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Abstrakti
Menaxhimi është një proces i veçantë, menaxheri do të kryejë punën duke bërë gjërat përmes:
planifikimt, organizimit, koordinimit dhe kontrollit të punëve dhe personelit. Menaxhimi është
faktorë kyq për suksesin e çdo aktiviteti të organizuar. Është art i gjetjes dhe bërjes së gjërave
përmes njerëzve.
Ky punim është bërë me qëllim që të kuptohet rëndesia e Menaxhimit Shëndetësor si dhe
Menaxhimit në përgjithësi pa marrë parasysh a jemi profesionistë shëndetësore, inxhinier apo
çfarëdo lloj profesioni tjetër.
Burimi kryesor i të dhënave për realizimin e këtij punimi ka qenë kërkimi në literaturë. Metodat
e grumbullimit të të dhënave është e tipit rishqyrtim literature. Është shfrytëzuar literaturë e
mjaftueshme nga biblioteka e universitetit dhe burime të ndryshme shkencore nga interneti.
Literatura është përzgjedhur në bazë të problematikës që shtjellohet në punim.

Fjalët kyçe: menaxhim, shëndetësi, lider, sistemi shëndetësor.
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Qëllimi dhe objektivat
Menaxhimi i sistemit shëndetësor në Kosovë është një fushë e cila ende nuk është studiuar në
masën e duhur. Qëllimi i kësaj teme është zgjerimi i njohurive lidhur me menaxhimin e sistemit
shëndetësor në Kosovë.

Metodologjia
Burimi kryesorë i të dhënave për realizimin e këtij punimi ka qenë kërkimi në literatura. Metoda
e grumbullimit të të dhënave është e tipit rishqyrtim literature. Është shfrytëzuar literaturë e
mjaftueshme nga biblioteka e universitetit dhe burime të ndryshme shkencore nga interneti.
Literatura është përzgjedhur në bazë të problematikës që shtjellohet në punim.
Literatura është përzgjedhur në bazë të këtyre kritereve:
-

Titullit të temës e cila është marrë,

-

Fjalëve kyqe që janë përdorur për kërkime në internet,

-

Librave mjekësorë,

-

Të dhënat e marra nga Ministria e Shëndetësisë dhe

-

Propozime të marra nga ana e Mentorit tim.
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1. HYRJE
Rëndësia e matjes, vlerësimit dhe monitorimit të cilësisë së shërbimit në sektorin shëndetësor,
tashmë është një fakt i rëndësishëm dhe i padiskutueshëm. Gjithsesi, vlerësimi sasior i cilësisë së
shërbimit shëndetësor është një proces sfidues dhe kompleks, gjatë së cilës sektori publik ka
ende shumë punë për të bërë.
Për çdo spital, pacientët janë përdoruesit kryesorë. Funksioni kryesor i spitalit është kujdesi ndaj
pacientit. Kjo është indikatori kryesor për të matur suksesin e shërbimeve që ai jep. Qëllimi
kryesor është efektiviteti i spitalit i cili lidhet me kujdesin ndaj klientit. Sipas Swamy (1997)
përmbushja ndaj klientit është testament i vërtetë i efektivitetit të administrimit të spitalit. Meqë
spitali i shërben të gjitha shtresave të shoqërisë, pritshmëria e përdoruesve ndryshon nga një
individ tek tjetri sepse secili pacient mban një set të veçantë mendimesh, ndjenjash dhe nevojash.
Për këtë arsye, vendosshmëria e pacientit për spitalin është shumë më ndryshe nga ajo e
ndjenjave reale të tij. Është përgjegjësi për ekipin administrues që të “Vendos vetën në vendin e
pacientit” është një shprehje që shpjegon se si duhet të procedohet me pacientin. Kënaqësia e
pacientit zakonisht përcaktohet si pikëpamja e pacientit në lidhje me shërbimet dhe nga rezultati
i trajtimit që merr. Kjo është përdorur nga vlerësuesit e programit në lidhje me aftësinë e dhënies
së shërbimit shëndetësor për t’i dhënë ndihmë shërbimeve që lidhen me nevojat e pacientit.
Shoqëria tani vlerëson rëndësinë e përdoruesve në zhvillimin e shërbimeve, dhe gjithashtu në
sektorin e shëndetit është përdorur një gamë metodash për identifikimin e pikëpamjeve të
pacientit dhe publikut. Dansky dhe Miles (1997) kanë konstatuar që nga perspektiva
menaxhuese, kënaqësia e pacientit në kujdesin shëndetësor është e rëndësishme për arsye të
ndryshme. Së pari, pacientët e Kënaqur kanë probabilitet që të mbajnë një marrëdhënie
konsistence me një ofrues. Së dyti, duke identifikuar burimet e Kënaqësisë së pacientit, një
organizatë mund të adresojë dobësitë e sistemit dhe të përmirësojë rrezikun e tij në menaxhim.
Së treti, pacientët e Kënaqur janë më të predispozuar që të ndjekin regjimet mjekësore specifike
dhe planet e trajtimit të sugjeruar nga mjekët. Së fundmi, matja e Kënaqësisë së pacientit shton
informacion të rëndësishëm në performancën e sistemit dhe kontribon në cilësinë e përgjithshme
të organizimit menaxhues.
Kërkimet mbi kënaqësinë e pacientit në kujdesin mjekësor daton nga fundi i viteve 1960. Mbi 50
vjet, janë shfaqur një numër i madh publikimesh në lidhje me këtë temë. Në fillim, kërkimet u
fokusuan në kënaqësinë e pacientit si një kusht që duhej për të arritur rezultate të kënaqshme
7

klinike si p. sh.: lënia e një takimi apo pëlqimi ndaj një trajtimi të rekomanduar. Gradualisht,
interesi kaloi tek Kënaqësia e pacientit si një variabël i varur. Në ditët e sotme, pothuajse asnjë
spital nuk ngel në inkorporimin e rankimit të Kënaqësisë së pacientit në vlerësimin e kujdesit.
Sipas studimeve të “South African Black Population” (Popullit Zezak në Afrikën e Jugut), 76% e
popullsisë mbështetën në spitalet publike dhe ambientet janë të mbipopulluara, staf i
pakualifikuar dhe pa pajisje, duke kontribuar në pritjen prej më shumë se një orë për të marrë një
shërbim shëndetësor. Thomas et. investigoi Kënaqësinë e pacientit në një klinikë onkologjike në
Mbretërinë e Bashkuar dhe raportoi që nga 252 pacientë, 92% ishin “gjithnjë” ose “zakonisht” të
siguruar si konsekuencë e vizitës së tyre. Ky studim gjithashtu konfirmoi faktin që stafi i klinikës
është një nga burimet më të rëndësishme të Kënaqësisë. Studime të ngjashme italiane dhe
britanike kanë raportuar pikat e forta dhe të dobëta të shërbimeve që janë vënë në dukje nga
pacientët e anketuar dhe gjithashtu marrja e masave të duhura për të korrigjuar zonat
problematike. Sistemi i kujdesit shëndetësor është në parim, një industri ku baza e shërbimit dhe
Kënaqësia e konsumatorit është po aq e rëndësishme siç është në sektorë të tjera të orientuara
nga shërbimi. Spitali, me gamën e gjerë të departamenteve dhe pajisjeve diagnostikuese
moderne, drejtohen nga personel mjekësor me eksperiencë. Mjekët e spitalit japin një shërbim
shëndetësor të gjerë dhe të përballueshëm për maldivasit. Për të arritur këtë, spitali IGM ka
përfshirë disa metoda për të rritur shërbimet e tyre; por gjithsesi, ato kanë një rrugë të gjatë për të
arritur qëllimin. Imazhi i konsumatorit për spitalin dëshiron ende cilësi më të mirë te shërbimi në
të gjithë vendin.
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2. ORGANIZIMI I SISTEMIT SHËNDETËSOR NË KOSOVË
Gjatë shekullit të XX-të, Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH, 2008) ka qenë në pararojë të
punës dhe udhëzimeve që çdo vend, të shohë kujdesin shëndetësor si një e mirë publike e cila
duhet të garantohet nga qeveria. Megjithatë, sipas (OBSH, 2008) nuk është vetëm qeveria ajo që
duhet të kujdeset për një sistem të konsoliduar e të përparuar shëndetësor, por përgjegjësi duhet
të mbajnë edhe strukturat qeveritare lokale, organizatat profesionale shëndetësore dhe
organizatat e shoqërisë civile.
Cilësia e shërbimit spitalor dhe kënaqësia e pacientëve mbi cilësinë e ofruar nga ky sektor, në
ambientin spitalor në Kosovë, nuk ka marrë ende rëndësinë që meriton. Me futjen në treg të
spitaleve private, është bërë detyrim i padiskutueshëm i sektorit publik futja e instrumenteve
matëse dhe vlerësuesve të cilësisë së shërbimit, pra nga këndvështrimi i pacientëve, si mjet për
identifikimin e problematikave të këtij sektori, në mënyrë që të rritet kënaqësia e pacientëve. Me
qëllim të arritjes së këtij synimi, ky punim diplome tenton ta bëjë një vlerësim të faktorëve
kryesorë të cilësisë së shërbimit, që ndikojnë në rritjen e kënaqësisë së pacientit, në mënyrë që
krahasimi ndërmjet tyre, të nxisë përmirësimin e cilësisë së ofruar.
Një sistem shëndetësor duhet të jetë i dizenjuar për të adresuar nevojat e ndryshme të popullatës
në mënyrë të drejtë, efikase dhe të përgjegjshme. Sistemet shëndetësore edhe pse ndryshojnë në
masë të madhe në mënyrën se si janë të organizuara, të menaxhuara, dhe të financuara, duhet të
sigurojnë barazinë në akses, në cilësinë e lartë, efikasitetin dhe qëndrueshmërinë financiare të
shërbimeve të kujdesit shëndetësor për të gjithë popullsinë, bazuar kryesisht në nevojën dhe jo në
aftësinë për të paguar. Vlerat themelore të barazisë, universalitetit dhe solidaritetit, mbështesin
sistemet shëndetësore në të gjithë rajonin Europian. Të gjitha sistemet janë të bazuara në
solidaritetin në mes individëve të sëmurë dhe të shëndetshëm, mes të varfërve dhe të pasurve, në
mes të rinjve dhe të moshuarve, ashtu edhe në mes të atyre që jetojnë në zonat urbane dhe
rurale.1
Autoriteti më i lartë shëndetësor i Republikës së Kosovës është Ministria e Shëndetësisë.
Mbrojtja shëndetësore në Kosovë ofrohet në tre nivele – Parësor, Dytësor dhe Tretësor.

