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Letër për krerë të shtetit në lidhje me fillimin e mbledhjes së premiumeve për 
sigurimin shëndetësor  

 
Kryetari i FSSHK-se  Dr. Blerim Syla pe rmes nje  letre te  hapur i e shte  drejtuar 

Kryeministrit te  vendit Z. Isa Mustafa, Kryetarit te  Kuvendit Z. Kadri Veseli, Ministrit te  

She ndete sise  Dr. Imet Rrahmani, Ministrit te  Financave Z. Abdullah Hoti si dhe te  gjithe  

shefave te  grupeve parlamentare te  pe rfaqe suara ne  Kuvendin e Kosove s ne  lidhje me 

fillimin e mbledhjes se  premiumeve pe r sigurime she ndete sore nga Janari i vitit 2017. 

Në letrën e tij Dr. Blerimi Syla theksoi: 

Po ju drejtohem ne  cile sine  e Kryetarit te  Federate s se  Sindikatave te  She ndete sise  se  

Kosove s, por edhe si qytetar i ke tij vendi ne  lidhje me fillimin e implementimit te  Ligjit 

pe r Sigurime She ndete sore respektivisht fillimit te  mbledhjes se  premiumeve. 

Me  lejoni qe  shqete simet e FSSHK-se  te  cilat i kemi  be re  edhe publikisht ti adresojme  

edhe nje here  tek ju ne  me nyre  qe  te  gjithe  ane tare t te  kene  nje  pasqyre  te  qarte  te  

realitetit ne  te  cilin gjendemi para fillimit te  mbledhjes se  premiumeve. 

Ë shte  me  se e qarte  se fillimi i mbledhjes se  premiumeve nga Janari i 2017 pe rbe ne  nje  

rrethane  te  re e cila do te  ndikoje  tek te  gjithe  qytetare t e ke tij vendi, gjithmone  duke 

aluduar ne  ofrimin e she rbimeve cile sore she ndete sore dhe me impakt te  drejtpe rdrejte  

tek paciente t, por pe r fat te  keq kjo nuk e shte  e mundur ne  forme n te  cile n ju si Ke shill 

por edhe vet Ministria e She ndete sise  ka vendosur ta zbatoje . 

Neni 37 i Ligjit bazik ne  paragrafin 10 deri ne  paragrafin 10.6 ka parapare  nje  se re  

obligimesh te  cilat duhet te  kryhen nga ana e Ministrise  ne  me nyre  qe  te  filloje  

grumbullimi i premiumeve te  pe rcaktuara po me ke te  Ligj, andaj duke marre  ne  

konsiderate  se deri me  tani asnje  nga ke to obligime te  cekura ne Ligj nuk jane  

pe rmbushur gjegje sisht: 

“Ky botim është realizuar nga ana e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Koso-

vës.Përmbajtja e këtij botimi  është përgjegjësi e ekskluzive e FSSHK-së.” 

TRIBUNA  

DHJETOR,2016 
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 asnje  qytetar  i pune suar  ne  sektorin publik nuk e shte  pajisur me kartele ,  

 nuk e shte  be re  plote sim ndryshimi i nenit pe r sektorin privat ku nde rmarrjet  

te  cilat jane  ne  TVSH  i e shte  ulur pragu nga 50.000 ne  30.000 euro qarkullim 

vjetor, 

 deklarata financiare se  bashku me pakon e she rbimeve e cila me ke te  Ligj 

parashihet te  de rgohet pe r miratim 3 muaj para vitit fiskal nuk e shte  de rguar 

dhe e nje jta nuk e shte  miratuar nga ana e Qeverise , 

 nuk e shte  miratuar çmimorja respektivisht çmimi i çdo she rbimi te  kujdesit 

she ndete sor 

 nuk jane  pajisur qytetare t e liruar nga pagesa  

Duke i marre  pe r baze  te  gjitha ke to obligime ligjore te  cilat i ka pe rcaktuar vete  

ligji por duke ia shtuar edhe faktin se dy ligjet bazike te  cilat rregullojne  ke te  

institucion jane  ne  faze n e plote sim ndryshimit respektivisht kane  kaluar vete m si 

koncept dokumente, ne mund te  konkludojme  se nuk jane  pjekur kushtet ligjore 

pe r fillimin e mbledhjes se  premiumeve. 

Ne  ane n tjete r qytetare t te  cile ve nga Janari do ti ndalet 3.5% nga paga e tyre do 

te  ke rkojne  she rbime nga ana e pune tore ve she ndete sore , kur ke saj ia shtojme  

faktin se institucionet she ndete sore kane  probleme me furnizimin me barna dhe 

material shpenzues pe r ofrim te  she rbimeve e mos te  flasim pe r pajisje, barra ne  

ke te  rast do ti bie pune tore ve she ndete sor te  cile t jane  te  pare t qe  ballafaqohen 

me shfryte zuesin e she rbimeve-pacientin. 

