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HYRJE
Qëllimet kryesore të Departamentit Shëndetësor të burgjeve për vitin 2017 kanë qenë:
1. Ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në burgje.
2. Bashkëpunimi me institucionet e tjera në funksion të ngritjes së cilësisë së
shërbimeve.
3. Monitorimi i cilësisë dhe ankesave te të burgosurve dhe ndërmarrja e masave
adekuate.
4. Implementimi i Sistemit Informativ Shëndetësor në burgje.
5. Përpilimi dhe harmonizimi me BE i protokolleve dhe proceduarve te DShB-së.
Ne vazhdim është paraqitur realizimi i planit të punës për vitin 2017 sipas qëllimeve dhe
planit të punës:

I. Aktivitetet për ngritjen e cilësisë së shërbimeve
shëndetësore në burgje
1. Monitorimi i vazhdueshëm i cilësisë se kujdesit shëndetësor











Në funksion të ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore në burgje kanë
funksionuar në mënyrë të pandërprerë dy komisione; komisioni për monitorim të
punës së NjShB dhe Komisioni për shqyrtim te të gjitha ankesave te të burgosurve.
Janë dërguar, shpjeguar dhe trajnuar stafi me të dhëna dhe sqarime për procedurat e
ndryshme të punës dhe është monitoruar respektimi praktik i tyre në dobi të shëndetit
te të burgosurve.
Kemi bashkëpunuar me Avokatin e Popullit dhe mekanizmin për parandalimin e
torturës, me KMDLNJ dhe Këshillin e Evropës. Kemi pasur iniciativa për
bashkëpunim edhe me OJQ QKRMT, të cilat pritet të konkretizohen sipas UA
05/2014 të QRK.
Kemi nënshkruar dy Marrëveshje Bashkëpunimi me dy OJQ; (1) KEA, për trajtim,
mbështetje dhe trajnim të stafit dhe të burgosurit me sëmundje infektive dhe
Tuberkuloz; (2) QMPT Labirint për trajtim, mbështetje dhe trajnim të stafit dhe të
burgosurit përdorues të drogave dhe ata në trajtim me terapi zëvendësues, mbajtëse
dhe parandalim të vetëvrasjeve në burgje.
Kemi shprehur gatishmëri për bashkëpunim edhe me OJQ te tjera ne funksion te
mbështetjes, monitorimit dhe donacioneve të ndryshme por vetëm përmes
marrëveshjeve të qarta dhe profesionale.
Me QMPT “Labirint” kemi zhvilluar një projekt lidhur me mbështetjen për trajtimin e
te burgosurve dhe trajnimin e stafit për parandalimin e vetë lëndimeve dhe
vetëvrasjeve. Ky projekt ka dhënë rezultatet e veta pozitive në Burgun e Lipjanit,
veçanërisht te të miturit.
Shërbimet Shëndetësore në burgje, në këtë periudhë janë monitoruar nga Inspektorati
Sanitar, Inspektorati Shëndetësor, Inspektorati Farmaceutik, Auditori i Brendshëm
dhe nga Auditori i Përgjithshëm.
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Kemi bërë trajnimin e të gjithë monitoruesve si ISh, IS, IF, QKRMT, Auditorin e
Përgjithshëm dhe atë të Brendshëm, njësitë tjera bashkëpunuese me DShB si dhe OJQ
KEA, QMPT Labirinti dhe stafin menaxhues te Njësive Shëndetësore të Burgjeve
lidhur me Procedurat e punës të harmonizuara me Këshillin e Evropës dhe mënyrën e
zbatimit të tyre në praktik. Ky trajnim është mbështetur nga LUX Development.

2. Trajnimi i vazhdueshëm i stafit mjekësor të burgjeve







Në këtë periudhe ka përfunduar trajnimi edhe i 20 infermiereve tjerë te DSHB ne
Qendrat Trajnuese të KPSH si: Prishtinë, Gjilan, Prizren, Peje, Istog dhe Mitrovicë.
Trajnimi ka përfunduar ne tri module.
Nga Klinika Emergjente në ShSKUK, në QK Lipjan dhe Burgun e Dubravës ka
përfunduar trajnimi dy ditor i 104 pjesëmarrësve ( mjek dhe infermier) në fushën e
RKP dhe përdorimit të defibrilatorit mobil.
Po ashtu, 3 pjesëmarrës nga DShB kanë mbajtur trajnimi për Trajtimin e
Përdoruesve te Drogave nga “Colombo plan – drug advisory program”.
Në kuadër të projektit “Enhancing the Protection of Human Rights of Prisoners” me
KE, në muajin Korrik, gjegjësisht me datat 13, 14, 17, 18 ka vazhduar trajnimi për
Trajnues të Shëndetit Mendor në Burgje, me 24 pjesëmarrës.
Ne muajin Nëntor, në datat 21, 22, 23, 24 dhe 27, është mbajtur Trajnimi për Aplikim
te Procedurave Standarde te Veprimit, te të gjitha NJSHB të DSHB, me 71
pjesëmarrës.
Ne muajin Dhjetor, në datat 05, 06, 07 dhe 08 është mbajtur Trajnimi “Parandalimi
dhe Trajtimi i Sëmundjeve ngjitëse në Burg”, me 19 pjesëmarrës.

3. Kujdesi shëndetësor i vazhdueshëm për të gjithë të burgosurit pa dallim në nivel të
njëjtë sikur për qytetaret e tjerë në sistemin publik shëndetësor








Ka vazhduar shërbimi i infermieror 24 orë në të gjitha NjShB-të.
Në të gjitha NJShB –të ka pasur mjeke çdo ditë pune dhe në thirrje, ndërsa në
stacionarin e Burgut te Dubraves ka pasur shërbimi mjekësor 24 orë.
Në Stacionarin e Burgut për Siguri të Lartë ka pasur mjek çdo ditë me mbulim të
shërbimit prej 12 orëve dhe në thirrje.
Ofrimi i shërbimeve konsultative të përcaktuara ne UA 05/2014 sipas lemive dhe
NJShB–ve, në bashkëpunim me ShSKUK ka funksionuar mjaftë mirë në këtë
periudhë. Kemi shtuar numrin e konsultantëve në BSL në Gerdovc një kardiolog dhe
një kirurg në SB të Dubraves. Kemi arrit që pagesat të behën me rregull nga buxheti
jonë këtë vit.
Kemi angazhuar edhe Radiologun për mamografi dhe ultrazë të femrave në QK në
Lipjan
Jemi duke mbikëqyrur dhe bërë implementimin e planit dhe procedurave për
parandalimin e vetëvrasjeve ne burgje. Ky plan është hartuar dhe janë hartuar edhe
format
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Se bashku me ShKK kemi themeluar komisionin multidisciplinar për parandalimin e
vetëvrasjeve dhe menaxhimin e rasteve vështirë të menaxhueshme. Kemi hartuar dhe
funksionalizuar edhe Rregulloren e punës së këtij komisioni. Ky komision ka ndikuar
mjafte në zvogëlimin e ankesave dhe në adresimin e problemeve të cilat kanë qenë
multidisciplinare.
Kemi vazhduar scriningun lidhur me parandalimin e sëmundjeve kancerogjene te
mitrës duke bere PAPA testin për të gjitha femrat e burgosura. Papa test është
realizuar te 21 te burgosurave , ndërsa 12 e kanë refuzuar.
Kemi vazhduar scriningun e kancerit të mameve përmes mamografise për te gjitha të
burgosurat femra. Mamografia është realizuar te 25, ndërsa 5 e kanë refuzuar.
Kemi angazhuar edhe konsultantë dermatovenerolog për vizite sistematike te të
burgosurve dhe trajtim te të gjitha kondilomave dhe sëmundjeve të tjera të lëkurës
dhe veneriane. Gjate këtyre vizitave specialistike dermatovenerologjike janë vizituar
750 të burgosur, prej tyre 200 rezultojnë me probleme dermatologjike te cilat janë
trajtuar me sukses.
Kemi vazhduar shërbimin stomatologjik në të gjitha burgjet ku ka hapësirë, ndërsa
aty ku nuk ka hapësirë, të burgosurit dërgohen në burgun me të afërt. Ne te gjitha
burgjet ka karrige stomatologjike dhe pajisje e material për trajtim te dhëmbit.
Kemi realizuar vizitën sistematike stomatologjike te të gjithë të burgosurve,
gjithsejtë 2373, ne BSL - 329, QK Smerkonice - 185, QK Lipjan – 313, QP Prizren
- 69, QP Lipjan -188, B. Dubravës – 1289;
Kemi pajisur dhe aktivizuar laboratorin në të gjitha burgjet dhe kemi përfunduar
vizatën sistematike laboratorike për të gjithë të dënuarit, një herë në vit, ndërsa me
indikacione për të gjithë të paraburgosurit. Analiza laboratorike, u janë kryer 1040 të
burgosurve; B.Dubrave -786, QK Smerkonice -131, QK Lipjan -76, QP Gjilan- 47.
Ne burgun e Dubravës kanë funksionuar RTG-të, si dhe kemi shfrytëzuar kontratën e
ShSKUK për mirëmbajtje të tyre.

4. Shëndeti mendor në burgje



Shëndeti mendor në kuadër të Departamentit Shëndetësor të Burgjeve ka përmbyllur
vitin 2017 duke arritur qëllimet e planeve paraprake.
Me 8 psikolog, 2 psikiatër me gjysmë norme, 1 me normë të plotë dhe 3 psikiatër
konsultant janë mbuluar të gjitha shërbimet e shëndetit mendor, që nga evidentimi i
Statusit Mendorë në pranim, diagnostikimet e trajtimet psikiatrik, vlerësimi,
këshillimi, mbështetja psikologjike dhe psikoterapia. Shërbimi psikologjik është
ofruar në 8 nga 10 qendrat, ndërsa ai psikiatrik në të gjitha.

