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1 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 në Urdhrin e Mjekëve, kurse në 

vitet 2011-2015 ka vetëm 2 gjyqe për korrupsion nga staf mjekësor, me 1 të dënuar
2
. Gjatë viteve 

2011-2012 ka pasur 89 ankesa në Urdhrin e Mjekëve, por asnjë për korrupsion. Sipas një studimi 

të Komitetit të Helsinkit, viti 2014, ka pasur 620 të akuzuar për korrupsion në gjykatën e Tiranës 

në harkun kohor 2007-2012. 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; 

Ky studim kufizohet në korrupsionin në marrëdhënien e stafit shëndetësor me pacientët. 

Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë trendet e korrupsionit në shërbimet shëndetësore dhe të 

dalë me rekomandime për institucionet publike, politikbërësit, për politika dhe masa kundër 

korrupsionit në shërbimet shëndetësore. 

  

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

2
 http://www.urdhrimjekeve.org.al/images/dokumenta/mardh_pub/Komunikate%20mbi%20Ankesat%202011-

12.pdf 
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2 Çfarë është korrupsioni në shëndetësi 

 

Në Kodin Penal korrupsioni i funksionarëve publikë përkufizohet si vijon: 

“Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike  

Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt ose i një premtimi 

të tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi i 

parregullt, nga personi që ushtron funksione publike, për të kryer ose mos kryer një veprim, që 

lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga dy deri në tetë vjet dhe me gjobë nga 

pesëqind mijë deri në tre milionë lekë.” 

Kur shpërblimi jepet pasi vizita/operacioni (veprimi) është kryer, pagesa mund të konsiderohet si 

dhuratë dhe jo korrupsion. Në lidhje me këtë interpretim ka debat, sepse vërtet shërbimi i asaj dite 

është kryer dhe pagesa nuk ka ndikim në cilësinë e tij, por pagesa mund të jepet për të pasur 

bashkëpunimin e doktorit për shërbimet vijuese të mundshme pas shërbimit të parë. Avokatët 

mbrojtës në gjyqet që janë kryer në Shqipëri ndaj korrupsionit të mjekëve, e kanë përdorur këtë 

argument si mbrojtje për pafajësinë e klientit. Ka gjykata si Gjykata Kushtetuese në Rumani, e 

cila në vitin 2015 sqaroi me vendim se edhe këto pagesa konsiderohen korrupsion.  

Ryshfeti është një mënyrë jo-formale për të shtuar të ardhurat e stafit mjekësor. Ai sjell pabarazi 

në aksesin, cilësinë e shërbimit shëndetësor dhe qarkullim të parasë në mënyrë informale, pa 

paguar taksat dhe tatimet që paguajnë bizneset e ligjshme.  

Ryshfeti në shëndetësi mundëson një privatizim të pjesshëm të sektorit publik, ku pacientët 

financojnë shërbimin shëndetësor nëpërmjet pagesave informale, duke pakësuar kështu barren e 

financave publike për të financuar shërbimin shëndetësor. Kjo mund të jetë një arësye e tolerimit 

që i është bërë këtij lloj korrupsioni këto 2 dekada.   
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Korrupsioni në dhënien e kujdesit shëndetësor shfaqet më shpesh, dhe është konsideruar si 

sistemike, në ekonomitë në tranzicion të Europës Qëndrore dhe Lindore
3
. Në vendet e Europës 

Perëndimore, mitmarrja në dhënien e shërbimit shëndetësor është më e rrallë dhe e kufizuar në 

zona specifike, ashtu si edhe në raste të izoluara në trajtimin para dhe pas operacionit.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Study on corruption in the healthcare sector, European Commission, October 2013 
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3 Anketimi i pacientëve/familjarëve të tyre mbi shërbimet shëndetësore 

studimit 

 

Formulimi i problemit: 

Në periudhën nëndor 2015-shkurt 2016 Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare organizoi 

një anketim i cili  synon të masë praninë e fenomenit të korrupsionit dhe kënaqëesisë ndaj 

shërbimit të marrë në institucionet e kujdesit shëndetësor në qytetin e Tiranës, përmes 

intervistimit të pacientëve/familjarëve të tyre, që kanë frekuentuar këto institucione.  

Pyetjet e anketimit 

Pyetësori i përdorur gjatë anketimit është në Anekset.  

3.1.1 Metodologjia  

Studimi është i tipit cross sectional.  Target i studimit janë pacientët që frekuentojnë qendrat 

shëndetësore dhe spitalet në qytetin e Tiranës për cfarëdo lloj arsyeje shëndetësore. 

3.1.2 Zgjedhja e mostrës 

Institucionet e kujdesit shëndetësor në qytetin e Tiranës janë 15 qendra shëndetësore dhe 5 spitale. 

Të gjitha këto institucione të kujdesit shëndetësor janë të përshtatshme për të qënë pjesë e procesit 

të përzgjedhjes së mostrës. 

Qëllimi i këtij studimi është që të intervistojë 500 pacientë apo të afërm të tyre që marrin kujdes 

shëndetësor pranë qendrave shëndetësore dhe spitaleve në qytetin e Tiranës. Ndarja e numrit të 

pacientëve që do të intervistohen sipas nivelit të kujdesit shëndetësor është bërë bazuar në 

proporcionin e vizitave sipas institucioneve përkatëse. Aktualisht 75% e vizitave kryhen në 

qendrat shëndetësore dhe 25% në spitale. Gjatë studimit 68% e intervistave ishte për pacientë të 

qendrave shëndetësore, 32% për paciente të spitaleve.  Pati një prirje për të përfshirë më shumë 

paciente spitalesh në intervista sepse fenomeni i korrupsionit këtu ishte më i lartë dhe mund të 

identifikoheshin më shumë modele korrupsioni.  
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3.1.3 Instrumenti për mbledhjen e të dhënave 

Instrumenti i përdorur në këtë studim për mbledhjen e të dhënave është :  

1- Pyetësor i administruar për marrjen e informacionit në lidhje me korrupsionin në dhënien 

e kujdesit shëndetësor (shiko Anekset). 

3.1.4 Metodat e mbledhjes e të dhënave: 

Procesi i mbledhjes së të dhënave bazuar në instrumentin e përmendur më lart: 

1- Pyetësor i administruar nga intervistuesi për vlerësimin e fenomenit të korrupsionit në 

marrjen e kujdesit shëndetësor në institucionet shëndetësore të qytetit të Tiranës. I njëjti 

pyetësor u aplikua për intervistimin e pacientëve në qendrat shëndetësore dhe në spitale.  

2- Pyetësori u përpilua duke patur parasysh problemet dhe fenomenet e korrupsionit në 

marrjen e kujdesit shëndetësor të përshkruar nga raporte ndërkombëtare.  

3- Testimi në terren i pyetësorit u krye përpara se të përdorej për studimin, me qëllimin për të 

finalizuar mënyrën e përpilimit të pyetjeve dhe që gjuha e përdorur të ishte e kuptueshme 

nga pacientët që do të intervistoheshin. 

3.1.5 Mbledhja e të dhënave 

Intervistueset punuan në terren për 3 muaj me radhë në periudhën nëndor 2015-shkurt 2016 duke 

shkuar në institucionet e ofrimit të kujdesit shëndetësor parësor (qendrat shëndetësore), ato të 

kujdesit të specializuar sekondar (qendrat shëndetësore të specializauara) dhe kujdesit terciar 

(spitalet universitare). Intervistueset u prezantuan dhe i tregonin për qëllimin e intervistës 

pacientëve pasi dilnin nga vizita në qendrat shëndetësore ( client exit interview). Ndërkohë që në 

spitale u intervistuan pacientët që ishin në gjendje të përgjigjeshin ose të afërmit e tyre që 

kujdeseshin në ambjentete e spitalit. Përmes kësaj metodologjie u kryen 500 intervista me një 

përqindje përgjigjeje 98%. 

