Raporti i Punës së Departamentit Shendetesor të Burgjeve për vitin 2021
Objektiva

Rritja e
vazhdueshme e
cilësisë se
1
kujdesit
shëndetësor

Aktivitetet

Raportimi per
realizim

Afati Kohor

Treguesi i matjes

Kosto finaciare

Departamentet
e përfshira

Ndërlidhja me
dokumentet
strategjike

1

Trajnimi ne Emergjence, kardiologji dhe
psikiatri

Nuk është
realizuar

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i
pjesëmarrësve në
trajnim;

Nuk ka kosto
buxhetore;

Spitalet e
Pergjithshme
dhe Klinika
Emergjente

Strategjia
Sektoriale e
MSh-së;

2

Trajnimi ne bashkëpunim me Shëndetin
Parësor ne tri module

Nuk është
realizuar

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i
trajnimeve të
organizuara;

Nuk ka kosto
buxhetore;

QKMF

Strategjia
Sektoriale e
MSh-së;

3

Vazhdimi i trajnimeve të akredituara për
rilicencim të stafit;

Kanë vazhduar
sips planit te
odave

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i
pjesëmarrësve në
trajnim;

Nuk ka kosto
buxhetore;

OPSh

Ligji per
OPSh

4

Krijimi i kushteve për aplikim të
njohurive dhe të arriturave me të reja
shkencore;

Mbajtje e
trajnimeve dhe
munësim për
pjesmarrje në
konferenca

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i ankesave
(zvogëlimi);

Donacion

OPSh

UA 05/2014
i QRK

5

Monitorimi i vazhdueshem i ankesave te
te burgosurve dhe përshtatja sipas
praktikave me te mira.

Është funksionale
dhe duke u
zbatura

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i ankesave
(zvogëlimi);

Donacion

QKRMT

Rekomandim
et e KE

6

Ri trajnimi i stafit në protokollet për
menaxhimin e indikatorëve specifik në
burgje (lëndime, vetëlëndime, tentim
vetëvrasjeje etj).

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i ankesave
(zvogëlimi);

Donacion

QKRMT

Protokolli i
Stambollit

7

Raportimi periodik, i rregullt,
monitorimi, parandalimi dhe trajtimi i
sëmundjeve jo infektive, infektive, dhe
epidemive eventuale.

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Kostoja e
perfshitre ne paga
dhe meditje

DShB

UA 05/2014
i QRK

8

Monitorimi dhe trajtimi i disa
indikatorëve specifik ne burgje; vete
lëndimet, lëndimet trupore, abuzimet
seksuale, tentim vetëvrasjet, grevat e
urisë, vetmit dhe vdekjet.

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Kostoja e
Tërë vitin, në Numri i ratseve
perfshitre ne paga
vazhdimësi & % e raportimit
dhe meditje

DShB

UA 05/2014
i QRK

9

HIV/AIDS, TBC, HCV, HBV dhe drogat
Ne vazhdimesi,
- Parandalimi, edukimi shëndetësor,
sipas planit
trajtimi dhe rehabilitimi;

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i rasteve

Kostoja e
perfshitre ne paga
dhe meditje

DShB &
IKShPK

Ligji i
semundejve
infektive

Kane vazhduar
trajtimet sipas
planit te
perbashket

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Numri i
trajnimeve &
%stafit te
perfshire

Kostoja e
perfshitre ne paga
dhe meditje

DShB &
IPFK

UA 05/2014
i QRK

Deri ne
themelim

Themelimi i
institucionit

Nuk ka buxhet,
kerkesa per
Donacion

MSh & MD

Ligji per
shendetesi

Tërë vitin, në
vazhdimësi

Kualiteti i
sherbimeve

Buxhet i ShKK

DShB &
ShSKUK &
ShKK

UA 05/2014
i QRK

10 Trajtimet psikiatrike dhe psikologjike,

Vazhdimi i përpjekjeve për themelimin
11 Institucionit për trajtimin e personave me Në proces
nevoja të veçanta ne Dubrave.

