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Hyrje  

 

Sipas Barometrit Global të Korrupsionit, 2013, të “Transparency International”
1
, 80% e 

shqiptarëve të intervistuar mendojnë se sektori shëndetësor është i korruptuar. Sektori 

shëndetësor, së bashku me sektorin e drejtësisë, konsideroheshin si më të korruptuarit 

ndër 12 sektorët për të cilët u anketua. 66% e të pyeturve mendonin se korrupsioni ishte 

rritur në 2 vitet para-ardhëse.  

Pavarësisht kësaj, në vitet 2011-2012 nuk kishte ankesa formale për korrupsion në 

Urdhrin e Mjekëve, kurse në vitet 2011-2015 ka vetëm 2 gjyqe për korrupsion nga staf 

mjekësor, me 1 të dënuar
2
. Sipas një studimi të Komitetit të Helsinkit, në vitet 2007-2012 

ka pasur 620 të akuzuar për korrupsion në gjykatën e Tiranës. Kjo tregon se ka numër të 

konsiderueshëm çështjesh gjyqësore korrupsioni, por shumë pak për sektorin e 

shëndetësisë.  

Prandaj ka nevojë për të bërë më shumë kundër korrupsionit në shëndetësi.  Në fushën e 

kujdesit shëndetësor ka disa drejtime ku korrupsioni ekziston:  

- Në marrëdhënien e stafit shëndetësor me pacientët;  

- Në prokurime; 

- Në punësimin e stafit mjekësor; 

Kjo letër pozicionimi kufizohet në korrupsionin në marrëdhënien e stafit shëndetësor me 

pacientët. 

 

Analizimi i të dhënave të mbledhura nga anketimi i kryer me pacientë dhe të afërmit e 

tyre në qendrat shëndetësore dhe spitalet e qytetit të Tiranës, tregoi cënimin e të drejtave 

të pacientëve duke i kërkuar të kryejnë pagesa informale. Pagesat informale ishin për 

marrjen e shërbimit sa më cilësor, blerjen e shërbimeve që duhej të kishte institucioni 

publik në sektorin privat, dhënien e kujdesit shëndetësor, referimin në praktikat private të 

lidhura me mjekët. Bazuar në këto gjetje, rekomandimet që mendojmë se mund të ulin 

nivelin e korrupsionit dhe motivojnë përsonelin shëndetësor të mos kërkojë apo marrë 

bakshish, konsistojnë në: 

1-Refomë strukturore me qëllim përmirësimin e organizimit dhe funksionimit të 

institucioneve shëndetësore publike. 2-Përmirësimi i sistemit të ndjekjes efektive të 

korrupsionit në sistemin shëndetësor publik. 

 

 

Problematika  

 

Nga një sondazh i realizuar nga Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare me 500 

pacientë të 5 spitaleve publike dhe 8 qendrave shëndetësore në Tiranë rezulton se 

korrupsioni është i përhapur në kujdesin shëndetësore, sidomos në shërbimet 

shëndetësore në spitale. 25% e pacientëve në spitale dhe 8% e pacientëve në qendrat 

                                                 
1
 http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=albania 

2
 

http://www.urdhrimjekeve.org.al/images/dokumenta/mardh_pub/Komunikate%20mbi%20Ankesat%20201

1-12.pdf 
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shëndetësore i ofrojnë bakshish personelit mjekësor. 3% e personelit mjekësor kërkon 

shprehimisht bakshish nga pacientët. Shifrat reale duhet të jenë më të larta, sepse në 

intervistat e kryera larg institucionit ku ishte shërbyer pacienti, përgjigjet pozitive për 

dhënien e ryshfetit ishin në nivele shumë më të larta.  

Nga anketimi vihet re se fenomenin i korrupsionit në qendrat shëndetësore është 

mjaft i kufizuar dhe me vlera të vogla ryshfeti, çka vërehej here pas here dhe nga të 

intervistuarit. Por në spitale fenomeni është më i përhapur dhe shumat e ryshfetit janë 

shumë më të larta se në qendrat shëndetësore.  