Aktivitete jashtë rutine:
 Për shkak të rritjes së numrit të vetëlëndimeve në Qendrën Korrektuese për të mitur,
jashtë rutine, është organizuar vlerësimi psikologjik dhe psikoterapia grupore për 21
të mitur. Nga rezultatet e nxjerra nga ky vlerësim, nga DShB, në bashkëpunim me
OJQ Labirinti është organizuar vlerësimi dhe mbështetja të miturve në luftimin e
varësisë nga drogat. Për të 2 aktivitetet ekzistojnë raporte të veçanta.
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Është nxjerrë Manuali për Trajnim në Shëndet Mendor në Burgje në kuadër të
projektit ’’Ngritja e të drejtave të njeriut në Burgje’’ të mbështetur nga Këshilli i
Evropës.
Me rekomandim të ekspertëve të Këshillit të Evropës dhe me aprovim të DSHB, 5
psikolog të DSHB kanë ndjekur trajnimet në Planin për Rehabilitimin e të Burgosurve
në kuadër të projektit ‘’Ngritja e të drejtave të njeriut në Burgje’’, të mbështetur nga
KE. Që të gjithë janë certifikuar si trajnues për programin dhe do të kryejnë rrolin e
supervizorit klinik në kuadër të programit.
Në projektin e ICITAP nga Departamenti Shtetit Amerikan lidhur me Luftimin e
Ekstremizmit të Dhunshëm në Burgje janë të përfshirë 4 profesionist të shëndetit
mendorë në burgje. Përveç takimeve e trajnimeve gjatë vitit në kuadër të projektit, në
dhjetorë janë certifikuar 4 profesionist të shëndetit mendor në vlerësimin e
ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit.
Njësia psikiatrike në Stacionarin e burgut te Dubraves ka funksionuar sipas një plani te
veprimit i cili është monitoruar ne vazhdimësi. Specializanti i Psikiatrisë ka filluar të
marrë përgjegjësitë në këtë njësi nën mbikëqyrje të psikiatrit. Në këtë Stacionar, tani
kemi edhe një psikolog i cili e mbulon edhe Burgun e Pejës një herë në javë dhe
Dubravën me dy psikolog.
Trajtimet psikiatrike ne institucione te specializuara, bashkëpunimi me IKPFK
(Institutin Kombëtar të Psikiatrisë Forenzike te Kosovës) ka vazhduar. Gjatë kësaj
periudhe, 93 raste kanë qenë për ekspertizë ose për trajtim nga burgjet.
Është përcaktuar një psikolog në NJSHB Dubravë, si përfaqësues, psikologë të DShB
në Oden e Mjekëve të Kosovës.

Tabela numër 1, Trajnimet për stafin e shëndetit mendorë në burgje për vitin 2017

Nr

Emri i trajnimit

1
2

Programi për rehabilitimin dhe ri integrimin e të burgosurve
Roli i psikologut dhe liderit fetar në deradikalizimin e
luftëtarëve të kthyer nga luftërat jashtë vendit
Manuali për trajnim në shëndetin mendor në burgje
Vlerësimi i shkallës së radikalizmit fetar
Drug Advisory Programme, Colomo Plan

3
4
5

Nr. i pjesëmarrësve

5
4
11
3
3

5. Ofrimi i shërbimeve kualitative dhe kuantitative specifike në burgje si dhe
hulumtimi lidhur me disa indikatorë




Ka vazhduar pa ndërprerë, raportimi i rregullt, monitorimi, parandalimi dhe trajtimi i
sëmundjeve jo infektive, infektive, dhe epidemive eventuale.
Ka vazhduar pa ndërprerë, monitorimi dhe trajtimi i disa indikatorëve specifik në
burgje; vetë lëndimet (172), lëndimet trupore (268), abuzimet seksuale (0), grevat e
urisë (90) tentim vetëvrasjet (33), vetmitë (141) dhe vdekjet (4).
Ka vazhduar projekti dhe është bërë menaxhimi i HIV/AIDS, TBC, HCV, HBV dhe
drogat - Parandalimi, edukimi shëndetësor, trajtimi dhe rehabilitimi përmes; Testimit
vullnetar, trajnimit te stafit dhe te burgosurve, arritshmeria e te burgosurve për ti
informuar lidhur me parandalimin ka qene 100%, shpërndarja e kondomave.
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Ka vazhduar programi i metadonit ne burgje. Ne këtë fazë kemi 3 persona në
program. Ky program tani mbështet edhe nga Labirinti sipas Marrëveshjes për
bashkëpunim.
Sa i takon TBC, kemi pasur bashkëpunim me FG si ne furnizim me barëra, ashtu edhe
ne trajnim te stafit, renovim të njësisë për izolime për shkaqe shëndetësore. Kemi
pasur edhe takime me përfaqësues te OBSh-se dhe FG lidhur me këtë projekt, tani ky
projekt monitorohet dhe mbështetët nga KEA sipas Marrëveshjes për bashkëpunim.
Në funksion te transparencës së mjaftueshme, te gjitha aktivitetet i kemi publikuar ne
web faqe të Ministrisë.

6. Kujdesi farmaceutik për të gjithë të burgosurit falas sipas LESPK dhe Ligjit për
Shëndetësi në Kosovë dhe rregulloreve te AKPM-së






Gjate tërë vitit është kryer monitorimit i punës tek të gjitha NjSh të Burgjeve. Në
ndërkohë është përcjellë puna e tyre me raportime te rregullta mujore si dhe
evidentimi i shpenzimeve ditore nga Kryeinfermieret përkatësisht përgjegjësit e
barnatoreve doracake të këtyre njësive.
Nga të gjitha Burgjet iu është kërkuar të bëhen kërkesat e reja për furnizim me barna.
Porositja e barnave është bërë sipas kërkesës së qendrave dhe po ashtu është bërë
edhe shpërndarja nga depoja qendrore në QK. Lipjan nëpër të gjitha qendrat tjera.
Gjatë këtij viti është bërë auditmi i brendshëm në 3 qendra korrektuese nga Auditorët
e MSh-së, ku janë evidentuar disa parregullësi dhe janë dhënë rekomandimet të cilat
janë përmbushur.
Po ashtu, ne si DShB, kemi kërkuar nga Inspektorati Farmaceutik që të inspektohen
depot e Operatorëve ekonomik që kemi kontratë lidhur me përmbushjen e
standardeve për liferimin e produkteve kontraktuese. Kemi pranuar raportet e
Inspektoratit ku jemi te informuar se nuk ka operator ekonomik qe ka kontratë me ne
i cili nuk i përmbush kriteret e parapara për llojin e barërave me të cilat ne
furnizohemi.

Menaxhimi i kontratave:
 Këtë vit, janë nënshkruar katër (4) kontrata të reja për DSHB dhe një (1) tanimë ka
shkuar për Ri-shpallje. Të gjithë OE e kanë respektuar kontratën dhe nuk kemi
vërejtje.
 Kemi edhe tri kontrata te cilat skadojnë në nëntor te vitit 2018 e për të cilat kemi bërë
planin e prokurimit dhe kemi listën e gatshme të aprovuar nga komisioni gjegjës.
 Për momentin DShB, për shërbime Farmaceutike, gjithsej ka të lidhura gjashtë (6)
kontrata me operatorë ekonomik dhe në pritje për përfundimin e proceduarve të lotit
të shpallur.
Shpenzimet:


Duke u bazuar në raportet e NjShB-ve lidhur me shpenzimet e barnave, vlera e
shpenzimeve të barnave në total për të gjitha burgjet, për këtë periudhe kohore është:
87,981.67 €
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Kemi kontrata valide për te gjitha produktet farmaceutike te nevojshme.
Gjate kësaj periudhe janë shpallur dhe përfunduar edhe pse me vonesa 4 kontrata.
Është bërë furnizimi me barëra dhe material mjekësor për te gjitha institucionet në
mënyrë të vazhdueshme, periodike.
Kemi bere furnizimin e burgjeve me barëra dhe material mjekësor në periudhën e
pare ne shume prej 124,017.34 €.
Ne total burgjet janë furnizuar me 703 artikuj të cilët janë në listën e barërave në
burgje.
Kjo liste është hartuar nga komisioni multidsiciplinar për barërave për burgje sipas
nevojave, indikacioneve dhe zhvillimeve tekniko teknologjike.
Po ashtu ka vazhduar pa ndërprerë monitorimi i vazhdueshëm i shpenzimeve përmes
vizitave dhe sistemit elektronik si dhe monitorimi i mënyrës së përshkrimit.
Janë hasur vështirësi në disa artikuj të cilët rralle shfrytëzohen ne burgje dhe te cilët
nuk janë as në listën e DShB e as ne atë te MSh. Disa nga këta artikuj i kemi
proceduar me proceduara të veçanta të prokurimit ndërsa disa janë detyruar të sillen
ne forma te ndryshme, edhe përmes familjareve.
Menaxhimi i barërave është bërë mire nga stafi dhe rralle shume janë gjetur apo
keqpërdorur barëra nga të burgosurit.
Janë monitoruar implementimet e procedurave te nevojshme për mënyrën e
menaxhimit te barërave në burgje.
Gjate kësaj periudhe, buxheti i alokuar për furnizime me barëra ka qenë i pa
mjaftueshëm dhe si pasojë e kësaj, nga MSh kemi pasur mbështetje me rreth
26,000.00€ për porosi të jashtëzakonshme dhe rreth 9,000.00€ barëra nga stoqet e
MSh-së. Kjo e ka zbutur situatën dhe kemi pasur mundësi që të furnizohemi me
pajisje laboratorike për të gjitha burgjet.