Pas analizimit te  gjitha ke tyre rrethanave te  lartcekura por edhe shume  te  tjera te  

cilat jane  te  natyre s tekniko-organizative por te  cilat ndikojne  ne  mbledhjen e 

premiumeve ne  praktike  ,ke rkoje  edhe nje here  nga ana juaj te  reflektoni dhe te  

nje jtat te  ndikojne  ne  vendimet te  cilat do ti nde rmerrni ju si Ke shill por edhe 

Ministria e She ndete sise . 
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Dëgjimi publik për Projektligjin mbi Inspektoratin Shëndetësor 

 

 
 
Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale me datë 19.12.2016 nën drejtimin e Kryetares, 
Flora Bronvina organizoi dëgjim publik për Projektligjin për Inspektoratin Shëndetësor. Përveç 
anëtarëve të komisionit  në këtë dëgjim merrnin pjesë; anëtarë të Inspektoratit Shëndetësor, Federata 
e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës si dhe përfaqësues të ndryshëm të institucioneve spitalore. 
 
Mirjeta Kolludra kryesuese e grupit punues për amandamentim të Projektligjit për Inspektoratin 
Shëndetësor theksoi nevojën e domosdoshme të përmirësimit të këtij ligji , i cili ka kaluar në lexim të 
parë. Organizimi i këtij dëgjimi publik bëhet pikërisht për të dëgjuar mendimet tuaja për gjetjen e 
mundësive për përmirësimin dhe amandamentim të këtij projektligji. 
 
Ardita Baraku, Kryeinspektorë e Inspektoratit Shëndetësor gjatë informimit rreth problemeve të 
mëdha që ka Inspektorati, theksoi rëndësinë e madhe dhe domosdoshmërinë përmirësimit të ligjit, i 
cili vepron që nga viti 2006. Ajo renditi një numër faktorësh si; pagesa si punonjës civil, ngritjen 
profesionale të inspektorëve, trajnimin e domosdoshëm të tyre, licencimin, pagesat shtesë për ditët e 
festave etj. 
  

Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla iu drejtua Komisionit Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie 
Sociale me vërejtjet: 

 

1. Projektligji mbi Inspektoratin Shëndetësor i miratuar në Qeveri me datë 18.10.2016 si pjesë e 

programit legjislativ për vitin 2016 ka paraparë ndryshime të cilat thellësisht dëmtojnë të 

punësuarit në këtë institucion respektivisht Inspektorët Shëndetësor degradohen në aspektin 

profesional dhe material. 

2. Neni 4 i këtij Projektligji thekson Inspektorati Shëndetësor është organ i pavarur ekzekutiv i 
administratës shtetërore.. 

Vërejtje: Ligji për shëndetësi  në nenin 47 paragrafi 1 Inspektoratin shëndetësor e trajton si organ 
administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë i cili bën mbikëqyrjen e jashtme të 

institucioneve shëndetësorë , me këtë kuptim ndryshimi i propozuar TRIBUNA 
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në projektligj, përbën shkelje të Ligjit për Shëndetësi, gjithashtu trajtimi i Inspektoratit si organ i 

pavarur përbënë një rrethanë të re juridike për institucionin në fjalë. 

2. Neni 7 i Projektligji ka përcaktuar kushtet dhe përgatitjen profesionale të Inspektorëve 

Shëndetësor ku shkruhet: Funksionin e Inspektorit Shëndetësor e ushtron personi i cili  duhet të 

jetë profesionist apo bashkëpunëtor shëndetësor i licencuar nga ana e Ministrisë së 

Shëndetësisë 

Vërejtje: Ministria e Shëndetësisë në Ligjin për Shëndetësi në mënyrë taksative ka rregulluar 

procesin e licencimit të profesionistëve shëndetësore i cili përcaktohet me Ligjin mbi odat e 

profesionistëve shëndetësor, meqë deri më tani nuk pasur funksionalizim të Odave, në fuqi është 

Udhëzimi Administrativ i Ministrisë së Shëndetësisë  10/2011 i cili përcakton se cilat profesione 

duhet të licencohen,  

3. Neni 8 i këtij projektligji në paragrafin 2 thekson se Profilin e Inspektorit Shëndetësor e 

përcakton Inspektorati në konkurs publik. 

Vërejtje: Meqë Inspektorati Shëndetësor ka për detyrë të bëj inspektimin e institucioneve 

shëndetësore nënkuptohet qartë edhe profili i Inspektoreve, meqë profilet e inspektimeve janë 

të ndara në bazë të natyrës së punës andaj në këtë rast FSSHK kërkon që në këtë nen të 

precizohet profili i profesionistit apo bashkëpunëtorit shëndetësor, sepse nëse lihet në mëshirë 

të konkursit publik këtu është e hapur mundësia e shkeljeve eventuale. 