Analizimi i të dhënave u krye duke përdorur EpiInfo program. 
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4 Rezultatet e studimit 

 

4.1 Demografia e personave të intervistuar 

 

Intervistimi i personave që kishin shkuar për të marrë kujdes shëndetësor në qytetin e Tiranës u 

krye në 28 institucione shëndetësore të ndara sipas sektorëve spitalor/parësor ( Tab. 1) 

Tabela nr.1: Numri i institucioenve shëndetësore ku u kryen intervistat sipas sektorëve 

Nr. Spitaleve Nr. Qendrave shëndetësore 

14 14 

 

Numri i personave të intervistuar në kujdesin shëndetësor parësor (qendra shëndetësore) përbën 

68% të të intervistuarve, duke përfaqësuar volumin e shërbimeve që jepen në këtë sektor, i cili 

kryen rreth 70% të vizitave të sektorit shëndetësor (Graf.1). 

Struktura e personave të intervistuar gjatë vëzhgimit në terren të kryer nga intervistuesit, vëmë re 

që shumica i përket grup-moshës > 60 vjec (40%), cfare tregon që arsyet kryesore për të cilën 

personat paraqiten pranë institucioneve shëndetësore janë patologjitë kronike ( Graf. 2) 

Në strukturën e personave të intervistuar sipas grup-moshave por të ndarë sipas institucionit ku 

kryen vizitën, spital apo qendër shëndetësore, atëherë vëmë re që struktura ndryshon. 

Në spitale ka një ndarje të balancuar sipas grup-moshave duke patur parasysh që arsyet e vizitës 

së paraqitjes për ndihmë mjeksore janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga traumat deri te 

sëmundjet kronike (Graf. Nr 3). 

 <20 vjeç 20-40 vjeç 40-60 vjeç  >60 vjeç 

Shpërndarja e 

personave të 

intervistuar në spitale 

17% 23% 31% 29% 
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sipas grumoshës 

 

Ndërsa në qendrat shëndetësore pothuajse gjysma e personave të intervistuar janë të grup-moshës 

> 60 vjeç, për shak edhe të shërbimeve që merren aty, kryesisht marrja e recetës për ilacet e 

personave me sëmundje kronike apo rekomandimet përkatëse ( Graf. Nr 4). 

 <20 vjeç 20-40 vjeç 40-60 vjeç  >60 vjeç 

Shpërndarja e 

personave të 

intervistuar në spitale 

sipas grumoshës 

14% 11% 29% 46% 

 

53% e personave të intervistuar kanë qenë të gjinisë femërore, 47% të gjinisë mashkullore, duke 

respektuar edhe strukturën gjinore që ekziston sot në shqipëri
4
( Graf. Nr 5). 

Në shumicën e rasteve (64%) personat e intervistuar janë persona që kishin ardhur në institucionet 

shëndetësore për problem shëndetësore (pacientë), ndërkohë që pjesa tjetër (36%) janë shoqërues 

të pacientëve. (Graf. Nr 6) 

Shumica e personave të intervistuar në spitale janë shoqërues të pacientëve, kjo ëshët normale 

duke patur në konsideratë patologjitë për të cilat individët drejtohen në spitale dhe pamundësia 

për t’u përgjigjur personalisht ndaj intervistuesve (Graf. Nr 7). 

Ndërsa në qendrat shëndetësore, shumica e personave të intervistuar kanë ardhur për çështje 

shëndetësore personale (pacientë). Kjo sepse në kujdesin shëndetësor parësor paraqiten për 

konsultë shëndetësore personat që kanë sëmundje akute ose kronike të gradës së lehtë, dhe si 

pasojë ato mund të përgjigjen vetë ndaj pyetjeve të intervistuesve (Graf. Nr 8). 

Shumica e personave të intervistuar deklarojnë që janë paraqitur pranë institucioneve 

shëndetësore (qendër shëndetësore dhe spitale) për arsye të patologjive kronike apo dhe të 

ndryshme (Graf. Nr 9). 

                                                 
4
 INSTAT 2015 
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4.2 Sjellja e mjekut apo infermieres gjatë vizitës 

Shumica dërrmuese ( 91%) e personave të intervistuar deklarojnë që mjeku apo infermierja janë 

sjellë shumë mirë apo mirë gjatë vizitës që ato kanë patur në qendrën shëndetësore apo në spital ( 

Graf. Nr 10). 

Grafiku nr. 10: Si është sjellë Mjeku apo infermierja gjatë vizitës. 

  

4.3 Orientimi drejt farmacive private 

  

Orientimi apo rekomandimi i pacientit për farmacinë se ku duhet të marrë ilacet është një nga 

elementët e abuzimit me detyrën nga ana e mjekut. Në këtë studim shumica dërrmuese e 

personave të intervistuar (94%) deklaronë që nuk janë orientuar nga mjeku se në cilën farmaci 

duhet të marrin ilacet e tyre, por fenomeni ekziston sepse 6% e të intervistuarve pranojnë që janë 

orientuar nga mjeku për farmacinë ku të blejë ilacet ( Graf. Nr 11). 

 

Grafiku nr. 11 : Orientimi nga ana e mjekut tek farmacia se ku duhet të blejë ilaçet  

 

2% 7% 
8% 

83% 

Si është sjellë mjeku i spitalit/QSH 
gjatë vizitave? 

Keq

C'ka

Mire

Shume mire

3% 6% 
9% 

82% 

Si është sjellë personeli infermieror 
me ju apo pacientin gjatë vizitave? 

Keq

C'ka

Mire

Shume mire
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4.4 Orientimi drejt klinikave private  

Një element tjetër i abuzimit në detyrë nga ana e mjekut është edhe orientimi apo kanalizimi i 

pacientëve nga sektori publik në klinikat private, ku në shumicën e rasteve mjekët janë pronarë 

apo bashkëpronarë të tyre.  Edhe në këtë rast, shumica dërrmuese e personave të intervistuar ( 

95%) deklarojnë që nuk janë orientuar për vizitë në klinikë private për sëmundjen që kanë nga ana 

e mjekut përkatës ( Graf. Nr 12). Megjithëse janë vetëm 5% që deklarojnë se janë orientuar nga 

mjeku për të kryer vizita në klinika private, pamvaësisht nga përmasa, ky fenomen ekziston. 

Grafiku nr. 12: Orientimi i pacientëve drejt klinikave private nga mjeku 

 

 

 

4.5 Kërkimi i bakshishit  

 

6% 

94% 

Ju ka orientuar mjeku spitalit / QSh per farmacine ku duhet 
te merrni barnat per mjekimin e semundjes? 

Po

Jo

5% 

95% 

Ju ka orientuar mjeku spitalit / QSh ne klinike 
private per kete semundje? 

Po

Jo
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Një nga barrierat që pengon marrjen e kujdesit shëndetësor në kohë dhe cilësor është edhe 

bakshishi që duhet paguar për të marrë shërbimin e nevojshëm. Shumica dërrmuese e personave 

të intervistuar deklarojnë që personeli shëndetësor që ëshë kujdesur për ato (mjek dhe infermiere) 

nuk kanë kërkuar bakshish për trajtimin e sëmundjes që ato kanë (97%). Megjithëse në minorancë 

të thellë (3%) e personave të intervistuar, përsëri ekziston një barrierë për marrjen e kujdesit 

shëndetësor (Graf. Nr 13). 

Grafiku nr. 13: Kërkimi i bakshishit nga ana e personelit shëndetësor për dhënien e kujdesit 

përkatës 

 

Kërkimi i bakshishit nga ana e personelit shëndetësor përpara dhënies së kujdesit përkatës është 

një barrierë financiare ndaj pacientëve, duke penguar marrjen e shërbimit shëndetësor në kohë dhe 

cilësor. Kështu, shumica dërrmuese (94%) e personave që deklarojnë që ju është kërkuar bakshish 

në këmbim të shërbimit, thonë se bakshishi është kërkuar përpara kryerjes së shërbimit 

shëndetësor ( Graf. Nr 14). 

