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ABSTRAKT
Organizata Botërore e Shëndetësisë përcakton sistemin shëndetësor si: Një sistem
shëndetësor që përbëhet nga të gjitha organizatat, njerëzit dhe veprimet, qëllimi kryesor
i të cilave është promovimi, parandalimi ose ruajtja e shëndetit. Kjo përfshin përpjekjet
për të ndikuar në përcaktuesit e shëndetit si dhe aktivitetet më të drejtpërdrejta për
përmirësimin e shëndetit. Prandaj, një sistem shëndetësor është më shumë se piramida e
objekteve publike që ofrojnë shërbime shëndetësore personale.
Kujdesi shëndetësor është mirëmbajtja ose përmirësimi i shëndetit nëpërmjet
parandalimit, diagnozës dhe trajtimit të sëmundjeve, lëndimeve dhe dëmtimeve të tjera
fizike dhe mendore në qëniet njerëzore.
Organizimi i sistemit shëndetësor zbatohet në tri nivele: parësor, dytësor dhe tretësor.
Qëllimi i këtij hulumtimi është të njohim sistemin shëndetësor në Kosovë, si dhe
paraqitja e disa statistikave të publikuara nga ministria e shëndetësisë.
Fjalë kyqe: Sistemi shëndetësor, spitale, organizim, kujdesi shëndetësor,
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HYRJE
Sistem shëndetësor është organizimi i njerëzve, institucioneve dhe burimeve që ofrojnë
shërbime shëndetësore për të plotësuar nevojat shëndetësore të popullatës së synuar.
Sigurimi i shërbimeve shëndetësore, kontributet e shërbimit shëndetësor, kujdestaria
dhe financimi i shëndetësisë janë katër funksionet kryesore të sistemit shëndetësor.
Sipas OBSH, qëllimet e sistemeve të kujdesit shëndetësor janë shëndet të mirë për
qytetarët, përgjegjësi ndaj pritjeve të popullatës dhe mjete të drejta për financimin e
operacioneve. Progresi drejt tyre varet nga mënyra se si sistemet kryejnë katër
funksione vitale: ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, gjenerimin e burimeve,
financimin dhe menaxhimin.
Sistemi shëndetësor duhet të reflektoj vlerat shtetërore, profesionale dhe shoqërore si
dhe nevojat për cilësi të shërbimeve shëndetësore, të ofroj vlera në kontekst të
profesionalizimit të mirëfilltë si dhe ngritje e zhvillim profesional të të gjithë
profesionistëve shëndetësorë në secilin nivel.
Sistemi shëndetësor është një makrosistem i hapur dhe i ndërlikuar me rëndësi të madhe
shoqërore, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Përmes këtij punimi, do të njihemi me sistemin shëndetësor në Kosovë.
METODOLOGJIA
Punimi mbi organizimin e sistemi shëndetësor është realizuar duke përdorur metodën e
rishikimit të literaturës. Në punim janë përdorur edhe të dhënat statistikore nga
Statistikat e Shëndetësisë dhe Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës, raporte
zyrtare të punes s SHSKUK-së, si dhe legjislacioni ne fuqi.
QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Qëllimi i këtij punimi është të njihemi me sistemin shëndetësor në Kosovë, me kujdesin
shëndetësor i cili ofrohet, me resurset humane dhe të bëjmë krahasimin e sistemit tonë
shëndetësor me vendet tjerat.
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KAPITULLI I
1.1 Përshkrim i historikut të gjendjes shëndetësore në Kosovë
Nisur nga fakti se Kosova ka kaluar disa faza të rëndësishme historike, pa dyshim se të
gjitha segmentet shoqërore kanë pësuar ndryshime, duke përfshirë këtu edhe sistemin
shëndetësorë. Pra, që nga viti 1945 e deri në vitin 1989 Kosova ka qenë e përfshirë në
sistemin shëndetësorë të ndërtuar brenda Federatës Jugosllave, ku brenda kësaj periudhe
në aspektin statusor, Kosova brenda rregullimit federativ ka pasur një dinamikë të
statusit juridik në aspektin e pozitës së saj brenda RSFJ-së. Në këtë periudhë Kosova
kishte të instaluar sistemin shëndetësor sipas modelit të Semashkos, ku ky model
aplikohej në vendet e bllokut të lindjes, duke përfshirë edhe shtetet e Evropës
Juglindore që kishin rregullimin shtetëror të sistemit socialist.
Pas vitit 1974, kur edhe u bënë reformimet kushtetuese, Kosova, ndonëse vazhdoi të
jetë edhe pjesë e Republikës së Serbisë, u bë me kushtetutën e saj me të cilën fitoi
subjektivitetin e njësisë konstituive të RSFJ-së. Me këtë ndryshim, Kosova gjithashtu
fitoi të drejtën e udhëheqjes së sistemit shëndetësorë, si të gjitha njësitë e të tjera
konstituive të Federatës Jugosllave. Por kjo epokë përfundoi kur në vitin 1989, u
suprimua autonomia e Kosovës, me ç’rast Serbia e privoi Kosovën nga subjektivitetit i
fituar me Kushtetutën e vitit 1974. Kjo shënoi një kthesë edhe në aspektin e rregullimit
të sistemit shëndetësorë.1
Rrjeti dhe kuadri shëndetësorë
Në fillim të vitit 1946, në territorin e Kosovës ka pasur 333 shtretër për të sëmurë, në 5
spitale, me një mesatare prej 0,4 shtretër për një banor. Në këto spitale punonin 9 mjekë
dhe 40 punëtorë me kualifikim të lartë dhe të ulët shëndetësorë. Mbrojtjen themelore
shëndetësore e ofronin 8 stacione shëndetësore në qytete, 3 në fshatra dhe një dispanser
antituberkular, kurse në mbrojtjen stomatologjike punonin tre dentistë dhe një
stomatolog.