Ofrimi i
shërbimeve
kualitative dhe
2
kuantitative
specifike për
burgje;

Mirëmbajtja e dhomave te sigurta ne
12
kuadër të ShSKUK.

Ne vazhdimesi,
sipas planit

% e raportimit

shërbimeve
kualitative dhe
2
kuantitative
specifike për
burgje;
Aktivitete shtese te domosdoshme:
1. Vizita sistematike mujore e
domosdoshme,
2. Aplikimi i testeve psikologjike (1+2+3),
3. Analiza e gjakut për te gjithë të
burgosurit, një herë në vit
4. Analiza e gjakut për të paraburgosurit
sipas indikacioneve,
5. Analiza e gjakut, specifike për
përdorues të barërave psikotrope, një herë
në vit,
6. Vizite sistematike stomatologjike për të
13
gjithë të burgosurit, 1 herë në vit,
7. PAPA testi 1 here ne vit,
8. Kontrolle gjinekologjike sistematike, 2
herë në vit,
9. Kontrolle parandaluese e mamave,
mamografia, 1 herë në vit,
10. Kontrolle parandaluese për TBC 1
herë ne vit,
11. Vazhdimi i Screening për TBC ne
Dubravë, RTG të mushkërive për të
gjithë, projekt;

Jane bere te gjitha
sipas planit dhe te
paraqitura ne
planin narrativ me
vlera.

Implementimi i UA 05/2014 i QRK në
tërësi duke bërë integrimin e
Ne vazhdimesi,
14 vazhdueshëm te të gjitha shërbimeve duke
sipas planit
ofruar kujdes shëndetësor të vazhdueshëm
dhe ekuivalent me qytetarët e tjerë.

Integrimi i
plotë i
Departamentit

Sipas planit per
Buxheti nga
% e perfshirjes se
secilin
M&Sh per barera
te burgourve ne
indikator /
dhe reagensa:
keto aktivitete
aktivitet
35,000.00 Euro

DShB

UA 05/2014
i QRK

Raportet
I perfshirë në
Në vazhdimësi; monitoruese dhe
buxhetin e DShB
numri I ankesave

DShB &
MSh;

UA 05/2014
i QRK;

Në vazhdimësi;

Hapesirat e
vleresuara nga
MSh;

Buxhgeti i ShKK;

Aplikimi i rregulloreve dhe proceduarve Duke u zbatuar, ne
16 të tjera të MSh-së pa e cenuar specifikën e proces, ka veshtiresi Në vazhdimësi;
te vogla
shërbimit dhe njësive;

Numri i
proceduarve te
zbatuara

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

MSh &
DShB;

LSh & UA
05/2014 i
QRK;

Trajtimi ekuivalent i pagave dhe
mëditjeve, shtesave dhe implementimi i
17
Kontratës Kolektive edhe për staf të
DShB;

Zbatimi i UA
05/2014 &
Kontrates
Sektoriale dhe
Ligjit te pagave

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

MSh & MF;

UA 05/2014
i QRK;

MSh;

UA 05/2014
i QRK;

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

MSh & MF;

Ligji i
Buxhetit

15
Integrimi i
plotë i
Departamentit
Shëndetësor të
Burgjeve në
kuadër të
3
Mekanizmave
Funksional dhe
profesional të
Ministrisë së
Shëndetësisë;

18

Duke u zbatuar, ne
harmoni edhe me
ShKK

Nuk eshte perfshire
specifika e stafit ne Në vazhdimësi;
ligjin e pagave

Ne vazhdimesi,
Ndarja e Specializimeve për staf të DShB;
sipas planit

%e
I perfshirë në
Në vazhdimësi; specializimeve të
buxhetin e DShB;
ndar;
Numri i te
punesuarve

UA 05/2014
DShB, MSh,
i QRK;& UA
ShKK;
i MSh;

19 Rritja e numrit te stafit për 5 pozita

Nuk është
realizuar

Në tremujorin
e parë të vitit;

Trajnimi në vazhdimësi i stafit për
zbatimin praktik të protokolleve dhe
20
proceduarve të punës së DShB në
bashkëpunim me Këshillin e Evropës.