Grafiku nr. 14: Koha e kërkimit të bakshishit nga ana e personelit shëndetësor  

97% 

3% 

Ju ka kërkuar mjeku /infermierja spitalit/Qsh 
bakshish për të trajtuar këtë sëmundje? 

Jo

Po
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4.6 Ofrimi i bakshishit  

Barrierë për marrjen e kujdesit shëndetësor në shumicën e raseve nuk është vetëm kërkimi i 

bakshishit nga ana e personelit shëndetësor, por edhe dhënia e tij nga vetë pacienti apo të afërmit 

e tij përbën pengesë. 

Në Grafikun 15 vërejmë që 25% e personave të intervistuar në spital ofrojnë bakshish ndërsa në 

kujdesin shëndetësor të marrë në qendrat shëndetësore ofrojnë bakshish 8% e të intervistuarve. 

Grafiku nr. 15 : Ofrimi i bakshishit sipas sektorëve ( spitalor / parësor) 

  

 

Gjatë realizimit të studimit, një pjesë e intervistave për korrupsionin në maternitete u kryen jo në 

ambjentet spitalore, por pranë konsultoreve të poliklinikave apo nëpër lagje. Vihej re një kontrast 

i thellë në përgjigjet e dhëna larg maternitetit dhe në përgjigjet e marra në ambjentet e 

maternitetit. Pothuaj gjithë nënat e intervistuara larg maternitetit pranonin se kishin dhënë ryshfet, 

por jo nënat e intervistuara në dalje të maternitetit.   

94% 

6% 

Kur jua kerkuan bakshishin? 

Perpara vizites

Pas vizites

25% 

75% 

Ofrimi bakshishit ndaj personelit 
shëndetësor në spital 

Po

Jo

8% 

92% 

Ofrimi bakshishit ndaj personelit 
shëndetësor në QSh 

Po
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Shumica absolute (88%) e personelit të cilit ju ofrua bakshishi e pranuan atë, cfarë konfirmon 

edhe një dimension kulturor të vendit tonë apo rajonit të Ballkanit që bakshishin e quajnë si 

vlerësim ndaj shërbimit të kryer (Graf. Nr 16). 

Grafiku nr. 16: Pranimi i bakshishit nga personeli shëndetësor 

 

 

Grafiku 17 tregon që shumica e personelit shëndetësor në spital ( 79%) apo në qendrën 

shëndetësore ( 83%) e kanë pranuar bakshishin e ofruar nga pacientët. 

Grafiku nr. 17 : Pranimi i bakshishit sipas sektorit ( spitalor / parësor) 
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79% 

21% 

Pranimi i bakshishit nga personeli 
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Nuk e pranoi 83% 

17% 

Pranimi i bakshishit nga personeli 
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E pranoi
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Mos-pranimi i bakshishit nga personeli në 21% të rasteve në spitale dhe në 17% të rasteve në 

qendrat shëndetësore është një fenomen pozitiv.  

4.7 Llojet e korrupsionit gjatë shërbimit shëndetësor: 

 

Të gjithë personat e intervistuar ju përgjigjën edhe një pyetje të hapur mbi vërejtjet për shërbimin 

në qendrën shëndetësore apo spitalin ku ato kishin marrë shërbimin. Në këtë pyetje dolën llojet, 

mënyrat e korrupsionit me të cilat përballen pacientët në sistemin shëndetësor kur kanë problem 

shëndetësore.  

4.7.1 Pagesa për marrjen e shërbimit 

Një prej problemeve që shqetëson personat e intervistuar është pagesa për të marrë një shërbim të 

nevojshëm.  

Në lidhje me pagesat personat e intervistuar deklarojnë:   

 “20,000 leke te reja me shkoi operacioni i babait.” 

 

 “30,000 mije leke te reja merr Dr. M.Xh., 2,000 Leke (të reja) infermierja.” 

 “ Infermierja pa 200 Lekë në xhep nuk vjen për mjekim. Djali ka paguar për operacionin. 

Për 8 ditë kam harxhuar 30,000 Lekë ilace. Nuk ka aspirina. Infermierja nuk pranonte të 

çonte urinën për analizë.” 

 “ I dhashë 500 lekë infermieres për të ndërruar të moshuarin” 

 “ Kemi paguar 200 Lekë rojen, 200 brenda në spital. ” 

 

Shpesh pacientët paguajnë vetë përpara kryerjes së operacionit me qëllim që mjeku ta ketë me sy 

të mirë dhe të kujdeset më mirë për atë. Kjo nisur nga bisedat me persona me eksperienca të 

vizitave shëndetësore të mëparshme apo “sugjerimeve” nga stafi mjekësor. 

“ I dhame vetë lekë për operacionin, aq sa menduam.” 

Përvec pagesës që u kërkohet për kryerjen e një operacioni të nevojshëm, të intervistuarit 

deklarojnë që paguajnë edhe për shërbime shëndetësore për lindje . 
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 “Kam lindur djalin 2 vjec te materniteti i ri dhe pagova 40,000 lekë (20,000 lekë doktori 

parë, 10,000 doktori i dytë, 5000 mamia e lindjes dhe mamite e tjera, për lindje me 

operacion” 

 “Kërkojnë 36,000 lek (të reja)  për operacion: 3x 2,000 mamitë dhe 30,000 (lek të reja) 

doktori. Sajuan faktin se fëmija ishte me vrime në zemër dhe duhej operacion, por fëmija 

nuk kishte gjë” 

 

Shpesh herë personeli mjeksor nuk kërkon direkt shpërblim, por nuk jep shërbimin e kërkuar me 

qëllim ofrimin e pagesës nga ana e pacientit apo të afërmit e saj/tij. 

 “Mamia nuk shërbente pa paguar lekë në momentet e para pas lindjes. 500 leke çdo mami 

turni, 10,000 doktori pa më kerkuar ai, 2500 lekë mamia e lindjes. Dëgjova që një mami 

pyeste pacienten pse ishte ankuar për atë” 

 “ Më lanë 24 orë me ujra të plasura. 30,000 Lekë ja dhamë pas lindjes, doktorit dhe 

mamisë.” 

 

 

4.7.2 Orientimi i pacientëve drejt farmacive dhe klinikave private    

Përveç barrierave klasike për marrjen e shërbimit shëndetësor të nevojshëm, në spitalet tona 

vërehet edhe fenomeni i mungesës së barnave, pajisjeve për trajtimin spitalor të sëmundjeve, 

sidomos ato malinje. Kjo sjell që mjekët i rekomandojnë pacientët në farmacitë që ato janë të 

lidhur apo në klinikat e tyre private, ose pacienti paguan mjekun për të pasur akses tek barnat (të 

cilat nuk mjaftojnë për të gjithë pacientët). Fenomeni i dërgimit të pacientëve në ofruesit privatë 

me qëllim marrjen e kujdesit shëndetësor apo mjekimit të duhur, është abuzim me detyrën dhe 

burim korrupsioni, por i nxitur dhe nga mungesat që kanë spitalet publike. 

“ Ilaçet i blejmë vetë. 1,200,000 Lekë cikli i parë. 800,000 Lekë cikli i dytë. “ 

“ Nuk bëhen analiza PSA për prostatë.”  

” PSA nuk e bejne as ne Polik. nr,3 dhe as ne spital. Shkuam te private.” 

 “ Nuk ka film për grafinë.“ 

“Nuk ka ilace.” 
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Mungesa e barnave stimulon lidhjen e personelit shëndetësor me klinikat private me qëllim 

devijimin e pacientëve në këto institucione. Kështu kostos sociale të sëmundjes i shtohet edhe 

kosto financiare e trajtimit ne klinikat private. 

