Aneks 1
KOALICIONI PËR DEMOKRACI TË QENDRUESHME
PREZANTON
GJETJET E VËZHGIMIT NJË DITOR TË QENDRAVE SHËNDETËSORE

I gjithë informacioni mbi detajet procedurale është bazuar në “Paketa Bazë e Shërbimeve në
Kujdesin Shëndetësor Parësor”, e miratuar në Janar 2009 dhe në “Standartet e Cilësisë për
Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor”, miratuar në Shkurt 2009. Drejtoritë
Rajonale të Shëndetit dhe Drejtoritë e Shëndetit Publik kanë përgjegjësinë për zbatimin e disa
procedurave, si ato për pajisjet dhe inventarin e nevojshëm. Informacioni më poshtë bazohet në
përllogaritje të standardeve të përgjithshme.
1. Statusi i Qendrave Shëndetësore
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, statusi i qendrave shëndetësore në Shqipëri është: aktiv, mbyllur
përkohësisht, mbyllur. Kështu, gjetjet e mëposhtëme të vëzhgimit janë bazuar në këto ndarje.
Pyetësori kishte pyetje mbi statusin e qendrës shëndetësore në kampionin përfaqësues. Rezultatet
për kampionin e përgjithshëm janë paraqitur në Grafikun 1, dhe ndarja sipas llojit të qendrës
shëndetësore paraqitet në Grafikun 2.

Grafiku 1

Grafiku 2

Bazuar në të dhënat e vëzhgimit të KLZNDQ, përafërsisht 85 % e qendrave shëndetësore në të gjithë
vendin janë aktive. 10 % e qendrave shëndetësore në kampion janë të mbyllura, ndërkohë që rreth
5 % janë të mbyllura përkohësisht.
Megjithatë, situata është e ndryshme kur krahasohen qendrat shëndetësore kryesore me qendrat
shëndetësore satelitore. Ndërsa 98 % e qendrave shëndetësore kryesore janë aktive, situata me
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qendrat shëndetësore satelitore është më shumë problematike pasi rreth 18 % e tyre ishin të
mbyllura dhe 12 % e tyre përkohësisht të mbyllura.
2. Organizimi i Qendrave Shëndetësore
Pyetjet mbi organizmin e qendrës shëndetësore në pyetësorin e hartuar posaçërisht për këtë
monitorim janë bazuar në “Paketën Bazë e Shërbimeve në Kujdesin Shëndetësor Parësor”, e
miratuar nga Ministria e Shëndetësisë në Janar 2009, dhe nga “Standartet e Cilësisë për Akreditimin
e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor”, miratuar në Shkurt 2009 dhe të zbatuara nga
Qendra Kombëtare për Akreditimin, Sigurinë dhe Cilësinë e Institucioneve Shëndetësore në Shqipëri,
qendër nën Ministrinë e Shëndetësisë.
Nga kombinimi i pyetjeve të anketës që kanë të bëjnë me organizimin e qendrës shëndetësore, u
krijua një variabël i ri, i quajtur Organizimi i Qendrave Shëndetësore. Në këtë kapitull të pyetësorit të
gjitha përgjigjet ishin të mbyllura me “po” ose “jo”, ku shumatorja e përgjigjeve “po” përbën
variablën e re. Në këtë variabël të re vlersimet me 1 dhe 2 konsiderohen si organizim i
pakënaqshëm, 3 dhe 4 konsiderohen organizim disi i duhur, ndërsa 5 dhe 6 përbëjnë organizim të
shkëlqyer. Pyetjet e përdorura janë renditur më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.

A ka tabelë me emrin e qendrës shëndetësore në hyrje të godinës?
A janë ekspozuar oraret në hyrjen e qendrës shëndetësore?
A ka qendra shëndetësore aparat telefoni pranë recepsionit?
A është numri i telefonit i afishuar dukshëm në hyrjen e qendrës shëndetësore?
A janë të afishuar dukshëm tarifat e shërbimeve, në qendrën shëndetësore?