1

Judge, K., S. Platt, (2005). Health inequalities: a challenge for Europe. Report prepared for the UK Presidency of
the EU.
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Sistemi Shëndetësor në Kosovë është kryesisht publik. Shteti siguron pjesën më të madhe të
shërbimeve shëndetësore që i ofrohen popullatës si në fushën e promocionit, parandalimit,
diagnostikimit dhe kurimit. Sektori shëndetësor publik në kujdesin parësor është akoma në hapat
e para dhe mbulon pjesën më të madhe të shërbimit farmaceutik, stomatologjik dhe disa klinika
diagnostikuese, specialistike të cilat janë përqëndruar kryesisht në tërë territorin e saj. Në
sektorin publik rolin kryesor e luan Ministria e Shëndetësisë e cila është hartuese dhe përgjegjëse
për zbatimin e politikave dhe strategjive të sistemit shëndetësor, për rregullimin e funksionimit të
tij si dhe për koordinimin e të gjithë faktorëve brenda dhe jashtë sistemit.
Sistemi i shëndetësisë në Kosovë është përputhur me parimet dhe reformat më të fundit në
shëndetësin e lartë, janë shoqëruar me përmirësime në strukturën e qeverisjes, financimit dhe
organizimit të institucioneve të larta. Reforma kryesore ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së
shërbimeve dhe të kërkimit shkencor.
Shërbimi shëndetësor diagnostikues dhe kurues është i organizuar në tre nivele: shërbimi
parësor, shërbimi spitalor dytësor, dhe spitalor terciar. Shërbime të shëndetit publik dhe
promocionit përbëjnë bazën e aktivitetit të Institutit të Shëndetit Publik, i cili është institucioni
shtetëror i vetëm nën varësi të Ministrisë së Shëndetësisë që ofron ekspertizën më të kualifkuar
në fushat e lartpërmendura. Qendrat shëndetësore të mjekësisë familjare funksionojnë si njësi
autonome, të cilat janë kontraktuar për shërbimet shëndetësore që ofrojnë nëpërmjet skemës së
detyrueshme dhe Paketës Bazë të Shërbimeve të Kujdesit Parësor.
Mjekësia gjithmonë ka tentuar të fokusohet ngushtësisht në dhënien e një kujdesi shëndetësor
drejtuar nga ekzaminimi, investigimi, trajtimi dhe matja klinike e rasteve të suksesshme. Por,
suksesi relativ i dhënies së kujdesit shëndetësor mund të ndryshojë në mënyrë të ndjeshme nga
perspektiva e pacientit krahasuar me atë të dhënësit të kujdesit shëndetësor.2

2

Asadi – Lari, M. Tamburini, M, 2004.
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Tabela 1. Dimensionet e cilësisë në kujdesin shëndetësor.

Burimi: OBSH, 2000.
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Kotleri thotë:
“Menaxhimi mësohet për një ditë,
por për fat të keq, ju duhet
të specializoheni tërë jetën për të”

3. MENAXHIMI DHE RËNDËSIA E TIJ
Termi menaxhim ka shumë dimensione dhe përkufizime të cilat variojnë nga përshkrimi që u
bëhet funksioneve të tij. Menaxhmenti në kuptimin e fjalës ka këto sinonime: vendosje,
rregullim, planifikim, kontrollim, organizim, drejtim, arritje e qëllimeve, realizim etj.
Menaxhmenti në të gjitha aktivitetet organizative është akt për t’i bërë njerëzit së bashku me
qëllim të përmbushjes së qëllimeve dhe objektivave të dëshiruara duke përdorur burimet në
dispozicion në mënyrë efikase dhe efektive. Menaxhimi është një proces i veçantë, menaxheri do
të kryejë punën duke bërë gjërat përmes: planifikimt, organizimit, koordinimit, kontrollit të
punëve dhe personelit. Menaxhimi është faktorë kyq për suksesin e çdo aktiviteti të organizuar.
Menaxhimi ëshë art i gjetjes dhe bërjes së gjërave përmes njerëzve.3 Menaxhimi si një proces i
organizimit në grup, në thelb kërkon koordinimin midis individëve dhe nëngrupeve, pra
menaxhimi është aktivitet i organizuar. Menaxhimi si përpjekje në grup synon realizimin e
paracaktuar të objektivave. Pra është një aktivitet në grup dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të
izoluar. Të gjitha aktivitetet menaxheriale janë të drejtuara në mënyrë sistematike në kryerjen e
qëllimeve të tilla. Termi menaxhim në mjaft raste ekuivalentohet me termin administrim.
Përgjithësisht administrimi përdoret për organizatat e sektorit publik, në kuptimin e tij më të
ngushtë i referohet drejtimit të përditshëm të organizatës. Pra, administrimi është pjesë e procesit
të menaxhimit.4
Menaxhimi i kohës në punë – Kur koha juaj është shumë e shkurtër për të bërë çdo gjë, ju mund
të ndiheni sikur jeni të zhytur plotësisht dhe duket sikur po humbisni kontrollin. Organizimi i
kohës suaj dhe ngarkesa në punë tregon mënyrën e menaxhimit të kërkesave të punës nga
kolegët dhe eprorët tuaj si dhe ndarjen apo delegimin e punës kur ajo mund të ndahet midis

3
4

(Prof.ass. Dr.Baki KOLECI 2008)
(Llaci 2006)
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anëtarëve të ekipit. Për të pasur efikasitetin optimal të punës është e rëndësishme të shmangeni
zvarritjet dhe të qëndroni të motivuar dhe të përqëndruar për detyrat në të ardhmen.
Sipas definicionit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shëndeti është “gjendja e mirëqenies
së plotë fizike, shpirtërore dhe sociale e jo vetëm mungesa e sëmundjes dhe rraskapitja”.5

Definicioni është në pajtueshmëri me qëllimet e OBSH-së për ruajtjen dhe ngritjen e shëndetit të
njeriut në planin më të gjerë. Është vështirë të definohet nocioni i shëndetit dhe i sëmundjes,
ndërsa në format kaluese të përkufizohet, meqë shëndetin optimal dhe sëmundjen e shprehur e
lidhin në një sërë gjendjesh në të cilat mund të jetë organizmi. Në qendër të fiziologjisë
patologjike është studimi i ngjarjeve themelore, të cilat e çrregullojnë shëndetin dhe shpiejnë kah
sëmundja. Proceset patologjike shkaktojnë çrregullime të shëndetit. Me zanafillën dhe zhvillimin
e këtyre, shëndeti mund të çrregullohet në mënyra dhe shkallë të ndryshme. Çrregullimet mund
të jenë të parëndësishme dhe të eliminohen shpejt, për shkak të aftësisë së organizmit që ta mbajë
tërësinë funksionale dhe t`i adaptohet ndikimeve të ndryshme. Kur kjo nuk ka sukses,
çrregullimet shkaktojnë gjendjen
e

sëmundjes

kurse

në

përfundimin më të rëndë edhe
vdekjen.

Andaj,

shohim

se

fispatologjia në lëmitë kufitare
përfshinë edhe mekanizmat me

5

(http://www.who.int/about/mission/en/ n.d.)
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të cilët organizmi iu kundërvihet çrregullimeve. Duke shqyrtuar ngjarjet themelore në
organizmin e shëndoshë dhe të sëmurë, definicionit të shëndetit mund t`i qasemi nga disa
aspekte. Duke shikuar sistemet rregullatorë nga aspekti kibernetik, shëndetin mund t’a definojmë
si jetë me aftësi të drejtimit dhe të mbajtjes së rendit, kurse sëmundjen si jetë me çrregullim të
rendit dhe të drejtimit. Meqë me rend kuptohet homeostaza, kurse me drejtim mekanizmat, të
cilët e mbajnë homeostazën, shëndeti mund të definohet si jetë me homeostazë të mbajtur, kurse
sëmundja si gjendje me homeostazë të çrregulluar. Për të theksuar këta faktorë, do të japim
definicionin e Hofit (Hoff): “Shëndeti është baraspesha harmonike e ndërtimit dhe funksionit të
organizmit dhe të përjetimit shpirtëror, gjë që është parakusht për aftësinë e plotë për punë, e me
këtë edhe për kënaqësinë e plotë të jetës. Sëmundja është pengesë e kësaj baraspeshe harmonike
me zvogëlim të aftësisë për punë dhe të kënaqësisë së jetës, si dhe me ngarkesë shpirtërore”. Në
bazë të definicioneve të dhëna, në gjendjet kufitare është vështirë kur të ballafaqohemi me
personin e caktuar, ta ndajmë shëndetin nga sëmundja. Vlerësimi i shëndetit bazohet në
vlerësimin e baraspeshës dinamike të organizmit, të rregullimit normal dhe të harmonizimit të
funksioneve, aftësisë së mbajtur të adaptimit në ndikime të jashtme dhe të brendshme, si dhe në
vetitë normale që janë karakteristike për moshë, gjini dhe bashkësi etnike.6
3.1.