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Në vazhdimësi, Numri i stafit të
gjatë tërë vitit;
trajnuar

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB &
MSh

UA 05/2014
i QRK;

Trajnimi i stafit për implementimin e
akteve ligjore;

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Në vazhdimësi, Numri i stafit të
gjatë tërë vitit;
trajnuar

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB &
MSh

UA 05/2014
i QRK;

21
Zbatimi i
dokumentacionit
4
specifik dhe
proceduarve te
punës;

Aplikimi i standardeve për hapësira dhe
pajisje të MSh-së në NjShB;

Zbatimi i
dokumentacionit
4
specifik dhe
proceduarve te
punës;

Trajnimi i stafit për zbatimin e strategjisë
Ne vazhdimesi,
22 sektoriale dhe protokolleve klinike ne
sipas planit
njësitë shëndetësore të burgjeve.
Integrimi i plote dhe i vazhdueshëm i
DShB ne kuadër te organizmave relevante
23
ne Rrjetin e OBSH-së për shëndetësi në
burgje të Evropës.
Bashkëpunimi me ShKK sa i takon
çështjeve të përbashkëta dhe mënyrat e
24
menaxhimit të çështjeve të sigurisë në
ambulanca dhe lidhur me to;

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Në vazhdimësi;

Numri i
kontakteve dhe
formave të
bashkëpunimit;

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Në vazhdimësi;

Zvogëlimi i
çështjeve te
diskutueshme;

Donacion

DShB &
MSh

Strategjia
Sektoriale e
MSh-së;

Donacion nga
OBSh dhe Buxheti
i DSh;

DShB &
OBSh;

UA 05/2014
i QRK;

Donacion

DShB &
ShKK;

UA 05/2014
i QRK;

25

Shërbim infermierie 24 ore ne te gjitha
NjShB dhe ne thirrje për mjeket.

I plotë sipas planit Në vazhdimësi;

%e
I perfshirë në
mbulueshmërisë; buxhetin e DShB;

DShB &
NjShB;

UA 05/2014
i QRK;

26

Shërbimi mjekësor 24 në stacionarin e
Burgut të Dubravës.

I plotë sipas planit Në vazhdimësi;

%e
I perfshirë në
mbulueshmërisë; ;buxhetin e DShB

DShB &
NjShB;

UA 05/2014
i QRK;

Ofrimi i shërbimeve konsultative
I perfshirë në
spcialistike te përcaktuara ne UA 05/2014
%e
27
buxhetin e DShB I plotë sipas planit Në vazhdimësi;
sipas lemive dhe NJShB –ve dhe shtimi i
mbulueshmërisë;
36,0000.00E
tyre sipas kërkesës dhe nevojës.

DShB &
MSh;

UA 05/2014
i QRK;

DShB &
MSh;

UA 05/2014
i QRK; &
Strategjia
Sektoriale e
MSh-së;

Aplikimi i plotë i proceduarve, formave
administrative, formave te trajtimit dhe
28
mënyrën e referimit sikurse sistemi
shëndetësor publik.

Kujdesi
shëndetësor
ekuivalent dhe i
5
vazhdueshëm
për të gjithë të

Në vazhdimësi, Numri i stafit të
gjatë tërë vitit;
trajnuar

I plotë sipas planit
me ndryshime ne Në vazhdimësi;
specifika

Numri i
procedurave te
aplikuara;

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

Implementimi i plote i menaxhimit
Kujdesi
elektronik te dosjeve mjekësore, dosjeve te
shëndetësor
29
Ende jo, ne pritje
stafit dhe menaxhimin e barërave përmes
ekuivalent dhe i
5
SISh.
vazhdueshëm
për të gjithë të
burgosurit;
30

Vazhdimi i bashkëpunimit me
Ombudspersonin dhe mekanizmat e tij;

Në vazhdimësi;

I plotë sipas planit Në vazhdimësi;

