
32 Statuti i ShSKUK, neni 13 pika 7 fq 18
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Grafiku 6. Investimet në pajisje mjekësore në ShSKUK për vitet 2017-2019
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Burimi: Raporti vjetor i ShSKUK-së për vitet 2017, 2018 dhe 2019.

Për më shumë, edhe në raportet e klinikave (të marra mostër) për vitet 2017, 2018 dhe 2019
nuk ka informata sa pacient janë referuar për trajtim jashtë IShP-ve dhe për cilat lloje të
sëmundjeve. Këto raporte, përmbajnë vetëm llojet e sëmundjeve që nuk janë trajtuar në këto
klinika e jo numrin me sëmundjen përkatëse. Si rrjedhojë gjatë hartimit të planeve vjetore për
investime në pajisje nuk kanë informata se cila është gjendja e referimeve dhe ku do të duhet
të investoj MSh-ja dhe ShSKUK-ja për të ndikuar në uljen e këtyre rasteve.
Kurse, në raportet vjetore të Fondit ka të dhëna për pacientët e referuar nga klinikat e QKUKsë. Vërehet se ndër vite ka raste kur referimet për trajtim jashtë IShP-ve janë ulur në disa
33 Statuti i ShSKUK neni 12, pika 2.5.
34 UA 03/2017 administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike të Kosovës, neni 5 pika 9 dhe shtojca 1.
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klinika e në disa raste ka ngritje të rasteve. Nëse kalkulojmë numrin e referimeve në tërësi,
mund të vërejmë se numri i aplikimeve nga viti 2017 deri në 2019 ka një rënie për rreth 500
referime më pak. Grafiku më poshtë paraqet gjendjet për tri vitet e audituara.
Grafiku 7. Numri i aplikimeve dhe aprovimeve për trajtim jashtë ISHP-ve.
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Burimi: Raporti vjetor i Fondit për vitet 2018 dhe 2019.

Rënie në referime vërehet të ketë në Klinikën e Kardiologjisë ku krahasuar me vitin 2017 ka
rreth 90% më pak kërkesa në vitin 2019. Ndërsa në Klinikën e Ortopedisë rreth 45% rënie për
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Grafiku 8. Klinikat me rënie të kërkesave për aplikime ndër vite.
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Burimi: Raporti vjetor i Fondit për vitet 2018 dhe 2019.

2018

2019

Rënia e referimeve nga Klinikat e Kardiologjisë dhe Ortopedisë tregon për reflektimin e
ShSKUK-së për ngritjen e kapaciteteve brenda IShP-ve. Megjithatë, në rastin e parë nuk kishte
ndonjë dëshmi për analizën e bërë nga MSh-ja apo ShSKUK-ja rreth ndërlidhjes së numrit
të lartë të referimeve për trajtim jashtë IShP-ve që janë bërë nga kjo klinikë në vitin 2017
dhe investimeve në pajisje dhe burime njerëzore. Me përjashtim të një kërkese të vitit 2018
për stimulimin e pagesës së stafit në Klinikën e Kardiologjisë. Si pasojë e mos koordinimit
ndërinstitucional, investimet mund të mos bëhen në sektor me kërkesa më të mëdha por
edhe me kosto më të lart të trajtimit duke ndikuar në krijimin e listës së pritjes në mungesë të
fondeve për plotësimin e nevojave për trajtimin e pacientëve jashtë IShP-ve.
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4. Konkluzionet
Konkluzionet për zbatimin e rekomandimeve:
Fondi ka arritur të vendos dhe përdor aplikacionin softuerik për regjistrimin, menaxhimin
dhe përpunimin e të dhënave të aplikuesve. Në raste të kufizuara, në aplikacionin softuerik
nuk janë të përditësuara të gjitha tё dhënat e aplikimeve, e cila si pasojë mund të përcjellë
informata të gabuara, jo të besueshme, tek aplikuesit/pacientët. Ndërsa, ende nuk është
arritur qëllimi i informimit tё pacienteve online, në kohë me informata të besueshme me
qëllim të uljes të thirrjeve telefonike apo email-ët nga ana e pacientёve.
KVM-ja gjatë vlerësimit të aplikimeve nuk është vërejtur të ketë rekomanduar ndonjë rast për
prioritet, në rastet jo emergjente. Si pasojë, nuk mund të dihet nëse pacientet kanë përfituar
fondet për trajtim në bazë të prioritetit për të mos e rrezikuar shëndetin e pacientit për shkak
të pritjes.
Shqyrtimi i aplikacioneve nga Bordi ekzekutiv është përmirësuar. Mirëpo, nuk është krijuar
një listë zyrtare e refuzimeve, andaj është vështirë të konstatohet nëse janë informuar të gjithë
pacientet për refuzimin dhe arsyen e refuzimit.
Barazimet financiare me Institucionet Shëndetësore Private brenda vendit kanë filluar mirëpo
ende nuk ka përfunduar. Përderisa, me Institucionet shëndetësore jashtë vendit është në
proces dhe nuk ende janë kryer. Kjo rritë rrezikun që këto institucione private mund të mos
jenë të gatshme për barazimin e shpenzimeve të bëra duke marr parasysh se ka kaluar një
periudhë e gjatë nga trajtimi i pacientit.