7. Mbajtja dhe monitorimi i kushteve higjienike sanitare në burgje







Monitorimi i vazhdueshëm i kushteve higjienike sanitare punëtoreve dhe burgjeve ka
vazhduar sipas ligjit. Nuk ka pasur ndonjë epidemi brenda burgut përkundër gjendjes
se përgjithshme në vend që ka pasur epidemi.
Ka vazhduar pajisja me libreza sanitare për punëtor shëndetësor sipas planit për të
gjithë stafin mjekësor dhe punëtorët e kuzhinës, spitalit dhe laventarise, qofshin të
burgosur ose korrektues.
Nga ky vit, DShB përcjell dhe mbështet financiarisht vetëm kontrollimet sanitare të
Stafit shëndetësor, ndërsa atë korrektues dhe te kuzhinës e bënë ShKK.
Është bërë aplikimi i DDD në të gjitha burgjet vetëm dy herë. Nuk kemi i pasur
mundësi ta bëjmë herën e tretë përkundër nevojës, planit dhe buxhetit të alokuar dhe
zotuar. Përkundër faktit që kemi bërë kërkesën për shpallje të tenderit në fillim të
Prillit të këtij viti, ende nuk jemi pajisur me kontratë. Kjo na ka shkaktuar vështirësi
dhe rrezik në menaxhimin e shëndetit në burgje.
Ne asnjë burg nuk ka pasur brejtës, insekte apo milingona deri në fund të tetorit. Që
nga kjo periudhë ka pasur brejtës edhe insekte te tjera si pasojë e pamundësisë së
kryerjes së DDD në burgje në këtë periudhe.
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Ne kemi kryer të gjitha procedurat me kohë dhe sipas planit sa i takon DDD-së por
nuk kemi pasur mundësi të tjera të ndikimit qoftë në fillim me kohë të procedurave, të
cilat janë vonuar nga Zyra e Prokurimit, qoftë në konkretizimin e kontratës pas
përfundimit të procedurave. Vazhdimisht kemi informuar faktorët relevant për këtë
vështirësi por nuk kemi arritur ta realizojmë dhe si pasoje në këtë periudhë kemi
minjë dhe insekte në burgje dhe po ashtu na kanë humbur parat e zotuara për këtë
qëllim.
Ne kemi bërë planin e intervenimit të gatshëm posa të kemi kontratën dhe shpresojmë
se në ndërkohë nuk do të këtë ndonjë epidemi te fruthit apo tjetër aktuale ne Kosovë
që do të përhapet në burgje në ndërkohë.
Disa objekte në burgje janë te vjetruara dhe kane defekte dhe këto shpesh po ndikojnë
ne kushte jo të mira higjienike.
Në BSL, stacionari është ç‘vendosur në katin e parë si pasojë e dëmtimit të
dyshemesë në atë institucion.

8. Menaxhimi i mirë i stafit shëndetësore të burgjeve














Gjate kësaj periudhe janë përfunduar planet individuale të punës, raportet e njësive
dhe ato individuale
Kemi bere regrutimin e stafit për pozitat e zbrazëta, 7 persona (4 infermier, 2 mjek
dhe 1 psikolog pas shumë shtyrjeve dhe dështimeve të konkursit).
Kemi pasur 3 dorëheqje nga puna, dhe 3 punëtorë në pushim të lehonisë. Në këtë
moment kemi gjithsejtë 122 punëtor shëndetësor të mbështetur edhe me ligjin e
financave dhe të buxhetit. Kemi nevoje edhe për 10 punëtor shëndetësor të tjerë për të
mbuluar të gjitha shërbimet e planifikuar për periudhën afatshkurtër zhvillimore.
Është duke u bërë edhe trajnimi i stafit dhe aplikimi i të gjitha masave sipas UA
05/2014.
Ka përfunduar licencimi dhe rilicencimi i të gjithë punëtorëve shëndetësor të
burgjeve, mjek, infermier, farmaciste dhe psikolog.
Kanë funksionuar mirë Komisionet Disiplinorë të shkallës së parë dhe të dytë si dhe
Komisioni Etik në kuadër të DShB-së.
Janë zhvilluar edhe procedurat disiplinore për 3 punëtor shëndetësor sipas
raportimeve nga eproret e tyre (2 kanë pasur vërejtje me shkrim dhe 2 të tjerë janë
dërguar në Komisioni Etik të DShB-së).
Kemi bërë pezullimin e një infermieri ne Dubrave deri sa te zhvillohen procedurat
disiplinore.
Nuk kemi arritur as në këtë periudhe te implementojme rrezikshmërinë për stafin
shëndetësor.
Me mbështetjen e Ministrit, janë duke vazhduar specializimet e15 mjekëve të DShBsë.
Janë paguar të gjitha shërbimet e stafit si kujdestaritë, ndërrimet e natës, festa dhe
konsultantet.
Kemi arritur që të fusim në sistem pagash rritjet e disa koeficienteve sipas vendimeve
ne bashkëpunim me Thesarin. Tani jemi në procedurë të zbatimit të rekomandimeve
te tyre ligjore për të plotësuar procedurat për këto ndryshime.
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Ka përfunduar vizita sistematike e të gjithë stafit shëndetësor të burgjeve dhe falë
bashkëpunimit me Institutin e Mjekësisë së Punës ne Gjakove janë lëshuar certifikatat
e gjendjes shëndetësore te të punësuarve.
Gjate këtij viti, në mbështetje të projektit më Këshillin e Evropës për avancimin e të
drejtave të njeriut në burgje është mbajtur një punëtori me 50 pjesëmarrës në zbatimin
e rekomandimeve te Këshillit të Evropës dhe procedurave të harmonizuara. Po ashtu
një grup prej 6 personave, staf i DShB-së kanë kryer një vizitë studimore 5 ditore në
Danimarkë, vizitë burgjeve të Danimarkës dhe sistemit shëndetësor në burgje.
Udhëheqësi i DShB-së ka marrë pjesë në Konferencën e Evropës Juglindore për
sëmundje të varësisë dhe shëndetësisë në burgje dhe ka bërë prezantimin e dy
punimeve, njëra ka të bëjë më transferin dhe harmonizimin e proceduarve të punës
dhe tjetri më ecurinë e alkoolit, drogave, duhanit dhe HCV e HBV në burgje. Këto
punime janë publikuar dhe janë produkt i punës ekipore të stafit1.
Po ashtu gjatë kësaj periudhe janë publikuar edhe dy punime te tjera me impakt
faktorë lidhur me shëndetësinë në burgje të Kosovës2.

9. Monitorimi i aktiviteteve dhe shërbimeve te cilat përcaktojnë kualitetin e kujdesit
shëndetësor







Ka vazhduar monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes shëndetësore dhe indikatorëve të
veçante që e përcaktojnë kualitetin e gjendjes shëndetësore dhe shërbimeve
shëndetësore përmes kontrollimit të rreptë të raportimeve periodike dhe te rasteve,
përpunimi i te dhënave, rezultateve te trajnimit te stafit etj.
Inspektimi i rregullt ne fushën sanitare, shëndetësore, farmaceutike të NJShB-ve.
Përpjekjet për implementimin dhe monitorimin e aktiviteteve përmes SISh si metodë
me e avancuar e monitorimit të vazhdueshëm të shërbimeve dhe kualitetit të tyre.
Është ripërsëritur draft projekti për IPA projekt lidhur me Institucionin për Trajtimin
e Personave me Nevoja të Veçanta dhe është prezantuar projekti para donatoreve,
pritet reflektimi dhe rezultatet eventuale.
Kane përfunduar ne këtë periudhe disa aktivitete shtese shëndetësore në funksion të
rritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore në burgje siç janë vizitat sistematike
suplementare të përshkruara më lartë.

1

Gjocaj M, “ Harmonization of Kosovo Prison Working Health Procedures and Standards with Recommendations of the Council
of Europe” 8th Adriatic Drug Addiction Treatment Conference & 16 th SEEA net Symposium on Addictive Behaviors, from 12-14 October
2017, Becic, Montenegro, Abstract book, Vol XVII, Supl 2, 2017, page 35, 36 nr 8; www.seea.net;
Gjocaj M, “ Pathway of Tobacco, Alcohol, Drug Use and HBV&HCV at Kosovo Prisons during the period 2014 until first 6 months
of 2017” 8th Adriatic Drug Addiction Treatment Conference & 16th SEEA net Symposium on Addictive Behaviors, from 12-14 October
2017, Becic, Montenegro, Abstract book, Vol XVII, Supl 2, 2017, page 36, nr 9; www.seea.net;
2

Gjocaj M, Attempted suicide and suicide at Kosovo`s Prisons; "UNIVERSI International Journal of Education, Science, Technology,
Innovation, Health and Environment (ISSN: 1857-9450)" Volum 02- Issue 03, December 2016; UDC: 343.614:343.811-05(497.115);
Gjocaj M; Drugs at Kosovo`s Prisons for six years period (2010 – 2015); "UNIVERSI International Journal of Education, Science,
Technology, Innovation, Health and Environment (ISSN: 1857-9450)" Volum 02- Issue 03, December 2016; UDC:
615.2.03:343.811(497.115)”2010/2015”;
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Për të pasur një pasqyrë më të qartë të shërbimeve shëndetësore në burgje, po paraqesim një
tabelë të përmbledhur të disa indikatorë të cilët përcillen në mënyrë të vazhdueshme që nga
viti 2003 e tutje.
Kjo tabelë përfshin indikatorët e përgjithshëm specifik ata të disa sëmundjeve dhe indikatorët
e veçantë sipas kategorive dhe të përmbledhur sipas viteve nga të gjitha njësit shëndetësorë
të burgjeve.
Tabela numër 2,raporti i të dhënave epidemiologjike në të gjitha burgjet par periudhën 2003 - 2017
Periudha 2003 - 2017
Nr Indikatori
1 Te burgosur te pranuar
2 Te burgosur te liruar

Raporti epidemiologjik I DShB
2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014 2015

6883

6761

6898

6277 6230 6616

3903

3865

4264

4608

4536

4897

4583

4877

5494

5423 5567 5612

3197

3424

3479

3562

3803

4112

4435
3729

4154
3262

6710

6710

6064 6139 6429

3894

3851

4935

4580

4455

4911

4387

4198

3 Vizita e pare mjekesore ne pranim
6877
4 Konsulta mjekesore
32233
5 Konsulta psikiatrike
1630
6 Konsulta psikologjike
370
7 Sherbime dentare
1329
8 Sherbime te tjera mjekesore 2019
9 Totali i konsultimeve shendetesore
44458