Vazhdimi i bashkëpunimit me inspektorët
farmaceutik, shëndetësor dhe sanitar dhe
monitoruesve te tjerë për inspektimin e
31 shërbimeve shëndetësorë ne burgje
I plotë sipas planit Në vazhdimësi;
konform specifikave dhe akteve ligjore,
nënligjore dhe protokolleve specifike te
punës.
Implementimi i marrëveshjeve te
bashkëpunimit me OJQ-të; KEA dhe
Labirint si dhe mundësimin e aplikimit të
32 marrëveshjeve të tjera në funksion të
I plotë sipas planit Në vazhdimësi;
ngritjes së cilësisë së shërbimeve
shëndetësore në burgje ekuivalente ato
publike dhe transparente.

%e
I perfshirë në
mbulueshmërisë; buxhetin e DShB;

DShB &
MSh;

UA 05/2014
i QRK; &
Strategjia
Sektoriale e
MSh-së;

Numri i rasteve
të zgjidhura

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB &
IAP;

UA 05/2014
i QRK; &
Ligji i IAP;

Numri i rasteve
të shqyrtuar;

UA 05/2014
I perfshirë në
DShB &
i QRK; &
buxhetin e DShB; Monitoruesit;
Ligji per
Inpektoratet;

Numri i
aktiviteteve te
perbashketa;

DShB dhe
UA 05/2014
OJQ që kane
I perfshirë në
i QRK; &
MM dhe ato
buxhetin e DShB;
MM me OJQqë mund të
të;
ken;

Furnizimi me barëra dhe material
33 mjekësor për të gjitha institucionet në
mënyrë të vazhdueshme, periodike;

I plotë sipas planit Në vazhdimësi;

Numri i rasteve
të pa mbuluara
me barera!

Buxheti I
planifikuar 157,900.00 E

Monitorimi i vazhdueshëm i shpenzimeve
34 përmes vizitave dhe sistemit elektronik si I plotë sipas planit Në vazhdimësi;
dhe monitorimi i mënyrës së përshkrimit;

sasia e skaduar
dhe procesi i
asgjesimit;

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB & IF;

UA 05/2014
i QRK;

Kontrolli kualitativ i barërave dhe
produkteve medicinale që jepen në burgje,
35
I plotë sipas planit Në vazhdimësi;
duke përfshirë edhe ato që i sjellin
familjaret me kërkesën e të burgosurve;

Numri i
parregullsive të
gjetura

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB & IF;

UA 05/2014
i QRK;

DShB &
MSh;

UA 05/2014
i QRK;

DShB &
ShSKU;

UA 05/2014
i QRK;

DShB &
FSSh;

UA 05/2014
i QRK &
Ligji i
Sigurimeve
Shendetesore;

Kujdesi
farmaceutik për
%e
të gjithë të
Mirëmbajtja dhe menaxhimi i kontratave
mbulueshmerise
I perfshirë në
burgosurit falas 36 për furnizime ne mënyrë të vazhdueshme, I plotë sipas planit Në vazhdimësi; me kontrtata dhe
buxhetin e DShB;
sipas LESPK
pa ndërprerje dhe me kohë;
mungesat e
6
barervae
dhe Ligjit për
Revidimi i vazhdueshëm i listës së
Shëndetësi në
aktivitetin e
barërave konform zhvillimeve shkencore
Kosove dhe
Çdo të tretin
ndermarre,
I perfshirë në
Ne vazhdimesi,
rregulloreve të 37 dhe nevojave sipas gjendjes
sipas planit
vit;
produktin final, buxhetin e DShB;
epidemiologjike si dhe listës esenciale të
AKPM-së;
listen;
MSh-së;
Ndërlidhja me Fondin e Sigurimeve
Shëndetësore - FFSh lidhur me
38
rimbursimin dhe shërbimet e tjera në
institucionet publike për të burgosurit.