Përllogaritjet mbi të gjithë kampionin janë paraqitur në Grafikun 3, dhe ndarjet sipas llojit të qendrës
shëndetësore tregohen në Grafikun 4.
Grafiku 3

Grafiku 4

Në tërësi, qendrat shëndetësore klasifikohen me organizim disi të duhur në 65 % të rasteve në
shkallë kombëtare. Përqindjet janë të ngjashme për skajet e vlerësimit, me 16.5 % të klasifikuara si
qendra me organizim të shkëlqyeshëm dhe 18.0% me organizim të pakënaqshëm.
Situata duket e ngjashme nëse shihen ndarjet sipas qendra shëndetësore kryesore dhe atyre
satelitore, me organizimin disi të duhur në respektivisht 63.2% dhe 66.1% të tyre. Vihet re se
qendrat shëndetësore kryesore kanë frekuenca më të larta të organizimit të shkëlqyeshëm, me
29.0%, krahasuar me 13.1% në rastin e qendrave shëndetësore satelitore. Në grupin e organizimit të
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pakënaqshëm, qendrat shëndetësore satelitore kanë një frekuencë shumë më të lartë, 20.8%,
krahasuar me 7.8% në rastin e qendrave shëndetësore kryesore.
Sa i përket pyetjeve individuale që përbëjnë këtë shkallë vlerësimi, problemi më i madh haset në
mungesën e një numri telefoni të vendosur pranë recepsionit. Direkt pas tyre vijnë pyetjet e lidhura
me këtë pyetje pararendëse, mungesa e recepsionistit ose personit qe vepron si recepsionit prezent
dhe nëse numri i telefonit është i shpallur dukshëm pranë hyrjes së qendrës.
Qendrat shëndetësore në kampion duket se kanë probleme më të pakta me Grafikut e dukshme në
hyrjet e godinave.
3. Procedurat në hapjen e Qendrave Shëndetësore
Procedurat e punës së qendrave shëndetësore të monitoruara janë bazuar në orarin e shërbimit të
ekspozuar apo të deklaruar nga personeli i qendrës shëndetësore. Në dokumentin për standardet e
cilësisë është e përcaktuar qartë se institucioni ka një sistem për përcaktimin e kohën e saktë për
vizitat e pacientëve. Në këtë dokument cilësohet se pacientët mund të kontaktojnë qendrën
shëndetësore me telefon edhe jashtë orarit të punës dhe mund të kenë mundësinë për të marrë
shërbimin e duhur sipas rregullave të përcaktuara nga institucioni. Stafi i kujdesit parësor bën vizita
në shtëpi për pacientët fizikisht të pamundur ose për ata të cilët nuk mund të lëvizin.
Një variabël i ri i quajtur Hapja e Qendrës Shëndetësore u krijua nga një kombinim i pyetjeve që
kishin të bënin me procedurat e hapjes së qendrave shëndetësore. Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë
klasifikuar si " e drejtë " ose " e gabuar " dhe të dhënat e përgjigjeve pozitive krijuan variablin e ri.
Me numrat 1 ose 2 u klasifikua hapja e gabuar dhe 3 ose 4 hapja duhur.
1.
2.
3.
4.

Kur u hap qendra shëndetësore ?
Kush ishte i pranishëm në kohën e hapjes së qendrës shëndetësore?
Ishin pacientët duke pritur kur qendra shëndetësore u hap?
A u lanë pacientët në pritje për një arsye të pajustifikuar?

Të dhënat në bazë të kampionit të plotë janë treguar në Grafikun 5 dhe të dhënat e kryqëzuara sipas
llojit të qendrës shëndetësore janë paraqitur në Grafikun 6 .
Grafiku 5_Hapja në përgjithësi