Tipet e menaxhimit dhe kujdesi ndaj pacientit

Shërbimi shëndetësor publik rishfaqet në Kosovë në fillim të vitit 1980. Legjislacioni i ri dhe
reformat në sektorin shëndetësor hapen rrugën për zhvillimin e tipeve të ndryshme të shërbimit
publik dhe lehtësirat e tyre. Spitalet e përgjithshëm të cilët janë të shtrirë në mënyrë pak a shumë
uniformë në të gjithë vendin grupohen në tre tipe.7 Sot sektori publik siguron shërbime
shëndetësore si më poshtë:
a) Kujdesi parësor shëndetësor
Organizata Botërore e Shëndetësisë e përkufizon Kujdesin 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 përbënë një pjesë integrale të sistemit shëndetësor të
shtetit, në të cilin është bërthama, si dhe të zhvillimit të përgjithshëm social dhe ekonomik të
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(Constitution of the World Health Organization – Basic Documents, Forty-fifth edition, October 2006.)
Igor Tomash, E drejta e sigurimit Social, 1997.
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komunitetit”. Komunat sigurojnë zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor duke i dhënë përparësi
zbatimit të masave parandaluese përmes implementimit të konceptit të mjekësisë familjare.
Kosova është e ndarë në 36 Komuna, ku janë të vendosura institucionet e KPSH-së,
respektivisht Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF). Përveq QKMF-ve, në mesin e
institucioneve që ofrojnë kujdes parësor shëndetësor bëjnë pjesë edhe 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). Qendrat e Mjekësisë Urgjente planifikohet të
funksionojnë në Komuna me më tepër se 150.000 banorë.
b) Kujdesi dytësor shëndetësor
Kujdesi dytësor shëndetësor ofrohet përmes spitaleve rajonale si dhe spitaleve të qytetit. Në
Komuna më të mëdha janë institucionalizuar Spitalet Rajonale (Mitrovicë, Pejë, Gjakovë,
Prizren, Gjilan, Ferizaj si dhe Vushtri. Këto institucione ofrojnë mjekimin stacionar (me shtrirje
– vendosje të pacientëve) si dhe shërbime specialistike duke përfshirë edhe shërbimet e shëndetit
oral. Shërbime specialistike ofrohen edhe në disa Poliklinika në sektorin privat.
Në kuadër të KDSH është i organizuar edhe Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor përmes
institucioneve të Qendrave të Shëndetit Mendor në Bashkësi (QSHMB) të organizuara në
Qendrat më të mëdha të Kosovës, Shtëpive për Integrim në Bashkësi (SHIB) si dhe Qendra për
integrim dhe rehabilitim të sëmurëve kronik psikiatrik në Shtime.
Spitalet tjera të cilat parashihen në bazë të pakos së Ahtisarit si dhe Ligjit për Kryeqytetin pritet
t’i menaxhoj vetë komuna. Spitalet parashihen të themelohen në këto komuna: Graçanicë,
Shtërpcë dhe Mitrovicë Veriore si dhe spitali i Prishtinës në bazë të Ligjit për Kryeqytetin.
c) Kujdesi tretësor shëndetësor
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 Klinika Universitare e Kosovës (QKUK) në kuadër të së
cilës funksionojnë shumë klinika dhe institucione dhe Qendra Klinike Stomatologjike
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Universitare e Kosovës (QKSUK). Në kuadër të këtij niveli funksionojnë edhe disa institute
kombëtare të rëndësishme si Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut (QKTGJ) e cila
menaxhon qendrën e grumbullimit të gjakut, Instituti Kombëtar i Mjekësisë së Punës (IKMP) që
mbulon kujdesin shëndetësor për të punësuarit, Qendra Mjekësore për Sport dhe Rekreacion
(QMSR) si dhe Institucioni Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) i cili ofron
programe të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit,
zvogëlimin e rreziqeve mjedisore, zbulimin e hershëm dhe mbikëqyrjen e sëmundjeve, gjendjeve
dhe problemeve si dhe paraqet burimin kryesor për mbledhjen dhe analizën e të dhënave
mjekësore. Për regjionin e Prishtinës, këto institucione shëndetësore të nivelit tretësor shërbejnë
gjithashtu edhe si institucione të nivelit dytësor shëndetësor.
3.2.

Rëndësia e menaxhimit në shëndetësi

Menaxhimi shëndetësorë nënkupton planifikimin, organizimin, udhëheqjen, koordinimin dhe
kontrollin për të arritur qëllimin e caktuar.
Menaxhimi rrjedhë nga fjala angleze management që do të thotë udhëheqje, dhe nga fjala latine
manum agree që do të thotë prirje me dorë.
Menaxhimi është proces integral për definimin e politikës shëndetësorë, formulimin e
programeve shëndetësore, sigurimin e mjeteve financiare për programet prioritare, monitorimin,
kontrollimin dhe evaluimin.
Shumë autor të ndryshëm e definojnë menaxhimin në mënyra të ndryshme për shembull autori
Follet thotë “... menaxhimi është art i kryerjes së punëve me ndihmën e njerëzve.”
Sistemi i menaxhimit shëndetësorë është proces evolutiv në shëndetësi që është propozuar nga
Nicholas Humphrey.
Përkufizimi i kujdesit shëndetësor – Kujdesi shëndetësor është një koncept shumë i gjërë dhe në
literaturë ka përkufizime të ndryshme për të. Kështu, kujdesi shëndetësor përkufizohet si:
“parandalimi, trajtimi dhe menaxhimi i sëmundjeve dhe ruajtja e mirëqënies mendore dhe fizike
nëpërmjet shërbimeve të dhëna nga profesionistët e mjekësisë ose të lidhur me të”.8 Një
shembull i kujdesit shëndetësor sipas këtij përkufizimi është përshkrimi i mjekimit për
8
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sëmundjen në recetë. Sipas fjalorit të Universitetit të Oxfordit me kujdes shëndetësor
përkufizohet: “kujdesi mjekësor i organizuar kundrejtë individëve ose një komuniteti”.9 Më të
detajuar e gjejmë këtë përkufizim në fjalorin e Universitetit të Kembrixhit sipas të cilit: “kujdesi
shëndetësor është një sërë shërbimesh që jepen nga shteti ose nga një organizatë për trajtimin e
sëmundjeve fizike dhe mendore”.10 Në terminologjinë e unifikuar nga Organizata Botërore e
Shëndetësisë me kujdes shëndetësor njihet “çdo tip shërbimi që ofrohet nga specialistët ose
paraspecialistët me impakt në statusin shëndetësor. Krahas këtij përkufizimi kryesorë jepet edhe
një përkufizim plotësues: “Mallra dhe shërbime që përdoren si inpute për të prodhuar shëndet”.
Në disa doktrina si përkufizim plotësues jepet “koha dhe njohuritë e përdorura për të ruajtur dhe
promovuar kujdesin shëndetësor, plus inputeve të kujdesit shëndetësor konvencional”. Duhet të
bëhet dallimi në mes konceptit të kujdesit shëndetësor dhe shëndetit. Të dy këto koncepte njihen
si të drejta të njeriut. Kështu e drejta e shëndetit përkufizohet dhe sanksionohet në tekstin e
Deklaratës Universale te të Drejtave të Njeriut: “gjithkush ka të drejtë për një nivel jetese të
mjaftueshëm i cili t’i përgjigjet shëndetit dhe jetës së përshtatshme të atij personalisht, ashtu
edhe të familjes së tij, duke përfshirë ushqimin, veshmbathjen, banesën, kujdesin mjekësor dhe
shërbimet e nevojshme sociale, si edhe të drejtën për të qenë i siguruar në rast sëmundjeje,
papunësie, vejanie, pleqërie dhe raste të tjera të humbjeve të mjeteve për jetesë për shkak të
rrethanave të pavarura nga vullneti i tij.”11
Menaxhimi i shëndetit publik dhe mjetet e vlerësimit shëndetësor efektiv kërkon programe dhe
politika që promovojnë shëndetin dhe parandalojnë sëmundjet në mënyrë të dobishme dhe
efiçiente. Vlerësimi është proces i programuar për të mbledhur dhe analizuar informacionin, për
të përcaktuar interpretimin e programit dhe për ta përmirësuar atë. Ky proces përfshin një
llojllojshmëri konceptesh, metodash dhe skenash analitike për të përcaktuar nëse një program i
dhënë është i nevojshëm ose i mundshëm për t’u përdorur, nëse është programuar në përshtatje
për të plotësuar një nevojë të dhënë, nëse programi është implementuar apo planifikuar dhe nëse
aktualisht programi ndihmon individët në plotësimin e nevojave për një kosto të arsyeshme pa
efekte anësore të padëshiruara. Prandaj, vlerësimi përdoret të ndihmojë në planifikimin e
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programeve shëndetësore, në programimin, sigurimin dhe përmiresimin e cilësisë dhe në
zhvillimin e politikave.12
Ndryshimet dhe avancimet e shkencës dhe praktikave të parandalimit mjekësor kërkojnë gjithnjë
e më shumë një sistem për të siguruar shëndetin e komunitetit. Kjo përfshin ndryshime në nivel
organizatash në shërbimet e prioriteteve të sistemeve të bazuara në komunitet, bashkëpunimin
midis organizatave dhe agjensive shëndetësore shtetërore dhe private, sistemin e informimit
shëndetësor të lidhur me objektivat dhe sistemin e matjeve të statusit shëndetësor të lidhur me
objektivat dhe me sistemin e matjeve të statusit shëndetësor të komunitetit duke u përqendruar në
dhënien e përparësisë ndaj shërbimeve emergjente. Liderë të të gjithë sektorëve duhet të
përmirësojnë aftësitë për të zhvilluar sisteme komplekse të integruara për të drejtuar kërkesat për
ndryshim dhe për shërbime kritike përfshirë parashikimin, parandalimin, reagimin dhe
rigjenerimin pas ngjarjeve kritike. Përmirësimi i kapacitetit kërkon drejtues për të siguruar
agjensitë dhe përmbushjen e standarteve të vendit të punës. Përmbushja e standarteve veçanërisht
kërkon: nivel të caktuar profesional, disciplinë, teknikë dhe kapacitet menaxhues për të siguruar
shërbimet themelore të shëndetit publik. Sigurimi i këtyre standarteve kërkon rritjen e
kompetencave dhe rendimintin e postit drejtues.13
3.3.