 

 

 

Rekomandime  

 

Bazuar në studimin e realizuar nga Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare, 

ofrojmë këto rekomandime, me argumentimin përkatës: 

 

1) Kthimi i spitaleve në institucione të vetëmenaxhuara 

 

Është e nevojshme reformimi i funksionimit, menaxhimit dhe financimit të spitaleve me 

qëllim reformimin e mënyrës së pagesës së mjekëve në spitale. Procesi duhet të nisë me 

funksionimin e spitalit si ndërmarrje, e vetëmenaxhuar, vetëfinancuar, dhe me status 

publik. Ky hap do ti mundësojë spitaleve pamvarësinë për të  ndryshuar mënyrën e 

pagesës së mjekëve, ku mjekët në spital të paguhen në bazë të aftësisë që kanë dhe 

volumit të punës që kryejnë kryejnë ( kontratë e personalizuar). 

 

Por, tendenca e politikave të ndërmarra është pakësimi i autonomisë së spitaleve dhe 

qendrave shëndetësore. Gjatë vitit 2014 Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria shqiptare 

përmes Urdhërit Nr. 534 datë 04.12.2014 miratoi statutin e qendrave shëndetësore, ku 

emërimi i drejtorëve edhe punonjësve të QSh kryhen nga Ministri i Shëndetësisë. Edhe në 

sektorin spitalor ka qenë e njëjta tendencë për reduktimin e kompetencave të tyre, ku 

nëpërmjet Udhëzimit Nr. 554 datë 28.12.2015 Ministri ka urdhëruar bërjen të centralizuar 

të tenderit për prokurimin e barnave spitalore 

 

2) Financimi i spitaleve mbi bazën e aktivitetit.  

 

Ndryshimi i mënyrës së financimit të spitaleve nga buxhetim histori në financim mbi 

aktivitet do të sjellë që burimet financiare të spitaleve të jenë të mjaftueshme për të 

përballuar fluksin e pacientëve që kërkojnë kujdes shëndetësor, duke përballuar kërkesat 

për barna, mjete konsumi apo infrastrukturën diagnostikuese dhe mjekuese. Kjo do të 

pakësonte referimet korruptive të pacientëve drejt farmacive dhe klinikave private të 

lidhura me mjekët.  
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3) Publikimi i listës së pritjes për shërbimet shëndetësore,  

 

Nga sondazhi i realizuar me pacientët vihet re se ekziston fenomeni i pagesës për 

përshpejtim të ofrimit të shërbimit shëndetësor (për tu shërbyer pa radhë). Kjo ndodh dhe 

për shkak të mungesave në staf mjekësor dhe pajisje. Një masë e marrë nga vendet e 

rajonit për të pakësuar fenomenin e blerjes së radhës është publikimi i listave të pritjes 

nga spitalet. Me publikimin e listës, lëvizjet e papritura në listën e pritjes do të ngrinin 

vetulla, prandaj lëvizjet duhet të jenë të arsyetuara. Kroacia në vitin 2012 ka vendosur 

publikimin e një Liste Kombëtare Pritjeje si pjesë e Planit të Aksioneve të Strategjisë anti 

– korrupsion në shëndetësi, hapa që shikohen si premtues në luftën kundër korrupsionit
3
. 

Krijimi i një liste të tillë kombëtare pritjeje do të rriste transparencën dhe pakësonte 

korrupsionin për përshpejtimin e shërbimeve.  

 

4) Prenotimi on-line i vizitës; 

 

Masa tjetër, që do të pakësonte blerjen e radhës, është “e-scheduling”, ose akordimi 

elektronik i datës së takimit. Kjo do të pakësonte vuajtjen e pacientëve apo familjarëve të 

tyre, si dhe reduktimit të pagesave informale për blerjen e radhës. Edhe kjo masë është 

parë si e suksesshme në Kroaci si pjesë e e Planit të Aksioneve të Strategjisë anti – 

korrupsion në shëndetësi, hapa që shikohen si premtues në luftën kundër korrupsionit. 

 

1) Rritja e të ardhurave të personelit shëndetësor 

 

Pagat e mjekëve, sidomos të mjekëve të specializuar, nuk reflektojnë nivelin e lartë të 

investimit të tyre në edukim, si në kohë (6+4 vjet) ashtu dhe financiar. Mjekët, ndryshe 

nga çdo profesion tjetër, duhet të investojnë 10 vjet në edukim universitar, një sakrificë e 

cila, që të merret përsipër, duhet të ndiqet me përfitime financiare proporcionale. 