Ka raste kur pacientët orientohen drejt farmacisë private edhe kur ilaçi/pajisja ndodhet në spitalin 

publik.  

“Dr. Dh.T. më tha të bëj skanerin tek privati per 2500 euro (Hygea) “. 

“Kërkojnë të blejmë 850 Euro hekurat, na dhanë dhe emrin e farmacisë, ndërkohë që janë në 

spital. “ 

 

Ndërsa pacientë të tjerë ankohen për lidhje midis mjekut dhe laboratorit privat, duke e detyruar që 

të paguajë deri në shuma të mëdha për analizat që ka nevojë. 

 “ Dr. L. H. më tha shko te klinika private te stacioni i trenit. Më tha doktoresha që bëjnë 

30,000 Lekë të reja analizat tek klinika private. “ 

 “ Dr. M. Rr. më sugjeroi 20,000 Lekë analiza te klinika B….” 

 “ Më sugjeruan klinikën private T….. Pagova 500 Lekë që të sillen mirë. Edhe për 

ultrakortenin më sugjeruan farmaci private.” 

 

 

Mjekë të tjerë i dërgojnë pacientët në klinikat e tyre private me qëllim kryerjen e ekzaminimeve të 

nevojshme për diagnostikimin e patologjisë që vuajnë. 

 “ Para disa vitesh, pagova 15,000 Lekë të reja për EEG-në te klinika private e Dr. J.  Vij 

nga Lushnja.. Dhashë 4000 Lekë të reja në vizitën e parë te Neurologu.” 

 “ Mjeku më rekomandoi të bëja analizat në një klinikë private ku punonte.” 
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Pacientët bëjnë me dije një fenomen tjetër të abuzimit me detyrën nga ana e mjekut, të cilët i 

drejtojnë të marrin ilaçet në farmacinë me të cilën janë lidhur ose është pronë e tyre. 

“ Receta me shumë ilaçe. Farmacitë e vetë mjekëve janë përballë poliklinikës. Mjekja i 

rekomandoi vajzës farmacinë e vajzës së vetë. “ 

 

Rekomandim: 

Një menaxhim logjistik efikas përmes ngritjes së një Sistemi të Menaxhimit të Pacientit, i cili 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. 

 

4.7.3 Mjekimi i pakujdesshëm dhe/ose shkelja e etikës për të nxitur dhënien e ryshfetit   

Një formë tjetër sjellje e personelit shëndetësor që stimulon korrupsionin është edhe mos dhënia 

ose vonesa e shërbimit të nevojshëm, sidomos në rastet e urgjencës.  

 “Me tension 23 nuk e çante kokën njeri. Ishte me kriza zemre. U detyrova e çova në 

klinikë private.” 

 “Te urgjenca nuk ka ilaçe, i blejne vetë pacientët. U thonë shkoni te kjo farmaci.” 

 

Fenomeni i mos dhënes së shërbimit me qëllim marrjen e bakshishit nuk është vetëm në rastet 

urgjente, por edhe në kujdesin e përditshëm si psh. bërjen e injeksioneve apo mjekimit. 

 “ Po nuk i dhe 200 Leke mjekut dhe 200 Leke infermieres nuk të shërbejnë. Varet dhe 

nga mjeku. Djali është me azëm dhe për ta shtruar djalin do 2000-3000 Lekë 

Doktoresha.” 

 “ Infermieri nuk i bëri serumin, megjithëse ja kujtova. Ditën tjetër infermierja e turnit nuk 

ja bëri në kohe insulinen. Kam paguar 200 leke për ta ndërruar se vuan nga inkontinenca” 
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9% e pacientëve të pyetur janë shprehur se mjeku dhe infermierja janë sjellë keq ose çka me të. 

Një arësye e kësaj sjelljeje mund të jetë kërkesa indirekte për bakshish.  

4.7.4 Devijimi i pagesave formale në jo-formale 

Një formë korrupsioni është edhe devijimi i detyrimit të pacientëve për të paguar në arkën e 

institucionit publik drejt përfitimit personal, në këmbim të një tarife më të ulët. 

“ Paguaje kuponin tek une 500 Lekë ose poshtë 1500 lekë për analizat, më tha laborantja. Dhashë 

500 Lekë para 1 jave.” 

Formë tjetër abuzimi është edhe kryerja e ekzaminimeve të shtrenjta në spitalet publike, duke mos 

e arkëtuar shumën përkatëse por përmes pagesës informale. 

“ Kam paguar 12,500 Lekë (të reja) për skanerin (e pasiguruar) në sanatorium, pa faturë.” 

Është shqetësuese që pacientë të tjerë e shikojnë si normale pagesën jo-formale ndaj personelit 

shëndetësor si një fenomen shqiptar, cfarë tregon edhe kulturën e ulët në denoncimin e fenomenit. 

“ Normale që kam bërë pagesë. Jemi në Shqipëri. “ 

 

4.7.5 Pagesa për përshpejtimin e shërbimit  

Një ndër vërejtjet e personave të anketuar është fenomeni i pagesës për të kapërcyer radhën e 

pritjes në spitalet publike. Në Shërbimin e Radiologjisë, në QSUT, radha e pritjes për rezonancën 

manjetike shkon 2-3 muaj, por pacienti që paguan 20 mijë lekë të reja, shërbehet menjëherë, sipas 

2 të anketuarve. Në Shërbimin e Onkologjisë ka vetëm 15 shtretër për trajtimet me kemioterapi 

dhe shoqëruesi i të sëmurit duhet të ngrihet në 3 të mëngjesit për të marrë numrin e radhës për të 

bërë kemioterapinë.  Nëse ka më shumë kërkesa se shtretër, personat duhet të paraqiten përsëri 

ditën tjetër për t’u pajisur me numër, dhe kjo ndodh rëndom. Radha mund të vijë dhe 2 muaj pas 

datës kur duhej bërë kemioja. Shtyrja e kemioterapisë rrezikon jetën e pacientit, prandaj radha 

është çështje jete a vdekjeje. Sipas një personi të pyetur gjatë sondazhit, paguhen 200-300 euro 

për të kryer kemioterapinë në kohë.  

Rradhë të gjata ka dhe te Shërbimi i Kirurgjisë, ku gjithashtu persona të anketuar referuan se po të 

paguash mund të të përshpejtohet vizita.  
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Disa nga komentet e bëra nga pacientët e intervistuar për rradhën: 

 Shumë radhë. Ndahen numrat në 6 të mëngjesit. Pse nuk bëhet regjistrimi on-line?  

 Pse radhën duhet ta mbajë pacienti dhe jo i afërmi? 

 Duhet të zësh radhën në 3 të natës të marrësh numrin për kimio sepse ka vetem 15 

shtretër. 

 

Pagesa për përshpejtimin e shërbimit është fenomen i njohur dhe në Europë, si psh. pagesa për të 

kapërcyer radhën e transplantit të organeve. Në vitin 2013, tre doktorë në Leipzig, Gjermani, u 

pezulluan nga puna, sepse u dyshuan për kapërcimin e radhës së 38 pacientëve që prisnin 

për  transplant mëlçie. Në vitin 2012, dy spitale universitare gjermane, u akuzuan se kishin 

falsifikuar 50 të dhëna pacientësh për t’i përparuar në listën “Eurotransplant”. Në Austri lista e 

pritjes për një operacion ortopedik zëvendësimi ije është 1.5 vjet, çka është stimul i fuqishëm për 

pacientët që t’u ofrojnë pagesa doktorëve. 

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 ka vendosur 

publikimin e një Liste Kombëtare Pritjeje. Masa tjetër, që do të pakësonte blerjen e radhës, është 

“e-scheduling”, ose akordimi elektronik i datës së takimit. 