4. Neni 19 i këtij projektligjit për të drejtat e personelit të Inspektoratit Shëndetësor ka përcaktuar 

që pagesa e tyre të bëhet konform pagave të nëpunësve civil. 

Vërejtje: Duke marrë parasysh se Inspektorët Shëndetësor janë profesionistë shëndetësor të cilët e 

ushtrojnë profesionin e tyre në këtë institucion dhe si të tillë duhet të trajtohen, andaj ne 

propozojmë që pagesa e Inspektorëve të punësuar në Inspektoratin Shëndetësor duhet të jetë në 

nivel të pagës së profesionistëve shëndetësor të punësuar në institucione shëndetësore. 

5. Paragrafi 2 i nenit 18 i jep të drejtën Inspektorëve të punojnë në institucione shëndetësore 

publike si punëtorë shëndetësor dy ditë në muaj brenda orarit të punës. 

Vërejtje: Në rastin konkret me këtë projektligj të punësuarit në Inspektoratin Shëndetësor trajtohen 

si nëpunës civil, Ligji për shërbyes civil në nenin 5 paragrafi 1.8 ka përcaktuar qartë shmangien 

nga konflikti i interesit, në rastin e Inspektorëve shëndetësor i bie që institucionin të cilin e kanë 

inspektuar dhe për të njëjtën kanë shqiptuar masë i njëjti Inspektor me këtë projektligj mund të 

punoj dy ditë në muaj. 

 

Deputetët shprehën mendime të ndryshme lidhur me domosdoshmërinë e përmirësimit dhe 

amandamentimin e këtij ligji. 

 

Në përfundim Flora Bronvina theksoi se Komisioni kërkon të marrë përgjegjësi për përmirësimin e 

këtij projektligji duke bashkëpunuar vazhdimisht me të gjitha grupet, për të vlerësuar drejt vërejtjet 

dhe mendimet tuaja si dhe mundësinë me njohjen e përvojës së vendeve të tjera. Ne jemi duke 

monitoruar ligjin për Shëndetësinë dhe jemi të bindur se shëndetësia e Kosovës ka nevojë për një 

Inspektorat Shëndetësor profesional dhe dinjitoz. 

Nora Murataj 

Zyrtare Ligjore e Z.Q të FSSHK-së 
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Kryetari i FSSHK-së merr pjesë në mbledhjen e 53-të të Komitetit Ekzekutiv të 
EPSU 

Me ftesë të Sekretarit Gjeneral të EPSU-së, Kryetari i FSSHK-së merr pjesë në 
mbledhjen e 53 të Komitetit Ekzekutiv, Komiteti ky i cili mbikëqyr të gjithë punë e 
EPSU-së dhe anëtarëve të saj në Evropë dhe më gjerë. 

Mbledhja e këtij Komiteti ishte mbledhja e fundit për vitin 2016 dhe karakterizohej 
me një rend dite voluminoz, ku për dy ditë me radhë  u rrumbullakuan të gjitha . 

Si pikë kryesore e kësaj mbledhje ishte zgjedhja e  Presidentit të ri të EPSU-së pas 
dorëheqjes së Kryetares Annelie Nordstorm,pas dorëzimit të kandidaturave dhe 
procesit të votimit në bazë të Statutit të EPSU-së Kryetare e re e EPSU-së u zgjodh  
gjermania Isolde Kunkel Weber nga Sindikata Ver.di. 

Komiteti Ekzekutiv në këtë mbledhje miratoi disa propozime të cilat do të trajtohen 
gjatë vitit 2017 në formë të projekteve dhe nismave legjislative nga disa prej 
shteteve anëtare të EPSU-së. 

Komiteti Ekzekutiv një pjesë të diskutimit e koncentroi edhe në zgjedhjet e reja 
presidenciale në Amerikë ku president i ri u zgjodh biznismeni Donald Trump, gjatë 
diskutimit u ngrit shqetësimi në lidhje me marrëveshjet transatlantike të cilat 
Presidenti i ri do ti shty përpara dhe me këtë rast do të pësoi një numër i madh i të 
punësuarve në këto Korporata. 