5

18 Neurotic Syndromes
1432
19 Psychotic Syndromes
789
20 Semundjet kardiovaskulare 420
21 Semundjet Respiratore
1248
22 Semundjet gastrointestinale 917
23 Semundjet urogjenitale
405
24 Semundjet e lekures
491
25 SS te transmetueshme
16
26 Semundjet e sistemit lokomotor
1119
27 Semundjet infektive
145
28 Vete lendimet
29 Lendimet trupore
30 Abuzimet seksuale
31 Rastet ne greve te urise
32 Tentim vetevrasjet
33 Vetmia - Izolimi
34 Vdekjet ne burg

3430 3867
2979 3797
2487 2158 1947 1706 1817 1915 1636 1772 2140 1743 1916 2232 3061
675 420
410 463 597
291 969
818
813 5449 3780 5616 14328
42648 40548 37455 33214 32657 27990 32072 33204 38278 44056 44196 50962 61201
2133

2187

523

497

3381 3266 2248
957 1003

788

1780

1904

2384

2977

2719

3075

305

428

599

1818

1409

1598

77845
401377
40296
21068
31476
49625
624863

216

234

201

180

269

15

2707

7

40

22

4

6

0

0

0

3

5
5
0

4
14
1

1
20
2

136

5

1425

2089

2333

1963

2502

361

332

394

358

742

795

1206

1472

1417

1716

2287 2860 2088

1351

1325

1810

2054

2360

2442

2223 2687 1771

1078

1307

1759

2094

2277

2355

728

465

546

557

715

754

680

974

917

488

439

414

612

626

751

1

26

9

1

3

0

6

8

1304 1652 1597

1064

1243

1522

1789

1908

2376

795

212

86

861

836

950

788

2284
569
1824
2384
2585
742
863
16
2356
886

2241
940
1750
2848
2389
886
1044
21
2505
178

2415
439
1378
2288
1945
900
845
16
1932
90

31919

573

20

32

54

45

57

28

36

69

97

78

71

120

77

78

86
144
0
131
27
130
3

142
188
1
137
11
250
4

172
268
0
90
33
441
4

97

76

80

51

74

131

123

117

104

106

93

94

107

62

76

81

88

178

166

751

644

538

480

648

517

925

760

844

1469

1582

187

160

17

42

135

235

238

95

62

163

230

115

84

57

223

332

254

285

214

9

16

2

10

8

1

1

5

2

10

5

1

6

2

8

7

0

0

0

0

0

0

0

2422

2296

2648 2468 1839

1562

1125

535

585

782

917

391

663

742

779

832 1089

1918

1821

1494

1800

565

530

660

876

1215

35

10

10

1809

1103

375

456

935 1258

117

36

3

0

0

2

1

0

1

153

124

138

51

576

90

111

51

76

52

96

5

17

21

22

11

7

19

17

17

6

9

13
64

2

3705
31503
3315
3997
3617
12977
61924

123
151
2187
130

181

70

3

3739 78066
3035 63159

98
160
2066
202

107

86

7

2017 Totali

30120 28576 24696 20637 20778 19805 23284 22696 25950 28706 29591 28978 33824

10 Hospitalizime ne Stacionarin e burgut
110
11 Hospitalizime ne Spitalet Civile 83
12 Dergimet jashtë IK per konsultime
509
13 Dergimet jashte IK per intervenime
158
Transferet per shkaqe
14 shendetesore
14
15 TBC Cases in Kosovo Prisons
16 Rastet me HEPATIT
17 Rastet HIV pozitiv

2016

0

3

1

2

4

3

4

3

8

122 1594
151 1666
2073 15993
173 2213

95
6

9090
16825
31084
28681
10666
11215
178
25279
6811
672
1190
8
1962
235
885
51

Bazuar ne këtë monitorim dhe raportim, për këtë periudhë janë kryer këto shërbime:
 Janë kryer 4,016 vizita të para mjekësore me hapje të dosjes mjekësore.
 Janë kryer 3,035 vizita te fundit liruese mjekësore.
 Janë kryer gjithsejtë 31,503 vizita mjekësore.
 3,315 konsultime psikiatrike
 3,997 konsultime psikologjike
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3,617 vizita dhe trajtime stomatologjike.
12,977 shërbime te tjera jo specifike.
Në total janë kryer 61,924 shërbime mjekësore. Qe mesatarisht i bie secili i burgosur
është vizatuar se paku 17 here nga mjeku gjatë vitit

Grafi numër 1, shërbimet shëndetësore te përgjithshme gjate kësaj periudhe

Numri i të burgosurve gjatë periudhës 2003 – 2017 ka pësuar zbritje graduale me një trend të
vazhdimit të kësaj uljeje siç shihet në graf.
Grafi numër 2, te burgosur te pranuar gjatë kësaj periudhe

Po ashtu vizita e parë mjekësore korrespondon me numrin e konsultave mjekësore dhe ka një
trend paralel që nënkupton se të gjithë të burgosurit proporcionalisht marrin shërbime
mjekësore, siç shihet në grafikun e me poshtëm.
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Grafi numër 3, ecuria dhe raporti në mes të vizitës së parë mjekësore dhe atyre tjera mjekësore

Me rritjen e profesionalizmit, stafit adekuat, psikologeve dhe psikiatrave edhe shërbimet janë
profilizuar dhe si pasojë kemi rritjen graduale dhe shkëputjen e vlerës numerike të
shërbimeve psikologjike me ato psikiatrike, kjo tregon se kemi një trend të afirmimit më të
madh të shërbimeve psikologjike ne burgje.
Grafi numër 4, ecuria dhe krahasimi i konsultimeve psikologjike dhe atyre psikiatrike gjate kësaj periudhe

Shërbimet dentare janë rritur dukshëm gjatë kësaj periudhe kohore 2003 - 2017. Në të gjitha
burgjet dhe shumicën e qendrave të paraburgimit kemi instaluar shërbime dentare, me karrige
dhe stomatolog. Për momentin nuk ka shërbime dentare vetëm ne dy qendra të paraburgimit
të cilat janë në plan për tu mbyllur dhe nuk kanë hapësirë për këtë shërbimi (Pejë dhe
Prizren). Po ashtu gjatë këtij viti janë bërë vizita sistematike dentare për të gjithë të
burgosurit dhe te paraburgosurit. Andaj siç shihet në graf, ka pasur rritje të vazhdueshme
konstante lineare të këtyre shërbimeve.
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Grafi numër 5, ecuria e shërbimeve dentare në burgje gjate kësaj periudhe

Për trajtim adekuat ka qenë e nevojshme edhe hospitalizimi në Stacionarin e burgut në
Dubravë ku gjithsejtë ka pasur 122 sosh, ndërsa në spitale civile janë hospitalizuar 151, prej
tyre 42 hospitalizime ne QKUK (4%). Për intervenime te ndryshme, jashtë burgjeve, janë
dërguar 173 te burgosur.
Për konsultime jashtë Institucioneve Korrektuese janë dërguar 2073 raste (55.44%)
Grafi numër 6, Lëvizjet e te burgosurve jashtë burgjeve për shërbime shëndetësore gjate kësaj periudhe

Gjatë krahasimit të ecurisë së hospitalizimeve ne Stacionarin e Burgut të Dubarvës dhe ne
spitale civile, trendi i ecurisë është linear, paralel që dmth shfrytëzohen të dyja institucione,
natyrisht me një numër më të madh të atyre në ato civile por jo më ndonjë ndryshim
signifikant por me trend të njëjtë linear.
14

Grafi numër 7, ecuria dhe krahasimi i hospitalizimeve në Dubrave dhe ne spitale publike gjate kësaj periudhe

Dërgimet jashtë burgjeve i të burgosurve për shërbime shëndetësore, çdo herë është çështje e
diskutimit dhe monitorimit. Edhe gjatë kësaj periudhe është punuar në këtë drejtim që sa më
shumë shërbime shëndetësore të ofrohen brenda burgjeve duke ofruar shërbime konsultative
dhe numër të konsultantëve më të madh në burgje. Kjo çështje është avancuar dhe ka pasur
arritje të mëdha, megjithatë transferi jashtë burgjeve për shkaqe shëndetësore për shërbime
suplementare ka vazhduar edhe më tutje.
Grafi numër 8, ecuria e transferove për shkaqe shëndetësore në burgje 2003 - 2017

Sa i përket 10 sëmundjeve te cilat përcillen vazhdimisht ne institucionet korrektuese gjendja
ka qenë si vijon:
 Neuroza 2,415 raste
 Psikoza 439 raste
 Çrregullime kardiovaskulare 1,378 raste
 Çrregullime respiratore 2,288 raste
 Çrregullime gastrointestinale 1,945 raste
 Çrregullime urogjenitale 900 raste
 Sëmundje te lëkurës 845 raste
 Sëmundje seksualisht te transmetueshme 16 rast
15




Sëmundje te traktit lokomotor 1,932 raste dhe
Sëmundje infektive te ndryshme 90 raste.