Konkluzionet për pjesën e dytë të raportit janë:
ShSKUK-ja në vazhdimësi referon pacientë për t’u trajtuar jashtë IShP-ve, ndërsa mjetet
buxhetore për këtë program janë të kufizuara. Në anë tjetër, institucionet përgjegjëse nuk
kanë bërë vlerësimin e rezultateve të Programit. Ky vlerësim do t’i shërbente MSh-së dhe
ShSKUK-së për vendimmarrje lidhur me procesin dhe investimet në sektorin shëndetësor ku
është më shumë e nevojshme. Për më tepër, këto institucione nuk kanë zhvilluar komunikim
për të bërë ndonjë vlerësim se sa janë duke arritur që t’i përmbushin kërkesat për trajtimin e
të gjithë pacientëve në nevojë. Po ashtu, raporti i Fondit që është hartuar në vitin 2019 nuk ka
mjaftueshëm informacion për kohën dhe listën e pritjes së pacientëve etj.
Këto informata janë tregues për MSh-në dhe ShSKUK-në për koston e trajtimeve sipas
klinikave dhe listën e pacientëve që presin për trajtim. Për më tutje, do t’i ndihmojnë edhe
MSh-së dhe ShSKUK-së në vlerësimin e mundësive dhe zhvillimit të kapaciteteve brenda
klinikave me qëllim të reduktimit të kërkesave në periudha afatmesme dhe afatgjata.
Mungesa e informatave në raportet e klinikave dhe në raportet e ShSKUK-së ndikon në
mungesën e kontrollit ndaj referimeve dhe mungesën e një pasqyre të qartë për KVM-në dhe
Bordin Ekzekutiv me rastin e aprovimit të kërkesave për trajtim jashtë IShP-ve.
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Si përfundim, MSh-ja nuk ka arritur që me rastin e caktimit të prioriteteve për të investuar
në burime njerëzore të domosdoshme, të bëjë vlerësime të nevojave për trajtim të pacienteve
jashtë institucioneve shëndetësore publike me qëllim reduktimin e tyre. Kurse, ShSKUK-ja
nuk ka ndonjë analizë se si bëhen referimet nga klinikat e saj, cilat janë sëmundjet që referohen
dhe nuk ka të përfshirë në planet e saj mënyrën për reduktimin e kërkesave për këto referime.
Nuk ka ndonjë analizë që tregon qartë se cilat janë kapacitetet e IShP-ve për trajtimin dhe cilat
raste të sëmundjeve mund të trajtohen në afat të shkurtë, apo afat më të gjatë
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5. Rekomandimet
Për të siguruar zbatimin efikas dhe efektiv të Programit pёr trajtim të pacientëve jashtë
Institucioneve Shëndetësore Publike rekomandojmë institucionet e audituara që të:
• Përgatisin planet e tyre përkatëse të veprimit për zbatimin e rekomandimeve të
auditimit pjesërisht të zbatuara të raportit ‘Administrimi i programit pёr trajtim
jashtë institucioneve shëndetësore publike’ të vitit 2017 dhe rekomandimet e dala
nga ky auditim përcjellës.