 

Rekomandim 

1. Rritja e transparencës në dhënien e kujdesit shëndetësor duke bërë publike listën 

e pritjes për shërbime të ndryshmë,  

 

2. Ulja e vuajtjeve të pacientëve apo familjarëve të tyre, si dhe reduktimit të 

pagesave informale për zënien e radhës përmes prenotimit on-line të vizitës; 
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4.7.6 Përfshirja në receta e reklamave të bizneseve farmaceutike 

Gjatë zbatimit të projektit kemi vërejtur një shkelje të“Kodit të Etikës dhe Deontologjisë 

Mjekësore”, nenit 61, nenit 60.  

Sipas nenit 61, të vetmit tregues që i lejohet mjekut të paraqesë në fletërecetat, dokumentet e 

ndryshme që publikon janë:emër, mbiemër, adresë, numër telefoni dhe orët e konsultave, titujt. 

Sipas nenit 60 “është e ndaluar për mjekun të merret me reklamë a publicitet të çfarëdolloji me 

përjashtim të rasteve kur këto kanë qëllim shkencor apo edukativ.” 

Ndërkohë rëndom në recetat e mjekëve gjenden reklama të firmave të ndryshme private. Kjo 

praktikë pengon punën objektive të mjekut për ti shërbyer pacientit me mjekimin më të 

përshtatshëm dhe me kosto më të ulët për të. 

Mjeku që me vetëdije shkel këtë pjesë të kodit të etikës, prezumohet se e kryen në përfitim të një 

shpërblimi në natyrë apo pagese, nga këto biznese farmaceutike, prandaj praktika konsiderohet 

korrupsion dhe ka pasoja në cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve. 
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5 Gjetjet dhe diskutimet 

Gjatë këtij studimi u intervistuan 500 persona që ishin paraqitur për marrje të kujdesit shëndetësor 

pranë qendrave shëndetësore apo spitaleve në qytetin e Tiranës. Gjatë procesit të zbatimit të 

studimit, intervistuesit vunë re që pacientët ishin të ndrojtur në përgjigjet e tyre,  kjo për shkak të 

ambjentit dyshues, ku pacientët mendonin se mos intervistuesit ishin pjesë e institucionit dhe 

mund t’i bënin keq mjekut apo infermieres. Pacientët gjithashtu mendonin se mos intervistuesit 

janë pjesë e ndonjë emisioni investigativ dhe i filmonin në fshehtësi duke i bërë ato pjesë të një 

proçesi kompromentues. Me raste, nga të intervistuarit pati reagime si “Çfarë do të bëni ju nëse ne 

kemi pakënaqësi? Asgjë”. Pra kanë mos-besim në luftimin e korrupsionit nga sistemi. Për 

shërbimin në maternitete një pjesë e mire e grave nuk u pyetën pranë materniteteve, për arësye të 

mungesës së tyre në ambjentet e jashtme. Gratë u pyetën pranë konsultoreve të fëmijëve, ose në 

rrugë, kur kishin fëmijë të vegjël. Vihet re një kontrast mes përgjigjes së grave të intervistuara në 

dalje të maternitetit dhe grave të intervistuara pranë konsultorëve/në rrugë. Gratë larg maternitetit 

kishin më shumë përgjigje positive ndaj pyetjes nëse kishin dhënë rryshfet.  

Këto arsye kanë ndikuar në cilësinë e të dhënave të marra që janë vënë re gjatë analizimit të 

intervistave. Kështu pacientët kanë qenë të rezervuar në përgjigjet për kujdesin shëndetësor që 

kanë marrë atë ditë, ndërkohë që nuk ngurrojnë të flasin për ankesat në eksperiencat e 

mëparshme, duke dhënë edhe emra mjekësh dhe shumat që ju kanë kërkuar si bakshish. 

Shumica e personave të intervistuar i përkisnin moshës mbi 40 vjec ( 70%) duke qenë se është 

grup-mosha që ka më shumë probleme shëndetësore, cfarë shikohet edhe të arsyeja për të cilën 

ato vijnë në institucionet shëndetësore që janë sëmundjet kronike (48%). 

Në shumicën e rasteve personat e intervistuar mendojnë që personeli shëndetësor është sjellë mirë 

ndaj tyre gjatë vizitës. Pacientët deklarojnë prezencën e fenomenit të orientimit të tyre drejt 

farmacive të caktuara apo në klinika private që janë të lidhura me personelin shëndetësor. Gjetja 

kryesore e këtij studimi, që është në të njëtën përfundim me studimet e mëparshme për fenomenin 

e korrupsionit, është prezenca e pagesës së ryshfetit ndaj personelit shëndetësor.
5
 Në këtë studim 

mbi korrupsionin në Shqipëri në vitin 2009 është gjetur që “37.1% e të intervistuarve thanë që 

kanë paguar ryshfet te një mjek apo infermier gjatë vitit të fundit”.  

                                                 
5
 Corruption in Albania: Bribery as experienced by the population, United Nation Office On Drugs and Crime & 

INSTAT, 2011 
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5.1.1 Kompleksiteti i korrupsionit 

Nga intervistimi i pacientëve në kujdesin shëndetësor në qytetin e Tiranës u vu re që korrupsioni 

shfaqet në të gjitha nivelet, duke filluar nga roja e derës në pavion te infermierja për të kryer 

mjekimin apo dërguar analizat në laborator, deri te mjeku që kryen vizitën apo operacionin. 

Kështu, paguhet roja për të mundësuar hyrjen në pavion; infermierja për kryerjen e analizave, 

mjekimit; sanitarja për ndërrimin të rrobave apo panolineve të pacientit; mjeku për vizitë të 

kujdesshme, për kryejen e operacionit pa radhë apo që të tregojë kujdes gjatë tij, si dhe në formë 

mirënjohje për kujdesin e kërkuar. Në të njëjtin përfundim ka dalë edhe një studim i mëparshëm 

mbi korrupsioni në Shqipëri, ku mjekët dhe infermieret marrin bakshish. Sipas studimit “shkalla 

më e lartë mesatare e prevalencës midis punonjësve publikë është regjistruar në punonjësit e 

doganës (21%), doktorët (20%) dhe infermieret (18%)”
6
 

Forma e korrupsionit që raportohet nga pacientët dhe të afërmit e tyre është e formës së 

korrupsionit administrativ (Lekë në dorë).  

5.1.2 Menyra dhe koha e kërkimit të ryshfetit 

Vetëm 3% e pacientëve pranojnë tu ketë kërkuar mjeku/infermierja ryshfet. Në 94% të këtyre 

rasteve ryshfeti është kërkuar përpara ofrimit të shërbimit. Nuk ka një ndarje të qartë në fakt midis 

rasteve kur personeli mjekësor ka kërkuar ryshfet dhe rasteve kur pacienti e ka ofruar ryshfetin pa 

kërkesë. Kjo sepse shpesh pacienti percepton kërkesë në sjelljen indirekte të personelit mjekësor 

si psh. në vonesën e shërbimit, në mos-ofrimin e shërbimit apo në përmendje nga ana e personelit 

të të ardhurave të pacientit/vetë personelit. 

Në praktikën gjyqësore është e debatuar nëse shpërblimi që jepet pas kryerjes së shërbimit mund 

të quhet ryshfet, sepse prezumohet se shpërblimi nuk jepet për të kryer ose mos-kryer punën, por 

si dhuratë. Pati persona të intervistuar, sidomos nëpër poliklinika ku shumat e dhëna janë të vogla 

(200-500 lek), që pasi përgjigjeshin “jo” ndaj pyetjes nëse kishin dhënë ryshfet shtonin se edhe 

nëse jepnin e bënin me dëshirën e tyre. Pra në ndërgjegjen e tyre ato shuma nuk ishin ryshfet.  