1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1179767/
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Profili

1946

1989

Mjekë

9

1897

Specialistë

-

671

Në specializim

-

422

Të përgjithshëm

-

710

Stazhistë

-

94

Stomatologë

1

414

Specialistë

-

134

Farmacistë

-

112

Teknikë të lartë

-

194

Teknikë të mesëm

10

5881

Teknikë të ulët

30

49

Gjithsej

49

8547

Tabela 1. Kuadri shëndetësor në Kosovë në vitin 1946 dhe 19892

1.2 ORGANIZIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR
Një sistem i mirë shëndetësorë ofron shërbime cilësore për të gjithë njerëzit, kur dhe ku
ata kanë nevojë. Konfigurimi i saktë i shërbimeve ndryshon nga vendi në vend, por në
të gjitha rastet ajo kërkon një mekanizëm të fuqishëm financimi, fuqi punëtore të
trajnuar mirë dhe në mënyrë adekuate, informacione të besueshme mbi të cilat bazohen
vendimet dhe politikat, lehtësira të mirëmbajtura dhe logjistikë për të ofruar ilaçe dhe
teknologji cilësore.
Shërbimet e kujdesit shëndetësor ofrohen nga institucionet shëndetësore publike, private
dhe publiko–private.
Qasja në kujdes shëndetësor sigurohet gjatë njëzet e katër (24) orëve pa ndërprerje,
nëpërmjet: punës në orar të rregullt, punës në ndërrime, kujdestarisë, si dhe punës në
kuadër të shërbimit të urgjencës, në pajtim me orarin e përcaktuar nga institucioni
shëndetësor. 3

2
3

Dr. Sc. Isuf I. Dedushaj “EPIDEMIOLOGJIA” Prishtinë 1997
Ministria e Shëndetësisë “Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë 2017-2020” Nëntor 2016
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Aneksi 1

Struktura organizative e MSH-së 4
Agjensioni për Produkte Medicinale dhe
Pajisje Medicinale
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
Publike

Kabineti i Ministrit
Divizioni i Auditimit
të Brendshëm
Divizioni i
Komunikimit Publik
Divizioni i
Prokurimit

Agjencioni i Financimit të Shëndetësisë
Inspektorati i Shëndetësisë

Zyra e Sekretarit të
Përgjithshëm

Departamenti
për Zhvillim
Strategjik në
Shëndetësi

Departamenti i
Shërbimeve
Shëndetësore

Departamenti i
Sistemit të
Informacioneve
Shënetësore

Departamenti për
Integrime Evropiane
dhe Koordinim të
Politikave

Departamenti
Ligjor

Divizioni i
Planifikimit
Strategjik në
Shëndetësi

Divizioni i
Kujdesit
Parësor
Shëndetësor

Divizioni i
Planifikimit
Strategjik në
SISH

Divizioni për
Integrime
Evropiane

Divizioni për
Hartimin dhe
Harmonizimin
e Legjislacionit

Divizioni i
Burimeve
Njerëzore

Divizioni i
Monitorimit
dhe Vlerësimit

Divizioni i
Kujdesit Dytësor
dhe Tretësor
Shëndetësor

Divizioni për
Koordinim të
Politikave

Divizioni i
Shëndetit
Mendor

Divizioni për
Mbikëqyrjen e
Zbatimit të
Legjislacionit dhe
Bashkëpunimin
Ndërkombëtar

Divizioni për
Buxhet dhe
Financa

Divizioni i
Cilësisë dhe
Sigurisë të
Shërbimeve të
Kujdesit

Divizioni i
Mbikëqyrjes së
Funksionimit
Operativ të SISH

Divizioni i
Shëndetit të
Nënës dhe
Fëmiut

Divizioni i
Licencimit dhe
Akreditimit të
Institucioneve
Shëndetësore

Divizioni i
Infrastrukturës

Divizioni i
Shërbimeve të
veçanta
Shëndetësore

Divizioni i të
Drejtave të
Qytetarëve në
Kujdesin
Shëndetësor

Divizioni i
Infermierisë

4

Divizioni për
Koordinimin e
Donacioneve dhe
Investimeve të
Jashtme

http://msh-ks.org/organigrami/
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Departamenti
i Financave
dhe
Shërbimeve të

Divizioni i TI
dhe
Shërbimeve
Logjistike

Legjislacioni me të cilin rregullohet shëndetësia në Republikën e Kosovës
• Ligji për Shëndetësi nr.2004/4
• Ligji mbi Inspektoratin Sanitar nr.2003/22,
• Ligji për Produkte Medicinale nr.2003/26
• Ligji mbi të Drejtat dhe Përgjegjësitë në Kujdesin Shëndetësorë nr. 2004/38,
• Ligji për Veprimtarinë Private në Shëndetësi nr.2004/50,
• Ligji për Inspektoratin Shëndetësorë nr.2006/02-L38,
• Ligji për Kujdesin Shëndetësorë emergjent nr.2006/02-L50,
• Ligji mbi Duhanin nr. 02/L-36 etj.

Figura 1. Legjislacioni që rregullon fushën e shëndetësisë në Kosovë.

Nivelet e kujdesit shëndetësorë në Kosovë
Kujdesi shëndetësorë organizohet dhe zbatohet në tri (3) nivele: parësor, dytësor dhe
tretësor.
Kujdesi parësor shëndetësor
Kujdesi parësor është kujdesi shëndetësorë që është i pranueshëm, i gjithanshëm, i
koordinuar dhe i vazhdueshëm. Ai ofrohet nga mjekë që janë trajnuar në mënyrë
specifike dhe atë në të gjitha takimet e para dhe kujdesin e vazhdueshëm për personat e
sëmurë ose ata me një shenjë, simptomë ose shqetësim të padiagnostifikuar dhe nuk
kufizohet nga origjina e problemit, sistemi i organeve apo gjinia.
Përveç diagnozës dhe trajtimit të sëmundjeve akute apo kronike, kujdesi parësor
përfshin edhe promocionin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve, mirëmbajtjen e
shëndetit, këshillimin dhe edukimin e pacientit.5
Organizata Botërore e Shëndetësisë e përkufizon Kujdesin Parësor Shëndetësor (KPSH)
si "kujdes shëndetësor esencial në të cilin kanë qasje universale individët dhe familjet në
komunitet në mënyra të pranueshme për ata, përmes pjesëmarrjes së plotë të tyre dhe
me një kosto që mund të mbulohet nga komuniteti dhe shteti. Ai perbën një pjesë
5

Robert E. Rakel “Traktati i Mjekësisë së Familjes” Kapitulli I
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integrale të sistemit shëndetësorë të shtetit, në të cilin është bërthama, si dhe të
zhvillimit të përgjithshëm social dhe ekonomik të komunitetit".6
Komunat sigurojnë zbatimin e kujdesit parësor shëndetesor duke i dhënë përparësi
zbatimit të masave parandaluese përmes implementimit të konceptit të mjekësisë
familjare. Kosova është e ndarë në 36 komuna, ku jane të vendosura institucionet e
KPSH-së,

respektivisht

Qendrat

Kryesore

të

Mjekësisë

Familjare

(QKMF).