Grafi numër 9, Dhjete sëmundjet e ndryshme qe përcillen vazhdimisht ne burgje paraqitur gjate kësaj periudhe

Sindromat neurotike janë më të përhapura në burgje për dallim të atyre psikotike të cilat po
ashtu nuk janë të pakta në burgje. Megjithatë, më rritjen e cilësisë së shërbimeve ka ardhur
deri të përmirësimi i diagnostifikimit dhe trajtimit dhe në këtë mënyrë, Sy. neurotike kanë
avancuar numerikisht dhe janë në rritje si pasojë e syndromës së burgut dhe janë zvogëluar
dhe janë në trend të zvogëlimit ato psikike në vazhdimësi, siç edhe paraqiten në grafin e më
poshtëm:
Grafi numër 10, ecuria dhe krahasimi i Sy neurotike dhe psikotike
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Sa i takon sëmundjeve kardiovaskulare, gastrointestinale, respiratore dhe atyre të sistemit
urogjenital, në përgjithësi ka një trend të rritjes së lehtë lineare me trend të uljes në vitin 2017
por në përgjithësi në boshtin e ecurisë së tyre ka një rritje signifikante të vazhdueshme, siç
shihet në grafin e më poshtëm:
Grafi numër 11, ecuria e SKV, SGI, SR dhe SUG në periudhën 15 vjeçare 2003 - 2017

Megjithatë Sëmundjet e Sistemit Lokomotor, prijnë në grupin e sëmundjeve të lëkurës, atyre
seksualisht të transmetueshme dhe infektive. Në një formë të gjitha kanë pasur një ngritje
lineare e cila ka shkuar duke u zvogëluar. Lëvizjet më të mëdha i ka pasur sëmundjet
infektive, ndërsa numerikisht, edhe pse me zbritje vitin e fundit kanë qenë sëmundjet e
sistemit lokomotor. Në kuadër të burgjeve ka edhe shërbim ortopedik, fiziatrik dhe
fizioterapeutik adekuat me pajisje për trajtimin e tyre adekuat.
Grafi numër 11, ecuria e SL, SSL, SST dhe SI në periudhën 15 vjeçare 2003 - 2017
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Gjatë kësaj periudhe janë evidentuar dhe menaxhuar edhe këta indikatorë:
 Vetëlëndimet, 172 raste
 Lëndimet trupore, 268 raste
 Abuzimet seksuale, 0 rast të raportuara
 Rastet ne greve te urisë 90 raste
 Tentim vetëvrasje 33 raste të raportuara
 Vetmia, izolime kane qene 441 raste
 Vdekjet në burg, 4 raste.
Grafi numër 12, shtatë indikatorët shëndetësor gjate kësaj periudhe

Vetë lëndimet dhe lëndimet trupore janë një faktor i rëndësishëm që përcillen në burgje si
faktorë të veçantë me çka përcaktohet shkalla e respektimit te të drejtave fundamentale
njerëzore dhe reagimi profesional, juridik dhe human në trajtimin e tyre.
Vetë lëndimet dhe lëndimet trupore deri në vitin 2014 kanë pasur një ecuri lineare pa rritje.
Që nga viti 2014 kemi pasur një rritje signifikante te të dyja indikatorëve.
Pas një hulumtimi të detajuar dhe pas shqyrtimit te të gjitha rasteve kemi ardhur në
përfundim se pas transferit të shërbimeve shëndetësore të burgjeve nga MD në MSh, me
rritjen e autonomisë së stafit mjekësor të burgjeve është rritur edhe profesionalizimi dhe
mënyra e informimit dhe trajtimit të te gjitha rasteve pa pasur mundësi te mos lajmërohen,
fshehën apo raportohen. Këto raste përcillen me procedura dhe protokolle te veçanta, ka
trajnim të stafit dhe ky trajnim është i vazhdueshëm sipas protokollit të Stambollit.
Ne konsiderojmë se shtimi linear ka qenë rezultat i identifikimit të pothuajse secilit rast.
Megjithatë, rritja e këtij numri ka qenë një shqetësim për ne dhe për këtë arsye kemi arritur
në Marrëveshje të Bashkëpunimit në mes te DShB dhe QMPT Labirint për trajtim të
përbashkët së bashku edhe me ShKK. Pas analizave, punës, trajnimit të stafit shëndetësor dhe
atij korrektues, fushatës informative te të burgosurve në QK në Lipjan, ky trend është
stabilizuar dhe ka ardhë në kontura funksionale dhe të mënaxhueshme.
Projekti ka qenë i suksesshëm dhe do të vazhdoj si pjesë e Marrëveshjes se Bahskepunimit në
përgjithësi që kemi me këtë organizatë.
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Grafi numër 13, ecuria e vetëlëndimeve, lëndimeve trupore dhe abuzimeve seksuale për përudhën 2003-2017

Rastet në greve të urisë po ashtu janë përcjellë dhe këto kanë pasur një trend linear konstant,
përpos në vitin 2008 kur ka pasur grevë të përgjithshme për arsye juridike. Të gjitha raste në
greve të urisë trajtohen sipas protokollit të veçantë dhe evidentohen me rregull.
Grafi numër 14, ecuria e përcjelljes së rasteve në greve të urisë në burgje në periudhën 2003 - 2017

Tentim vetë vrasjet janë po ashtu indikator mjaft specifik dhe i rëndësishëm në burgje e të
cilat përcillen me programe parandaluese dhe protokolle të veçanta. Ecuria e këtij trendi ka
shkuar duke u rritur dhe si pasoj ka pasur edhe numër të shtuar të rasteve. Edhe ky indikator
është përfshirë në trajtim sikurse vetë lëndimet dhe lëndimet trupore dhe janë marrë masat e
nevojshme të trajtimit profesional, parandalimit dhe bashkëpunimit më të madh më stafin
korrektues në funksion të parandalimit dhe informimit të ndërsjellë të rasteve. Shumica e
shkaqeve për tentim vetëvrasjeje janë shkaqet juridike, familjare dhe procedurale, e shumë
pak ato shëndetësore. Po ashtu rritja e këtij numri është edhe si rezultat i paraqitjes dhe
raportimit te të gjitha rasteve3.
3

Tentim vetëvrasjet, vetëlëndimet dhe lëndimet trupore përcillen saktë përmes protokolleve te veçanta, te hartuara, te harmonizuara me ato
te Këshillit et Evropës, përcillen, raportohen, evidentohen dhe monitorohen se a po përfundohen sipas rregullave te brendshme te burgut dhe
ligjit. Te gjitha këto proceduar janë ne përmbledhjen e proceduarve te cilat i ka secili punëtor shëndetësor dhe te publikuara ne web faqe.
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Grafi numër 15, ecuria e rasteve te tentim vetë vrasjeve në burgje në periudhën 2003 - 2017

Vetmia apo izolimi për shkaqe disiplinore ose ato shëndetësore menaxhohen sipas
procedurave dhe protokolleve të veçanta. Sido qe te jete vendimi për vetmi jepet nga
shërbimi korrektues dhe ne asnjë rrethanë stafi mjekësor nuk janë te përfshirë në këtë proces
përpos përcjelljes profesionale dhe vizitave të përditshme të personit në vetmi. Mjeku ose i
deleguara i tij çdo ditë e viziton personin në vetmi dhe përpos që plotëson protokollin bën
edhe raport përkatës.
Grafi numër 15, ecuria e rasteve ne vetmi në burgje në periudhën 2003 - 2017

Vdekjet në burg janë një indikator mjaft i rëndësishëm i cili hetohet çdo herë nga tre grupe
hetimesh,, hetimi i brendshëm i DShB-se, i ShKK dhe nga organet kompetente juridike, si
dhe sipas Ligjit për shëndetësi verifikohet shkaku i vdekjes me autopsi te detyrueshme.
Ecuria e vdekjeve sipas viteve është e ndryshme. Përcjellja e këtij indikatori prezanton një
rritje lineare te vdekjeve ne burg e cila mund të karakterizohet si pasojë e plakjes së
popullatës së të burgosurve, shqiptimi i dënimit të përjetshëm, mos limitimi i moshës në
burgje dhe shkaqe te tjera nga sëmundshmëria si dhe pezullimi i disa ndërprerjeve te
përkohshme për shkaqe shëndetësore marrje e shërbimeve shëndetësore jashtë institucioneve
publike te vendit. Po ashtu faktor i rritjes së numrit të vdekjeve në burgje është edhe mungesa
juridike për ndërprerje të dënimit për shkaqe shëndetësore në Ligjin mbi ekzekutimin e
Sanksioneve Penale të Kosovës.
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Nga këto vdekje, që nga viti 1999 në burgje të Kosovës kanë vdekur 58 persona, prej tyre 13
me vetëvrasje4.
Grafi numër 16, ecuria e vdekjeve në burgje në periudhën 2003 - 2017

Në periudhën e pranimit, gjatë vizitë së parë mjekësore, janë identifikuar:
 2,233 duhanpirës janë pranuar në burgje në këtë periudhë (60.11%)
 386 përdorues të alkoolit (10.39%)
 424 përdorues të drogave (11.41%)
 58 raste me diabet (1.56%)
 176 raste me hipertension (4.74%)
Grafi numër 17, paraqitja e duhan pirjes, përdorimit alkoolit dhe te drogave gjate kësaj periudhe

4

Nga 58 vdekje, 13 kane bërë vetëvrasje ose 22.41% e te vdekurve apo 16.65 në 100000 te burgosur. Kjo
përqindje është shumë me e ulët se ne vendet e BE që është 12 – 150 në 100000 të burgosur, ndërsa në ShBA
është 110 në 100000 të burgosur.
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Me poshtë, ne tabelën numër 3, po ju prezantojmë disa indikatorë specifik:
Tabela numër 3, duhanit, alkoolit, drogave, rastet me Hepatit dhe indikatorë tjerë sipas NjShB-ve, 2017
Raportimi vjetor i disa indikatoreve ne burgje per vitin 2017
Nr Lloji i të dhënave
1
2
3
4
5
6
7
8

Numri i te vizituarve për herë të parë
Numri i duhangjinjeve
Numri i abuzuesve të alkooholit
Numri i abuzuesve të drogave
Rastet me Hepatitis
Rastet me TBC
Rastet me Diabet
Rastet me SST (AIDS)

9 Rastet me Hipertension Arterial

Dubrava Q.K.L
1388
816
157
113
7
1
16
1
37

Q.P.L

244
156
20
21
0
0
4
0
1

Smrek. B.S.L

359
216
18
49
1
0
8
0

305
170
8
19
2
0
15
0
63

20

Peja
56
24
0
5
0
0
1
0

6

Prizreni QEK
395
225
89
61
0
0
4
0
11

496
331
34
69
0
0
3
0
7

Gjilani
21
16
2
7
0
0
0
0
0

Mitrov.