Për të zbatuar rekomandimet e dhëna nga raporti i vitit 2017, rekomandojmë:
• Ministrinë e Shëndetësisë, përkatësisht Komisioni për vlerësim mjekësor, gjatë
shqyrtimit të aplikacioneve të evidentojë rastet me prioritet (jo emergjente) me qëllim
të trajtimit dhe sigurimit të kryerjes së pagesave sipas prioritetit/renditjes; dhe
• Fondin, të vazhdojë procesin e rregullt të barazimeve financiare me të gjitha
Institucionet Shëndetësore private dhe të sigurojë kthimin e fondeve të pashpenzuara
në buxhetin e Republikës së Kosovës.

Rekomandimet e reja nga ky auditim janë për:
1. Fondin, të hartoj procedura apo udhëzime të qarta rreth përditësimit të te dhënave
në aplikacion dhe të siguroj monitorimin e të dhënave për të siguruar informata të
sakta tek aplikuesit; dhe
2. Ministrinë e Shëndetësisë përmes Bordit Ekzekutiv, që të sigurojë mbajtjen e
procesverbaleve me të dhëna sipas udhëzimit si dhe të hartojë dhe të mirëmbajë
listën e plotë të aplikacioneve të refuzuara në mënyrë që të ofrohen informata të sakta
dhe të besueshme për refuzimet gjatë vitit.

Për pjesën e dytë të raportit të auditimit rekomandojmë:
3. Fondin, përmes Divizionit të programit të vendosë një komunikim të rregullt me
Institucionet Shëndetësore private dhe të kërkojë raportim lidhur me gjendjen e
pacienteve në baza tremujore;
4. Ministrinë e Shëndetësisë përmes Bordit Ekzekutiv të përcjellë në vazhdimësi
ndryshimet në sektorin e shëndetësisë me qëllim të përshtatjes së nevojave të
pacientëve/çmimores. Të hartojë raporte në baza tremujore për punën e tyre dhe
të raportojë te Ministri i Shëndetësisë. Kurse për KVM-në, të rregullohet mënyra e
raportimit tek Ministri i Shëndetësisë për të marr informata lidhur me aktivitet e tyre;
4.1. Fondin, të sigurohet se raportet përmbajnë informata/analiza për vlerësimin e
procesit dhe rezultateve të programit në mënyrë që të ketë një pasqyrë lidhur me
kohëzgjatjen e marrjes së mjeteve financiare nga pacientët;
4.2. Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, të sigurojë analiza detaje
të rasteve të referuara jashtë IShP-ve për Ministrinë e Shëndetësisë dhe raportet
e klinikave dhe komisioneve përkatëse të përfshijnë informacion të mjaftueshëm
për numrin dhe llojin e referimeve të bëra për trajtim jashtë IShP-ve;
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5. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me ShSKUK-në në kuadër të strategjisë për
zhvillimin e burimeve njerëzore të përfshijë edhe analizën/planin për reduktimin e
kërkesës për trajtimin e pacientëve jashtë IShP-ve; dhe
6. Shërbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, në planet vjetore të përfshijë
vlerësimin e numrit dhe llojeve të sëmundjeve të referuara nga Klinikat e saj. Kjo
analizë shërben për të identifikuar sëmundjet që në periudha afatshkurta apo
afatmesme mund të trajtohen brenda IShP-ve dhe të sigurojë se investimet bëhen
duke u bazuar në vlerësimin e nevojave bazuar edhe referimet e pacientëve sipas
klinikave për shërim jashtë IShP-ve.
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Shtojca I: Kriteret e auditimit, metodologjia dhe
fushëveprimi
Objektiva e auditimit
Objektiva e këtij auditimi është të vlerësojmë nivelin e zbatimit të rekomandimeve të dhëna në
Raportin e Auditimit: Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve shëndetësore
publike të publikuara në shkurt të vitit 2017. Po ashtu, do të vlerësohet nëse janë arritur
rezultatet e programit për trajtimin e aplikacioneve në kohë duke siguruar trajtimin e njё
numri më tё madh tё pacientëve.