Përveç QKMF-ve, në mesin e institucioneve që ofrojnë kujdes parësor shëndetësor
bëjnë pjesë dhe Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF) dhe Punktet e Mjekësisë
Familjare (PMF). Në komunat ku mungon qasja e lehtë në spitale, në kuadër të disa
QKMF-ve ekzistojnë edhe maternitetet jashtë-spitalore si dhe Qendrat për Mirëqenien e
Gruas (QMG). Qendra e Mjekësisë Urgjente planifikohet të funksionoj në Komunat me
më tepër se 150.000 banorë.
Çdo qytetar dhe banor ka të drejtë të përzgjedhë mjekun familjar në komunën ku jeton,
brenda zonës së përfshirjes të përcaktuar nga komuna, dhe ka të drejtë ta ndërroj atë.
Me qëllim të rritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore, institucionet në nivel
parësor të kujdesit shëndetësor do të sigurojnë bashkëpunimin ndërsektoral me
shërbimet e mirëqenies sociale, me shërbimet edukativo-arsimore dhe organet e sigurisë
publike, me

organizatat e veçanta profesionale, si dhe me organizatat humanitare

qeveritare e joqeveritare.

6

http://who.int/topics/primary_health_care/en/
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Physicians per 1 000 population
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3.7
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EU 27:
3,2
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2.9
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2.7
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2.1

2
1

KOSOVO
1.2

0

Graf 1 . Numri i mjekëve për 1 000 banorë në vendet e rajonit
Krahasuar me BE apo Rajonin evropian, Kosova ka numër të vogël të mjekëve
dhe infermiereve. Përdeisa BE-ja ka 3,2 mjekë për 1000 banorë, Kosova ka 1,2
mjekë për 1000 banorë, çka tregon se Kosova ka mungesa të mëdha të burimeve
njerëzore në institucionet e saja. 7

Mjekësia Familjare
Mjekësia familjare përbëhet nga mjekë të specializuar për këtë lëmi. Mjekësia Familjare
angazhohet me individ autonom përgjatë fushave të prevencës, diagnostifikimit,
shërimit dhe kujdesit duke i shfrytëzuar dhe integruar resurset në dispozicion pranë
sistemit të kujdesit shëndetësor me qëllim që të jenë në interes më të mirë të pacientit
dhe familjes së tij.
Mjeku familjar jep këshilla dhe ofron ndihmë për të gjitha sëmundjet në përgjithësi
duke u përkujdesur në vazhdimësi për mbrojtjen e shëndetit. Përkujdesja e mjekut
familjar përfshinë këto lëmi:
o Jep këshilla mjekësore rreth mbrojtjes së shëndetit dhe njeh sëmundjet;
o Diagnostifikimi i sëmundjes dhe trajtimi i pacientit;
o Udhëzon dhe trajton në mjekimin parandalues të sëmundjes.

7

Burimi: OECD (2012): Health at a Glance: Europe 2012.
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Kontakti i parë që duhet bërë në rast të ftohjes, gripit apo të sëmundjes është mjeku
familjar, prandaj secili person në nevojë duhet ta takoj mjekun familjar në vendin më të
afërt të Mjekësisë (qendrës) Familjare në rrethin ku jeton. Mjeku familjar gjithashtu jep
receta dhe këshilla të përdorimit në lidhje me problemin shëndetësor si dhe jep këshilla
rreth parandalimit të tyre në të ardhmen. Mjeku familjar gjithashtu jep udhëzime në
raste nevoje edhe për vizitë tek mjeku specialist ose për hospitalizim.
Për shërbimet e mjekësisë familjare ekziston një lloj i bashkë-pagesave, me përjashtim
të kategorive të liruara nga këto bashkë-pagesa. 8

Figura 2. Qendra e mjekësisë familjare

Kujdesi dytësor shëndetësor

Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) është institucion unik, i
formuar sipas Ligjit për Shëndetësi nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Shërbimi
Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës është themeluar si institucion autonom dhe i
pavarur publik shëndetësor, me rëndësi të veçantë publike, me seli në Prishtinë.
SHSKUK përbëhet nga institucionet e nivelit dytësor dhe tretësor të kujdesit
shëndetësor në sektorin publik të shëndetësisë.
Kujdesi dytësor shëndetësor përfshinë: shërbimet spitalore, shërbimet jashtë-spitalore:
diagnostike; terapeutike, rehabilituese, transportin emergjent, si dhe shërbimet e
shëndetësisë publike.
8

https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shendetesia/Pages/MjekesiaFamiljare.aspx
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Kujdesi dytësor shëndetësor mund të organizohet edhe në nivelin komunal me kërkesën
e Kuvendit përkatës komunal, dhe në pajtim me vendimin e Ministrit të Shëndetësisë.
Institucionet e kujdesit shëndetësor që nuk janë pjesë e organizatës shëndetësore, në
komunat ku kujdesi dytësor shëndetësor zbatohet në bazë të legjislacionit përkatës për
vetëqeverisjen lokale, do të kenë kompetenca të zgjeruara për ofrimin e kujdesit
shëndetësor sekondar, përfshirë këtu: regjistrimin dhe licencimin e institucioneve të
kujdesit shëndetësor në bashkëpunim me Ministrinë, punësimin dhe pagesën e pagave
dhe mëditjeve në pajtim me legjislacionin në fuqi, si dhe trajnimin e personelit dhe
administratorëve të kujdesit shëndetësor, në bashkëpunim me Odat e profesionistëve
shëndetësorë.
Procedurat për zbatimin e kompetencave të kujdesit dytësor shëndetësor, rregullohen
me këtë ligj dhe aktet e tjera nën-ligjore, përveç nëse nuk është përcaktuar ndryshe me
legjislacionin përkatës për vetëqeverisje lokale.