Historiku i zhvillimit të menaxhimit

Menaxhimi si disciplinë shkencore lind në gjysmën e dytë të shekullit nëntëmbëdhjetë, kur edhe
lajmërohen sistemet e para të punës dhe lind nevoja për shqyrtim serioz të biznesit, udhëheqjes
dhe avancimit të tyre.
Sipas zyrës amerikane të statistikave, menaxheri i shëndetësisë synon të përmirësojë cilësinë e
shërbimit shëndetësor ndaj pacientëve duke siguruar mjetet dhe kushtet e nevojshme mjekësore
dhe duke zvogëluar kostot. Në SHBA dhe në vendet e tjera të zhvilluara ka më shumë se 100 vite
që menaxhimi shëndetësor konsiderohet profesion i rregulluar me ligj. Ndërsa në shtetin tonë
menaxherët (drejtorët) në spitale kryesishtë janë mjek me specializime të ndryshme si: kardiolog,
kirurg, gjinekolog etj.
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Menaxhimi si shkencë është relativisht e re, ajo ka marrë zhvillim sidomos në këtë shekull, por
aktualisht, kur organizatat e biznesit veprojnë në kushtet e një konkurrence të fortë, të brendshme
dhe ndërkombëtare, të ndryshimeve të shpejta cilësore teknologjike e kur rreziku i dështimit i
ndjek ato hap pas hapi, roli dhe rëndësia e menaxhimit është rritur mjaft. Është rritur dukshëm
kërkesa për menaxherë të aftë si dhe preokupimi dhe investimet e firmave për përgatitjen e
ekipeve menaxheriale. Nga ana tjetër, sot janë me dhjetëra dhe qindra shkolla dhe universitete
kudo në botë që ofrojnë diploma dhe kurse specializimi në këtë fushë. 14
3.4.

Llojet e menaxhimit

Menaxheri për t’i përmbushur detyrimet e tij, dimensionon aktivitetet e organizatës përmes:
• Menaxhimit Strategjik
• Menaxhimit Operativ
• Menaxhimit të Riskut
Menaxhimi strategjik është formulimi dhe zbatimi i parimeve të organizatës. Është arti dhe
mjeshtëria për të formuluar dhe vlerësuar vendimet e rëndësishme funksionale, të cilat do t’i
mundësojnë arritjen e objektivave afatëgjatë. Menaxhimi strategjik siguron drejtimin e
përgjithshëm të ndërmarrjes dhe përfshin specifikimin e objektivave të organizatës, zhvillimin e
politikave dhe planeve, dhe pastaj shpërndarjen e burimeve për zbatimin e planeve. Menaxherët
kanë zhvilluar modele të shumta dhe kornizave të ndihmuar në marrjen e vendimeve strategjike
në kuadër të mjediseve komplekse dhe dinamikën konkurruese.15
Menaxhimi strategjik është procesi i specifikimit të verzionit dhe objektivave të institucionit
shëndetësor duke zhvilluar politika dhe plane, të cilat janë hartuar për të arritur këto objektiva
dhe më pas shpërndarjen e burimeve për të zbatuar politikat, planet, projektet dhe programet.
Menaxhimi Operativ ka të bëjë me aktivitetet që menaxhohen nga dita në ditë, menaxherët
përcjellin ngjarjet ditore dhe marrin aksion që ato të zhvillohen ne bazë të planit të hartuar.
Menaxhimi i Riskut është identifikimi, vlerësimi dhe prioritizimi i rreziqeve të ndjekura nga
zbatimi i koordinuar dhe ekonomik i resurseve për të minimizuar, monitoruar dhe kontrrolluar
14
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probabilitetin e fatëkeqësive ose për të maksimizuar realizimin e mundësive. Menaxhimi i riskut
ka të bëj me rrugët përmes të cilave mund të evitohet risku i aktivitetit.16

3.5.

Funksionet themelore të menaxhimit

Planifikimi si funksion i menaxherit është elementi kryesor për mbijetesën e çdo organizate,
sepse me ndihmën e tij bëhet shpërndarja më mirë e burimeve dhe gjindet mundësia më e mirë
për të realizuar fitimin. Planifikimi është shumë i domosdoshëm sepse organizatat veprojnë në
një mjedis, tek i cili kushtet ekonomike dhe sociale ndryshojnë me shpejtësi dhe rreziku që sjell e
ardhmja dhe kjo mund të zvogëlohet vetëm me ndihmën e planeve.
Organizimi ka prejardhje nga fjala greke “organon” që ka domethënien e mjetit ose veglës, e që
në këtë rast merret si mjet për realizimin e ndonjë pune. Pra, organizimi është mjet, mënyrë,
mundësi, aksion i një detyre të caktuar për realizim sa më të mirë. Ekzistojnë definime të
ndryshme për organizimin: Organizimi është kompleks i marrëdhënieve në mes njerëzve gjatë
kryerjes së punëve me qëllim që të realizohet një qëllim. Organizimi (organizata) është strukturë
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e marrëdhënieve, ndikimeve, qëllimeve, roleve, aktiviteteve, komunikimeve, si dhe faktorëve të
tjerë që ndikojnë aty ku njerëzit punojnë bashkë.
Koordinimi në ndërmarrje, detyrat e ndryshme kryhen nga individë të ndryshëm, por pa
koordinimin, mundi i këtyre individëve nuk do të kontribojë në realizimin e qëllimeve. Aktiviteti
i koordinuar është ai tek i cili punët (detyrat) e punëtorëve janë të harmonizuara dhe të orientuara
kah realizimi i qëllimeve të ndërmarrjes. Ndërmarrja e rritë vëllimin e punës, aplikon metoda dhe
teknologji, zbaton specializimin më të madh në punë etj. Prandaj koordinimi do të jetë më i madh
kur individët vërejnë se puna e tyre kontribon në realizimin e qëllimeve të ndërrmarrjes, pra ato
t’i kuptojë jo vetëm të pjesës së menaxhmentit kulminant, por edhe te të gjithë të punësuarit tjerë
të ndërrmarrjes.
Udhëheqja është funksioni i vetëm i vërtetë i menaxhmentit. Ai është funksioni më i
rëndësishëm i menaxhmentit. Udhëheqja, si funksion i menaxhmentit apo si pjesë e procesit të
tij, realizohet me njerëzit duke i drejtuar sjelljet e tyre kah realizimi i qëllimeve. Menaxheri
duhet patjetër të kuptojë dhe të njohë sjelljet e njerëzve dhe të jetë në gjendje të realizojë
komunikim, të motivojë dhe të udhëheqë, ashtu që të realizohen qëllimet e organizatës. Të
udhëheqësh do të thotë të ndikosh te njerëzit me qëllim që t’i drejtosh aktivitetet e tyre dhe t’i
motivosh kah realizimi i qëllimeve të organizatës.
Kontrolli definohet në mënyra të ndryshme:
1. Kontrolli është proces i matjes së rezultateve të realizuara, krahasimit të tyre me planet ose me
ndonjë standard tjetër të konstatimit të shkaqeve që kanë shkaktuar devijime si dhe eliminimin e
tyre.
2. Kontrolli është funksion i menaxhmentit, i cili mundëson sigurimin e informatave kthyese se a
janë rezultatet në pajtim me planet, pra ky është bazë mbi të cilin do të vendoset planifikimi i
ardhshëm.
3. Kontrolli është “mund sistematik” për krijimin e feed beack-ut informativ d.m.th. është proces
gjatë të cilit menaxherët rregullojnë aktivitetet me qëllim që t’i përshtaten përcaktimeve të
planifikuara.
4. Kontrolli është funksion i çdo menaxheri duke filluar nga kryetari e deri tek mbikqyrësi.
5. Kontrolli ka si synim jo vetëm të zbulojë shmangiet negative nga standardet e vendosura, por
edhe ato situata apo raste kur performanca e organizatës, apo e njësive të veçanta të saj tejkalojnë
sensin pozitiv të parashikimeve të bëra. Në këtë mënyrë ai identifikon edhe shanset e reja, që i
21

paraqiten organizatës, për të prodhuar më shumë, me cilësi më të mirë dhe për të siguruar një
fitim më të lartë.
6. Një sistem kontrolli i projektuar dhe ndërtuar drejtë u ofron mundësi më të mëdha
menaxherëve të nivelit të lartë, për të decentralizuar me efektivitet më të lartë në procesin e
marrjes së vendimeve. 17 18

3.6.