Pyetjet e auditimit
Në raportin e auditimit “Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve
shëndetësore publike” janë dhënë katër rekomandime. Nga të gjitha institucionet e audituara
është kërkuar zbatimi i rekomandimeve. Më poshtë janë përshkruar pyetjet e auditimit për
objektivat e caktuara.
3. A ka arritur Fondi të zbatoj rekomandimet e dhëna dhe cili është niveli i zbatimit të
tyre?
4. Sa kanë arritur palët të vlerësojnë rezultatet e fondeve publike për trajtim të pacientëve
jashtë IShP-ve?
4.1 Sa ka arritur Fondi të vlerësojnë rezultatet e fondeve publike për trajtim të
pacientëve jashtë IShP-ve?
4.2 Sa bëhen vlerësimet për numrin e trajtuar dhe llojet e sëmundjeve që aplikojnë
qytetarët?
4.3 A ka komunikim/bashkëpunim të adekuat në mes të Fondit dhe ShSKUK lidhur
me rastet dhe sëmundjet që trajtohen në IShP?

Kriteret e Auditimit
Kriteret kyçe për këtë auditim përcjellës janë rekomandimet e dhëna në raportin e auditimit
‘Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike’, kundrejt
të cilave do të vlerësohen masat e ndërmarra nga institucionet që janë përgjegjëse për
zbatimin e rekomandimeve. Për pyetjen e parë, kritere për vlerësimin e gjendjes aktuale janë
rekomandimet e dhëna nga raporti i sipërpërmendur.
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Tabela 4. Rekomandimet e dhëna nga raporti i Auditimit në vitin 2017,
sektori përgjegjës dhe periudha e zbatimit.

Institucionet
përgjegjëse
Departamenti

Rekomandimet

Afati i
Implementimit

Vendosjen e një aplikacioni softuerik për
regjistrimin, menaxhimin dhe përpunimin e të
dhënave të aplikuesve. Ky aplikacion do të duhej
AFSh/Fondi
të ofronte informata të besueshme dhe në kohë
për palët e përfshira në proces, sigurinë e tyre,
gjurmueshmërinë si dhe fazën e shqyrtimit të
aplikacionit.

Për shkak të
mungesës
së buxhetit,
ky aktivitet
planifikohet të
realizohet në vitin
2018

Komisioni për Vlerësim Mjekësor pas shqyrtimit
të aplikacioneve, të përpiloj dhe bëjë publike
një listë me emra sipas datës së aplikimit/
shqyrtimit. Më tutje, harton një listë ku do të
AFSh/Fondi/
qartësoheshin se cilat lloje të sëmundjeve kanë
TJIShP/Komisioni
prioritet gjatë shqyrtimit. Informatat apo listat
dhe Bordi
e ofruara nga Sekretaritë Teknike të Komisionit
për Vlerësim Mjekësor dhe Bordi Ekzekutiv
duhet të verifikohen/ konfirmohen nëse ato janë
të plota dhe të sakta.

Menjëherë

Bordi Ekzekutiv të shqyrtoj aplikacionet sipas
prioriteteve dhe sipas datës së shqyrtimit nga
Komisioni për Vlerësim Mjekësor. Në rastet kur
bëhet refuzimi i kërkesës të jepet arsyetimi më i AFSh/Fondi/
detajuar, se në bazë të çfarë kriteresh është bërë Divizioni/Bordi
refuzimi i saj. Për kërkesat e refuzuara të nxjerrët
vendimi i refuzimit dhe të njoftohet pala, për të
drejtën e ankesës.

Menjëherë

Përpilimin e një liste të Institucioneve
Shëndetësore ku pacientët e kryejnë trajtimin.
Lidhur me këtë Ministria e Shëndetësisë duhet
të vendos një linjë komunikimi me të gjitha këto
MSh/Fondi/
institucione shëndetësore, ofruese të shërbimeve
Divizioni
dhe të zhvillojë forma për të monitoruar rrjedhën
e shpenzimit të mjeteve financiare. Kjo ndihmon
që të bëjë barazime të rregullta financiare në
fund të çdo viti fiskal.