Struktura gjinore në SHSKUK
Femra

Meshkuj

Totali

4350

2383

6733

Tabela 2. Struktura gjinore e të punësuarve në institucionet shëndetësore të nivelit
dytësor dhe tretësor9

35%

65%

Femra
Meshkuj

Grafiku 2: Numri i femrave dhe meshkujve të punësuar në shëndetësi
Grafiku tregon që 35% janë meshkuj të punësuar dhe 65% e të punësuarve janë
femra
9

-Raporti i punës SHSKUK 2014/2017

14

Spitalet
Spitalet dhe Mjeku Specialist - Spitalet janë të ndara sipas regjioneve në shumicën e
qyteteve të Kosovës siç janë:
 Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), spitali regjional Prishtinë;
 Spitali regjional i Prizrenit;
 Spitali regjional i Pejës;
 Spitali regjional i Gjakovës;
 Spitali regjional i Ferizajit;
 Spitali regjional i Gjilanit;
 Spitali regjional i Mitrovices;

Niveli i shkollimit
Njësia përbërëse e SHSKUK

jomedicinal

Mjekë

Gjithsej

Infermierë

specialistë
Shërbimet Rajonale Dytësore-

Kuadër

685

2064

438

3187

618

1895

507

3020

26

186

36

248

56

78

20

154

Programet Tjera Terciare

28

48

48

124

Gjithses

1413

4271

1049

6733

SPITALET
Shërbimet Terciare
Shëndetësore- QKUK
Shërbimi i Shëndetit Mendor
QSKUK- Shërbimet Terciare
Shëndetësore

Tabela 3: Të punësuarit në institucionet shëndetësore sipas përgatitjes profesionale në
nivelin dytësor she tretësor9
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Mjeku specialist përkujdeset për mbrojtjen e shëndetit si dhe kurimin e sëmundjeve të
ndryshme. Përkujdesi mjekësor i mjekëve specialist punojnë nëpër spitalet përkatëse
dhe përbehët nga kjo ekipë e mjekëve: Mjeku psikatër, mjeku gjinekolog, mjeku
dermatolog (mjeku i lekurës), mjeku i syve (okologu), infektologu (mjeku i sëmundjeve
ngjitëse si tuberkulozi etj.), stomatologu (mjeku i dhëmbëve), dhe kirurgu në raste të
lëndimit (plagosjes, dëmtimit) i cili në raste emergjente intervenon edhe pa udhëzimin e
mjekut familjar. 10

Figura 3. Spitali

Kujdesi tretësor shëndetësor
Kujdesi tretёsor shёndetёsor organizohet dhe ofrohet në institucione të licencuara nga
Ministria, ku krahas veprimtarisë shëndetësore ofrohet edhe shkollim universitar,
shkollim specialistik dhe sub-specialistik, si dhe puna kërkimore – shkencore.
Kujdesi tretësor shëndetësor përfshinë: kujdesin e avancuar shëndetësor: spitalor, jashtë
spitalor dhe të shëndetësisë publike; shërbimet konziliare dhe transportin emergjent.
Institucionet duhet të kenë drejtor për arsim dhe shkencë, që propozohet nga fakulteti
përkatës i shkencave mjekësore.
10

https://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shendetesia/Pages/Spitalet.aspx
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Kujdesi tretësor shëndetësor ngërthen në vete shërbimet mjekësore specialistike të
ofruara nga institucionet shëndetësore, ku funksioni i këtyre të fundit përfshin edhe
ligjërimin në Fakultetin e Mjekësisë për studentët bazë në mjekësi dhe studimet
postdiplomike si dhe kërkimet shkencore relevante.
Niveli i KTSH-së mbulohet nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), në
kuadër të së cilës funksionojnë shumë klinika dhe institute dhe Qendra Klinike
Stomatologjike Universitare e Kosovës (QKSUK).
Për regjionin e Prishtinës, këto institucione shëndetësore të nivelit tretësor shërbejnë
gjithashtu edhe si institucione të nivelit dytësor shëndetësor.

Shërbimet shëndetësore në SHSKUK 2014-2017
3063563

40376

39522

41017

2014

877588

877268

862291

2015

2016
Ditë shërimi

446416

2017

20366

141281

Gjithsej

Operime

Graf 3. Shërbimet shëndetësore (ditë shërimi dhe operime) në SHSKUK 2014-2017
Grafiku paraqet shërbimet kryesore të ofruara nga njësitë përbërëse të
SHSKUK-së për periudhën 2014-TM1 dhe TM 2/2017: Në këtë periudhë prej
2014 deri më gjashtëmujorin e parë të vitit 2017, janë kryer një numër i
konsiderueshëm i shërbimeve nga njësitë përbërse të SHSKUK-së për pacentë,
Ditë Shërimi ishin 3 milion dhe me mbi 141 mijë operime.
Gjatë kësaj periudhe, pacientë të shtrirë ishin gjithsej 603 mijë në njësitë
përbërsë të SHSKUK-së
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Shërbimet shëndetësore në SHSKUK 2014-2017
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2017

Gjithsej

Vizita ambulantore

1282138

1270520

1414017

584837

4551512

Shërbimet diagnostike

1139717

1902346

1999015

1024678

6065756

Parametra laboratorik

2696366

2485315

2680084

1358127

9219892

Graf 4. Shërbimet shëndetësore (Vizita ambulantore, Shërbimet diagnostike,
Parametrat laboratorik) në SHSKUK 2014-2017
Parametra laboratorik në këtë periudhë pune nën menaxhim të SHSKUK-së,
janë kryer 9.2 milion shërbime laboratorike, 4.5 milion shërbime ambulantore
dhe 6 milion shërbime diagnostike.