Gjithashtu përgjegjësia e mjekut është për jetën. Kjo është shkalla më e lartë e 

përgjegjësisë në krahasim me profesionet e tjera, përfshirë gjykatësit, punonjësit e 

administratës. Kur pagat zyrtare nuk përputhen me këto pritshmëri të stafit mjekësor, 

pasoja është korrupsioni.  

Pagat e punonjësve të spitaleve që kanë lidhur kontratë me Fondin e Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, përcaktohen me vendim të Këshillit Administrativ 

të këtij Fondi.  

Pagat bruto të personelit shëndetësor në vitin 2014 ishin 63,793 mjekët e familjes, 58,098 

lek mjekët specialist dhe 37,000 lek infermierët.   

 

                                                 
3
 Study on corruption in healthcare sector, Europian Commission 2013 
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Ndërkohë paga mesatare mujore në sektorin shtetëror në vitin 2014 është 53,025 Lekë 

ndërsa paga mesatare mujore për specialistët është 60,998 Lekë. Pra, po të krahasojmë 

rrogën mesatare për mjekët specialistë dhe të familjes, është sa rroga mesatare në sektorin 

shtetëror. 

Ndërkohë në VKM-në nr. 37, date 21.01.2016, për përcaktimin e pagës së references së 

profesioneve të lira për efekt të pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore, mund të gjejmë pagën e referencës së shumë profesioneve. Kjo pagë 

reference pasqyron nivelin e pagave në treg. Nga tabela duket se shumë profesione si 

programuesit e IT-së, avokatët, vlerësuesit e pasurisë, noterët, ekspertët kontabël, 

arkitektët inxhinjerët, agronomët, përkthyesit, veterinerët, fizioterapistët, dentistët 

paguhen më mirë se mjeku.  

Gjithashtu, paga e një gjyqtari të shkallës së pare është ~100,000 lek
4
.  

Pra ndërkohë që vështirësia e edukimit, konkurrenca për tu bërë mjek është më e larta 

ndër gjithë profesionet, pagesa është ndër më të ulëtat. 

Në një krahasim me vendet e tjera, në Shqipëri GDP-ja për frymë është ~10,000 dollarë 

ndërkombëtarë (Int$)
5
, ndërkohë paga mesatare vjetore e mjekut specialist në Tiranë, 

është 14,548 dollarë ndërkombëtarë-Int$
6
, ose sa 1.45 e GDP-së për frymë. Ndërkohë në 

një studim krahasues në 21 vende të botës paga mesatare e mjekut varion nga 6-fishi I 

GDP-së për frymë në 2-fishin e GDP-së/frymë, me vetëm 3 vende ku paga është sa 1.6-

1.7 fishi I GDP-së/frymë
7
.  

Pra pagat e mjekëve janë të ulëta jo thjesht sepse jemi vend i varfër, por edhe sepse nuk e 

vlerësojmë punën e mjekut.  

Prej fillimit të vitit 2015 është hequr shpërblimi i personelit shëndetësor bazuar në arritjet 

e indikatorëve të perfomancës dhe bonusit të cilësisë, çka e pakëson edhe më tej 

motivimin e stafit mjekësor për të mos pranuar korrupsion.  

Nga ana tjetër, rrogat e pamjaftueshme janë një nga faktorët kryesorë që I detyron mjekët 

që të emigrojnë. Kështu mbi 80% e mjekëve që mendojën të migrojnë jashtë Shqipërisë, 

deklarojnë pagën si arsyen kryesre për të ikur. Ndërkohë që 44% e tyre do ta rimendonin 

migrimin nëse rroga e tyre do të rritej 100% dhe 25% nëse rritej 50-100%.
8
 

Rritja e të ardhurave të personelit shëndetësor, sidomos mjekëve, si në spitale ashtu edhe 

nëpër qendrat shëndetësore, mund të kryhet përmes dy rrugëve: a- duke rritur pagën 

aktuale të tyre në nivele të profesioneve me vështirësi të përafërt; b- duke ndryshuar 

mënyrën e pagesës së tyre, ku mjekët në spital të paguhen në bazë të aftësisë që kanë dhe 

volumit të punës që kryejnë kryejnë ( kontratë e personalizuar), ndërsa mjekët në qendër 

shëndetësore të paguhen tërësisht në bazë të numrit të pacientëve që kujdesen ( 

kapitacion i pastër). 