Gjithashtu në këtë mbledhje u shqyrtua raporti vjetor financiar dhe u votua edhe 
buxheti për vitin 2017,në EPSU për vitin 2017 u pranuan edhe disa anëtarë të rinj 
në mesin e tyre edhe Sindikata nga Shqipëria. 
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Kryetari i FSSHK-së merr pjesë në tryezë e organizuar nga PRAK me temën 

“Sigurimet po fillojnë” 

Në tryezën e organizuar nga ana e Shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të 

pacientëve  “PRAK” me temën “Sigurimet po fillojnë” në mesin e  të 

pranishmëve i ftuar ishte Ministri i Shëndetësisë Dr. Imet Rrahmani, ish Ministri i 

Shëndetësisë Dr. Ferid Agani, Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla, përfaqësues të 

Solidar Suisse, përfaqësues nga Asociacioni i Komunave, profesionist 

shëndetësor dhe organizatorët e kësaj tryeze. 

Ministri Rrahmani në fjalën hyrëse të tij tha: 

Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji synohet të arrihet Shtimi I buxhetit për material 

shpenzues dhe barna.Nga 1 Prilli rimbursimi i barnave të pakos bazë.Vlerësimi i 

performancës së punëtorëve shëndetësor. 

Dr. Ilir Hoxha nga Soildar Suisse: 

Ne kemi përkrahur iniciativën e PRAK-ut për organizimin e këtij takimi të 

rëndësisë së veçantë. Mendoj së Ligji për Sigurimet Shëndetësore është një ndër 

Reformat më të rëndësishme të Ministrisë së Shëndetësisë por  duhet të jemi të 

kujdesshëm që ta studiojmë mirë se a jemi të përgatitur për aplikimin e këtij 

Ligji. 
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Talat Gjinolli- Profesionist Shëndetësorë 

Ky debat është dashur të realizohet shumë më herët, fatkeqësisht Ligji mbi Sigurimet 

Shëndetësore do e rëndoj edhe më shumë Sistemin Shëndetësorë. Ne kemi nivelin me të 

ulët në rajon të buxhetit për kokë banori që d.m.th 100 euro në muaj. 

Unë mendojë që para se të hyjë ky Ligj në  fuqi duhet marruar parasysh këto  çështje: fondi 

është i politizuar, të mos funksionalizohet pa u përmbushur parakushtet e kërkuara, të 

funksionalizohet SISH-I si dhe të nis dhënia e shërbimeve në kohë të njëjtët më ndaljen e 

premiumeve. 

Dr. Blerim Syla- Kryetar i FSSHK-së 

Jemi shumë vonë me këtë takim para fillimit të mbledhjes së premiumeve, po ashtu duhet 

te ceki që përveç faktit qe ne jemi punëtorë shëndetësorë ne jemi edhe pacient potencial 

andaj ne jemi te atakuar në të dyja format. 

Po ashtu këtë proces e karakterizon jo transparenca ku këtu nuk e kemi të pranishëm Z. 

Qavderbasha nga AFSh-ja të na njoftojë për listën esenciale. 

Ju njoftojë se ne për këtë çështje ju kemi drejtuar akterëve kryesorë me një letër ku 

pozicionohen mendimet tona si dhe defektet në këtë Ligj. 

Duhet të ndërlidhem me Ministrin tek ajo që e ceku për arritjen e synimeve nga ana e 

Ministrisë dhe desha te shtoj. 

Tek çështja e rritjes së buxhetit përmes kësaj forme nuk kemi mundësi që të arrihet ky 

qëllim. 

Më këtë pako bazë -5+ barna unë nuk kisha me quajt sistem i Sigurimeve Shëndetësorë por 

më mirë të themi që është një lloj ndihme që kërkohet nga qytetarët për përmirësimin e 

Sistemit Shëndetësorë. 

Nuk ka mundësi që të vlerësohet performancë e punëtorëve shëndetësorë kur nuk ofrohen 

kushtet për dhënie të shërbimeve. 

Skender Syla – OBSH 

Për funksionimin e një Sistemi Shëndetësorë nuk mjafton vetëm pjesa financiare por duhet 

të plotësohen edhe dy komponentët tjera që janë qeverisja e mirë dhe ofrimi i shpenzimeve 

kualitative. Për të pasur sukses kjo reformë e nisur një trup ekzekutues mbipartiak. 
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Dr. Ferid Agani-ish Ministër i Shëndetësisë 

Kemi kufizime ligjore për fillimin e mbledhjes se premiumeve , mund të kemi implikime 

juridike andaj do ishte shumë vendim I mençur shtyrja e këtij procesi dhe kështu do të 

plotësohen dispozitat ligjore dhe kur të fillohet më këtë proces të kemi një konsensus. 

Z. Agim Krasniqi- Ministria e Financave 

Ne jemi të përgatitur për përkrahjen e këtij procesi por ajo që po kërkoj nga ju është 

arritja e një balance mes financimit dhe pritjeve te qytetarëve duhet të jemi shumë të 

kujdesshëm në këtë pikë. 