Në vazhdimësi

Në këtë auditim jepen arsyet lidhur me ngecjet e mundshme në zbatimin e rekomandimeve
dhe analizojmë mundësitë se si të vazhdohet trajtimi i tyre.
Pjesë e këtij raporti do të jetë gjendja faktike kundrejt rekomandimeve të dhëna nga auditimi
të cilat shërbejnë për të vlerësuar ndryshimin e gjendjes nga periudha kur është kryer ky
auditim.
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Kriteret për objektivën shtesë janë:
• Fondi duhet të siguroj që të gjithë pacientëve i ofrohet mundësia e barabartë në fondet
publike në rastet kur shërbimi i caktuar nuk ofrohet nga institucionet shëndetësore
publike.35 Kjo bëhet përmes trajtimit të barabartë nga komisionet e vendosura në
ShSKUK dhe Fondi që bëjnë vlerësimin e gjendjes së pacientit dhe nevojën për trajtim
sipas urgjencës dhe llojit të sëmundjes nëse ajo mund të trajtohet brenda apo jashtë
IShP-ve.36
• Fondi ka përgjegjësi të komunikoj me ShSKUK-në për përcaktuar shumën e fondeve
që do të ndahet për secilën sëmundje. Po ashtu, Fondi merr informata nga ShSKUK-ja
për investimet realizuara në ISHP me qëllim të orientimit të fondeve në ato sëmundje
që nuk mund të trajtohen në IShP.37
• Institucionet shëndetësore janë të obliguara të zhvillojnë kapacitetet e nevojshme
institucionale dhe njerëzore në shëndetësi, me qëllim të trajtimit të pacientëve në
institucionet e publike për zvogëlimin e nevojës për trajtim jashtë vendit. Kjo duhet të
bëhet përmes aplikimit të standardeve ndërkombëtare në organizimin, zhvillimin dhe
ofrimin e kujdesit shëndetësor duke ofruar trajtim të fokusuar në pacient, përdorim
të resurseve, organizim të punës, trajnim të stafit.38

Fushëveprimi i auditimit
Ky raport ka për qëllim të vlerësoj nivelin e zbatimit të rekomandimeve nga palët përgjegjëse,
andaj auditimi ynë do të përqendrohet në veprimet që institucionet e audituara kanë
ndërmarrë nga publikimi i raportit të ZKA-së deri në fund të vitit 2019. Për rekomandimet e
dhëna nga raporti i auditimit, MSh-ja ka ofruar planin e veprimit përmes të cilit ka prezantuar
afatin e parashikuar të zbatimit të tyre dhe sektorin përgjegjës.
Krahas kësaj, do të vlerësohet se si Fondi ka bërë matjen e rezultateve të programit dhe
ndërmarrjen e masave për përmirësimin e gjendjes me qëllim të rritjes së numrit më të madh të
pacienteve që trajtohen nga fondet. Pjesë e fushëveprimit do të jenë edhe planet e investimeve
në burime njerëzore dhe kapitale me qëllim të përmirësimit të gjendjes në institucione publike
shëndetësore.
Ky auditim është i fokusuar në Fond (Divizioni për trajtimin e pacienteve jashtë ISHP-ve,
Komisionin për vlerësime mjekësor, Bordin Ekzekutiv dhe Departamentin për buxhet dhe
financa), SHSKUK-në si përgjegjëse për formimin e komisioneve konziliare, trajnimin e stafit
te mesëm dhe mjekësor për të plotësuar nevojat e kohës. Po ashtu kjo shërben në rritjen e
cilësisë së shërbimeve si dhe investimeve për të rritur numrin e shërbimeve dhe parandaluar
referimet e pacienteve jashtë QKUK-së. Gjithashtu, lidhur me formimin e Komisionit për
vlerësime mjekësore si dhe Bordit, auditimi do të fokusohet te Ministria e Shëndetësisë.
Pjesë e auditimit do të jetë edhe MSh-ja dhe ShSKUK-ja në raport me planet investuese në
burime njerëzore dhe kapitale. Në këto institucione do të bëhet vlerësimi i planit për repartet
specifike duke krahasuar me kërkesat për trajtime jashtë IShP-ve. Ky auditim do të mbulojë
periudhën kalendarike shkurt 2017-2019.
35
36
37
38