Rekomandojmë mënyrën e dytë të rritjes së të ardhurave, sepse mënyra e pagesës së 

personelit shëndetësor bazuar në pagesë fikse, pamvarësisht volumit të punës dhe aftësisë 

profesionale, është një element dekurajues dhe jo motivues për personelin shëndetësor. 

                                                 
4
 Analiza e sistemit të Drejtësisë, botuar nga Komisioni I Posaçëm Parlamentar Për Reformën në Sistemin e 

Drejtësisë: http://shqiptarja.com/pdf/new/analiza_e_sistemit_te_drejtesise.pdf 
5
 Lista e vendeve sipas GDP-së për frymë: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita 
6
Kurset e këmbimit mes dollarit ndërkombëtar dhe lekut shqiptar: http://www.who.int/choice/costs/ppp/en/ 

7
 
7
 Pagat e mjekëve nëpër botë: http://journal.practicelink.com/vital-stats/physician-compensation-

worldwide/ 
8
 Arsyet e migrimit të personeli shëndetësor në Shqipëri, G.Koduzi, A. Kongjonaj, 2014 
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Kjo mënyrë pagese bazohet në in-put pa marrë në konsideratë out-putin shëndetësor. Si 

pasojë, është e nevojshme një reformim i mënyres së pagesës të personelit shëndetësor, 

ashtu si edhe në vendet fqinje : Maqedoni, Greqi, Itali, ku mjeku i familjes paguhet 

bazuar në kapitacion. Kjo mënyrë do të motivonte ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, 

eliminon mitmarrjen në këtë nivel dhe korrupsionin në administratë për emërimin në 

vendin e punës. Si pasojë e zbatimit të kësaj reforme në Maqedoni, të ardhurat e mjekut 

të familjes shkuan deri në 1500 Euro në muaj, pothuaj dyfish nga paga mujore e 

specialistëve në spital.  

 

2) Ngritja e një Sistemi të Menaxhimit të Pacientit 

 

Një sistem i tillë do të bëjë të mundur identifikimin e pacientit nga momenti që shtrohet 

në spital deri kur del, me qëllim identifikimin e procedurave që i duhen për 

diagnostikimin apo trajtimin, cfarë do të identifikonte rastet e mos dhënies së shërbimit 

kur barnat apo pajisjet gjenden në spital. Në bazë të këtij sistemi menaxhimi do të bëhet e 

mundur që të identifikohet pacienti që nga momenti I hyrjes në spital dhe në cdo 

procedurë diagnostikimi, mjekimin që do marrë dhe cdo ndërhyrje që do t „I bëhen deri 

në momentin e daljes nga spitali. Kjo do të bëjë të mundur që menaxherët e institucionit 

të identifikojnë rastet kur mjekët referojnë pacientët për të blerë mallrat e konsumit në 

faramcitë private që ato janë lidhur. 

 

 

3) Ndryshimi i Kodit të Proçedurës Penale  

 

Rekomandim: Të ndryshohet neni 294/a I Kodit të Proçedurës Penale mbi 

simulimin, për të përjashtuar vetëm provat e marra në kushtet e provokimit 

ekstrem të veprës penale.  

 

Në 2 gjyqet e vetme të korrupsionit me të akuzuar staf mjekësor këto 4 vitet e fundit, 

gjykata nuk ka pranuar si prove simulimet e kryera me autorizim nga prokuroria: 

 

 Në vitin 2013, ka një çështje gjyqësore për korrupsion, me të pandehur mjekun K.K.. 

Me vendim nr. 1091, datë 11.09.2013, gjykata vendosi shpalljen e pafajshëm të tij. 

Gjykata nuk pranoi si provë përgjimin e korrupsionit të mjekut gjatë një vizite të 

simuluar nga prokuroria, duke e quajtur korrupsionin të provokuar. Pyetja e pacientit 

“Sa të detyrohem” u konsiderua provokim nga gjykata.   