SHËRBIMET SHËNDETËSORE NË SHSKUK 2014-2017
Lindjet

Sh Dializes
287859

118006

109005

60848
24390

0

2014

22682

23261

2015

2016

81667

11334
2017

Gjithsej

Graf 5. Shërbimet shëndetësore (Lindjet dhe Shërbimet e dializës) 2014-2017
Numri i lindjeve në total gjatë kësaj periudhe arrin numrin e 81.667 lindjeve
nga të gjitha njësitë përbërse të SHSKUK-së. Numri total nga viti në vitë ka
pësuar ndryshime, gjithashtu edhe me ofrim të shërbimeve të dializës nga viti
2015 deri në periudhën e TM1 dhe TM2-2017 arrinë numrin e 287.859
shërbimeve të dializës nga të gjitha njësitë përbërëse të SHSKUK-së.
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88
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277

223

390

293

168

832

2401

pajisjes

Pajisje
endoskopike
Pajisje të
hemodializës

Tabela 4. Kapaciteti i institucioneve nën varësi të SHSKUK-së, me aparaturën kryesore
mjekësore9

Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK)
Qendra Klinike Universitare e Kosovës është institucioni kryesor i kujdesit shëndetësor
terciar i vendosur në Prishtinë, i cili ofron shërbime më të specializuara mjekësore. Ai
përbëhet nga Qendra për Kujdes Emergjent, 12 klinika, Instituti Kombëtar i Shëndetit
Publik, Farmaci Qendrore, Farmacitë Private dhe institute si Anatomia, Patologjia,
Fiziologjia, Farmakologjia dhe Toksikologjia. 11

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Kosovo
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Figura 4. Qendra Klinike Universitare e Kosovës

Veprimtaria private shëndetësore
Veprimtaria private në sektorin e shëndetësisë rregullohet me ligj, dhe ushtrohet në bazë
të parimit të barazisë së plotë me sektorin publik të shëndetësisë, përveç rasteve kur me
këtë ligj përcaktohet ndryshe.
Në sektorin privat të shëndetësisë nuk lejohet veprimtaria shëndetësore në këto lëmi:
o Grumbullimi i gjakut dhe derivateve të tij;
o Mjekësia ligjore dhe shërbimet e obduksionit;
o Epidemiologjia (përveç dezinfektimit, dezinsektimit, dhe deratizimit parandalues),
ekologjia humane, dhe mikrobiologjia e mjedisit.
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KAPITULLI II
2.1 KUJDESI SHËNDETËSOR
Kujdesi shëndetësor është mirëmbajtja ose përmirësimi i shëndetit nëpërmjet
parandalimit, diagnozës dhe trajtimit të sëmundjeve, lëndimeve dhe dëmtimeve të tjera
fizike dhe mendore në qeniet njerëzore.
Qasja në kujdesin shëndetësor mund të ndryshojë nga shtetet, grupet dhe individët, të
ndikuar kryesisht nga kushtet sociale dhe ekonomike, si dhe politikat shëndetësore në
vend. Në disa vende dhe jurisdiksione, planifikimi i kujdesit shëndetësor shpërndahet
midis pjesëmarrësve të tregut, ndërsa në të tjerat, planifikimi ndodh më shumë në mesin
e qeverive ose organeve të tjera koordinuese. Në të gjitha rastet, sipas Organizatës
Botërore të Shëndetësisë (OBSH), një sistem shëndetësor i mirëfilltë kërkon një
mekanizëm të fuqishëm financimi, një forcë punëtore të trajnuar mirë dhe në mënyrë
adekuate, informacione të besueshme mbi të cilat bazohen vendimet dhe politikat, dhe
lehtësi të mirëmbajtura shëndetësore dhe logjistikë për të ofruar ilaçe dhe teknologji
cilësore.12
Kujdesi shëndetësor zbatohet duke u udhëhequr nga parimet themelore, si vijon:


Barazia



Gjithë-përfshirja dhe jo diskriminimi.



Cilësia



Ndershmëria dhe llogaridhënia;



Dhënia e prioritetit intervenimeve kost-efektive të kujdesit shëndetësor, të bazuara
në të dhëna;



Qëndrueshmëria dhe vazhdueshmëria;



Parandalimi dhe zbulimi i hershëm i sëmundjeve



Bashkë-përgjegjësia dhe solidariteti. 13

12
13

www.who.int. WHO World Health Organization. Retrieved 2013-11-24.
http://msh-ks.org/parimet-e-kujdesit-shendetesor/
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2.2. ZBATIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR
Shërbimet e kujdesit shëndetësor organizohen dhe ofrohen nga ofruesit e shërbimeve
shëndetësore si shërbime: spitalore, jashtëspitalore, shtëpiake dhe emergjente.
Shërbimet e kujdesit shëndetësor ofrohen në pajtim me procedurat dhe kushtet e
përcaktuara me ligjin për shëndetësi dhe aktet përcjellëse nën-ligjore.
Shërbimet e kujdesit shëndetësor për personat që nuk janë qytetarë ose banorë të
Republikës së Kosovës bëhen me pagesë dhe rregullohen me akt nën-ligjor, të nxjerrë
nga Ministria.
Kujdesi shëndetësor zbatohet nëpërmjet masave dhe veprimeve, si në vijim:


Ruajtja dhe përparimi i mënyrave të shëndosha të jetesës;



Zbulimi i hershëm i sëmundjeve dhe eliminimi i shkaktarëve të tyre;



Parandalimi, zbulimi i hershëm dhe trajtimi i sëmundjeve, veçanërisht i kancerit të
gjirit, kancerit të qafës së mitrës, dhe kancerit kolo-rektal .



Parandalimi i lëndimeve në punë dhe i sëmundjeve profesionale;



Sigurimi i furnizimit me barna, materiale shpenzuese, si dhe pajisje medicinale;



Sigurimi i kushteve për ruajtjen e shëndetit të shtatzënave dhe të lehonave; fillimin e
shëndoshë të jetës;



Ndërmarrja e masave për parandalimin dhe eliminimin e pasojave shëndetësore të
shkaktuara nga gjendjet emergjente;



Zbatimi i sistemit unik të mbledhjes së të dhënave dhe informimit në shëndetësi;



Zbatimi i aktiviteteve në grumbullimin vullnetar të gjakut;

Praktikat më të mira të kujdesit shëndetësor përcaktohen në formë të udhëzuesve të
praktikës klinike, standardeve, protokolleve dhe rekomandimeve të tjera nga Odat e
profesionistëve shëndetësorë, në bashkëpunim me shoqatat përkatëse profesionale.
Gjatë zbatimit të kujdesit shëndetësor institucionet dhe profesionistët shëndetësorë,
personat juridik, qytetarët dhe banorët, brenda të drejtave dhe detyrimeve të tyre duhet
të ndërmarrin masat e nevojshme për sigurimin e standardeve cilësore dhe sasiore të
kujdesit shëndetësor.