Grafiku 6_ Hapja sipas llojit të qendrave
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Është e qartë se qendrat shëndetësore në përgjithësi kanë ndjekur procedurat e duhura të hapjes
me 84.9 % të qendrave. Qendrat kryesore dhe qendrat satelitore shëndetësore tregojnë rezultate të
ngjashme me 81.3 % dhe 85.9 % respektivisht.
Pyetja me përgjigjet më të gabuara që morëm ishte e lidhur me njerëzit që duhej të ishin të
pranishëm në momentin e hapjes së qendrës shëndësore. Kjo do të thotë se në hapjen e qendrës
shëndetësore, personeli i duhur (recepsionisti, infermieri dhe mjeku) nuk ishin të pranishëm. Kjo
zakonisht përkthehet: mjekun nuk ishte i pranishëm në kohën e hapjes. Pyetjet e mbetura, në
vazhdimësi tregojnë rastet korrekte të respektimit të rregulloreve.
4. Qendra Shëndetësore dhe përshtatshëria për personat me aftësi të kufizuara
Është e nevojshme që rampat, ashensorët, dhe objekte të tjera të jenë në funksion për njerëzit me
aftësi të kufizuara në të gjitha institucionet publike dhe private, por sidomos në një qendër
shëndetësore kjo është e domosdoshme. Kjo është një kërkesë e qartë për t’u realizuar edhe në
dokumetin “Standartet e Cilësisë për Akreditimin e Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor”,
miratuar në Shkurt 2009, por edhe gjithashtu ka lënë vend për interpretime të
ndryshme.Përshtatshmëria e Qendrës shëndetësore ishte një variabël i ri i krijuar nga një kombinim i
pyetjeve lidhur me përshtatshmërinë e qendrës shëndetësore për njerëzit me aftësi të kufizuara.
Përgjigjet e këtyre pyetjeve ose " Po " ose " Jo " dhe të dhënat me " PO " krijonë variablin e ri. Vlera
3 është konsideruar të jetë përshtatshmëria për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe çdo përgjigje
tjetër konsiderohet si një qendër shëndetësore e papërshtatshme për këtë kategori. Pyetjet e
kombinura për këtë variabël të ri janë si më poshtë:
1. A është qendra shëndetësore përshtatur për njerëzit me aftësi të kufizuara, (rampë ose
ashensorë) ?
2. A janë përshtatur dhoma për personat me aftësi të kufizuara ?
3. A janë përshtatur tualetet për njerëzit me aftësi të kufizuara ?
Të dhënat në bazë të kampionit janë paraqitur në Grafikun 7 dhe kryqëzimi i tyre sipas llojit të
qendrës shëndetësore janë paraqitur në Grafikun 8 .
Grafiku 7

Eshtë mjaft e qartë se qendrat shëndetësore në Shqipëri nuk janë të pajisura për t’i shërbyer
popullatës me aftësi të kufizuara në 95.1 % të qendrave shëndetësore. Kjo përqindje nuk është e
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cilësuar në qendrat kyçe ose Qendra Satelitore shëndetësore sepse përqindjet e tyre janë të
ngjashme me gjetjet në mbarë vendin.
Të gjitha komponentet e këtij treguesi kanë frekuenca të larta gati 90 % apo më lart, që do të thotë
se në përgjithësi, qendrat shëndetësore nuk kanë platformat e pjerrëta ose ashensorë, dhoma ose
tualetë të përshtatur.
5. Shërbimet për pacientët në qendrat shëndetësore
Pyetjet për shërbimet shëndetësore janë bazuar në “Paketa Bazë e Shërbimeve në Kujdesin
Shëndetësor Parësor”, i cili është i aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë në janar 2009.
Pyetësori i detajuar e ka ndihmuar ekipin e punës të kuptojë më qartë nëse qendrat e kujdesit
shëndetësor e ofrojnë këtë shërbim. Secila prej këtyre pyetjeve ka përgjigjen ”po” ose “jo” me
pyetjen bazë e cila thotë: “Ju lutem përshkruani shërbimin e ofruar nga kjo qendër”.
Shërbimet e ofruara përfëmijët dhe të rriturrit jëpën më poshtë përkatësisht në grafikët 8 9, 10, 11,
12 dhe 13.

Grafiku 8

Grafiku 9

Grafiku 10

Grafiku 11
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Grafiku 12

Grafiku 13

Në përgjithësi, të gjitha shërbimet ofrohen në nivel mbarëkombëtar nga qendra të kujdesit
shëndetësor në përqindje të lartë prej 95% dhe më lart. Trende të ngjashme janë parë edhe kur
është bërë ndarje e përgjigjeve nga qendrat kryesore dhe qendra satelitore shëndetësore.