Në pritje, kemi
dhënë inputet
tona

Në vazhdimësi;

Veprimet e
ndermarra;

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

UA 05/2014
DShB & OE; i QRK; &
LESPK;

Garantimi i furnizimit me barëra dhe
39 material mjekësor të qëndrueshëm dhe në
vazhdimësi;

I plotë sipas planit Në vazhdimësi;

40 Asgjësimi i barërave me afat te skaduar;

I vonuar, në
mungesë të
procedurës

Monitorimi i vazhdueshëm i kushteve
41 higjienike sanitare te punëtoreve dhe
burgjeve.
Mostrimi i vazhdueshme i shujtave të
ushqimit për çdo ditë dhe ruajtja e tyre
42
për 72 ore; evidentimi i kontrollit në
protokoll te veçanet.

43
7. Mbajtja dhe
monitorimi ne
nivel të lartë te
kushteve
7
higjienike
sanitare në
burgje;

Pajisja me libreza sanitare për punëtor
shëndetësor (1 herë në vit);

Aplikimi i masave kundër epidemike dhe
DDD nëpër të gjitha burgjet (2 herë në
vit te gjitha hapësirat e brendshme dhe të
44 jashtme, 4 herë ne vit të gjitha
ambulancat dhe kuzhinat, sipas kontratës
si dhe nevojave bazuar në gjendjen
epidemiologjike në vend dhe në burgje).

%e
I perfshirë në
mbulueshmerise; buxhetin e DShB;

DShB &
MSh;

UA 05/2014
i QRK; &
LESPK;

Sasia e skaduar
dhe procesi i
asgjesimit;

I perfshirë në
buxhetin e DShB
deri ne
20,000.00E

DShB &
MSh &
MMPH;

Ligji mbi
mbeturinat;

I plotë sipas planit Në vazhdimësi;

Evidencat në
protokoll të
monitorimeve;

I perfshirë në
buxhetin e DShB

DShB;

UA 05/2014
i QRK; &
LESPK;

I plotë sipas planit Në vazhdimësi;

Evidencat në
protokoll të
mostrimeve;

Çdo të tretin
vit;

DShB &
I perfshirë në
Inspektoriati
buxhetin e DShB;
Sanitar;

I perfshirë në
Në tremujorin % e perfshirjes së
buxhetin e DShB I plotë sipas planit
e parë të vitit;
stafit;
2,000.00E

I plotë sipas
planit, një DDD
shtesë për shkak
të pandemisë

DShB &
IKShPK;

UA 05/2014
i QRK; &
LESPK;
UA 05/2014
i QRK; &
Ligji mbi
semundjet
infektive;

numri I
4 here ne vit
aktiviteteve dhe
UA 05/2014
soipas
higjiena e plote e
I perfshirë në
i QRK; &
kontrates (ne
DShB &
institucioneve, buxhetin e DShB Ligji mbi
rast epidemie,
ShKK & OE;
numri i
115,000.00E
semundjet
nevoje edhe me
semundjeve,
infektive;
shpesh)
epidemive et;

Menaxhimi i
mirë i stafit
8
shëndetësore të
burgjeve;

Vizitat e rregullta sistematike mbi
45
gjendjen shëndetësore të stafit.

Nuk ka qenë e
planifikuar per
kete viut, per
shkak te
Pndemisë, pritet
vitin tjeter te
realizohet.

Harmonizimi i numrit të stafit, pagës,
shujtës, rrezikshmërisë në harmoni me
46
UA 05/2014 dhe dokumenteve tjera
relevante.

Eshte realizuar
pjeserisht

Instalimi i sistemit elektronik te
47 monitorimit të punës dhe aktiviteteve të
stafit në NjShB.

Nuk eshte realizuar

Gjatë vitit;

Procesi i
perfunduar;

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB &
MAP;

UA 05/2014
i QRK;

Monitorimi i respektimit të te drejtave të
njeriut, kontratave, hierarkisë, pagesave,
48
beneficioneve dhe ndëshkimeve sipas
proceduarve.