Udhëzimi Administrativ Nr. 03/2017 për TMJIShP, neni 4 pika 1 fq 5
UA 03/2017 për trajtim mjekësor të pacienteve jashtë IShP, neni 3,4,5 fq 3-7.
UA 03/2017 për trajtim mjekësor të pacienteve jashtë IShP,
Ligji për Shëndetësi neni 9 fq 7 dhe neni 5 pika 1.3 fq 6
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Metodologjia e auditimit
Në këtë auditim është bërë analiza e dokumenteve dhe testimi përmes mostrave të auditimit
për të vlerësuar nivelin e zbatimit të rekomandimeve në të gjithë procesin. Krahasimi i gjendjes
së prezantuar në raport të auditimit (2014-2015) me gjendjen aktuale (2017-2019) po ashtu do
tё prezantohet. Kjo do të mundësoj përgjigjen e pyetjeve të parashtruara në këtë auditim.
Analizat do të përfshijnë:
Legjislacionin në fuqi lidhur me fondin për trajtimin e pacientëve jashtë vendit dhe rregulloren
e punës për funksionimin e Bordit Ekzekutiv;
• Bazën e të dhënave (aplikacionin softuerik) me të dhënat e aplikacioneve, menaxhimin;
sigurinë dhe gjurmueshmërinë e tyre, testimin e besueshmërisë së tyre;
• Raporte të ndryshme të nxjerra nga baza e të dhënave;
• Raportet e barazimeve me Institucione Shëndetësore Private të ndryshme;
• Vendimet për formimin e Komisionit për vlerësime mjekësore;
• Procesverbalet e takimeve të KVM-së dhe Bordit , raportet e punës dhe vendimet e
Bordit;
• Vendimet e Bordit të aprovuara nga Sekretari i Përgjithshëm dhe Ministri i
Shëndetësisë;
• Raportet e Komisionit Konziliar;
• Raportet e punës së institucioneve të audituara;
• Analizimin e buxhetit për vitet e audituara si dhe monitorimin e shpenzimeve;
• Analizimin e rasteve të aprovuara dhe refuzuara për trajtim jashtë institucioneve
publike shëndetësore.
Për vlerësimin e rezultateve të programit janë analizuar:
• Rregulloret e brendshme të punës në MSh, Fond dhe ShSKUK;
• Planet dhe Raportet e punës në MSh, Fond dhe ShSKUK;
• Plani i investimeve afatgjate në burime njerëzore dhe pajisje.
Përveç analizave të lartcekura janë zhvilluar takime me zyrtarë përgjegjës:
• Udhëheqësin e Divizionit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike;
• Udhëheqësin e Divizionit për analizë, planifikim dhe menaxhim të kontratave të
shërbimeve shëndetësore;
• Udhëheqësin për Shërbime Shëndetësore;
• Udhëheqësin e Komisionit për vlerësim mjekësor;
• Kryesuesin e Bordit Ekzekutiv;
• Sekretarit teknike të Bordit dhe KVM-ja;
• Drejtorin dhe zyrtar tjerë përgjegjës të ShSKUK-së;
• Sekretarin e Përgjithshëm të MSh-së.
Po ashtu, bërë intervistimi i 27 pacientëve të refuzuar dhe që kanë përfituar nga fondet publike.
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Shtojca II: Përgjigjet e pacientëve për përfitime nga
fondet publike 1.
A keni qenë
Nr. i
përfitues i
Protkoll
fondit?

Si ka shkuar
procedura e
aplikimit?

A ju janë kërkuar A keni pas vështirësi
Sa keni pritur
dokumente
të siguroni dy
për përgjigje?
shtesë nga Fondi? profatura?