Grafiku 14

Shërbimet e planifikimit familjar ofrohen në masën prej 94% nga qendrat shëndetësore kryesore dhe
satelitore. Kjo e dhënë paraqitet më lart në garfikun 14.
Përveç kësaj, një Qendër Shëndetësore Kryesore ka të detyrueshme për të ofruar një shërbim shtesë
për qytetarët: shërbimin laboratorik . Të dhënat vetëm për Qendrat Shëndetësore Kryesore janë
paraqitur në Grafikun 15.
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Grafiku 15

Bazuar në këto të dhëna nxjerrim konkluzion se në 84% të qendrave shëndetësore në Shqipëri nuk
ofrohen shërbime laboratorike dhe qytetarët duhet ta gjejnë këtë shërbim diku gjetkë.

6. Marrëdhëniet midis qendrave shëndetësore dhe Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Marrëdhënia mes qendrave shëndetësore kryesore dhe FSDKSH-së përcaktohet nga një Rregullore e
përgjithshme për kontraktimin e Shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor. Kjo rregullore vlen
vetëm për qendrat shëndetësore kryesore në Shqipëri . Vlerësimi i kësaj marrëdhënieje u realizua
me krijimin e një variabli të ri të dalë nga kombinimi i pyetjeve kërkimore që kanë të bëjnë me
administrimin e qendrës shëndetësore dhe lidhjen e saj me FSDKSH. Përgjigjet e këtyre pyetjeve janë
të klasifikuara si “e duhur”, “jo e duhur” , dhe gjithë shuma e përgjigjeve “të duhura” krijon shkallën e
të dhënave. Pyetjet e mëposhtme janë përdorur për të krijuar shkallën:
1.
2.
3.
4.

A keni një kontratë me FSDKSH?
A ushtron kontroll FSDKSH në qendrën tuaj?
A raportoni rregullisht pranë FSDKSH -së?
A jeni audituar ndonjëherë?

Të dhënat e bazuara në të gjithë kampionin janë të pasqyruara në Grafikun 16:
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Grafiku 16
Bazuar në të dhënat e mbledhura, 83.3% e qendrave shëndetësore kanë një marrëdhënie të rregullt
me FSDKSH -në.
Vlera që rezulton më e ulët është në lidhje me pyetjen nëse qendra shëndetësore auditohet apo jo,
85.3%. Të gjitha vlerat e tjera për pyetjet e mbetura kanë frekuenca të larta me mbi 90%.
7. Investimet në Qendrat Shëndetësore
Investimet mbi qendrat shëndetësore në Shqipëri janë të mbuluara nga FSDKSH, Ministria e
Shëndetësisë dhe donatorë të ndryshëm. Gjithashtu, qendrat shëndetësore kanë mundësi të
aplikojnë për kredi bankare.
Për të matur investimet e bëra në qendra shëndetësore, është krijuar një variabël i quajtur
Investimet në QSH, i krijuar nga kombinimi i disa pyetjeve. Përgjigjet e pyetjeve të renditura më
poshtë janë “po” ose “jo”. Numri total i përgjigjeve “po” krijon shkallën ku 5 ose 4, që nënkupton
“investime të mëdha”, 3 ose 2 “disa investime” dhe 1 ose 0 “të pakta ose asnjë investim”.
1.
2.
3.
4.
5.

A keni ngritur fonde me donatorë të huaj ose nga bizneset shqiptare?
A keni marrë bonuse në fund të vitit të kaluar?
A ka investuar ndonjëherë me para Ministria e Shëndetësisë në qendrën tuaj?
A e keni dërguar ndonjëherë stafin tuaj për trajnime profesionale?
A keni marrë ndonjëhere kredi bankare?