 Në vitin 2012, ka një çështje gjyqësore për korrupsion, me të pandehur staf mjekësor 

N.P. dhe P.R. Gjykata e Tiranës, me vendim nr. 1008, datë 26.06.2012, pushoi 

çështjen ndaj të pandehurve, me argumentin se simulimi i autorizuar nga prokuroria 

kishte provokuar veprën penale, prandaj nuk mund të merrej si provë. Pacienti e pyeti 
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doktorin për pjesën që i takonte (doktorit), dhe kjo u konsiderua nga gjykata si 

provokim. 

Për të përjashtuar marrjen si prove të simulimit (një teknikë investigative) kundër të 

pandehurve për korrupsion, referohet neni 294/a të Kodit të Procedurës Penale, në të 

cilin thuhet:“Oficeri dhe agjenti i policisë gjyqësore ose personi i autorizuar prej tyre 

mund të ngarkohen për ....simulim i një akti korruptiv..., duke fshehur bashkëpunimin 

me policinë ose detyrën e tyre si punonjës policie. ...3 Nuk duhet provokuar një akt 

kriminal, duke shtyrë një person që të kryejë një krim, të cilin nuk do ta kishte kryer 

po të mos ishte ndërhyrja e policisë. Kur vërtetohet provokimi rezultati nuk mund të 

përdoret”. 

  

Sipas manualit kundër korrupsionit të Zyrës Kundër Krimit dhe Drogës të OKB-së 

sistemet ligjore që mundësojnë simulimin, duhet të sigurojnë që simulimi të mos bëjë 

kriminelë persona që do të vepronin në përputhje me ligjin po të mos ishte simulimi.
9
 

Prandaj thotë udhëzimi, shkalla e tundimit të të dyshuarit nuk duhet të jetë ekstreme 

dhe e pa-arësyeshme dhe shumë sisteme ligjore përjashtojnë marrjen e proves kur 

provokimi është ekstrem (si psh. mashtrimi, presioni psikologjik, forca fizike etj.). Në 

sisteme gjyqësore si ai gjerman, anglez, provat e marra me simulime provokuese 

pranohen, por provokimi dhe shkalla e tij konsiderohet si faktor lehtësues në 

përcaktimin e dënimit
10

. Në praktikën gjyqësore shqiptare provokimi është 

interpretuar gjerë, duke mundësuar mos-marrjen e provave të siguruara nga simulimi.   

 

 

Rekomandim:  të ndryshohet Kodi i Proçedurës Penale, për të lejuar përdorimin si 

provë të përgjimeve private kur të paktën njëri nga personat e përgjuar është 

dakort të përgjohet, si dhe kur regjistrimi realizohet në mjedise të frekuentuara nga 

publiku (vende publike).  

Për të provuar faktin shpesh viktimat e korrupsionit bëjnë inçizime të fshehta, të cilat në 

gjykata herë njihen si prova e herë nuk njihen. Psh. në vendimin nr. 413, datë 17.02.2015, 

Gjykata e Tiranës pushoi çështjen ndaj të pandehurve B.H. dhe A.K., policë rrugorë, të 

akuzuar për korrupsion, sepse provat filmike ishin xhiruar nga emisioni investigativ Fiks 

Fare, pa respektuar kërkesat proçeduriale të Kodit të Proçedurës Penale. Në gjyqe të 

ngjashme, Gjykata e Tiranës, me vendim nr. 553, datë 2.3.2015 dhe vendim nr. 3868, 

datë 10.11.2015, ka pranuar si provë xhirimet e fshehta filmike të transmetuara në 

emisione investigative. Filmimet njihen si prova sidomos kur i pandehuri kërkon gjykim 

të shkurtuar.  

Në disa shtete në SHBA, si dhe në Kanada, lejohet inçizimi i fshehtë i bisedave private, 

dhe përdorimi i tyre si prove në gjyq, nëse të paktën njëri prej personave që bisedon është 

dakort të inçizohet. Ky është rasti kur vetë pacienti ose gazetari investigativ inçizon 

doktorin që i kërkon rryshfet
11

. 