Z. Muhamedali Kodra- PRAK 

Krejt procesi duhet të fokusohet jo vetëm në mbledhjen e premiumeve por edhe në 

ofrimin e shërbimeve në mënyrë që sa më pak ky proces të ndikoj tek qytetarët më 

konkretisht pacientët. 

Dr. Imet Rrahmani- Ministri I Shëndetësisë 

Jemi të  sigurt që jemi në rrugë të duhur por edhe që kemi shumë sfida të cilat na presin. 

Sa I përket transparencës nuk është në nivelin më të kënaqshëm por do punohet në këtë 

drejtim. 

Jemi pajtuar që të bëhet plotësim-ndryshimi i Ligjit mbi Sigurimet Shëndetësore në 

mënyrë të përshpejtuar, kemi nxjerr Rregulloren e AFSH-së. Draft- çmimorja është në 

fazën finale dhe e kemi vendosur që çdo vit të rishikohet dhe nëse është nevoja të 

ndryshohet nga ana e Qeverisë në mënyrë qe të vendoset se cilat barna do rimbursohen. 

Po ashtu e kemi finalizuar Grupin e Punës i cili do të evidentoj se kush është i varfër . 

Blerta Berisha 
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Grupi punues për rregulloren për përcakitimin e shkallës së rrezikshmërisë në 

vendin e punës 

Duke marre  parasysh insistimin dhe ke rkese n e vazhdueshme te  FSSHK-se  ne  lidhje me 

pe rcaktimin e shkalle s se  rrezikshme rise  ne  vendin e pune s dhe pas konsultimit me 

Zyre n Ligjore te  Ministrise  se  Pune s dhe Mire qenies Sociale,Drejtori I SHSKUK-se  Dr. 

Curr Gjocaj ka formuar Grupin punues te  pe rbe re  nga mjeke  specialist,zyrtar pe  siguri 

dhe she ndet ne  pune ,zyrtar nga In-

stituti I Mjeke sise  se  Pune s 

ne  Obiliq si dhe pe rfaqe sues te  

FSSHK-se . 

Ky grup pas takimeve te  va-

zhdueshme dhe konsultimit te  liter-

ature s vendor por edhe te  huaj si 

dhe marrjes se  shembujve nga 

shtetet fqinje ka pregatitur nje  for-

mular me ne  te  cilin jane  parapare  

te  gjitha parametrat pe r vlere simin respektivisht pe r matjen e shkalle s se  rrezik-

shme rise  ne  vendin e pune s ,mjet ky I cili do te  testohet ne  te  gjitha insitucionet 

she ndete sore,gjegje sisht repartet,nje site , qendrat ku konsiderohen si vende pune te  rre-

zikuara nga faktore  te  brendshe m dhe te  jashte m. 

Krahas ke tij formulari e shte  punuar edhe drafti I rregullores pe r rrezikshme ri e cila si 

baze  pe r kategorizimin e pune ve me rrezikshme ri por edhe shtesat pe r rrezikshme ri 

e shte  marre  Kontrata Kolektive Sektoriale e ne nshkruar nga Ministria e She ndete sise  

dhe Federata e Sindikatave te  She ndete sise  se  Kosove s. Grupi punues me rekomandim 

te  Drejtorit te  SHSKUK-se  Dhe Kryetarit te  FSSHK-se  do te  vazhdoje  pune n edhe pe rgja-

te  vitit 2017 ne  plote simin e ke sak rregulloreje duke iu pe rshtatur politikave dhe stand-

ardeve te  pe rcaktuar si nga Rep. e Kosove s por edhe nga Direktivat e Bashimit Ëvropian 

ne  fushe n e sigurise  dhe she ndetit ne  pune . 
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Delegacioni I FSSHK-së takon Kryesuesin e Bordit për Edukim të Vazhudeshëm 

Mjekësor dhe Kryesuesin e Bordit për licencim dhe ri licencim të profesion-

istëve shëndetësor 

Procesi i ri licencimit  i nisur nga Ministria e She ndete sise  se  Kosove s obligon te  

gjithe  pune tore t she ndete sor te  mbledhin pike t akredituese te  cilat i nevojiten pe r tu 

ri licencuar, e qe  gjithsej jane  100 pike .  

Duke u nisur nga fakti qe  arritja e ke saj kuote e shte  paksa e ve shtire , FSSHK me te  

marr vesh pe r procesin ka nde rmarr hapa te  nevojshe m ne  njoftimin e pune tore ve 

pe rmes Zyreve 

Regjionale te  saj por edhe 

nga Kryetare t e Sindi-

katave ne  te  gjitha in-

stitucionet 

she ndete sore ku jane  te  

pune suar pune tore t 

she ndete sore . 