Ndarjet e të dhënave të bazuara në të gjithë kampionin jepen në Grafikun 17.
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Grafiku 17
Në përgjithësi, tre çereku i Qendrave shëndetësore kryesore në të gjithë Shqipërinë marrin një farë
investimi, ndërsa vetëm 1/3 e Qendrave shëndetësore në Shqipëri marrin investime domethënëse.
Më pak ose aspak të përdoruara si formë financimi janë mundësitë për të marrë kredi bankare dhe
kontributet nga donatorët, respektivisht me 2.2% dhe 4.8%. ¾ e qendrave shëndetësore kanë marrë
bonuse në fund të vitit të kaluar dhe 1/3 e tyre kanë përfituar nga investimet e Ministrisë së
Shëndetësisë. Investimi më i mirë në këtë pikë kanë qenë programet e trajnimeve profesionale për
stafin e qendrave shëndetësore në masën 90%.
8. Vlerësimi i Infrastrukturës së Qendrës Shëndetësore
Një variabël i ri, i titulluar Infrastruktura e Qendrës Shëndetësore, u krijua nga kombinimi i pyetjeve
të pyetësorit mbi infrastrukturën e qendrës shëndetësore. Ky seksion i pyetësorit përbëhet nga 39
pyetje, baza e të cilave ishte : "A ofrohen shërbimet e mëposhtme"? Këto pyetje kanë si përgjigje
"po" ose "jo", dhe të dhënat që kanë përgjigjen "po" krijojnë matjen e shkallës së përgjigjeve. Nëse
përgjigja është më e lartë se 26, kjo tregon se ka infrastrukturë "të përshtatshme"; nga 13 në 26
konsiderohet "disi e përshtatshme"; dhe më pak se 13 konsiderohet si "jo e përshtatshme". Detaje
të mëtejshme për të gjithë pyetjet mund të gjenden në pyetësorin origjinal, por në përgjithësi ato
kishin të bënin me sistemin funksional të energjisë elektrike dhe ujit, praninë e sallës së vizitave për
fëmijët dhe të rriturit, shtretërit dhe çarçafët e pastër etj.
Të dhënat e bazuara në të gjithë kampionin janë ilustruar në Grafikun 18 dhe të dhënat e
kombinuara nga lloji i qendrës shëndetësore jepen të ilustruara në Grafikun 19.
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Grafiku 19