385
235
28
62
2
0
5
0
20

Totali

66
44
30
18
2
0
2
0
11

Perqindja

3715
2233
386
424
14
1
58
1

100.00
60.11
10.39
11.41
0.38
0.03
1.56
0.03

176

4.74

Bazuar në këtë tabele, vërehet se ka vazhdim të rritjes së përqindjes së përdoruesve të
drogave në burgje.
Grafi numër 18, duhan pirja, alkooli dhe drogat ne burgje gjatë vitit 2017

Tabela numër 4, ecuria e duhanit, alkooli, drogave dhe HCV&HBV ne burgje ne periudhën 2014-2017
Ecuria e duhanpirjes, perdorimit te alkolit dhe drogave ne burgje ne periudhen 2014 - 2017

Nr Indicator

1
2
3
4
5

Numri i te vizituarve për herë të parë
Numri i duhangjinjeve
Numri i abuzuesve të alkooholit
Numri i abuzuesve të drogave
Rastet me Hepatitis

2014
n
4981
3084
375
289
19

%
100
62
7.5
5.8
0.4

2015
n
4355
2696
310
314
7

%
100
62
7.1
7.2
0.16

2016
n

%

2017
n

3899
2480
309
361
18

100
63.61
7.93
9.26
0.46

3715 100.00
2233 60.11
386 10.39
424 11.41
14
0.38

%

Duhan pirja në burgje gjatë katër viteve të fundit ka një rënie signifikante por asi numër ende
është shume i lartë ku mbi 60% e të burgosurve janë duhangjinjë.
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Grafi numër 19, ecuria e përqindjes se përdoruesve te duhanit ne katër vitet e fundit

Ecuria e përdorimit të alkoolit nga të burgosurit është në trend rritjeje të lehtë ndër katër vite
e fundit. Vetëm viti 2017 ka një rritje me të madhe përndryshe në vitet e mëparshme ka pasur
edhe zbritje të përqindjes së të burgosurve që përdorin alkoolin.
Grafi numër 20, ecuria e përqindjes se përdoruesve te alkoolit ne katër vitet e fundit

Mjaft shqetësuese është ecuria e përqindjes së të burgosurve që janë përdorues të drogave.
Nga viti 2014 kur përqindja ishte vetëm 5.8%, në vitin 2017 kjo përqindje është dyfishuar
duke arritur vlerën në 11.41%.
Sa i takon drogave në burgje ka program parandalimi, trajtimi, terapi zëvendësuese dhe
mbajtëse5.

5

Në kuadër të DShB-së ekziston Protokolli dhe procedurat për terapi zëvendësuese, mbajtëse me metadon dhe substituent të tjerë relevant.

Këto proceduar janë të aprovuara, stafi është i trajnuar dhe ka furnizime adekuate. ( referoju: Gjocaj M, Attempted suicide and suicide at
Kosovo`s Prisons; "UNIVERSI International Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment (ISSN:
1857-9450)" Volum 02- Issue 03, December 2016; UDC: 343.614:343.811-05(497.115););
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Grafi numër 21, ecuria e përqindjes se përdoruesve te drogave ne katër vitet e fundit

Sa i takon tri sëmundjeve specifike dhe ku te burgosurit karakterizohen si kategori e rreziku,
kemi pasur këtë ecuri:
 HBV dhe HCV 20 raste.
 TBC 1 rast te ardhura me infeksion (ka rënie te kësaj sëmundjeje).
 HIV/AIDS 2 raste.
 Nuk ka pasur asnjë epidemi gjate kësaj periudhe.
Grafi numër 22, TBC Hepatiti dhe HIV gjate kësaj periudhe

Sa i takon ecurisë së sëmundjeve te Tuberkulozit, HCV&HBV si dhe HIV infeksioneve,
gjatë periudhës 15 vjeçare (2003-2017, ka pasur një ecuri lineare pa rritje. Përjashtim bëjnë
vitet 2013 dhe 2014 kur kemi pasur 4 raste dhe janë përpunuar të gjitha rastet dhe kontaktet
që kane qene ne reaksion pozitiv por që janë trajtuar me kohe dhe është parandaluar përhapja
e epidemisë në burgje. Edhe këto sëmundje trajtohen sipas protokolleve nacionale me një
përkushtim më të madh si sëmundje që karakterizohen më ekspansion në burgje. Trajtimi i
tyre behet nga stafi i trajnuar. Lidhur me TBC dhe HBV&HCV kemi marrëveshje me OJQ
KEA për monitorimi, trajnim, trajtim dhe mbështetje profesionale gjithë përfshirëse. Të
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njëjtën gjë e kemi me QMPT Labirint për drogat dhe trajtimin e përdoruesve konform
protokolleve nacionale.
Natyrisht se për këto sëmundje qendër referente e kemi ShSKUK lidhur me diagnostifikim
dhe trajtim si dhe përshkrim të terapisë adekuate.
Vlen të përmendet se prevealnca e këtyre sëmundjeve te ne është ende e ulët në krahasim me
vendet e BE-së dhe Evropës Juglindore.
Grafi numër 23, ecuria e TBC, HBV&HCV dhe HIV gjate periudhës 2003-2017 në burgje

Grafi numër 24, ecuria e4HBV&HCV 4 gjate periudhës 2003-2017 në burgje
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II. Bashkëpunimi me institucionet e tjera në funksion të
ngritjes së cilësisë së shërbimeve
Integrimi i Departamentit Shëndetësor të Burgjeve në kuadër të Ministrisë së
Shëndetësisë









Është vazhduar integrimi i të gjitha shërbimeve shëndetësore dhe është duke u arritur
ofrimi i kujdesit shëndetësor ekuivalent për të burgosurit sikurse për qytetaret e tjerë.
Është duke vazhduar respektimi MM me IKSHPK, me ShSKUK për shërbime të
përbashkëta, përfshirë konsultantët, mbështetjen më kontratë dhe në funksionalizimin
e dhomave të sigurta dhe rasteve psikiatrike.
Ka ende vështirësi, përkundër përparimeve për funksionalizimin e dhomave të
sigurta.
Ne nga ana e jonë për këtë qellim kemi caktuar një infermiere e cila është duke i bërë
përcjelljen e të burgosurve të hospitalizuar dhe caktimin e terminëve të tyre në
funksion të zvogëlimit të humbjes së kohës, racionalizimit te daljeve dhe ofrimit të
shërbimit më të sakte dhe me kohë.
Në MSh ka pasur mbështetje të kënaqshme në lehtësimin e procedurave dhe
mbështetje të shërbimeve për DShbB-në.
Kemi pasur edhe mbështetje financiare nga MSh, gjegjësisht AFSh për blerje të
barërave dhe reagensëve.
Po ashtu kemi pasur mbështetje nga Divizioni Farmaceutik me dy kontigjente të
barërave në vlerë prej rreth 35,000.00€.

Buxheti dhe menaxhimi i tij








Për vitin 2017 është aprovuar buxheti prej 1,309,431.31€ (Paga dhe mëditje
1,027,431.31€, Mallra dhe shërbime 280,000.00 €, ndërsa Komunali 2,000.00 €).
Ky buxhet është zvogëluar nga MF pa asnjë shpjegim dhe nuk mjafton për shërbimet
shëndetësore te burgjeve.
Ne kemi planifikuar për shpenzim rreth 100 % te buxhetit te caktuar. I tere shpenzimi
ka shkuar sipas planifikimit. Mirëpo nuk kemi pasur mundësi të realizojmë këtë
shpenzim si pasojë e vonesave dhe zhagitjeve të pa arsyeshme të disa kontratave si
ajo e Tonerëve, DDD-se dhe e sigurimit të automjeteve. Edhe pse mjetet kanë qene të
planifikuara dhe zotuara. Këto mjete janë kthyer në suficit përkundër nevojës, planit
dhe proceduarve tona të përfunduara.
Kemi pasur mbështetje për disa aktivitete nga MSh, si barëra, komunali, shpenzime te
derivateve dhe vetura për funksionim adekuat në disa nën kode për të cilat nuk kemi
pasur mjete të mjaftueshme dhe pamundësi rialokimi, përkundër kërkesës sonë të bërë
me kohe si pasojë e vonesës në rishikim dhe mos zbatimit të kërkesës sonë nga MF
dhe shërbimet e caktuara të MSh-së.
Sa i takon buxhetit të vitit të ardhshëm, ai është aprovuar si 1,399,431 €. Në këtë
buxhet ka rritje të Mallrave dhe shërbimeve për 40,000€ dhe shtim në kapitale prej
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50,000€ të cilat p ashtu nuk mjaftojnë. Kemi ngecje në buxhet për paga dhe nuk është
planifikuar rrezikshmëria, përkundër ekzistimit të bazës ligjore për të si dhe nuk ka
rritje ne komunali, për shërbime të kësaj kategorie kemi pasur mbështetje nga MSh
për mbulimin e disa shërbimeve.
Me kohë kemi bërë planifikimi e rrjedhës së parasë, prokurimit dhe panin e
prokurimit.
Kemi përcjellë vazhdimisht ecurinë e buxhetit dhe shpenzimet.

III. Bashkëpunimi me institucionet e tjera ne vend dhe jashtë






Bashkëpunim të mirë dhe mirëkuptim kemi pasur edhe me Ministrinë e Drejtësisë.
Ka vazhduar bashkëpunimi i mirë më Shërbimin Korrektues të Kosovës (Drejtorinë
Qendrore dhe Drejtorët e burgjeve). Bashkëpunimi ka qenë korrekt profesional dhe i
dy anshëm. Fërkimet kanë qenë minimale dhe të tejkalueshme.
Bashkëpunimi ka ekzistuar edhe me Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial,
Ombudspersonin, Këshillin e Evropës dhe EULEX në funksion të harmonizimit te
shërbimeve duke rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe duke ruajtur
autonominë profesionale, përmes takimeve të përbashkëta, menaxhimit të rasteve
bashkërisht dhe harmonizimit të dokumentacioneve të punës dhe transferim te të
burgosurve.
Bashkëpunim kemi pasur edhe me OJQ-te interesuara për bashkëpunim. Në këtë
fushe jem të hapur që edhe në të ardhmen te bashkëpunojmë në mënyrë profesionale
dhe në dobi të shërbimit dhe shëndetit te të burgosurve. Këtë çështje e kemi shtjelluar
edhe te kaptina për monitoruesit e DShB-së.