Sipas praktikës gjyqësore në vende të huaja, regjistrimi i fshehtë mund të përdoret si 

provë edhe kur personi i përgjuar është në një ambjent ku nuk mund të presë të ketë 

                                                 
9
 http://www.unodc.org/pdf/crime/toolkit/f5.pdf  

10
 https://en.wikipedia.org/wiki/Entrapment  

11
http://criminal-law.freeadvice.com/criminal-law/criminal-law/surreptitious_tape.htm 

http://www.unodc.org/pdf/crime/toolkit/f5.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Entrapment
http://criminal-law.freeadvice.com/criminal-law/criminal-law/surreptitious_tape.htm
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privatësi në komunikim. Në këto raste nuk ka nevojë për aprovimin e asnjërës prej palëve 

të përgjuara. Një ambjent i tillë janë korridoret e spitaleve publike, lokalet ku mund të 

kryhen bisedat korruptive. 

4) Rritja e transparencës  nga Urdhri i Mjekëve 

 

Rekomandim:  

 

Urdhri i Mjekëve të ndryshojë statutin ku të përcaktojë publikimin e databazit me 

emrat e mjekëve dhe masat administrative të marra (ose jo) ndaj tyre.  

 

Urdhri i Mjekëve të zbatojë Ligjin për të Drejtën e Informimit, nr. 119/2014, dhe të 

bëjë transparent aktivitetin, buxhetin e vet e gjithë informacionin e kërkuar nga ky 

ligj, në faqen e tij elektronike: 

 

Urdhri i Mjekut mund të jetë mbështetje e fuqishme në luftën kundër korrupsionit. Stafi 

mjekësor pothuaj asnjëherë nuk kërkon rryshfet haptazi, por kërkesa shpesh shfaqet në 

formën e mjekimit të pakujdesshëm, të neglizhencës në shërbimin ndaj pacientit dhe 

shkeljes së etikës. Në të gjitha këto raste marrja e masave disiplinore për shkelje të etikës 

në punë, për mjekim të pakujdesshëm, do të pakësonte dhe rastet e korrupsionit. Nëse 

pacienti është i sigurtë se edhe kur nuk paguan stafi mjekësor do të punojë me cilësi, 

atëhere ka më pak motivim për të dhënë rryshfet. Pacientët duhet të ndjejnë prezencën 

disiplinuese të Urdhrit të Mjekëve, për të shtuar besimin dhe bashkëpunimin me të 

kundër korrupsionit. Gjithashtu Urdhri i Mjekëve duhet të ndjejë presionin e opinionit 

publik për të realizuar detyrën e dhënë.  Që të arrihet kjo, puna e Urdhrit të Mjekëve 

duhet të jetë transparente përpara publikut.  

Urdhri i Mjekëve nuk publikon masat administrative dhe emrat e mjekëve ndaj të cilëve 

janë marrë këto masa. Sipas Kodit të Proçedurave Administrative (i cili zbatohet dhe për 

Urdhrin e Mjekëve), organi publik punon sipas parimit të transparencës dhe informimit. 

Urdhri i Mjekëve mund të ndjekë shembullin e SHBA-së ku ka një databazë (Physician 

Data Center), ku mbahen të dhënat e mjekëve dhe të masave disiplinore të marra ndaj 

tyre. Me një pagesë modeste çdokush mund të ketë akses ndaj databazës.  

Ligji “Për të drejtën e Informimit”, nr. 119, datë 18.09.2014, i konsideron entet publike 

(një ndër këto është dhe Urdhri i Mjekëve) si autoritete publike, të cilat kanë detyrime 

informimi në bazë të këtij ligji. Ligji kërkon nga autoritetet publike që të publikojnë në 

faqet e veta elektronike të dhëna për buxhetin, raportet vjetore për zbatimin e buxhetit, 

indikatorë të performancës, programin e transparences etj. 

Këto informacione (buxheti, raportet vjetore, indikatorët e performancës, programi i 

transparences) nuk janë bërë publike nga Urdhri i Mjekëve. Urdhri ka publikuar raporte 

për ankesat gjatë viteve 2011-2012, por jo për vitet 2013,2014,2015.  

 

5) Shtimi i transparencës së spitaleve publike dhe qendrave shëndetësore 
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Rekomandim: emri, adresa e koordinatorit të së drejtës së informimit; regjistri i 

kërkesave dhe përgjigjeve të vendoset në një vend të dukshëm të faqes zyrtare të 

QSUT-së.  Qendrat Shëndetësore të njëjtin informacion mund ta publikojnë në 

hollet e tyre, ose në faqe interneti, nëse kanë. 