1679

Po

Pa vështirësi

Nuk më kujtohet Rreth 3 muaj

Rreth 3 muaj

1354

Po

Pa vështirësi

Jo

2-3 muaj

2-3 muaj

901

Po

Pa vështirësi

Jo

N/A

N/A

1590

Po

Me vështirësi Po

Pas 2 viteve

Pas 2 viteve

1694

Jo

N/A

N/A

N/A

16-1644

Jo

Me vështirësi Jo

N/A

N/A

17-1017

Po

Pa vështirësi

Jo

Brenda ditës

Brenda ditës

314

Po

Pa vështirësi

Jo

2-3 muaj

2-3 muaj

1681

Po

Pa vështirësi

Jo

Rreth 1 vit

Rreth 1 vit

1193

Jo

Me vështirësi Jo

Jo gjatë

Jo gjatë

403

Jo

Pa vështirësi

Jo

Në pritje

Në pritje

1393

Jo

Pa vështirësi

Jo

Rreth 2 muaj

Rreth 2 muaj

849

Po

Pa vështirësi

Jo

Jo gjatë

Jo gjatë

15--43

Po

Pa vështirësi

Jo

Rreth 3-4 muaj

Rreth 3-4
muaj

1036

Po

Pa vështirësi

Jo

2 jave

2 jave

437

Po

Pa vështirësi

Jo

1 vit

1 vit

2309

Po

Pa vështirësi

Jo

2 muaj

2 muaj

399

Po

Pa vështirësi

Jo

Brenda ditës

Brenda ditës

210

Po

Pa vështirësi

Jo

Jo gjatë

Jo gjatë

2182

Po

Me vështirësi Jo

Në pritje

Në pritje

1085

Po

Pa vështirësi

Jo

Në pritje

Në pritje

1222

Po

Pa vështirësi

Jo

4-5 muaj

4-5 muaj

403

Po

Pa vështirësi

Jo

3-4 muaj

3-4 muaj

2856

Po

Pa vështirësi

Jo

20-30 dite

20-30 dite

1530

Po

Pa vështirësi

Jo

N/A

N/A

339

Po

Pa vështirësi

Jo

Brenda ditës

Brenda ditës

1320

Po

Pa vështirësi

Jo

Brenda ditës

Brenda ditës

N/A
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Shtojca III: Përgjigjet e pacientëve për përfitime nga
fondet publike 2.
Si jeni
Nr. i
informuar
Protkoll
për
përgjigjen?
1679
1354
901
1590
1694
16-1644
17-1017
314
1681
1193
403
1393
849
15--43
1036
437
2309
399
210
2182
1085

A jeni informuar për mundësinë e
shikimit të procesit të aplikimit/
aprovimit në uebfaqe te fondit dhe
a keni pas vështirësi ta gjeni se si ku
është procesi (për aplikacionet e vitit
2019)?

SMS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SMS
N/A
Vet
N/A
iniciative
Telefon
N/A
Vet
N/A
iniciative
Telefon
dhe me
N/A
shkrese
Email dhe
N/A
telefon
N/A
N/A
N/A
N/A
Telefon
N/A
Vet
N/A
iniciative
Telefon
N/A
Telefon
N/A
Vet
N/A
iniciative
Telefon
N/A
Telefon
N/A
Telefon
N/A
Vet
Nuk kam informate per kete aplikacion
iniciative
Vet
Nuk kam informate per kete aplikacion
iniciative

A ka qenë i mundur
A mendoni se
intervenimi/trajtimi
është vonuar
në kohen kur keni
aprovimi?
marr mjetet?
Po
Po
N/A
Po

Jo
Jo
N/A
Po

Jo

Po

Jo

Po

Po

Jo

Po

Jo

Jo

Po

Jo
Jo
Jo

Po
Po
Po

Po

Jo

Po
Po

Pak po
Jo

Po

Jo

Po
Po
N/A

Jo
Jo
Jo

Jo

Po

Jo

Po

1222

Telefon

Nuk kam informate per kete aplikacion

Jo

Po

403

Telefon

Nuk kam informate per kete aplikacion

Jo

Pak po

2856
1530
339
1320

Telefon
Telefon
Telefon
N/A

Jam I njoftuar por nuk e kam perdore
N/A
N/A
N/A

Jo
Po
Po
Po

Jo
Jo
Jo
Jo
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Shtojca IV: Letërkonfirmimet
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