Menaxheri-lideri dhe lidershipi

Lider quhet personi që është në gjendje të inicjoj ndryshime-zhvillim që realizohen nëpërmjet të
aktiviteteve të punëtorit tjetër shëndetësorë.
Menaxheri që ka ambicie të stimulojë, motivoj, propozoj dhe ndikojë në aprovimin e
ndryshimeve të caktuara për përmirësimin e punës së institucioneve në aprovimin e politikës
përkatëse është edhe lider.
Lideri, gjegjësisht menaxheri duhet të jetë komunikativ, orator i mirë dhe bashkëbisedues i
suksesshëm në të gjitha nivelet. Ekspertët thonë se pak njerëz i plotësojnë këto kritere. Nëse
paraqitja e tyre është shumë e sigurt në ndërmarrjet e tyre ata shpeshherë tregohen jo në nivel në
kontaktet me publikun, me rrethin, kështu që disa njerëz nxitin kujdesin e rrethit dhe janë të
respektuar, të nderuar, që u mundëson t’a ndiejnë veten të sigurt në atë publik të gjerë. Liderët
dhe menaxherët shpeshherë gjenden në situate që të marrin vendime që mund të jenë të mira apo
të këqija. Nga ky aspekt duhet që të mos nguten për miratimin e tyre.
Lidershipi është gjendje kur liderët mund të angazhojnë bashkëmendimtarët për realizimin e
qëllimit i cili ka vlera konkrete, që priten nga lideri dhe nga bashkëmendimtarët. 19

17

(Meco 2005)
(Uldedaj 2005)
19
(Kerçini 2002)
18
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3.7.

Nivelet e menaxhimit

Niveli i lartë i menaxhimit -Është niveli më i lartë i hierarkisë menaxheriale. Menaxherët e këtij
niveli kanë përgjegjësi për hartimin e planeve të karakterit afatgjatë, për marrjen e vendimeve
apo formulimin e politikave që ndikojnë mbi të gjitha aspektet e organizatës. Firmat e vogla të
biznesit, të cilat janë karakteristike në këtë periudhë në vendin tonë, kanë një organizim shumë të
thjeshtë. Ato zakonisht kanë një pronar-menaxher dhe një ose dy ndihmës-menaxherë. Të gjitha
vendimet për operacionet e biznesit merren nga pronari-manaxher. Ndërsa kompanitë e mëdha
kanë një strukturë menaxheriale komplekse dhe menaxhimi kryesor mund të përfshijë deri në një
dyzinë a më tepër njerëz, të cilët marrin vendime që ndikojnë mbi gjithë kompaninë.
Niveli i mesëm i menaxhimit -Në këtë nivel menaxhimi përfshihen të gjithë menaxherët, të cilët
qëndrojnë nën nivelin e lartë ku përcaktohet politika e përgjithshme e kompanisë, por që janë
përgjegjës për hartimin e planeve të detajuara dhe të procedurave për realizimin e planeve të
përgjithshme të projektuara nga menaxherët kryesorë. Ato janë të angazhuar më shumë se
eprorët e tyre në operacionet e brendshme të kompanisë. Në një kompani prodhimi një pozitë të
tillë e ka për shembull menaxheri i departamentit të prodhimit, në një spital shefi i kardiologjisë,
në një universitet dekanët e fakulteteve etj.
Niveli i ulët (mbikqyrës) i menaxhmentit - Menaxherët e këtij niveli, ose siç quhen ndryshe
menaxherët e nivelit të parë, përbëjnë bazën e piramidës së menaxhimit. Këta persona
menaxhojnë punën e punëtorëve, të cilët kryejnë operacionet bazë të biznesit. Personeli
mbikqyrës është direkt përgjegjës për detajimin e punës tek punëtorët e veçantë dhe për
kontrollin e rezultateve të punës së tyre. Ata janë në kontakt direkt e të vazhdueshëm me
punëtorët. Duke qenë se menaxherët mbikqyrës janë nën trysninë e menaxherëve eprorë dhe të
punëtorëve, ekziston mendimi se ata kanë punën më të vështirë në menaxhim.
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Në hierarkinë e menaxhimit niveli më i lartë është eprorë për menaxherët që kanë pozita
drejtuese më të ulëta. Kështu për shembull, menaxheri i departamentit të prodhimit varet nga
presidenti i kompanisë, por ushtron autoritetin e tij mbi menaxherin e prodhimit të mirëmbajtjes.
Në një spital shefi i klinikës varet nga drejtori i spitalit, por mbikqyr shefin e shërbimit. Ndërsa
në një Universitet dekani është nën varësinë e rektorit, por ka nën juridiksionin e tij shefat e
departamenteve.20

3.7.1. Nivelet e menaxhimit në spitale

Menaxhmenti i
lartë

Menaxhmenti i
mesëm

Menaxhmenti
i ulët

Drejtori ekzekutiv

Drejtorët: Mjekësor,
Infermieror
Administratat &
Financa
Shefat e reparteve dhe të
sektorëve, Mbikëqyrësit

3.7.2. Rolet e menaxherit
Në këtë fushë janë kryer studime nga mjaft autorë të menaxhimit, por kontributi kryesorë i takon
H.Mintzberg-ut i cili në librin e tij “The Nature of Menagerial Work”, thekson se menaxherët
kryejnë dhjetë role, të cilat ai i klasifikoi në tri grupe të mëdha: Rolet ndërpersonale, rolet
informuese dhe rolet vendimtare.
Menaxherët kanë pozita të ndryshme në hierarkinë menaxheriale, pozitë nga e cila buron një
autoritet dhe status i caktuar, ku zënë fill rolet e paraqitura në figurën e mëposhtme.

20

(Koxhaj 2006)
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Figura II. Hierarkia menaxheriale
3.7.3. Faktorët menaxherial
Zhvillimi i aktivitetit të organizatave të biznesit dhe marrja e vendimeve menaxheriale realizohen
nën trysninë e vazhdueshme të një diapazoni të gjërë forcash e faktorësh të mjedisit të jashtëm, të
cilët kanë një influencë relativisht të madhe në mbijetesën dhe perspektivën e zhvillimit të
ardhshëm të tyre. 21
Faktorët që ndikojnë procesin e menaxhimit janë:

21

(K.Bartol 1994)
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3.7.4. Struktura menaxhuese në shëndetësi
Menaxhimi në shëndetësi në Kosovë bëhet nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me
Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës.
Kujdesi shëndetësor zbatohet duke u udhëhequr nga parimet vijuese:
-