Me qe llim te  lehte simit te  

ke tyre proce- durave me 

ke rkese  te  Kryetarit te  

FSSHK-se  Dr. Blerim Syla u 

realizua takimi me 

Kryesuesin e Bordit pe r Ëdukim te  Vazhdueshe m Mjeke sor Dr. Musa Qazimi si dhe 

Kryesuesin e Bordit pe r licencim dhe ri licencim te  profesioniste ve she ndete sor Z. 

Hysni Bajrami. 

Gjate  takimit u diskutua ne  lidhje me procesin e ri licencimit  te  cilin Ministria e 

She ndete sise   e ka nisur si dhe me mundesine  qe FSSHK te kete  ndikim te  drejtpe r-

drejt ne kete  ceshtje . Synimi i FSSHK-se  e shte  qe   ne  kuade r te  aktiviteteve te  saje  te  

filloj me trajnime te  cilat pe rvec  karakterit informues te jene  edhe ndihmese   ne  

mbledhjen  e pike ve  ne  kuader te  ketije  procesi.   

Tanime  pune toret e Zyres Qe ndrore   te FSSHK-se  jane  ne  fazen finale te hartimit te 

plan progarmit te trajnimeve te  cilin duhet ta dore zojn ne  Bordin pe r Ëdukim te  va-

zhdueshem ne  Ministrine  e She ndete sise   ne menyre  qe te  aprovohet dhe te akred-

itohen trajnimet,te  cilat do te  mbahen nga Janari deri ne Dhjetor te  vitit 2017. 



 12 DHJETOR,2016 

 
                          

Takim me Punëtorë Shëndetësorë të Regjionit të Pejës, sa i përket procesit të 
Licencimit dhe Ri licencimit 

 

Me qe llim te  informimit sa me  te  mire  te  pune tore ve She ndete sore , sa i pe rket 
procesit te  Licencimit dhe Ri licencimit, Pe rfaqe suesi Regjional Z.Bujar Agusholli, 
dhe Zyrtarja Ligjore Albulena Seferqaj Ademaj kane  zhvilluar takim me pune tore  ne  
Sindikate n e QKMF-Kline , dhe ne  Sindikate n e QKMF-Istog, me  date  09.11.2016. 

Nde rsa me  date :11.11.2016  e shte  mbajtur takimi me pune tore  She ndete sore  te  
Sindikate s se  QKMF-Deçan dhe Seksionit Sindikal-Junik. 

Ne  ke to takime ishin prezent Kryetare t e Sindikatave, Kryesia, dhe pune tore  te  
shumte , nde rsa ne  QKMF-Kline  e pranishme ishte edhe Drejtoresha e ke tij 
Institucioni Dr. Drita Gjergji. 

Ke ta pune tore  She ndete sore  i njoftuam me konkluzionet e arritura: 

 Procesi i RILICËNCIMIT  e shte  shtyre  deri me  30 Qershor 2017 

 Ky proces sipas faktore ve vendimmarre s ndahet ne pe r ke to faza: 

 Deri me 31 Dhjetor 2016 do te  Ri licencohen te  gjithe  ata pune tore  qe i kane  
pike t akredituese- pe r mjeke  100 pike , pe r infermiere  100 pike . Konsiderohet qe 
nuk jane  as 25-30 % e pune tore ve te  cile t I plote sojne  ke to kushte andaj vijon: 

 Faza e dyte  ku ka te  be je me organizimin e trajnime-ve , seminare-ve, workshope-
ve e deri tek mbledhjet e thjeshta te  bordeve ne pe r Institucionet She ndete sore 
( jo te  vrapojne  pas kongreseve dhe seminareve qe  kushtojne ), te  gjitha ke to 
takime do te  poentohen  me  qe llim te  arritjes se  pike ve te  ke rkuara pe r 
RILICËNCIM. 

 Pe r grupet e caktuar : Teknik Laborant, Teknik Stomatolog, Teknik Radiolog ..etj 
do te  organizohen  module te  shkurtra me  qe llim te  grumbullimit te  sa me  shume  
pike ve. 

 Pune tore t She ndete sore  te  cile t jane  para pensionimit  duhet te  paraqiten 
personalisht ne  Bordin pe r Licencim ne  Ministrine  e She ndete sise  qe te  
njoftohen me holle sisht se sa pike u nevojiten pe r tu Licencuar. 

 Pune tore  She ndete sore  ne  pensione  mund te  Ri licencohen vete m me  nje  
Certifikate  Mjeke sore mbi gjendjen e tyre psiko-fizike. 

 Pune tore t She ndete sore te kuadrit te  mese m ne  fund te  Qershorit do te  shikohet 
gjendja se sa pike i kane  mbledhur dhe me  pas do shqyrtohet munde sia qe numri 
I ke rkuar pe r Licencim (100 pike  ) te  zvoge lohet. 
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Ne  fund te  vitit  do te  organizohet edhe nje  Tryeze  e cila do ta vlere soje  situate n ne  mes te  dy 
mbledhjeve. 