Grafiku 20

Bazuar në vëzhgimet e monitorimeve në terren të KZLN, infrastruktura e qendrave shëndetësore
mund të klasifikohet si: 17.0% e përshtatshme, 38.3% si disi e përshtatshme, dhe 16% si e
papërshtatshme. Të shpërndara sipas qendrave shëndetësore kryesore dhe satelitore, 46.5% e
qendrave shëndetësore kryesore kanë infrastrukturën e përshtatshme, 29.5% kanë infrastrukturë
disi të përshtatshme, dhe 4.0% klasifikohen si të papërshtatshme. Këto rezultate tregojnë se, në
përgjithësi, qendrat shëndetësore janë të pajisura me infrastrukturën e përshtatshme, ndërkohë në
qendrat shëndetësore satelitore gjendet më shpesh një infrastrukturës disi e përshtatshme.
Pyetjet të cilat kanë pasur numrin më të madh të përgjigjeve me "jo" janë:
A ka qendra shëndetësore një sistem të energjisë elektrike në rast të ndërprerjes së energjisë? A
funksionin shërbimi i Internetit? A funksionon printeri?
Pyetjet të cilat kanë pasur numrin më të madh të përgjigjeve me "po" përfshijnë:
A ka qendra shëndetësore një komplet tavoline dhe karrigesh?
A janë ilaçet brenda datës së skadencës?
A ofron qendra përkujdesje në shtëpi për ata pacientë që nuk mund të shkojnë pranë qendrës?
9. Vlerësimi i Pajisjeve të Qendrës Shëndetësore
Variabli i ri pajisjet e qendrës shëndetësore u krijua për të vlerësuar pajisjen e duhur të qendrave
shëndetësore sipas Listës së Pajisjeve të qendrave shëndetësore. Ky variabëël u krijua nga
kombinimi i të gjithë pyetjeve për seksionin e pestë, të titulluar Pajisjet e Qendrës Shëndetësore
Parësore. Në total u bënë 45 pyetje mbi pajisjet që kanë qendrat shëndetësore dhe përgjigja mund
të ishte "po" ose "jo". Shuma e të gjithë përgjigjeve "po" krijon matjen e shkallës së përgjigjeve sipas
së cilës më shumë se 30 do të thotë "të pajisura në mënyrë të përshtatshme", përgjigjet me "po" nga
15 në 30 do të thotë "të pajisura në mënyrë disi të përshtatshme", dhe më pak se 15 "të pajisura në
mënyrë të papërshtatshme".
Të dhënat e bazuara në të gjithë kampionin janë paraqitur në Grafikun 21.
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Grafiku 21
Bazuar në të dhënat në rang vendi, më shumë se gjysma e qendrave shëndetësore janë të pajisura
në mënyrën e duhur, duke përbërë 57% të kampionit. Më shumë se dy të tretat e qendrave
shëndetësore ose janë të pajisura në mënyrë të përshtatshme ose në mënyrë disi të përshtatshme.
Një e treta, dhe më pak se një e treta, e Qendrave Shëndetësore Kryesore kanë një set të mikrokirurgjisë, aparat matës tensioni për fëmijë, shina për frakturat, diapazon, shiringë veshi, bombola
me oksigjen, tavolinë egzaminimi gjinekologjike, spekulum, Seti i materialeve për Pap test, EKG,
fotometer, centrifugë, aparat për EKO, ndërkohë që nga dy të pestat deri në thuajse të gjithë
Qendrat Shëndetësore kanë maskë Ambu, otoskop, glukometer, stilolaps me dritë, Çekiç për
reflekset, peshore për të rritur, peshore për fëmijë, aparat matës tensioni për të rritur, stetoskop,
termometër, gërshërë.
10. Inventari i Medikamenteve i Qendrave Shëndetësore
Në mënyrë të ngjashme me krijimin matjes së shkallës së përgjigjeve mbi listën e pajisjeve
mjekësore, u krijua një variabël e titulluar Inventari i Medikamenteve, nga lista e inventarit të
medikamenteve që gjendet në seksionin 6 të pyetësorit. Në total u bënë 61 pyetje që kërkonin "po"
ose "jo" si përgjigje. Totali i përgjigjeve "po", që krijojnë në shkallën e të dhënave vlerën më shumë
se 40, klasifikohen si "të furnizuara në mënyrë të përshtatshme"; nga 20 në 40 "të furnizuara në
mënyrë disi të përshtatshme"; më pak se 20 "të furnizuara në mënyrë “të papërshtatshme".
Të dhënat për të gjithë kampionin janë ilustruar në Grafikun 22.
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Grafiku 23
Më shumë se gjysma e qendrave janë të furnizuara në mënyrë “të përshtatshme”, 54.0% e tyre. Në
përgjithësi furnizimet për mjekime janë në nivel "të përshtatshëm" ose "disi të përshtatshëm", dhe
kjo ilustrohet nga 75.0% të të dhënave të kampionit.
Ndërkohë që thuajse çdo qendër shëndetësore kryesore ka ujë për injeksione, Atropine Sulfat 0.1%(1mg/1ml), Dekstrozë 5%-500ml, Diazepam-10mg/2ml, Furosemid-20mg/2ml, Tresol(ORS) 27.9 gr,
Papaverinë 4%-1ml, Sistem perfuzioni plastik, Shiringë plastike+2 age 3, 5, 10ml, Tinctura jodi 2% 500ml, Doreza kirurgjikale, Bende, Pambuk hidrofilik 100gr, në mënyrë të konsiderueshme më pak
se një e treta e qendrave shëndetësore kryesore në Shqipëri kanë Serum ndaj merimanges se zeze,
Bipeniciline 6.000.000UI, Morfine sulfat 15 mg ose 30 mg, Verapamil-5mg/2ml, Dihidroergotaminë1mg/ml, Nebulizator ose pompe me volum, Klorfeniramin, Oksigjen.
11. Vlerësimi i Dokumentacionit të Qendrës Shëndetësore
Në të njëjtën mënyrë si dy shkallët e mëparshme, seksioni 7 i pyetësorit që lidhej me
dokumentacionin e qendrës shëndetësore, u përdor për të hartuar një variabël të Dokumentacionit
të Qendrës Shëndetësore. Shkalla e të dhënave u krijua nga një përmbledhje e të gjithë përgjigjeve
"po" për të gjithë 47 pyetjet. Për vlera më të larta se 30 konsiderohet si "dokumentacion i
përshtatshëm", nga 15 në 30 konsiderohet si "dokumentacion disi i përshtatshëm" dhe më pak se 15
konsiderohet si "dokumentacion i papërshtatshëm".
Të dhënat e bazuara në të gjithë kampionin janë ilustruar në Grafikun 24.