14

14

Ligji per shendetesi/2004
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2.3. FINANCIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR
Financimi i kujdesit shëndetësor në Republikën e Kosovës bëhet sipas modelit të
kombinuar të financimit, nëpërmjet buxhetit dhe sistemit të sigurimeve shëndetësore,
publike dhe private.
Fondi i sigurimit shëndetësor si pjesë e sistemit të sigurimit publik shëndetësor mund të
themelohet dhe rregullohet vetëm me ligj të veçantë.

Financimi në SHSKUK

84608764

86374265
70714567
70240653

2014

2015

2016

2017

Graf 6. Financimi në SHSKUK 2014-2017
Në vitin 2014, buxheti total ishte 84,6 milion euro, në vitin 2015 ka pasur rritje
deri në 86,3 milion euro, dhe gjatë vitit 2016 kishte një rënie të buxhetit në 70.2
milion euro. Ndërsa është planifikuar që buxheti i vitit 2017, të rritet në 70.7
milion euro (Buxheti i vitit 2016 dhe 2017 perveç zvogëlimit të tijë është hequr
edhe kategoria e barërave dhe një pjesë kapitale e cila është bartur në
MSH/AFSH). 9
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Agjensioni i Financimit Shëndetësor (AFSH)
Agjensioni i Financimit Shëndetësor (AFSH) është agjencion ekzekutiv i Ministrisë, që
realizon të drejtat, obligimet, përgjegjësitë dhe autorizimet përkitazi me negocimin dhe
kontraktimin e shërbimeve nga Lista e shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe Lista e
barërave dhe materialit harxhues medicinal, nga institucionet e licencuara shëndetësore
në të gjitha format e pronësisë, si dhe grumbullimin e të gjitha mjeteve financiare për
këtë qëllim. Përparësi me rastin e kontraktimit të shërbimeve kanë institucionet e
akredituara shëndetësore.
Mjetet për Financimin e Kujdesit Shëndetësor
Mjetet e nevojshme për financimin e Listës së shërbimeve të kujdesit shëndetësor
sigurohen nga burimet, si në vijim:


Buxheti i Kosovës;



Buxheti i komunave;



Bashkë-pagesat nga shfrytëzuesit e shërbimeve shëndetësore të cilët nuk janë të
liruar nga pagesa;



Dhuratat dhe trashëgimitë e dhuruara nga qytetarët individual;



Donacionet në formë të parave të gatshme ose të ngjashme;



Të ardhurat nga aktivitetet e autorizuara;



Institucionet e sigurimeve shëndetësore, vendore dhe të jashtme, private dhe publike
(pas themelimit, në pajtim me këtë ligj);



Pagesat e drejtpërdrejta nga shfrytëzuesit dhe nga institucionet e sigurimeve
shëndetësore, vendore dhe të huaja, private dhe publike (pas themelimit të tij).

Në sektorin publik 42% e buxhetit përdoret për paga, 43% për mallra dhe shërbime,
2,81% për subvencione dhe transfere, dhe 11.42% për investime kapitale.
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Graf 7: Shpenzimet shëndetësore për kokë banori për vitin 2010, në vendet evropiane
Duke marrë parasysh, shpenzimet totale publike, private dhe shpenzimet private
nga xhepi në shëndetësi, në vitin 2013 vlera do të arrij në 135 € për person ose
4,5% të BPV-së, që është më e ulët krahasuar me BE-në dhe me të gjitha vendet
e rajonit; BE në vitin 2010 ka shpenzuar 2,171 € për kokë banori 15

Shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor
Shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor që mbulohen nga AFSH, përcaktohen në
Listën e shërbimeve të përpiluar nga komiteti teknik i emëruar nga Ministri i
Shëndetësisë në fillim të çdo viti fiskal, të miratuar nga Qeveria, në pajtim me resurset
financiare në dispozicion dhe nevojat shëndetësore të popullatës. Lista dorëzohet në
AFSH së bashku me deklaratën financiare mbi mundësitë për mbulesën financiare të
pakos së propozuar të shërbimeve.
Rimbursimi i barërave dhe materialit shpenzues medicinal bëhet vetëm atëherë kur bari
ka qenë i përshkruar nga ana e shërbimit të mjekësisë familjare, në recetë zyrtare, dhe
me emër gjenerik.

15

Burimi: OECD - Të dhënat e Shëndetit 2011

25

Financimi i institucioneve të kujdesit shëndetësor
Institucionet shëndetësore dhe personat e tjerë juridik dhe fizik, të cilët ushtrojnë
veprimtari shëndetësore, janë të obliguara, që për çdo pacient të dokumentojnë
shpenzimet si edhe llojin, vëllimin, cilësinë dhe çmimin e shërbimeve.
Institucionet shëndetësore dhe organizatat që marrin fonde publike për zbatimin e
kujdesit shëndetësor, janë të detyruara të mbajnë llogaritë dhe evidencat në mënyrën e
përcaktuar me ligj dhe të sigurojnë informata të nevojshme për organet e autorizuara.

2.4. SISTEMI I SIGURIMEVE SHËNDETËSORE NË KOSOVË
Sigurimet shëndetësore në Republikën e Kosovës organizohen dhe zbatohen si sigurime
shëndetësore të obligueshme dhe sigurime shëndetësore vullnetare.
Neni 22 i Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut:
Secili, si anëtar i shoqërisë, ka të drejtë sigurimi social dhe të drejta të domosdoshme
ekonomike, sociale e kulturore për dinjitetin e tij dhe për zhvillimin e lirë të
personalitetit të tij, me ndihmën e shtetit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në
përputhje me organizimin dhe burimet e çdo shteti.16
Sigurimi shëndetësor i obligueshëm
Sigurimi shëndetësor i obligueshëm është e drejtë dhe detyrim për të gjithë qytetarët
dhe banorët e Republikës së Kosovës.
Sigurimi shëndetësor i obligueshëm përfshin shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor.
Nëse dy ose më shumë anëtarë të familjes janë të punësuar në institucione, të gjithë të
punësuarit janë të obliguar që të bëjnë pagesën e premiumit të obligueshëm të sigurimit
shëndetësor.
Sigurimi shëndetësor vullnetar
Qytetarët dhe banorët e Republikës së Kosovës, punonjësit e huaj në Republikën e
Kosovës, si dhe të gjithë të tjerët, kanë të drejtë të kenë sigurim shëndetësor vullnetar
plotësues.
16