Barazia

-

Cilësia

-

Ndershmëria dhe përgjegjësia

-

Gjithëpërfshirja dhe jo diskriminimi

-

Financimi i qëndrueshëm

-

Financimi kosto-efektiv

-

Bashkëfinancimi

26

Barazia:
- Trajtimi korrekt i qytetarëve bazuar në ligj dhe respektimi i plotë i të drejtave dhe i lirive
themelore të njeriut, të përcaktuara me konventa ndërkombëtare;
-Sigurimi i qasjes së plotë të kujdesit shëndetësor në të gjitha nivelet dhe për të gjithë qytetarët,
duke siguruar për personat me aftësi të kufizuara, një qasje të lehtë fizike të kujdesit shëndetësor;
-Shpërndarja e drejtë e burimeve të kujdesit shëndetësor duke u bazuar në gjendjen ekonomike
dhe sociale të qytetarëve.
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Cilësia: aplikimi i standardeve ndërkombëtare në procesin e organizimit dhe zhvillimit të
burimeve të kujdesit shëndetësor në punë, trajnim dhe edukim, licencim, udhëzime etike dhe në
mbrojtje të shfrytëzuesve të shërbimeve.
Ndershmëria dhe përgjegjësia: Përdorimi i ndershëm dhe me përgjegjësi i mjeteve financiare
publike, si dhe ushtrimi transparent i kompetencave gjatë zbatimit të kujdesit shëndetësor.
Gjithëpërfshirja dhe jo diskriminimi: Kujdes shëndetësor i barabartë për të gjithë qytetarët duke
siguruar standardet gjatë përmbushjes së kërkesave në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor, si
dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor pa diskriminim në bazë të gjinisë, kombit, racës, ngjyrës,
gjuhës, fesë, bindjeve politike gjendjes sociale, statusit pronësor, shkallës së aftësive fizike dhe
mendore, statusit familjar dhe moshës.
Financimi i qëndrueshëm: Parandalimi i rrezikut financiar për qytetarët gjatë shfrytëzimit të
shërbimeve shëndetësore dhe sigurimi i financimit të qëndrueshëm të kujdesit shëndetësor.
Financimi/kosto-efektiv:
-Mbështetje financiare me sigurim të modalitetit të kombinuar përmes buxhetit të Kosovës dhe
buxheteve të komunave, pagesave të qytetarëve dhe punëdhënësve në Fondin e sigurimeve
shëndetësore dhe agjensionet e tjera të sigurimeve, duke u bazuar në parimin e reciprocitetit dhe
solidaritetit, si dhe pagesave të drejtëpërdrejta të qytetarëve gjatë shfrytëzimit të kujdesit
shëndetësor;
-Shfrytëzimi racional dhe efikas i burimeve, mbikëqyrja, dhe kontraktimi i shërbimeve si model
themelor i marëdhënieve financiare.
Bashkëfinancimi: Parandalimi i shfrytëzimit të panevojshëm të shërbimeve shëndetësore dhe
përkrahja e sistemit të referimit. Institucionet e Kosovës, personat juridikë, qytetarët,
institucionet shëndetësore, punëtorët shëndetësorë, në kuadër të të drejtave dhe detyrimeve të
tyre marrin masat e nevojshme për sigurimin dhe zbatimin e parimeve të kujdesit shëndetësor.
Kuvendi i Kosovës në propozim të Qeverisë miraton politika zhvillimore në shëndetësi.
Qeveria e Kosovës, merr të gjitha masat të përcaktuara me ligj për sigurimin dhe ekzekutimin e
veprimeve të duhura me qëllim zbatimi dhe mbrojtjeje te të drejtave të qytetarëve si shfrytëzues
të kujdesit shëndetësor.
Numri i punëtorëve:
Në Ministri janë të punësuar: 120 punëtorë
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Në shëndetësinë sekondare dhe terciare (spitalet rajonale dhe Qendrën Klinike Universitare) janë
të punësuar: 7516 punëtorë
Këtu përfshihen edhe Agjensioni Kosovar për produkte medicinale, Shëndeti mendor dhe Banja
e Pejës.
3.8. Organizimi shëndetësor në botë
Kujdesi shëndetësor është një koncept shumë i gjërë dhe në literaturë ka përkufizime të
ndryshme për të. Kështu kujdesi shëndetësor përkufizohet si: “parandalimi, trajtimi dhe
menaxhimi i sëmundjeve dhe ruajtja e mirëqënies mendore dhe fizike nëpërmjet shërbimeve të
dhëna nga profesionistët e mjekësisë ose të lidhur me të ”22 . Një shembull i kujdesit shëndetësor
sipas këtij përkufizimi është përshkrimi i mjekimit për sëmundjen në recetë. Sipas fjalorit të
Universitetit të Oxfordit me kujdes shëndetësor përkufizohet: “kujdesi mjekësor i organizuar
kundrejt individëve ose një komuniteti ”.23 Më të detajuar e gjejmë këtë përkufizim në fjalorin e
Universitetit të Kembrixhit sipas të cilit: “kujdesi shëndetësor është një seri shërbimesh që jepen
nga shteti ose nga një organizatë për trajtimin e sëmundjeve fizike dhe mendore” 24. Në
terminologjinë e unifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë me kujdes shëndetësor njihet
“çdo tip shërbimi që ofrohet nga specialistët ose paraspecialistët me impakt në statusin
shëndetësor. Krahas këtij përkufizimi kryesor jepet edhe një përkufizim plotësues: “Mallra dhe
shërbime që përdoren si inpute për të prodhuar shëndet”. Në disa doktrina si përkufizim
plotësues jepet “koha dhe njohuritë e përdorura për të ruajtur dhe promovuar kujdesin
shëndetësor, plus inputeve të kujdesit shëndetësor konvencional”. Duhet të bëhet dallimi mes
konceptit të kujdesit shëndetësor dhe shëndetit. Të dy këto koncepte njihen si të drejta të njeriut.
Kështu e drejta e shëndetit përkufizohet dhe sanksionohet në tekstin e Deklaratës Universale të të
Drejtave të Njeriut25: “çdokush ka të drejtë për një nivel jetese të mjaftueshëm i cili t’i përgjigjet
shëndetit dhe jetës së përshtatshme të atij personi, ashtu edhe të familjes së tij, duke përfshirë
ushqimin, veshmbathjen, banesën, kujdesin mjekësor dhe shërbimet e nevojshme sociale, si edhe
të drejtën për të qenë i siguruar në rast sëmundjeje, papunësie, vejanie, pleqërie dhe raste të tjera
të humbjeve të mjeteve për jetesë për shkak të rrethanave të pavarura nga vullneti i tij.”

22

The American Heritage® Medical Dictionary Copyright © 2007, Published by Houghton Mifflin Company
Oxford Dictionary, 2015 Oxford University press
24
Cambridge Advanced Learner’sDictionary&Thesaurus © Cambridge University Press
25
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, neni 25
23
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Ndërveprimi i tyre është paraqitur grafikisht në figurën e mëposhtme.

Figura I. Përcaktuesit themelorë të shëndetit.
3.9. Modelet e sistemit shëndetësor
Në Evropë pas luftës së dytë Botërore u aplikuan të tre modelet e financimit të shëndetësisë:
modeli i sigurimeve shëndetësore Bismark, i cili vazhdoi të gjente zbatim në vendet e Europës
qëndrore, modeli Semashko, të cilin e përdorën kryesisht vendet e bllokut të Lindjes, si dhe
modeli i shërbimit kombëtar shëndetësor Beverixh i cili vazhdoi të aplikohej në Angli dhe vendet
Skandinave. Ndërkohë, të gjitha shtetet, kundrejt arsyeve të ndryshme dhe në përputhje me
nevojat specifike të zhvillimit të tyre, kanë ndryshuar tiparet e një skeme ose kanë tentuar të
ndryshojnë modelin e financimit të shëndetësisë. Ndërmjet viteve 1967 dhe 1986 jo më pak se 10
vende braktisën skemat e sigurimeve shëndetësore në favor të modelit të financimit nga taksat e
të shërbimit kombëtar shëndetësor. Në vitet 1990, katër shtete të reja evropiane braktisën
modelin Semashko (ishte etapa e parë e rrugës së gjatë të aplikimit të sistemit Semashko, të
emëruar për nder të mjekut rusë Nikolai Semashko e cila u provua në Bashkimin Sovjetik e në
shumicën e vendeve të lindjes) në favor të sigurimeve shëndetësore. Në përpjekjet për
ndryshimin e modelit të financimit padyshim që rol të rëndësishëm ka zënë eksperienca e
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vendeve fqinje të marra si model zhvillimi siç është rasti i Gjermanisë si vendi origjinë i modelit
të sigurimeve (sistemi Bismark) apo rasti i Britanisë së Madhe dhe Skandinavisë ku modeli i
financimit bazuar në taksa - Beveridge u zhvillua fuqishëm edhe më tej. Vendet e Evropës
Qendrore dhe Lindore, si dhe të Azisë Qendrore pas shpërbërjes së ish-Bashkimit Sovjetik
luftuan fuqishëm për t’u përshtatur me kërkesat e ekonomisë së tregut. Periudha e tranzicioni u
shoqërua me rritjen e shifrës së shpenzimeve në shëndetësi për të njëjtin produkt shëndetësor.
Në Shtetet e Bashkuara te Amerikes psh., institucioni “The Food and Drug Administration”,
është përgjegjës për rregullimin e reklamimeve të drejtpërdrejta në të gjitha shtetet. Format e
“DTC advertising” përfshijnë televizionin, botimet, radion dhe mediat sociale. Rregullat lidhen
me reklamimin dhe veçanërisht me kujdesin që reklamat të mos ndikojnë në mënyrë të padrejtë
përshkrimin e barnave bazuar në kërkesat e konsumatorit (pacienti) sepse jo në të gjitha rastet
kjo është e nevojshme nga ana mjekësore.26
Nga ky këndvështrim mund të dallohen tre tipe kryesore të sistemit të sigurimeve shëndetësore27
të cilat janë si vijon:
- Shërbimet shëndetësore popullore ose sisteme shëndetësore kombëtare (Britani e Madhe dhe
shtetet e Europës Veriore e Jugore).
- Shëndetësi pluraliste europiane ose sigurime shëndetësore (në shtetet e Europës qëndrore dhe
Perëndimore).
- Shëndetësi tregu.
Ky tip sigurimi nuk ekziston në Europë, por mund t’a takosh në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, ku shpenzimet për shërbimin shëndetësor janë vazhdimisht në rritje dhe çmimi për
sigurim në shumicën e sigurimeve private rritet, gjë e cila ka çuar në faktin se 38 milionë
amerikanë janë të pasiguruar. Për Europën, ky lloj sigurimi është i papërshtatshëm sepse bie në
kundërshtim me traditën, kulturën dhe politikën sociale të Bashkësisë Europiane, por megjithatë,
disa elemente të tij dhe parime të tregut kanë gjetur zbatim në ndonjë vend europian, si p.sh. në
Hollandë gjatë reformimit dhe në Britaninë e Madhe. Në shëndetësine pluraliste europiane
26