                                                 
6
 Corruption in Albania: Bribery as experienced by the population, United Nation Office on Drugs and Crime & 

INSTAT, 2011 
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Ka kundër-argumente ndaj këtij interpretimi sepse pacienti mund të ketë kontakte të tjera në të 

ardhmen me personelin mjekësor, për të ndjekur sëmundjen, ose për shqetësime të reja, dhe 

shpërblimi mund të jepet për një trajtim preferencial të ardhshëm.  

5.1.3 Format e pagesës 

Në të gjitha rastet e raportuara nga ana e personave të intervistuar ryshfeti ka qenë në formën e 

pagesave informale në formën kesh.  

’Pagesat informale’ janë përkufizuar si pagesa të bëra nga pacientët ose të afërmit e tyre për ato 

shërbime që duhet të ofrohen pa pagesë ose me çmim të reduktuar.  

Nisur nga kjo, pacientët vihen para kostove shtesë dhe të paparashikuara, ato mund të  përbëjnë 

një pengesë për të patur akses në kujdesin shëndetësor, veçanërisht për shtresat e varfëra social-

ekonomike të popullatës7. 

Në mënyrën si raportohet dhënia e bakshishit, mund të shihet edhe si një shkëmbim, ku personeli 

shëndetësor merr pagesë kesh ndërsa pacienti merr shërbimin.
8
 

5.1.4 Qëllimi i ryshfetit 

 

Në të gjitha rastet e raportuara duket se qëllimi i dhënies apo ofrimit të bakshishit është marrja e 

një trajtimi apo kujdesi shëndetësor më të mirë nga ana e personelit shëndetësor. Kjo gjetje është 

në të njëjtën linjë me gjetjet e studimeve të mëparshmë se “mjekëve dhe infermiereve iu jepen 

para ose dhurata për të marrë trajtim më të mirë ose informacionin e duhur”
9
. 

Pagesat informale mund të marrin shumë forma si: pranimi i pagesave ose kërkimi i pagesave në 

shkëmbim për privilegje ose trajtim special. 10 Në studimin tonë ashtu si edhe në studimet e 

                                                 
7
 Përkufizim nga : ASSPRO CEE 2007, a recent EU-funded research project on the efficiency and impact of patient 

payments policies in six central and eastern european (cee) countries: Bulgaria, Hungary,Llithuania, Poland, 

Romania, and Ukraine. 

8
 Corruption in Albania, perception and experience, Survey 2009, IDRA, Albania 

9
 Corruption in Albania: bribery as experienced by the population, United Nation Office on Drugs and Crime & 

INSTAT, 2011 
10

 ASSPRO CEE 2007, A recent eu-funded research project on the efficiency and impact of patient payments policies 

in six central and eastern european (cee) countries: Bulgaria, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, and Ukraine 
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mëparshme  kemi arritur në të njëtin përfundim në lidhje me arsyet apo format e pagesave 

informale. 

Kështu, personat e intervistuar deklarojnë dhënien e ryshfetit për disa arsye: 

1.  Pagesa për marrjen e shërbimit 

Një prej problemeve që shqetëson personat e intervistuar është pagesa për të marrë një shërbim të 

nevojshëm. Pagesat e drejtpërdrejta në formën formale apo informale janë barrierë për marrjen e 

kujdesit shëndetësor të nevojshëm, ashtu si edhe aksesi fizik ndaj institucioneve shëndetësore 

(qendra shëndetësore, spitale) apo aksesi ndaj ofruesit që mund të ofrojë shërbimin e nevojshëm ( 

vizitë te specialsiti, nevoja për operacion, etj). Në lidhje me pagesat jo-formale personat e 

intervistuar deklarojnë shuma të caktuara që duhet t’u jepen mjekëve për një operacion  (20,000 – 

30,000 Lekë).  

Pacientët paguajnë si përpara kryerjes së operacionit me qëllim që mjeku ta ketë me sy të mirë 

dhe të kujdeset më mirë për atë, ashtu edhe pas operacionit duke siguruar kujdesin gjatë 

monitorimit të gjendjes shëndetësore në vazhdimësi. Kjo sjellje e pacientëve bëhet nisur nga 

bisedat me persona me eksperienca të vizitave shëndetësore të mëparshme apo “sugjerimeve” nga 

stafi mjeksor. 

Përveç pagesës që u kërkohet për kryerjen e një operacioni të nevojshëm, të intervistuarit 

deklarojnë që paguajnë jo vetëm për operimin e patologjive të ndryshme, por edhe për shërbime 

shëndetësore si është lindja e fëmijës me shuma të ndryshme ( 36,000 – 40,000 Lekë). 

Personat e intervistuar ngritën shqetësimin për radhën që mbajnë që në mëngjes për marrjen e 

numrit për mjekimin, por edhe problemin që radhën për marrjen e numrit duhet që ta mbajë 

pacienti i sëmurë. Kjo procedurë jo vetëm që është torturë për pacientët apo familjarët e tyre, por 

bëhet premisë edhe për korrupsion në blerjen e radhës. 

Shpesh herë personeli mjeksor nuk kërkon direkt shpërblim, por nuk jep shërbimin e kërkuar, 

sidomos në rastet e urgjencës, me qëllim ofrimin e pagesës nga ana e pacientit apo të afërmit e 

saj/tij. Kështu pacientët ndjehen të detyruar të paguajnë nën dorë nga 500 – 10,000 Lekë për 

marrjen e shërbimit. 
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Fenomeni i mos dhënies së shërbimit me qëllim marrjen e ryshfetit nuk është vetëm në rastet 

urgjente, por edhe në kujdesin e përditshëm si psh. bërjen e injeksioneve apo mjekimit. Kjo gjetje 

është në të njëjtën linjë me gjetjet e studimeve të mëparshmë që pagesat informale kryhen për 

marrjen e shërbimeve që janë pa pagesë apo me çmime të reduktuara
11

. 

2.  Devijimi i pagesave formale në jo-formale 

Një formë korrupsioni është edhe devijimi i detyrimit që pacientët kanë për të paguar në arkën e 

institucionit publik,  drejt përfitimit personal të personelit shëndetësor në këmbim të një tarife më 

të ulët. Në këtë formë abuzimi është edhe kryerja e ekzaminimeve të shtrenjta në spitalet publike, 

duke mos e arkëtuar shumën përkatëse në spital por përmes pagesës informale direkt te personi që 

kryen proçedurën. 

Si pasojë e devijimit të pagesave formale në ato informale ka reduktim të të ardhurave të 

institucionit, çfarë sjell si pasojë burime më të pakta financiare dhe pamundësi të prokurimit të 

barnave, mjeteve të konsumit për kryerjen e proçedurave diagnostikuese apo përmirësimin e 

kushteve në të cilat qëndrojnë pacientët. Kjo situatë është pasqyruar edhe në shqetësimin e 

pacientëve për mungesat e shumta në spitalet publike, duke filluar nga barnat dhe te personeli i 

specializuar. Janë këto mungesa që shtyjnë  pacientët për të shkuar në spitalet private. 

Faktor që kontribuon në pagesat informale është mungesa e barnave, e analizave dhe 

proçedurave diagnostikuese në spitale.  

Paketa e shërbimeve që ofrohet në institucionet shëndetësore shqiptare për personat që janë të 

siguruar është pa pagesë
12

, ndërkohë që mungesa e tyre në spitale apo qendra shëndetësore i 

detyron pacientët të kryejnë pagesa informale.  

Ka raste kur pacientët detyrohen të blejnë barna me kosto të lartë 80,000 – 120,000 Lekë për një 

cikël, që duke llogaritur koston e trajtimit të plotë bëhen një barrë e rëndë financiare për individin 

dhe familjen.  Mungesa e barnave në spitale  stimulon lidhjen e personelit shëndetësor me klinikat 

private me qëllim devijimin e pacientëve në këto institucione. Kështu kostos sociale të sëmundjes 

                                                 
11

 Asspro CEE 2007, a recent eu-funded research project on the efficiency and impact of patient payments policies in 

six central and eastern european (cee) countries: Bulgaria, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, and Ukraine 
12

 Vendim nr. 101, datë 4.2.2015, “Për miratimin e paketës së shërbimeve shëndetësore, në kujdesin shëndetësor 

parësor publik, që financohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor” 
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i shtohet edhe kosto financiare e trajtimit ne klinikat private që kushtojnë deri në 2500 Euro për 

patologjitë onkologjike. 