Ne po ashtu i informuam se  FSSHK-ja do te  organizoj ne  ke te  periudhe  ligje rata ne  mbare  
Kosove n me tema qe  kane  pe r baze  Ligjet e aplikueshme ne  She ndete si ne  Republike n e 
Kosove s. 

Qëllimi i këtyre takimeve përveç informimit ka qenë që punëtorët Shëndetësorë të mos 
shpenzojnë në Kongrese dhe Seminare të ndryshme. 

Ne  Sindikate n e Spitalit Rajonal te  Peje s dhe Sindikate n e  QKMF-Peje  jane   njoftuar 
Pe rfaqe suesit Sindikal te  Nje sive dhe Reparteve pe rkate se  , ku e kane  marr njoftimin dhe 
secili prej tyre i ka njoftuar pune tore t pe r konkluzionet e arritura, ne  disa vende edhe e shte  
vendosur njoftimi ne  hyrjet e  Institucionit. 

Alblena Seferqaj Ademaj 

Zyrtare Ligjore ne  ZR-Peje  
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TAKIMI I GRUPIT PUNUES NË ZHVENDOSJEN E DIREKTIVAVE TË BE-SË NË FUSHËN E 

SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË 

Me ftesë të Z.Ivan Majer në cilësinë e përfaqësueses të FSSHK-së,  morra pjesë në takimet  e radhes të 

Grupit Punues në zhvendosjen e Direktivave te BE-së në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. 

Takimi hyrës i GP-së u mbajt me datë 24.11.2016 i cili është organizuar për të ua siguruar anëtarëve  të 

Grupit Punues informacion thelbësor  mbi  baza teknike të sigurisë dhe shëndetit, kërkesat dhe parimet 

ligjore  si dhe për të diskutuar konceptin e propozuar, strukturën dhe përmbajtjen e rregulloreve të 

synuara.  

Grupi Punues është përbërë nga përfaqësues të Ministrisë  të Punës e Mirëqenies Sociale, Ministrisë se 

Intengrimeve Evropiane, Inspektoriati i Punës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe ne si 

FSSHK. 

Takimi ia filloi në ora 09:00 i cili u prezentua nga  eksperti kyq i Projektit Z.Ivan Majer dhe eskperti i 

jashtëm i lartë Z.Marions Charalambous nga Qipro. 

Qëllim i këtij aktiviteti ishte që të zhvilloj dy projekt rregullore te Direktivave duke përfshirë këtu dy 

Direktivat e BE-së: 

1. Direktiva e Këshiilit  92/57/EEC e 24 Qershorit 1992  në  implemtentimin e kërkesave minimale të 

sigurisë dhe shëndetit Vendet Ndërtimore të përkohshme ose lëvizëse dhe 

2. Direktiva 2009/148/EC e Paralamentit Europian e Këshillit 30 Nëntor 2009 për mbrojtjen e punëto-

rëve nga rreziku ndaj ekspozimit ndaj Asbestos në vendet e punës. 

Takimi i dytë i Grupit Punues u mbajt me datë 29.11.2016,  GP është fokusuar në gjobë-akordim  dhe 

verifikim te tekstit te propozuar nen për nen te Projekt-Rregullores MPMS nr.xx/2016 për Kriteret 

Minimale  të Sigurisë dhe Shëndetit në Kantiere Ndërtimore  të Përkohshme apo Mobile, duke 

përfshirë këtu: Qëllimin dhe Fushëveprimi, Detyrimet organizative te investitorit apo mbikëqyrësit  të 

projektit, Detyrat e koordinatorit për fazën e projektimit , Detyrimet e Koordinatorit për fazën e 

ekzekutimit, Detyrimet e punëdhënësve, Detyrimet e përgjithshme për të siguruar kantiere të 

shëndosha dhe të sigurta ndërtimi, Detyrimet  e grupeve të tjera të personave , Informimi dhe trajnimi i 

punëtorëve, Konsultimi dhe pjesëmarrja e punëtorëve, duke arritur deri tek  Shtojca 1 dhe Shtojca 2 të 

kësaj Rregulloreje. 