Donohue, J. M., Cevasco, M., & Rosenthal, M. B. (2007). A Decade of Direct-to-Consumer Advertising of
Prescription Drugs. New England Journal of Medicine, 357(7), 673-68
27
Igor Tomash, E drejta e sigurimit Social, Tiranë, 1997
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ndonjëherë ndodh që shpenzimet të jenë më të mëdha se në shërbimet shëndetësore popullore,
sepse është shumë e vështirë dhe e pamundur të aplikohen tentativa të reja e veçanërisht ato me
karakter orientues parandalues. Kështu p.sh. në Gjermani, në dhjetor të vitit 1992, u aprovua ligji
mbi reformën e strukturës së shëndetësise, e përcaktuar si reforma më e thellë dhe efektive e
njëqindvjeçarit të fundit në sistemin e sigurimeve ndaj sëmundjeve. Ky rregullim me ligj, që në
fakt përfaqësonte një frenim momental të shpenzimeve për zhvillimin e sistemit të sigurimeve
shëndetësore dhe masat efektive të marra, çuan në stabilizim të nivelit të të ardhurave.28
3.10. Sigurimet shëndetësore – Kodi Social Evropian
Kodi Evropian i Sigurimit Social dhe Protokolli i tij garantojnë mbrojtje minimale, duke
përfshirë midis të tjerash kujdesin mjekësor, sigurimet shëndetësore, kompensime për dëmtime
në punë, amësinë, papunësinë, invaliditetin dhe sigurimet për të mbijetuarit, të ardhurat familjare
dhe pensionet. Kodi Evropian i Mbrojtjes Sociale përfaqëson një minimum standardesh. Ai nuk
synon standardizimin e sistemeve kombëtare të mbrojtjes sociale. Standardizimi do t’u kërkonte
të gjitha palëve kontraktuese të sigurojnë të njëjtat përfitime për të njëjtën kategori të popullsisë,
në të njëjtën masë dhe në të njejtat kushte. Në vend të kësaj, Kodi njeh vullnetin e harmonizmit
të sistemeve të mbrojtjes sociale dhe të vendosjes së kërkesave minimale të cilat duhet të
plotësohen nga shtetet. Qëllimi është të garantohet të paktën një nivel i caktuar minimal i
mbrojtjes sociale. Nëse shtetet mund dhe dëshirojnë të sigurojnë më shumë kushte se ky
minimum, ata janë të lirë t’a bëjnë këtë.29
Kodi respekton diversitetin dhe individualitetin e sistemeve kombëtare të mbrojtjes sociale si
produkte të veçorive, të traditave ekonomike, sociale, politike mes të cilave janë zhvilluar
shtetet. Në këtë mënyrë Kodi përcakton se çfarë duhet të arrihet dhe njëkohësisht i lejon secilit
shtet të vendosë se si do t’i arrijë këto qëllime. E veçanta është se qëllimet janë të dizenjuara në
mënyrë të tillë që mund të zbatohen në të gjitha tipet e sistemeve të mbrojtjes sociale, pavarësisht
nëse mbrojtja i referohet punësimit, kategorive të caktuara të të punësuarve, të gjithë popullsisë
ekonomikisht aktive apo të gjithë popullsisë residente. Kodi (i rishkuar) solli përmbushjen e tre
qëllimeve : së pari ai i ngritë në një nivel më të lartë standartet minimale, së dyti prezanton një
fleksibilitet më të rritur dhe së treti sjell një pikëpamje neutrale lidhur me barazinë gjinore. Duhet
28
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theksuar se Kodi i rishikuar paraqitet si një dokument i vetëm dhe parashikimet e Protokollit
tashmë janë pjesë organike e tij.
3.10.1. Parimet e sigurimeve shëndetësore
Legjislacioni i mbrojtjes sociale në përgjithësi dhe i sigurimeve shëndetësore në veçanti,
mbështetet në disa parime kryesore, që synojnë të mbrojnë popullsinë nga rreziqet e përballimit
të përkeqësimit të shëndetit duke përcaktuar rregullat e ndërveprimit social gjatë krijimit të
mjeteve monetare për kujdesin shëndetësor, por edhe të shpërndarjes së këtij kujdesi shëndetësor
tek personat që kanë nevojë për të.30 Këto parime janë konfiguruar historikisht nga nevoja për të
arritur një balancim sa më të mirë të qëllimit të mësipërm dhe të pozicionit që ka shteti si
garantues i të drejtave sociale të shtetasve të tij. Sot ato pranohen teorikisht nga të gjithë
studiuesit në fushën e mbrojtjes sociale. Ato janë të shpallura në deklarata ose akte të ndryshme
të së drejtës ndërkombëtare dhe te të drejtave të njeriut31 si dhe qëndrojnë në themel të
legjislacioneve përkatëse kombëtare te të gjitha shteteve që e bazojnë financimin e kujdesit
shëndetësor në sigurimet shëndetësore ose në sisteme shëndetësore kombëtare. Si do të shohim
në vijim, këto parime përshkrojnë legjislacionin tonë të sigurimeve shëndetësore dhe renditen si
më poshtë:
 Universialiteti
 Solidariteti
 Kompleksiteti
 Mjaftueshmëria
 Garancia
 Pjesëmarrja.32