IV. Monitorimi i cilësisë dhe ankesave te të burgosurve dhe
ndërmarrja e masave adekuate






Në kuadër të DShB-së kemi funksionalizuar kutitë e ankesave për shërbime
shëndetësore në të gjitha burgjet. Kemi themeluar dhe funksionalizuar Komisionin e
ankesave i cili i viziton në mënyrë periodike këto kuti, merr ankesa nga të burgosurit,
familjarët, avokatët dhe në forma të tjera dhe i shqyrton ato deri në përfundim të
procesit.
Gjate kësaj periudhe janë shqyrtuar te gjitha ankesat e te burgosurve ne dy forma; nga
komisioni i ankesave dhe nga komisioni multidisciplinar i themeluar bashkërisht me
ShKK.
Këto komisione kanë dhënë rezultatet e vete duke zvogëluar numrin e ankesave dhe
njëherësh duke evidentuar mangësitë në funksionim të sistemeve në funksion te
përmirësimit të tyre.
Janë shqyrtuar gjithsejtë 32 ankesa te të burgosurve te marra qofte ne kutitë e
ankesave qofte nga ankesat përmes mekanizmave te tjerë (32 – në Dubrave, 2 në
BSL, 3 ankesa dhe 1 falënderim.
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Kemi pasur një numër te madh te kërkesave te të burgosurve për dokumente
shëndetësore dhe raporte, nga këto janë dhënë 10 përgjigje, raporte shëndetësore të
burgosurve; dy përgjigje për Gjykatat, dy përgjigje për Ombudspersonin;
Dy raste i kemi trajtuar përmes Bordit për Trajtim jashtë institucioneve publike dhe
MSh ka mbuluar të gjitha shërbimet e tyre.
Është themeluar dhe ka funksionuar Komisioni etik i DShB-se dhe ka shqyrtuar dy
raste të adresuara.
Ka funksionuar edhe komisioni disiplinor i cili ka ndikuar në shqyrtimin e rasteve
individuale te keqfunksionimit apo dyshimit në neglizhencë në punë të prezantuara
me lartë.

V. Implementimi i Sistemit Informativ Shëndetësor në burgje


Implementimi i SISh në burgje është ende i pa kompletuar. Përkundër asaj se ia kemi
vendos obligim vetes për funksionalizim të plotë, ende nuk kemi arritur ta
funksionalizojme plotësisht:
1) Se pari, ka mungese rrjeti në disa institucione dhe përkundër përpjekjeve me
ShKK dhe MAP, ende ka institucione pa rrjet (Dubrava), ndërsa në institucionet e
tjera rrjeti është i dobët.
2) Se dyti, si pasojë e rrjetit, edhe stafi ka qenë jo insistues që të shfrytëzoj
momentet e punës së rrjetit.
3) Se treti, edhe mbështetja e SISh ka qenë e limituar dhe jo mbështetës në
realizimin e projektit duke mos qenë të gatshëm për të mbështetur stafin në
vendin e punës gjegjësisht ne kërkesat dhe vështirësitë e tyre.
4) Se katërti, projekti edhe ashtu nuk na ka ofruar ndonjë dobi ose përfitim në
përpunimin e te dhënave, edhe kur kemi pasur nevoje,
5) Se pesti, softueri nuk është kompatibil me specifikat e burgjeve përkundër
kërkesës sonë dhe insistimit si në draftim të projektit edhe në fazën e
implementimit.

VI. Përpilimi dhe harmonizimi me BE i protokolleve dhe
proceduarve të DShB
Përpilimi dhe përfundimi i dokumentacionit legjislativ dhe procedurave të punës




Kemi vazhduar Projektin me Këshillin e Evropës për Protokolle, proceduara dhe të
drejta të njeriut. Ky projekt shtrihet edhe në fushën e korrektimit, ombudspersonit dhe
shërbimit sprovues.
Lanësimi i projektit është bere me 07 Nëntor 2016 dhe ka vazhduar gjate këtij viti me
intensitet të shtuar.
Jemi anëtar të Komitetit Drejtues të Projektit.
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Përpos të tjerash, ne këtë projekt deri me tani ka pasur këto zhvillime:
Ka përfunduar faza e Projektit me Këshillin e Evropës lidhur me Harmonizimin e
procedurave të Punës së DShB me ato të Këshillit të Evropës.
Punëtoria e fundit e mbajtur me 28 dhe 29 qershor ka përfunduar me harmonizimin e
të gjitha procedurave të punës nga grupi punues i DSHB dhe atij të Ekspertëve të
Këshillit të Evropës gjë që është konfirmuar.
Janë harmonizuar edhe dokumentet e tjera të punës si me Procedurat e Harmonizuara
të punës gjatë një punëtorie dy ditorë më stafin shëndetësor dhe korrektues të
burgjeve, grupet punuese, ekspertet e Këshillit të Evropës etj.
Janë proceduar për zbatim të harmonizuara dhe të aprovuara këto dokumente:
1. Procedurat e punës (12 procedura),
2. Menaxhimi i indikatorëve specifik në burgje (5 indikatorë)
3. Menaxhimi i barërave në burgje (3procedura)
4. Përshkrimi i detyrave të punës (38 pozitat ekzistuese te DShB),
5. Proceduarat e trajtimit me Terapi Mbajtëse në burgje,
6. Kriteret për hapësira dhe pajisje ne DShB sipas kritereve vendore dhe në
harmoni me ato të KE.
Është duke vazhduar faza tjetër me trajnimin e stafit lidhur me këto procedura.
Janë krijuar 5 grupe punuese për trajnim dhe implementim te këtyre çështjeve:
1. Grupi punues për PSO
2. Grupi punues për çështje etike
3. Grupi punues për sëmundjet infektive
4. Grupi punues për programet e trajnimeve
5. Grupi punues për Shëndetin Mendor
Kanë përfunduar trajnimi i trajnerëve për Praktikat Standarde të Veprimit dhe atij për
sëmundje infektive. Trajnimet e tjera të trajnerëve veç janë aprovuar dhe janë të
parapara në fillim të vitit 2018.
Është realizuar edhe një vizite studimore, organizuar nga KE në Danimark nga stafi
shëndetësor i Burgjeve dhe përfaqësuesi nga MSh.
Është duke u bërë monitorimi i implementimit të këtyre indikatorëve dhe
procedurave.
Me fillimin e zbatimit në praktikë të akteve nënligjore dhe procedurave të punës janë
plotësuar detyrimet të cilat dalin nga UA05/2014 i QRK sa i takon çështjes së
legjislacionit dhe procedurave.
Harmonizimi i procedurave të punës është realizuar duke iu falënderuar Zyrës së
Këshillit të Evropës në Kosovë, përmes mbështetjes së jashtëzakonshme, fondeve,
përzgjedhjes së ekspertëve te dalluar si dhe mundësisë që të arrijmë standarde
ndërkombëtare në këtë faze kur në kemi bërë transferin nga MD ne MSh dhe kemi
instaluar praktikë të re në Evropën Juglindore në dobi të funksionalizimit të
shëndetësisë së pavarur dhe profesionale në burgje.
Harmonizimi i procedurave të punës dhe akteve tjera të punës me ato të Këshillit të
Evropës dhe OBSH-së është e arritura më e madhe e një vendi, në aspektin e
shëndetësisë në burgje. Duke qenë se jemi vendi i vetëm ne Evropë që kemi bërë një
transfer të plotë, të tillë dhe kemi harmoziuar këto procedura, tani jemi nën
mbikëqyrjen e KE-së në funksion të marrjes si shembull për shtetet e tjera të rajonit.
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Kjo na ka shtyrë që edhe më shumë të angazhohemi në zbatimin e tyre dhe në këtë
formë ngritjen e cilësisë së shërbimeve më procedura të standardizuara si për punë
ashtu edhe për monitorues dhe tërë kjo në dobi të shëndetit të pacientit, kushteve më
të mira për punë, unifikim të procedurave dhe rritje të dinjitetit profesional, human
dhe ligjor të stafit mjekësor.
Si pasojë e mosnjohjes, gjegjësisht mos publikimit të specifikave dhe procedurave të
punës të shëndetësisë në burgje nga institucionet e tjera të vendit, kemi pasur edhe
reagime jo adekuate deri te pezullimet nga puna, hapje të procedurave nga ana e
policisë për shkak të ankesave te të burgosurve për çështje inekzistente dhe e
personave më çrregullime mendore. Këto na kanë sjell edhe humbje kohe e edhe
shqetësim të stafit.
Të gjitha këto procedura janë botuar. Një botim vetëm me procedura në tri gjuhët
është bërë nga Këshilli i Evropës dhe një botim më procedura dhe të gjitha
dokumentet e tjera relevante janë botuar dhe shpërndarë për secilin pjesëtar të stafit
në funksion të përditësimit të procedurave gjatë punës.
Në mbështetje nga LUX Dev, është mbajtur një punëtori më pjesëmarrje te të gjithë
monitoruesve dhe inspektorateve dhe stafit menaxhues të NjShB-ve si dhe
përfaqësues të MSh-së dhe grupeve punuese. Kjo punëtori ka pasur për qëllim
njoftimin dhe standardizimin e metodave inspektuese dhe matshmërinë e
inspektimeve, raporteve, cilësisë dhe të arriturave. Me këtë akt është arritur që vlera
matëse e inspektimeve të jetë unike dhe e njëjtë për të gjitha në funksion të shmangies
së vlerësimeve të ndryshme për të njëjtat çështje pa pasur standarde krahasuese dhe
matëse.
Ka përfunduar edhe trajnimi lidhur me parandalimin e vetëvrasjeve në burgje e cila
është shtjelluar më lartë.
Ka përfunduar trajnimi i tërë stafit lidhur me ndihmën e pare dhe ky trajnim është
certifikuar nga BEVM dhe është bërë furnizimi i të gjitha NjShB me pajisje të
nevojshëm për ndihmë të parë. Secila ambulance e burgut nder të tjera ka Defibrilator
dhe secili pjesëtar i stafit mjekësor është trajnuar për përdorimin e tij.
Kemi kërkuar që ky proces të mbikëqyret nga Zyra e Avokatit të Popullit, gjegjësisht
Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës në kuadër të këtij institucioni,
KMLDNJ-së dhe Organizatave të tjera të interesuar dhe të cilat shprehin interesim për
këtë çështje përmes procedurave të rregullta të parapara me rregulloret e punës në
fuqi.