12

Grafiku 24
Në përgjithësi, qendrat shëndetësore në mbarë vendin, e kanë dokumentacionin e përshtatshëm,
respektivisht 80.0% e qendrave shëndetësore kanë dokumentacionin e "përshtatshëm" dhe 15.5% e
qendrave kanë dokumentacion "disi të përshtatshëm".
Një përqindje e ulët, (shumë më pak se gjysma) e Qendrave Shëndetësore Kryesore kanë formularë
të ndjekjes së të sëmurëve të moshuar në shtëpi sidomos për kujdes paliativ/ terminal, kartelë e
triazhimit të urgjencave, regjistër i vizitave gjinekologjike, regjistër i analizave të urines, regjistër i
analizave të gjakut, regjistër i vizitave të mjekut specialist, regjistër per leje për drejtim automjeti,
regjistër i anomalive kongenitale, regjistër mbi rastet e dhunës në familje. Pjesa më e madhe e
qendrave shëndetësore kyçe e zotëron pjesën tjetër të dokumentacionit.
12. Orari i Mbylljes së Qendrës Shëndetësore
Bazuar në të dhënat nga seksioni i fundit i pyetësorit, u krijua një shkallë të dhënash e titulluar
Mbyllja e Qendrës Shëndetësore. Përgjigjet e pyetjeve të pyetësorit janë klasifikuar si "sipas orarit"
ose "jo sipas orarit", bazuar në përzgjedhjen e zgjedhjeve të renditura për secilën pyetje, si më
poshtë:
1. Cili është orari i mbylljes së kësaj qendre shëndetësore?
2. Kur është mbyllur qendra shëndetësore (ora e saktë)?
Nëse përgjigjet e pyetjeve janë të njëjta, atëherë konsiderohet si "e mbyllur sipas orarit" dhe nëse
përgjigjet e pyetura nuk janë të njëjta, atëherë qendra shëndetësore konsiderohet se "nuk është
mbyllur sipas orarit zyrtar".
Të dhënat e bazuara në të gjithë kampionin janë ilustruar në Grafikun 25 dhe të dhënat e
kombinuara sipas llojit të qendrës shëndetësore ilustrohen në Grafikun 26.
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Grafiku 25

Grafiku 26

Në përgjithësi qendrat shëndetësore u mbyllën sipas orarit, me një frekuencë prej 74.9%. Kur i
ndajmë sipas qendrave shëndetësore kryesore dhe satelitore, qendrat shëndetësore kryesore kanë
një vlerë më të lartë të mbylljes sipas orarit zyrtar krahasuar me qendrat satelitore, ku qendrat
kryesore kanë nivel 88.3% dhe satelitoret 71.6%. Duhet të përmendet fakti se ka më shumë të dhëna
që mungojnë lidhur me qendrat satelitore dhe kjo mund të lidhet me nivelin e ndryshëm të
frekuentimit të tyre në krahasim me qendrat shëndetësore kryesore.
Këto ishin informacione të tjera në lidhje me studimin të përpunuara në një afat të shkurtër kohor .
Në ditët në vijim në adresat më poshtë do të gjeni këto informacione dhe të tjera në lidhje me
monitorimin e qendrave shëndetësore në Shqipëri.
Website: www.kzln.org.al
Facebook: Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme
Twitter: KZLN_CFFE
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