Armend M. Shkoza, Filloreta Lekiqi “Sigurimi Shëndetësor në Kosovë: Një e drejtë e vonuar” Prishtinë
2012
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Sigurimi shëndetësor vullnetar plotësues nuk mund të zbatojë politika komplementare e
dispozita që rregullojnë bashkë-financimin e sigurimit të obligueshëm shëndetësor.
Sigurimi shëndetësor vullnetar plotësues realizohet nëpërmjet kontratës individuale në
mes të siguruarit vullnetar ose/dhe përfaqësuesit të tij të emëruar ligjor, dhe kompanisë
private të sigurimeve shëndetësore, në pajtim me ligjin. 17

2.5. ODAT E PROFESIONISTËVE SHËNDETËSORË
Odat e profesionistëve shёndetёsor janë organizata profesionale, të themeluara nga
Kuvendi i Kosovës me ligj.
Odat organizohen në lëmitë e mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë dhe infermierisë;
dhe për punën e tyre e informojnë rregullisht Ministrinë.
Të gjithë profesionistët shëndetësorë duhet të jenë anëtarë të Odës përkatëse.
Odat e profesionistëve shëndetësorë ushtrojnë vet–rregullimin dhe mbikëqyrjen
profesionale gjatë punës, trajnimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesional të
profesionistëve shëndetësorë.
Odat e profesionistëve shëndetësorë vet–financohen me pagesat e anëtarësisë dhe
format e tjera të pagesave të profesionistëve shëndetësorë, në pajtim me ligjin.
Emërtim i Odës është: Oda e Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve të tjerë
Shëndetësorë.
Oda e Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë Shëndetësorë është organizatë e
pavarur, e cila mbron dhe prezanton interesat profesionale të antarëve të saj, siguron
standarde të larta të Kodit Etik dhe Deontologjisë mjekësore, promovon dhe mbronë
veprimtarinë e profesionistëve shëndetësorë në institucionet shëndetësore publike dhe
private, siguron edukimin e vazhdueshëm profesional me qëllim të ofrimit sa më cilësor
të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve të tjera që kanë të bëjnë me kujdesin
shëndetësor.
Antarësimi në Odë është obligativ për të gjithë infermierët, mamitë dhe profesionistët
e tjerë shëndetësorë, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Kosovës.
17

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/04-L-249%20sh.pdf
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Antarësimi në Odë është obligim edhe për të gjthë profesionistët e tjerë të organeve
shtetërore, në fakultete, gjegjësisht në shkolla profesionale, në ambulanca të mjekësisë
së punës si dhe në të gjitha rrethanat tjera ku ushtrohet veprimtaria shëndetësore në
përputhje me ligjet në fuqi. 18

18

http://msh-ks.org/wp-content/uploads/2013/11/STATUTI-I-ODAVE-TE-I-M-f.pdf
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KAPITULLI III
3.1 DISKUTIMET
Qasja në kujdesin shëndetësor mund të ndryshojë nga shtetet, grupet dhe individët, të
ndikuar kryesisht nga kushtet sociale dhe ekonomike, si dhe politikat shëndetësore në
vend.
Kujdesi shëndetësor organizohet dhe zbatohet në tri (3) nivele: parësor, dytësor dhe
tretësor.


Nëse e krahasojmë nivelin primarë në Kosovë dhe në Shqipëri, ai në Kosovë
zbatohet nga Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), Qendrat e
Mjekësisë Familjare (QMF) dhe Punktet e Mjekësisë Familjare (PMF), ndërsa në
Shqipëri janë qendrat shëndetësore dhe ambulancat.



Nëse e krahasojmë kujdesin spitalor, në Kosovë ka 20 institucione: 7 spitale të
përgjithshme, 8 qendra të Shëndetit Mendor, Qendra Klinike Universitare e Kosovës
(QKUK), Qendra Klinike Universitare Stomatologjike e Kosovës, Qendra
Kombëtare e Mjekësisë së Punës, Qendra Kombëtare e Mjekësisë Sportive, Qendra
Kombëtare e Telemjekësisë; ndërsa, kujdesi spitalor në Shqipëri ka 42 spitale, të
ndarë në: Spitale rrethi (22), Spitale rajonale (12), Shërbimi psikiatrik me shtretër
(2), Spitale Universitare (5).



Nëse krahasohen sigurimet shëndetësore, në Republikën e Kosovës organizohen
(ende nuk kanë filluar zbatimin) si sigurime shëndetësore të obligueshme dhe
sigurime shëndetësore vullnetare. Ndërsa, sistemi i sigurimeve shëndetësore në
Shqipëri bazohet në sistemin e Bismarkut, që për parim bazë ka solidaritetin.



Nëse i krahasojmë, shpenzimet totale publike, private dhe shpenzimet në shëndetësi,
në Kosovë, në vitin 2013 vlera do të arrij në 135 € për person ose 4,5% të BPV-së,
ndërsa, në BE në vitin 2010 është 2,171 € për kokë banori.