Pacienti ndeshet me barrierën e aksesit ndaj shërbimeve diagnostikuese, si:  mungesa e kryerjes së 

analizave të nevojshme për vlerësimin e situatës shëndetësore dhe mjekimin e duhur (PSA për 

prostatën); mungesa e filmave për kryerjen e grafisë me qëllim diagnostikimin e patologjive të 

ndryshme; mungesa e barnave për mjekimin e situatave të ndryshme shëndetësore.  
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6 Praktika gjyqësore dhe legjislacioni për hetimin e korrupsionit 

 

Nga një këqyrje e vendimeve gjyqësore në arshivën onlajn të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

del se janë shumë të rralla çështjet gjyqësore për korrupsionin e mjekëve. Gjatë vitit 2014, 2015 

nuk ka asnjë çështje gjyqësore për staf mjekësor. Në 2013 ka një çështje gjyqësore, në 2012 një 

çështje gjyqësore për korrupsion të stafit mjekësor dhe asnjë të dënuar. Në vitin 2011 ka një të 

dënuar infermiere për korrupsion, e cila u dënua me heqje lirie (dënim i pezulluar), me gjobë e 

pezullim nga funksionet publike për 2 vjet.  

 

Pranimi si provë nga gjykata i simulimeve të autorizuara nga prokuroria 

Në 2 çështjet gjyqësore të 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. Një argument i përdorur nga mbrojtja për pafajësinë 

ishte se pagesa ishte dhënë pas shërbimit dhe nuk konsiderohet korrupsion. Pyetja e pacientit 

“Sa të detyrohem” u konsiderua provokim nga gjykata.   

 Në vitin 2012, ka  një çështje gjyqësore për korrupsion, me të pandehur 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 doktorin për pjesën që i takonte (doktorit), dhe 

kjo u konsiderua nga gjykata si provokim. 

 

 

Në çështjen P.R., gjatë vitit 2009, 2 burra me gratë shtatëzana kishin denoncuar në prokurori 

faktin se nga e njëjta infermiere, H.R., ju ishin kërkuar para për shërbimin në maternitetin 

“Koço Gliozheni”. Prokuroria bëri marrëveshje me secilin prej tyre për simulimin e aktit 

korruptiv si dhe mori autorizim nga gjykata për përgjimin e bisedave.    
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Kallëzimi u pasua nga 2 gjyqe, ku u akuzuan për korrupsion infermierja H.R. dhe 5 anëtarë të 

tjerë të stafit mjekësor. H.R. u dënua me 18 muaj heqje lirie dhe 400,000 lek gjobë, ku dënimi 

me heqje lirie u pezullua. 3 anëtarë të stafit mjekësor u shpallën të pafajshëm për mungesë 

provash, kurse për mjekun P.R. dhe infermieren N.P. u pushua gjyqi (siç e përmendëm më 

lart).  

Në disa vendime gjykatash për të përjashtuar marrjen si prove të simulimit (një teknikë 

investigative) referohet neni 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”. 

Në praktikën e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut (Texeira de Castro v. Portugal, 

1997), nuk ndodh provokimi nëse vepra penale ka filluar përpara provokimit dhe nëse sjellja e 

simuluesit është e zakonshme për transaksionin në fjalë.  

Familjarët e pacientëve janë ankuar se u është kërkuar ryshfet, pas kësaj është kryer simulimi. 

Pyetja mund të konsiderohet një veprim i zakonshëm në transaksionet e korrupsionit. 

Sikurse thotë dhe Analiza e Sistemit të Drejtësisë, botuar nga Komisioni i Posaçëm 

Parlamentar Për Reformën në Sistemin e Drejtësisë “Simulimi është me rëndësi të veçantë në 

kontekstin e hetimit proaktiv të korrupsionit.” Nëse prokuroria dekurajohet në përdorimin e 

këtij mjeti investigativ, humbet një mjet i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit në 

shëndetësi.   

 

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.13 Prandaj thotë udhëzimi, shkalla 

e tundimit të të dyshuarit nuk duhet të jetë ekstreme dhe e pa-arësyeshme. Prandaj shumë sisteme 

                                                 
13

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

http://www.unodc.org/pdf/crime/toolkit/f5.pdf
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ligjore përjashtojnë marrjen e provës kur provokimi është ekstrem (si psh. presioni psikologjik, 

forca fizike etj.).  

Departamenti I Drejtësisë I SHBA-së sqaron psh. se thjesht kërkesa për të kryer veprën penale 

nuk është provokim. Provokim quhet përpjekja për ta bindur të pandehurin (duke ju referuar 

miqësisë, nevojës së simuluesit etj.) ose presioni psikologjik
14

.  

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 dënimit15.  

Në praktikën gjyqësore shqiptare provokimi është interpretuar gjerë, duke mundësuar mos-

marrjen e provave të siguruar nga simulimi.   

 

Rekomandime:  

 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.  

 

Përdorimi i xhirimeve të fshehta të qytetarëve si provë 

Korrupsioni duhet provuar me fakte dhe ngjarje të tilla rrallë kanë dëshmitarë. 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 një gjyq të ngjashëm, Gjykata e Tiranës, me 

vendim nr. 553, datë 2.3.2015, pranon të marrë si provë xhirimin e fshehtë filmik të transmetuar 

në emisionin investigativ “Alarm”, dhe dënon për korrupsion A. V.  

                                                 
14

  Elementët e provokimit, Departamenti I Drejtësisë, SHBA: https://www.justice.gov/usam/criminal-resource-
manual-645-entrapment-elements 
15

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Entrapment
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Po ashtu në gjyqin për korrupsion, me vendim nr. 3868, datë 10.11.2015, Gjykata e Tiranës e 

dënon të pandehurën A.E. për korrupsion, duke pranuar si provë xhirimin e fshehtë filmik të 

transmetuar në emisionin investigativ “Ça thu”.  

Në “Udhëzuesin për Hetimin e Korrupsionit dhe të Krimit financiar”
16

, datë 2010, hartuar nga 

Zyra Tejoqeanike e Zhvillimit, Ndihmёs dhe Trajnimit tё Prokurorisё (OPDAT), në bashkëpunim 

me ProjektinKundёr Korrupsionit nё Shqipёri (PACA), trajtohet problemi i hetimit të 

korrupsionit.  

Sipas këtij studimi një fushë ku legjislacioni dhe praktika nuk janë të qartësuara dhe kjo situatë 

mbështet korrupsionin, është përdorimi i regjistrimeve të fshehta nga qytetarët dhe media si provë 

në gjykim. 

 

Kodi i Proçedurës Penale kërkon një ndjekje rigoroze të rregullave të tij në lidhje me 

marrjen e provave, në mënyrë që ato të bëhen të pranueshme, dhe madje parashikon se provat e 

marra nё shkelje tё ndalimeve tё parashikuara nga ligji nuk mund tё pёrdoren. Pёr rrjedhojё, 

shumё juristë, përfshirë gjyqtarё dhe avokatё, argumentojnё se njё regjistrim audio/video i kryer 

në një mënyrë të ndryshme nga ajo që parashkon ligji për përgjimet, pёrbёn shkelje tё ndalimeve 

ligjore, dhe si i tillё rezultatet e tij nuk mund tё pёrdoren nё gjykatё. Ata argumentojnё se këto 

ndalime zbatohen ndaj çdokujt, qoftё organ shtetёror apo individ, pasi ligji nuk bёn 

ndonjё specifikim tё shprehur. 