3.10.2. Sigurimet shëndetësore në Kosovë
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në vitin 2013 Ligjin për Sigurimet Shëndetësore në Kosovë
(2013/04-L-249) me qëllim të sigurimit të qasjes universale të qytetarëve dhe banorëve të
Republikës së Kosovës ndaj shërbimeve kualitative të kujdesit themelore shëndetësore, me
qëllim të përmirësimit të indikatorëve shëndetësor dhe sigurimit të mbrojtjes financiare nga
30
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varfërimi për shkak të shpenzimeve të mëdha për kujdesin shëndetësor, nëpërmjet themelimit
dhe rregullimit të sistemit publik të sigurimit shëndetësor. Ky ligj rregullon themelimin,
organizimin, funksionimin, dhe financimin e sistemit publik të sigurimeve shëndetësore si dhe të
drejtat dhe obligimet e palëve të përfshira.
Sigurimet shëndetësore në Republikën e Kosovës organizohen dhe zbatohen si:
1.Sigurime shëndetësore të obligueshme dhe
2. Sigurime shëndetësore vullnetare.
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 ofrohet vetëm nga Fondi dhe me
të mbulohen të gjithë banorët e Republikës së Kosovës.
Të siguruarit e obliguar
Sipas ligjit, të siguruar në mënyrë të obligueshme janë:
1. Të gjithë qytetarët dhe banorët, të cilët kanë bërë pagesën e premiumit për sigurimin
shëndetësor të obligueshëm; 2. Anëtaret e familjes së ngushtë të qytetarëve ose banorëve të cilët
kanë paguar premiumet e sigurimit të obligueshëm shëndetësor dhe të cilët janë të punësuar në
sektorin publik ose janë të punësuar në sektorin privat ose publiko-private në kompanitë e
regjistruara për TVSH me qarkullim vjetor prej pesëdhjetë mijë (50.000) Euro ose më shumë; 3.
Qytetarëve ose banorëve të cilët janë të liruar nga obligimi për të paguar këtë premium, në pajtim
me këtë ligj.
Personat e liruar nga pagesa e premiumit dhe bashkë-financimi janë qytetarët dhe banorët, si në
vijim:
1. Familjet e varfra nën asistencë sociale - të gjithë anëtarët e familjes; 2. Të burgosurit të cilët
janë dënuar; 3. Individët të cilët janë duke jetuar në institucione shtetërore -fëmijët nën kujdes të
sforcuar dhe nën kujdestari, të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara të strehuar në
shtëpitë për persona të moshuar si dhe në shtëpitë për integrim në komunitet; 4. Personat e riatdhesuar bazuar në marrëveshjet bilaterale të Republikës së Kosovës me shtetet e tjera, në vitin
e parë pas ri-atdhesimit; 5. Invalidët e luftës, bashkëshorti/ja dhe fëmijët e tyre nën tetëmbëdhjetë
(18) vjet në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi; 6. Viktimat e trafikimit gjatë vitit të parë pas
regjistrimit zyrtar, në pajtim me ligjin; 7. Banorët e përhershëm të vend-banimeve joformale në
Kosovë të cilët nuk janë të regjistruar ose të cilët janë në proces të regjistrimit deri në fund të
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procesit të regjistrimit, ose deri në një (1) vit pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, çfarëdo realizohet e
para; 8. viktimat e dhunës në familje gjatë vitit të parë pas regjistrimit zyrtar në Ministrinë e
Punës dhe Mirëqenies Sociale, në pajtim me ligjin 9. Pensionistët e moshës dhe ata kontributdhënës; 10. Pensionistët e kompanisë “Trepça”; 11. Pensionistët e Trupave Mbrojtëse të Kosovës
dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës; 12. Anëtarët e ngushtë të familjeve të dëshmorëve;
13. Veteranët e luftës si dhe bashkëshortja/i dhe fëmijët e tyre; 14. Ish të burgosurit politik si
dhe bashkëshortja/i dhe fëmijët e tyre; 15. Anëtarët e ngushtë të familjeve të viktimave civile të
luftës; 16. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi; 17.
Personat me aftësi të kufizuar; 18. Studentët.
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.
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 dhe përfaqësuesit të tij të emëruar ligjor, dhe kompanisë private të
sigurimeve shëndetësore, në pajtim me ligjin. 4. Regjistrimi në sigurimin shëndetësor vullnetar
plotësues për shërbimet e kujdesit shëndetësor themelor në agjensionet private të sigurimeve
shëndetësore nuk largon detyrimin e obligueshëm të qytetarit, banorit, punëdhënësit dhe të
punësuarit, për pagesën detyrimore të premiumit për sigurimin e obligueshëm shëndetësor në
Fond, në pajtim me Ligjin e Sigurimeve.33
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PËRFUNDIM
Sistemi shëndetësor në Kosovë ka nje infrastrukturë të mirë ligjore, mirëpo ligji për sigurime
shëndetësore ende nuk ka filluar të zbatohet në sistemin shëndetësor.
Në institucionet shëndetësore ka mungesë të menaxherëve profesionistë, institucionet
shëndetësore menaxhohen nga mjekë të fushave të ndryshme specialistike si, kirurg, gjinekolog,
kardiolog etj.
Ky punim diplome është punimi i parë që informon lidhur me nivelin e kompetencave drejtuese
dhe menaxheriale të profesionistëve të shëndetit publik. Ky studim u bazua në aplikimin e një
instrumenti të standardizuar të literatures bashkëkohore, të hartuar nga ekspertët dhe
profesionistët më të mirë dhe të rekomanduar për aplikim të gjerë në të gjitha vendet e rajonit
Europian. Instrumentit të standardizuar të literatures bashkëkohore Europiane për vlerësimin e
kompetencave drejtuese dhe menaxheriale u adaptua në kontekstin e profesionistëve të shëndetit
publik.
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DISKUTIM
Sistemi shëndetësor në Kosovë po kalon nëper një fazë të vështirë të tranzicionit, periudha e
pasluftës dhe mungesa e sigurimeve shëndetësore e kanë pamundësuar krijimin e një sistemi të
qëndrueshëm shëndetësor.
Në Kosovë deri me tash nuk ka pasur një shkollim adekuat për menaxherë shëndetësor, vetem
vitet e fundit janë hapur programe për master në fushen e menaxhimit shëndetësor. Institucionet
shëndetësore në Kosovë menaxhohen kryesishtë nga mjekë specialistë të fushave të ndryshme
shëndetësore pra mungojnë menaxheret profesionistë sidomos ata të ekonomisë shëndetësore.
Mungesa e menaxhereve profesionistë ndikon ne rezultatet e institucioneve shëndetësore, si ne
aspektin finaciar ashtu edhe ne kualitetin e shërbmeve shëndetësore.
Bazuar në vlerat e larta të konsistencës së brendshme dhe stabilitetit kohor, mund të arrihet në
konkluzionin se korniza (modeli) bashkëkohor Europian për vlerësimin e nivelit të
kompetencave drejtuese dhe menaxheriale rezultoi e suksesshme dhe mund të adaptohet në
mënyrë efikase në kontekstin e profesionistëve të shëndetit publik edhe në vendin tonë.
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REKOMANDIME
1. Vlerësimi i aftësive drejtuese dhe menaxheriale të profesionistëve të shëndetit publik dhe
titullarëve të sektorit të kujdesit shëndetësor është shumë i rëndësishëm dhe duhet të jetë pjesë e
aktiviteteve rutinë të monitorimit dhe vlerësimit të performancës dhe cilësisë së shërbimeve
shëndetësore.
2. Zhvillimi profesional i drejtuesve dhe i funksioneve të shëndetësisë duhet të konsistojë në
aplikimin e kompetencave të domosdoshme për adresimin e problemeve komplekse dhe
kërkesave në ndryshim e sipër dhe gjithnjë e në rritje të popullatës.
3. Drejtuesit, administratorët dhe titullarët e sektorit shëndetësor në të gjitha nivelet kanë nevojë
për një trainim dhe zhvillim profesional të vazhdueshëm për përvetësimin e njohurive dhe
aftësive të reja që do t’i mundësojnë zgjidhjen efektive dhe efiçiente të problematikës
shëndetësore të popullatës por, në të njëjtën kohë, edhe adresimin e aspekteve të performancës
dhe efiçiencës së sistemit shëndetësor në tërësi.
4. Edhe në vendin tonë, duhet t’i kushtohet një rëndësi e posaçme edukimit dhe trajnimit
profesional të bazuar në kompetenca me një fokus kryesor drejt rezultateve të punës së
profesionistëve të shëndetësisë dhe jo thjesht njohurive të përfituara të cilat janë parakusht i
nevojshëm por aspak i mjaftueshëm për përballimin e problemeve komplekse dhe zgjidhjen
efikase dhe efiçiente të tyre.
5. Pikërisht për këto arsye, edukimi dhe trajnimi i bazuar në kompetenca duhet të përfshihet
patjetër në të gjitha programet e zhvillimit profesional të vazhdueshëm edhe në vendin tonë.
6. Ky punim inovativ ofron evidencën e nevojshme për përmirësimin e aftësive menaxheriale
dhe kompetencave të drejtuesve të sektorit shëndetësor në Kosovë, bazuar në përvojat dhe
praktikat më të mira ndërkombëtare.
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REZYME
Hyrje – Niveli i kompetencave aktuale i referohet njohurive, aftësive dhe shkathtësive drejtuese
dhe menaxheriale që zotërojnë profesionistët e shëndetit publik. Nga ana tjetër, niveli i
nevojshëm (dëshiruar) i referohet njohurive, aftësive dhe shkathtësive të kërkuara (nevojshme)
për të ushtruar me kompetencë të plotë rolin dhe funksionin në të cilin punojnë (ushtrojnë
aktivitetin e tyre) profesionistët e shëndetit publik. Në këtë mënyrë, vlerësimi i nivelit të
kompetencave aktuale dhe atyre të nevojshme (dëshiruara) mundëson indentifikimin defiçitit të
kompetencave drejtuese dhe menaxheriale të profesionistëve të shëndetit publik në vendin tonë.
Ky informacion do të mundësojë përfitimin e evidencës së nevojshme për hartimin e strategjive,
politikave, programeve dhe aktiviteteve specifike dhe racionale për rritjen dhe forcimin e
kapaciteteve drejtuese dhe menaxheriale të profesionistëve të shëndetit publik në vendin tonë.
Nga kjo pikëpamje, qëllimi final i këtij studimi ishte përftimi (gjenerimi) i informacionit të
nevojshëm shkencor për hartimin e programeve të bazuara në evidencë për rritjen e nivelit të
kompetencave drejtuese dhe menaxheriale të profesionistëve të shëndetit publik në të gjitha
rrethet e vendit tonë. Paraprakisht, u realizua në një kampion të vogël pre-testimi (pilotimi) i
instrumentit të standardizuar ndërkombëtar për vlerësimin e kompetencave drejtuese dhe
menaxheriale të profesionistëve të shëndetit publik në rajonin Europian, si parakusht themelor
për administrimin e këtij instrumenti në një kampion të gjerë mbarë-kombëtar të profesionistëve
të shëndetit publik në vendin tonë.
Qëllimi – Ky punim diplome i ka dy qëllime kryesore në funksion të ngushtë me njëri-tjetrit:
• Vlerësimi i nivelit të kompetencave aktuale drejtuese dhe menaxheriale të profesionistëve të
shëndetit publik në vendin tonë;
• Vlerësimi i nivelit të kompetencave të nevojshme (dëshiruara) drejtuese dhe menaxheriale të
profesionistëve të shëndetit publik në vendin tonë.
Metodologjia - Pёr realizimin e kёtij punimi ёshtё pёrdorur metoda e rishikimit tё literaturёs.
Disa informacione janё dhёnё nёpёrmjet tabelave dhe disa të tjera janё demonstruar nёpёrmjet
grafikoneve.
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RESUME
Introduction - The level of current competences refers to the managerial and managerial skills,
knowledge and skills possessed by public health professionals. On the other hand, the necessary
(desired) level refers to the knowledge, skills and skills required (necessary) to fully exercise the
role and function in which public health professionals work (exercise their activity). In this way,
assessing the level of current and required competencies (desirable) enables identification of the
deficient managerial and managerial competencies of public health professionals in our country.
This information will enable access to the evidence needed to develop specific and rational
strategies, policies, programs and activities to increase and strengthen the managerial and
managerial capacities of public health professionals in our country. From this point of view, the
final goal of this study was the acquisition of the necessary scientific information for the
development of evidence-based programs to increase the level of managerial and managerial
competences of public health professionals in all districts of our country. Previously, it was
conducted in a small sample of pre-testing (piloting) of the standardized international instrument
for assessing managerial and managerial competences of public health professionals in the
European region as a basic prerequisite for administering this instrument to a wide-ranging
champion - public health professionals in our country.
Purpose - This diploma work has two main purposes in close function with one another:
• Assessing the level of current managerial and managerial competences of public health
professionals in our country;
• Assessing the required (desired) managerial and managerial competencies of public health
professionals in our country.
Methodology - The method of literature review has been used for the realization of this paper.
Some information is provided through tables and some have been demonstrated through graphs.
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