Krahasuar me BE-në apo Rajonin evropian, Kosova ka numër të vogël të mjekëve
dhe infermierëve. BE-ja ka 3,2 mjekë për 1000 banorë, ndërsa Kosova ka 1,2 mjekë
për 1000 banorë.
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3.2. Përfundimet
Sipas OBSH-së sistemet shëndetësore përcaktohen si: Një sistem shëndetësor që
përbëhet nga të gjitha organizatat, njerëzit dhe veprimet, qëllimi kryesor i të cilave është
promovimi, parandalimi ose ruajtja e shëndetit.
Sistemi shëndetësor ndahet në tri nivele: niveli primar, sekondar dhe terciar.
Institucionet e nivelit parësor të kujdesit shëndetësor në Kosovë janë: qendra kryesore e
mjekësisë familjare me njësitë përbërëse të përcaktuara.
Institucionet e nivelit dytësor të kujdesit shëndetësor janë: Spitali i përgjithshëm dhe
special me njësitë përbërëse; Poliklinika specialistike; Ambulanca specialistike;
Ambulanca stomatologjike; Qendra e shëndetit mendor me Shtëpinë për integrim në
bashkësi; Qendra e transfuzionit të gjakut; Qendra e rehabilitimit fizikal dhe klimatik;
Qendra e mjekësisë sportive; Qendra e mjekësisë së punës; Qendrat rajonale të
shëndetësisë publike; Qendra për rehabilitimin e të dëgjuarit dhe të folurit.
Institucionet e nivelit tretësor të kujdesit shëndetësor janë: Qendra klinike universitare;
Qendra klinike universitare stomatologjike; Instituti kombëtar i shëndetësisë publike;
Qendra kombëtare e mjekësisë së punës; Qendra kombëtare e mjekësisë Sportive;
Qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut; Qendra kombëtare e telemjekësisë.
Barnatoret janë institucione shëndetësore që funksionojnë në të tri (3) nivelet e kujdesit
shëndetësor.
Financimi i kujdesit shëndetësor në Republikën e Kosovës bëhet sipas modelit të
kombinuar të financimit, nëpërmjet buxhetit dhe sistemit të sigurimeve shëndetësore,
publike dhe private.
Sigurimet shëndetësore në Republikën e Kosovës organizohen dhe zbatohen si sigurime
shëndetësore të obligueshme dhe sigurime shëndetësore vullnetare.
Sipas përgatitjes profesionale, gjithsej mjekë specialist janë 1.413, infermier janë 4.271
dhe kuader tjeter jomedicinal është 1.049.
Në shërbimet e ofruara sipas SHSKUK-së në nivelin dytësor dhe tretësor brenda një viti
gjithsej janë kryer 40.376 operime, 1.414.017 vizita ambulantorike, 1.999.015 shërbime
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diagnostike, 2.680.084 parametra laboratorik, 23.261 lindje dhe 118.006 shërbime të
dializës.
Bazuar në

kapacitetin e institucioneve nën varësi të SHSKUK-së, me aparaturë

kryesore mjekësore, shihet se sistemi publik shëndetësor i të gjithë Kosovës ka vetëm
një Rezonancë Magnetike (MRI), e cila është e vendosur në QKUK; janë 9 CT, 3 në
QKUK dhe në të gjitha Spitalet e Përgjithshme nga një (1). Ndërsa vetëm spitali i
Ferizajit nuk posedon asnjë.
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3.3. Rekomandimet
Gjatë shqyrtimit të literaturës për sistemin shëndetësor në Kosovë, rekomandohet:


Rritja e financave për sektorin shendetësor;



Aplikimi i Sigurimeve Shëndetësore;



Rritja e resurseve humane;



Shtimi i kapaciteteve profesionale;



Shtimi i numrit të shtretërve në spitale rajonale;



Edukimi i vazhdueshëm profesional i personelit shëndetësor.



Të shmangen referimet e panevojshme në nivelin sekondar, sidomos në Qendrën
Klinike Universitare të Kosovës, për shkak të mbingarkesës në mungesë të një
spitali.
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3.3a. Rezyme
Hyrje- Sistemi shëndetësor është një makrosistem i hapur dhe i ndërlikuar me rëndësi të
madhe shoqërore, kombëtare dhe ndërkombëtare.
Sistemi shëndetësor duhet të reflektoj vlerat shtetërore, profesionale dhe shoqërore si
dhe nevojat për cilësi të shërbimeve shëndetësore, të ofroj vlera në kontekst të
profesionalizimit të mirëfilltë si dhe ngritje e zhvillim profesional të të gjithë
profesionistëve shëndetësorë në secilin nivel.
Qëllimi i studimit- Qëllimi i këtij punimi është të njihemi me sistemin tonë
shëndetësor, me kujdesin shëndetësor i cili ofrohet, me resurset humane dhe të bëjmë
krahasimin e sistemit tonë shëndetësor me vendet tjerat.
Metodologjia- Në realizimin e këtij punimi, është përdorur metoda e rishikimit të
literaturës. Është shfrytëzuar literaturë nga biblioteka e Universitetit si dhe burime
shkencore dhe literatura të ndryshme në lidhje me temën. Në punim janë përdorur edhe
të dhënat statistikore nga Statistikat e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik
Universitar i Kosovës (SHSKUK).
Përfundimi- Sipas OBSH-së sistemet shëndetësore përcaktohen si: Një sistem
shëndetësor që përbëhet nga të gjitha organizatat, njerëzit dhe veprimet, qëllimi kryesor
i të cilave është promovimi, parandalimi ose ruajtja e shëndetit.
Sistemi shëndetësor ndahet në tri nivele: niveli primar, sekondar dhe terciar. Financimi i
kujdesit shëndetësor në Republikën e Kosovës bëhet sipas modelit të kombinuar të
financimit, nëpërmjet buxhetit dhe sistemit të sigurimeve shëndetësore, publike dhe
private. Sigurimet shëndetësore në Republikën e Kosovës organizohen dhe zbatohen si
sigurime shëndetësore të obligueshme dhe sigurime shëndetësore vullnetare.

Fjalët kyqe: Sistem shëndetësor, resurse humane, spitale, organizim, financim,
sigurime.
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3.3.b Summary
Introduction- The health system is an open and complex macro system of great social,
national and international importance.
The health system should reflect domestic, professional and social values as well as the
needs for the quality of health services, to offer vices in the context of good
professionalism and the development and professional development of all health
professionals at each level.
Purpose of the Study- The purpose of this paper is to get acquainted with our health
system, with the health care provided, with human resources and make comparison of
our health system with other countries.
Methodology- In the realization of this paper, the method of reviewing the literature
was used. It was used literature from the University Library as well as various scientific
sources and literature related to the topic. Statistical data from the Health Statistics and
the Clinical Hospital Clinical Service of Kosovo (CHCSK) are also used in the paper.
Conclusion- According to WHO, health systems are defined as: A health system that
consists of all organizations, people and actions whose main purpose is to promote,
prevent or preserve health.
The health system is divided into three levels: primary, secondary and tertiary level.
Funding of health care in the Republic of Kosovo is done according to the combined
financing model, through the budget and the health insurance system, public and
private. Health insurance in the Republic of Kosovo is organized and implemented as
compulsory health insurance and voluntary health insurance.

Key words: the health system, human resources, hospitals, organization, financing,
insurance.
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