I plote, sipas planit

Në vazhdimësi;

Procesi i
perfunduar;

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB;

UA 05/2014
i QRK &
Ligji i IAP;;

Vaksinimi i stafit mjekesor me vaksinen
49
rikujtuese per HBV

Eshte realizuar ne
bashkepunim me
IKShPK

Ne gjysmen e
dyte te vitit

Numri i stafit i
perfshire

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB dhe
IKShPK

Ligji per
mbrojtje ne
pune

Fuqizimi i funksionimit të komisionit
disiplinor, etik të brendshëm, të ankesave
50 te të burgosurve, dhe formave tjera
monitoruese si dhe aplikimi i masave
shpërblyese dhe ndëshkuese.

Efektet e arritura,
I perfshirë në
I plote, sipas planit Në vazhdimësi;
masat e
buxhetin e DShB;
ndermarra, etj;

DShB;

UA 05/2014
i QRK;

Çdo të tretin
vit;

% e perfshirjes së
I perfshirë në
stafit;
buxhetin e DShB

DShB &
IMP;

Ligji për
mbrojtje në
punë;

I perfshirë në
% e perfshirjes së
UA 05/2014
Në vazhdimësi;
buxhetin e DShB - DShB & MF;
stafit;
i QRK;
1,0432,273.00E;

Monitorimi i vazhdueshëm i shërbimeve
shëndetësore në burgj, gjendjes
shëndetësore dhe indikatorëve te veçante
51
që e përcaktojnë kualitetin e gjendjes
shëndetësore dhe shërbimeve
shëndetësore.

I perfshirë në
buxhetin e DShB;

DShB;

UA 05/2014
i QRK;

Në tremujorin % e përfshirjes së
I perfshirë në
e parë të vitit;
monitoruesve;
buxhetin e DShB;

DShB;

UA 05/2014
i QRK;

Aplikimi i standardeve dhe proceduarve të
Numri i PVP-ve
I perfshirë në
53 punës së DShB në procesin e monitorimit I plote, sipas planit Në vazhdimësi;
të zbartuara
buxhetin e DShB;
dhe rekomandimeve.

DShB;

UA 05/2014
i QRK;

Ne vazhdimesi,
sipas planit

Kërkesa për inspektim të rregullt nga
Inspektorat sanitar, shëndetësor,
farmaceutik, auditorët e brendshëm dhe të
I plote, sipas planit
52
jashtëm dhe nga mekanizmat tjerë
kontrollues te DShB.

9

Monitorimi i
vazhdueshme i
kujdesit
shëndetësor

Monitorimi i implementimit te SISh si
metode me e avancuar e monitorimit të
54 vazhdueshëm të shërbimeve dhe kualitetit Ne pritje
të tyre (bazuar në shkallen e zhvillimit të
tij në MSh).

Në vazhdimësi;

Në vazhdimësi;

Numri i
monitorimeve;

% e zbatimit të
projektit në
DShB;

I perfshirë në
buxhetin e DShB
dhe MSh;

DShB &
UA 05/2014
Insektoratet
i QRK &
&
Ligji për
Monitoruesit; Shëndetësi;;

Vazhdimi i bashkëpunimit me Shërbimin
Korrektues të Kosovës , Ministrinë e
Drejtësisë, Institucionin e Avokatit te
Popullit dhe Mekanizmin e tij Kombetar
Takimet dhe
per Parandalimin e Tortures, Këshillin
komunikimet per
I plote, sipas planit Në vazhdimësi;
55 Gjyqësor e Prokurorial, Këshillin e
numrin e
Evropës në funksion te implementimit te
çeshtjeve &
proceduarve të harmonizuara me
numri i tyre;
Këshillin e Evropës te shërbimeve duke
avancuar dhe ruajtur autonominë
profesionale.

1 E gjelbert
Legjenda

2 E kaltert
3 E kuqe

e perfunduar
plotesisht
ne proces
e pa filluar
Totali

41

74.55%

4
10

7.27%
18.18%

55

100.00%

I perfshirë në
buxhetin e DShB
dhe MSh &
Institucioneve
tjera;;

DShB &
UA 05/2014
Insektoratet
i QRK &
&
Ligjet e tejra
Monitoruesit
per KGJK,
&
KPK dhe
Institucionet
IAP;
e tejra;