VII. Vështirësitë dhe mangësitë
1. Mungesa e Institucionit për Trajtimin e Personave me Nevoja te Veçanta ne Burgun e
Dubraves si pjesë e parapare me Ligjin për Shëndetësi. Është dorëzuar projekti edhe në
IPA dhe është prezantuar para donatorëve..
2. Mangësitë në sektorin publik shëndetësor të reflektuar në vështirësitë e menaxhimit të
rasteve. Mungesat e disa pajisjeve për intervenime dhe diagnostifikim. Mungesat e disa
barërave të nivelit dytësor dhe tretësor specifike për të cilat po kemi vështirësi në
30

menaxhimin e rasteve dhe zhvillimin e proceduravee për ato barëra e të cilat as ne nuk po
kemi mundësi ti kemi.
3. Funksionalizimi i plotë i dhomave të sigurta në QKUK si pasojë e mungesës së stafit nga
ana e ShSKUK.
4. Dëmtimet fizike te objekteve te banimit ne burgje dhe po ashtu ato ne ambulanca dhe
stacionar si dhe mirëmbajtja dhe renovimi i tyre po shkaktojnë vështirësi në cilësinë e
shërbimeve shëndetësore.
5. Vonesat në implementimin e rrezikshmërisë së stafit e cila do të kompensonte në një
formë punën specifike dhe me presione si dhe rrezikun permanent.
6. Stafi jo i mjaftueshëm për mbulimin e te gjitha shërbimeve te domosdoshme. Ne kemi
kërkuar në planet dhe projeksionet e buxhetit për vitin 2017, 2018 dhe 2019 qe të na
shtohet numri i stafit ne vazhdimësi, mirëpo në ligjin për buxhetin dhe projeksionet për
vitet e ardhshme kjo çështje nuk është paraparë.
a. Vështirësi te mëdha te mbulimit te përhershëm te dy institucioneve me shërbim
infermierie 24 orësh. Me ligjin për buxhet, ne kemi 122 pozita të cilat nuk mjaftojnë.
b. Mungese e psikologeve për të mbuluar shëndetin mendor dhe parandalimin e
vetëvrasjeve.
c. Me refuzimin e kërkesës për shtim të numrit të stafit, ne nuk kemi mundësi te
mbulojmë katër (4) institucione me psikolog, (Smrekovnice, Peje, Prishtine dhe
Mitrovice). Kjo na vështirëson jashtëzakonisht punën ne parandalimin e vetëvrasjeve.
Në këto institucione kemi angazhuar psikiatër konsultant por kjo është e pa
mjaftueshme. Ne kemi nevojë edhe për tre (3) psikolog të tjerë për Dubrave, Lipjan
për qendrën për të mitur në Lipjan.
7. Buxheti jo i mjaftueshëm dhe i reduktuar. Ne nuk kemi buxhet te mjaftueshëm per të
mbuluar të gjitha nevojat për shërbime, mallra, komunali dhe staf.
8. Rrezikshmëria refuzohet përkundër bazës ligjore dhe disponueshmerise së mjeteve
9. Pamundësia për të pajisur burgjet me mjete të reja diagnostikuese dhe trajtuese si pasojë
e mos ndarjes së buxhetit për kapitale për kodin e DShB.
10. Pamundësia e futjes së pagës baze në formular te MF, ndryshimi i koeficienteve
përkundër nevojave dhe kontratave dhe mënyra rigide e trajtimit të pagave dhe buxhetit.
11. Masa monetare për shërbime dhe mallra është zvogëluar në vend që të harmonizohet me
nevojat dhe numrin e stafit. Bazuar ne vet rregulloren e MF ku një punëtor ka 4000€
shërbime dhe mallra, qe për DShB do të ishte minimale 488,000.00€ me çka do të
mbuloheshin të gjitha shërbimet, përfshirë barërat, pajisjet, DDD, furnizimet për zyre,
karburante dhe të gjitha kategoritë e tjera të parapara në formularë, neve na janë aprovuar
nga 290,000.00€ sa kishim me pare, vetëm 270,000.00€ (qe i bie 218,000.00€ me pak se
minimumi sipas kriterit te vet MF).
12. Neglizhenca dhe zhagitjet e proceduravee te prokurimit ne MSh. Po ashtu tërë këtyre
vlenë të i shtohen edhe disa pengesa administrative të prokurimit, zhagitje të procedurave
e deri në rishpallje, shpesh sipas neve pa arsye, anulim, disa vonesa në pagesa të cilat e
rendojnë edhe më shumë situatën dhe pamundësojnë implementimin e UA 05/2014 te
QRK dhe respektimin e të gjitha standardeve të OBSh-së dhe KE-së, Rregullave
Evropiane të Burgjeve dhe ngritjen e cilësisë. Shpesh herë nuk po kuptohet saktë
specifika dhe puna e DShB duke dhënë përgjigje dhe zhvilluar procedura pa vonesë.
13. Vonesat dhe mos realizimi i tenderëve për toner dhe pajisje të zyrës po ashtu ka
shkaktuar çrregullime në funksionim.
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14. Mungesa e dy autoambulancave për transportin e të burgosurve në nevojë. Ne kemi
vetëm një autoambulance transportuese e amortizuar në Dubrave. Me QKMF në
Podujevë kemi arritur marrëveshje për mbështetje në rast nevoje por kjo marrëveshje dhe
formë nuk është shume e përshtatshme.
15. Mungesa e veturave për të kryer shërbime mbështetëse. Përkundër asaj se një veturë të
përdorur e kemi marre nga MSh, një nga MD dhe një nga Departamenti i Mjekësisë
Ligjore, në kemi nevoje për së paku edhe dy vetura. Veturat ekzistuese janë të amortizuar
dhe po kanë prishje të shpeshta dhe shpenzime për servisime po ashtu. Madje kemi pasur
edhe pengesa në regjistrimin e tyre për shkak të procedurave të prokurimit dhe disa nga
këto vetura janë të pa regjistruara.

VIII. Synimet
1. Krijimi i kushteve adekuate te favorshme për stafin mjekësor për pune në burgje konform
UA 05/2014 dhe Rekomandimeve te Këshillit të Evropës, rregullave Evropiane të
Burgjeve dhe Udhërrëfyesve te OBSh-së.
2. Ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në burgje dhe qëndrueshmëria e saj përmes
trajnimeve, monitorimeve dhe krijimit të kushteve për shërbime cilësore.
3. Zvogëlimi aq sa është e mundur e referimeve te të burgosurve për trajtim jashtë burgjeve
duke ofruar shërbime sa më të shumta dhe me cilësore brenda NjShB-ve.
4. Implementimi i plotë i protokolleve, procedurave, hapësirave te punës dhe pajisjeve për
pune në Njësitë shëndetësore të burgjeve konform standardeve të BE në funksion të
përgatitjes për integrim në BE.
5. Implementimi i SISh ne tërësi dhe krijimin e shërbimit për menaxhimin e SISh dhe
përpunimin e te dhënave duke mirëmbajtur edhe rrjetin dhe pajisjet ne kuadër te DShB
6. Transparenca në vazhdimësi e punëve dhe aktiviteteve në raport me institucionet
relevante duke vazhduar publikimin e të gjitha aktiviteteve në web faqe të MSh-së.
Link: http://msh-ks.org/departamentet/departamenti-per-shendetesine-ne-burgje/
7. Vazhdimi i pa ndërprerë i projektit për shërbime 24 orësh në të gjitha NjShB -të
8. Kyçja e DShB në telemjekësi në te tria stacionaret.
9. Vazhdimi i bashkëpunimit të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë në të gjitha fushat si dhe
bashkëpunimi me Organizatat tjera qeveritare, joqeveritare, lokale dhe ndërkombëtare që
merren me shëndetësi në përgjithësi përmes MM precize, profesionale dhe të profilizuara
sipas UA 05/2014 të QRK mbi funksionimin e shërbimeve shëndetësore në burgje.
10. Vazhdimi i furnizimit të qëndrueshëm në të gjitha institucionet me barëra dhe material
mjekësor.
11. Monitorimi i vazhdueshëm i kushteve higjienike sanitare në të gjitha institucionet
korrektuese dhe kujdesi higjienik e sanitar i përhershëm përmes DDD dhe formave tjera
higjienike si dhe ngritjen e njohurive mbi rëndësinë e higjienës personale në burgje.
12. Themelimin e Institucionit për Trajtimin e Personave me Nevoja të Veçanta
13. Mirëmbajtja dhe funksionimi i dhomave të sigurta në Spitale të Përgjithshme dhe në
QKUK.
14. Përcjellja e vazhdueshme dhe respektimi i të drejtave të njeriut përmes mekanizmave
institucional stabil dhe të përhershëm.
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15. Bashkëpunimi dhe trajnimi specifik i organeve monitoruese të shërbimeve shëndetësore
ne burgje përmes trajnimit adekuat, profilizimit dhe ndikimit në ngritjen e cilësisë së
shërbimeve.
16. Bashkëpunimi më i madh shërbimeve të tjera të MSh-së në funksion të integrimit të plotë
të shërbimeve në kuadër të sistemit shëndetësor publik. Tejkalimi i neglizhencave dhe
arritjen e synimit që shërbimet e MSh-së të kuptojnë më shumë specifikat dhe rëndësinë e
plotësimit të shërbimeve shëndetësore në burgje përmes mbështetjes së vazhdueshme në
çdo sferë.
17. Integrimi i Shërbimeve Shëndetësore të Burgjeve në kuadër të Fondit për Sigurime
shëndetësore, sipas ligjit.
18. Ndryshimi i Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale të Kosovës në funksion të disa
plotësim ndryshimeve dhe futjen e këtyre çështjeve siç janë; inkompatibiliteti për burg,
ndërprerja e dënimit për shkaqe shëndetësore dhe limitimi i moshës për kryerje të
dënimit.

IX. SHTOJCAT
Të bashkangjitur keni edhe:
1. Planin e punës së DShB për vitin 2018
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