 

Sipas Ligjit “Për të drejtën e informimit”, nr.119/2014, QSUT duhet të ketë një 

koordinator të së drejtës së informimit, ku pacientët/familjarët, OJF-të mund të kërkojnë 

informacion me interes publik, si psh. masat disiplinore të marra ndaj mjekëve, ankesat 

me shkrim të pacientëve ndaj stafit mjekësor etj. QSUT duhet të ketë një regjistër 

kërkesash dhe përgjigjesh. Informacionet mbi koordinatorin e informimit dhe mbi 

rregjistrin gjenden në faqen e QSUT-së, por në një cep vështirësisht të gjetshëm nga 

pacientët dhe familjarët. Fshehja e informacionit ndihmon pandëshkueshmërinë e stafit 

mjekësor të korruptuar, prandaj QSUT duhet të rrisë transparencën.  

 

6) Masa që mund të merren në konsideratë 

 

 Amendimi i ligjit për Kontrollin e Lartë të Shtetit, nr.154/2014, neni 10, pika 

1.f), për të përfshirë në auditime të plota entet publike, përfshirë Urdhërat e 

Mjekëve, të Infermierëve, të Farmacistëve.  

 

 

Sipas Ligjit të Kontrollit të Lartë të Shtetit entet publike auditohen nga KLSH vetëm për 

fondet që iu akordohen nga Buxheti i Shtetit. Kurse institucionet publike auditohen për 

ligjshmërinë e funksionimit të tyre, për efektivitetin dhe efiçencën e përdorimit të 

fondeve publike. Një auditim i tillë në Urdhrin e Mjekëve nuk ndodh. Duke pasur Urdhri 

i Mjekëve një funksion publik, që ushtrohet me fonde të siguruara nga pagesa të 

detyrueshme, ky organ ti nënshtrohet auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për të 

siguruar që funksionimi i tij është në përputhje me ligjin, efektiv dhe efiçent. Nga 

verifikimi i praktikës së huaj, si psh. i asaj hungareze, angleze, amerikane, rezulton se 

urdhrat profesionalë në këto vende auditohen për ligjshmëri nga organe të larta 

shtetërore. Autoriteti i Standarteve Profesionale në Angli, Ministria e Shëndetësisë në 

Hungari dhe Auditori i Shtetit në Karolinën e Veriut auditojnë për ligjshmëri urdhrat e 

mjekëve.    

 

 

 Legalizimi i korrupsionit aktiv, kur kryhet që doktori të kryejë detyrën, 

ose pas shërbimit: 

Pacientët/familjarët e tyre dënohen nëse japin bakshish, megjithëse mund ta japin të 

shtrënguar nga frika e mosshërbimit apo në shenjë mirënjohjeje. Duke u dënuar dhe vetë, 

pacientët nuk denonocjnë rastet e korrupsionit të doktorëve. Mosdënimi i korrupsionit 

aktiv kur kryhet që funksionari të bëjë detyrën është propozuar nga këshilltari ekonomik i 
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Ministrit të Financave Indian, Kaushik Basu, në një studim “Përse në disa raste, dhënia e 

rryshfetit duhet konsideruar si e ligjshme”
12

. 

 Legalizimi, me kushte, i korrupsionit aktiv dhe pasiv:  

Kjo masë është marrë në konsideratë nga qeveria rumune në vitin 2015. Kryeministri 

rumun
13

 ka propozuar që korrupsioni të legalizohet, por me 3 kushte: i) doktori nuk duhet 

ta kërkojë ryshfetin; ii) ryshfeti duhet të jepet pasi shërbimi është kryer; iii) ryshfeti duhet 

të deklarohet nga doktori dhe të paguhen tatimet mbi të.  

 

 

                                                 
12

 “Why, for a Class of Bribes, the Act of Giving a Bribe should be Treated as Legal” nga Kaushik Basu: 

http://finmin.nic.in/workingpaper/act_giving_bribe_legal.pdf 
13

 Rumania propozon legalizimin e ryshfetit për mjekët: http://rai-see.org/romania-to-propose-legalizing-

bribes-for-doctors/ 

http://finmin.nic.in/workingpaper/act_giving_bribe_legal.pdf
http://finmin.nic.in/workingpaper/act_giving_bribe_legal.pdf