Takimi i tretë i Grupit Punues u mbajt me datë 30.11.2016, ku si GP  jemi fokusuar   ne rregullimin e 

hollësishëm dhe verifikimit të tekstit të propozuar të  Projekt-Rregullores te MPMS nr.xx/2016 Për 

Mbrojtjen e Punëtorëve  nga Rreziqet e lidhura me Ekspozimin ndaj Azbestit në Punë duke përfshirë 

këtu: Detyrimet e përgjithshme te punëdhënësit, Identifikimi i prezencës së Azbestit, Përcaktimi dhe 

vlerësimi i rrezikshmërisë, Masat e përgjithshme në lidhje me ekspozimin ndaj Azbestit, Matja e 

Azbestit në ajër, Kërkesat për njoftim, Materialet që supozohen të përmbajnë Azbest, Masat qe duhet 

ndërmarrë nëse tejkalohet vlera kufitare e ekspozimit, Punimet e rrënimit, Aftësia për të kryer punë me 

Azbest, Plani i punës, Trajnimi dhe Informimi, Vlerësimi i shëndetit të punëtorëve, Dosjet mjekësore  
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në lidhje me vlerësimet shëndetësore etj duke arritur deri tek Shtojcat e saj te cilat mbeten për  ditën e 

nesërme për tu mbaruar. 

Takimi i katërt i Grupit Punues u mbajt me datë 01.12.2016, GP është fokusuar   ne rregullimin e 

hollësishëm dhe verifikimit te tekstit të propozuar të  Projekt-Rregullores te MPMS nr.xx/2016 Për 

Mbrojtjen e Punëtorëve  nga Rreziqet e lidhura me Ekspozimin ndaj Azbestit në Punë përkatësisht 

Shtojcave I, II, III, IV, V dhe VI te saj, duke përfshirë këtu: Masat  që duhen ndërmarrë për siguri dhe 

shëndet në punë, Detajet e njoftimit për Autoritetin Kompetent, Dëshmia e kapacitetit të kryerjes së 

punimeve me azbest, Informatat qe duhen mbajtur ne Dosjet Mjekësore Individuale dhe rekomandimet 

praktike për vlerësimin klinik të punëtorëve, Informatat , Vlerësimi klinik, Regjistri i shëndetit profesional të 

punëtorëve, Etiketimi i Azbestit të pastër mbetjeve me azbest dhe produktet që përmbajnë Azbest etj, pas 

shumë diskutimeve dhe mendimeve te pjesëmarrësve te Grupit Punues u arrit një finalizim i kësaj 

rregulloreje dhe qe ajo te procedohet me tutje. 

Pavarësisht përpjekjeve të larta të të gjithë anëtarëve qe morën pjesë  në Grupin Punues nuk ishte 

mundësia për të përfunduar hartimin dhe verifikimin e të dy dokumenteve, andaj  takimi i i kësaj date me 

02.12.106 ishte një takim shtesë  në mënyrë qe të bëjmë përfundimin e detyrës tonë. 

Grupi Punues  është fokusuar në rregullimin dhe  verifikimin e tekstit  të Projekt-Rregullores MPMS 

nr.xx/2016 për Kriteret Minimale  të Sigurisë dhe Shëndetit në Kantiere Ndërtimore  të Përkohshme apo 

Mobile përkatësisht Shtojcave III, IV, V te saj, duke përfshirë këtu: Kërkesat minimale për siguri e shëndet 

për vende pune në kantiere Ndërtimi, Kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për veprimtarinë e 

punës në kantiere Ndërtimi, Rrugët emergjente daljet dhe dyert, Zbulimi i zjarrit dhe fikja e zjarrit, Ndihma 

e parë,  Puna në lartësi, Sigurimi i vendeve të punës në lartësi dhe hapësirave përreth, Punimet në kulme, 

Kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për pajisjet e punës në vende ndërtime etj, pas shumë 

diskutimeve dhe mendimeve te ndryshme të pjesëmarrësve te Grupit Punues u arrit një finalizim i kësaj 

rregulloreje dhe qe ajo te procedohet me tutje. 

Besoj qe me punën dhe përkushtimin tonë arritëm qe edhe këto dy Projekt-Rregullore në fushën e Sigurisë 

dhe Shëndetit në Punë te harmonizohet me Direktivat e BE-së , në mënyrë qe te jenë sa më të qarta dhe të 

kuptueshme për të gjithë punëtorët. 

Takime te tilla të Grupit Punues  do te mbahen edhe ne te ardhmen, ku do te marrim pjesë edhe ne si 

FSSHK dhe do ju njoftojmë për hartimin e rregulloreve te ndryshme ne pajtim me Direktivat e BE-së qe kanë 

të bëjnë me sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve  ne vendin e punës. 

 

Valmira Kasumaj 

Zyrtare Ligjore e ZR-Prishtinë 
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                 Public Service International Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës 

The trade Union Health Federation of Kosova 

Sindikalna Federacija Zdravstva Kosova 

Ky botim është realizuar nga ana e Federatës 
së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës 
FSSHK-së. Përmbajtja e këtij botimi  është 
përgjegjësi e FSSHK-së. 
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