Praktika në vendet e huaja është e ndryshme. Ka praktika të cilat lënë mundësi për të zgjeruar 

përdorimin e përgjimeve të fshehta private si provë në gjykim, kurse të tjera nuk lënë mundësi. 

Në Spanjë në vitin 2012 Gjykata Kushtetuese e konsideroi përdorimin e kamerave të fshehta anti-

kushtetuese
17

.  

Kurse në SHBA në 38 (shtete si Nju Jorku, Luizjana, Teksasi etj.) nga 50, si dhe në Kanada, 

lejohet inçizimi i fshehtë i bisedave private, 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. Në këto shtete inçizime të tilla mund të përdoren si provë përpara gjykatës
1819

. 

                                                 
16 Faqe 28 e Udhëzuesin për Hetimin e Korrupsionit dhe të Krimit financiar: 
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/Albania/Technical%20Papers/PACA_EC

ONOMIC%20CRIME%20INVESTIGATION%20MANUAL%20-%20Albanian.pdf 
17Gjykata Kushtetuese ndalon gazetarët të bëjnë regjistrime të fshehta: 
http://elpais.com/elpais/2012/02/06/inenglish/1328509242_850210.html 
18

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

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/Albania/Technical%20Papers/PACA_ECONOMIC%20CRIME%20INVESTIGATION%20MANUAL%20-%20Albanian.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/Projects/Albania/Technical%20Papers/PACA_ECONOMIC%20CRIME%20INVESTIGATION%20MANUAL%20-%20Albanian.pdf
http://elpais.com/elpais/2012/02/06/inenglish/1328509242_850210.html
http://criminal-law.freeadvice.com/criminal-law/criminal-law/surreptitious_tape.htm
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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 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. 

Dënimi i pacientit kur jep ryshfet  

Shumë pacientëve ose familjarëve të tyre, që paguajnë bakshish, nuk u kërkon askush 

shprehimisht të paguajnë. Por dëshira e mjekut/infermieres për tu paguar mund të shprehet me 

shenja/shprehje si vonesa në shërbim, “do vi ti bëj serumin, por kam ca pacientë të tjerë”, “I bëra 

operacion nënës suaj, dhe as një kafe nuk më dhatë”, “po ja sa na paguan shteti” etj, thënie këto të 

raportuara gjatë anketimit. Ose pacienti mund të ketë dëgjuar nga persona të tjerë se për shërbimin 

paguhet nën dorë. Në këto raste pacienti ndihet i detyruar për të paguar. Si pacienti që jep 

bakshishin edhe doktori dënohen për korrupsion sipas ligjit, dhe pacienti nuk ka motivim të 

denoncojë në prokurori veçse kur ka refuzuar pagesën. 

 

Rekomandime:  

 Të lejohet marrja si provë e përgjimeve të fshehta private të bisedave, kur të paktën njëri 

nga personat e përgjuar është dakort të përgjohet. 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.  

 Të ndryshohet Kodi i Proçedurës Penale, ose të unifikohet praktika gjyqësore, për të lejuar 

përdorimin e përgjimeve private në ambjente publike si provë.  

Masë që mund të merret në konsideratë: 

 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, 

                                                                                                                                                               
19

 https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2013/03/LAWS-ON-RECORDING-CONVERSATIONS-CHART.pdf  

https://www.mwl-law.com/wp-content/uploads/2013/03/LAWS-ON-RECORDING-CONVERSATIONS-CHART.pdf
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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 

Ministrit të Financave Indian, në një studim “Përse në disa raste, dhënia e rryshfetit duhet 

konsideruar si e ligjshme”. 

7 Roli i Urdhrit të Mjekëve në luftën kundër korrupsionit 

 

Urdhri i Mjekut është krijuar në vitin 1994, nën ombrellën e Ministrisë së Shëndetësisë për të 

mbikëqyrur dhe mbështetur punën e mjekëve. Një ndër detyrat e Urdhrit është të marrë masa 

disiplinore ndaj mjekëve që shkelin Kodin e Etikës dhe Deontologjisë.  

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 apo si shkelje etike. Psh. infermierja 

i thotë pacientit që pret për serumin “Ja po vij, por kam pacientë të tjerë për momentin” dhe 

serumin nuk e bën derisa vjen turni tjetër. Ose infermierja nuk paraqitet të ndërrojë të moshuarin e 

paralizuar, dhe i afërmi paguan. Mjekët mund të sillen vrazhdë me pacientin që nuk paguan. Nëse 

punojnë me pakujdesi për shkak të mos-dhënies së rryshfetit, problemi shfaqet si mjekim i 

pakujdesshëm.  

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.  

Ndëshkimi i rasteve të korrupsionit në fillesën e tyre, me masa disiplinore të thjeshta, por që 

aplikohen sa herë që ka shkelje, është më efektiv në parandalimin e rasteve të korrupsionit se 

dënimi i rëndë me burg nga gjykata i një rasti të vetëm korrupsioni. Në teorinë e jurisprudencës 

pranohet se në parandalimin e veprave penale ka më shumë rëndësi shpeshtësia e dënimit se sa 

masa e tij. Pra roli i Urdhrit të Mjekëve kundër korrupsionit mund të jetë po aq i rëndësishëm sa 

ai i sistemit të drejtësisë.  

http://finmin.nic.in/workingpaper/act_giving_bribe_legal.pdf
http://finmin.nic.in/workingpaper/act_giving_bribe_legal.pdf
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Në vitin 2000, me ligj nr.8615 “Për Urdhrin e Mjekëve”, datë 1.06.2000, Urdhri u shkëput nga 

Ministria e Drejtësisë, si organ i pavarur. Urdhri i Mjekëve është ent publik sipas ligjit. Me ent 

publik kuptohet “çdo subjekt i se drejtes publike joshteteror, i krijuar me ligj dhe qe synon 

realizimin e nje interesi publik”. Urdhri ka 12 këshilla rajonalë, dhe secili këshill rajonal ka një 

komision disiplinor, i cili është përgjegjës për marrjen e masave disiplinore ndaj mjekëve të 

regjistruar pranë atij këshilli. 

Masat disiplinore që mund të merren nga Urdhri janë:  

 

a) Vërejtje me shkrim.  

b) Vërejtje me paralajmërim.  

c) Gjobë nga 1 000 deri 100 000 lekë.  

ç) Propozim për shkarkim nga funksione drejtuese në institucione shëndetësore.  

d) Pezullim nga e drejta e zgjedhjes në organet drejtuese të Urdhrit të Mjekëve, deri në 3 vjet.  

dh) Përjashtim i përkohshëm nga Urdhri i Mjekëve për një periudhë deri në 3 vjet.  

Përveç masave të parashikuara në paragrafin e parë të këtij neni, si masë plotësuese, Komisioni ka 

të drejtë tu caktojë të ndëshkuarve kryerjen e një rikualifikimi ose të studimeve plotësuese. 

 

Sipas një komunikate të Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë, 89 është numri i ankesave  

të raportuara që janë depozituar në Urdhërin e Mjekëve dhe në organet e Drejtësisë përgjatë 

viteve 2011/2012
20

. Shumica dërrmuese, 65 prej tyre, i përkasin Këshillit Rajonal të Tiranës, 17 u 

përkasin 11 rajoneve të tjera dhe 7 raste organeve të drejtësisë (2 në Korcçë, 1 në Fier, 1 në 

Gjirokastër, 2 në Durrës dhe 1 në Lezhë) të cilat janë ndjekur ose po ndiqen penalisht. 

 

Nga totali i ankesave të raportuara në Urdhërin e Mjekëve dhe organet e Drejtësisë, sipas 

komunikatës:  

 

- 59 raste kanë të bëjne me konfliktet mjek-pacient për barnat dhe recetat e rimbursueshme, të 

cilat, sipas Urdhrit të Mjekut, vijnë si rrjedhojë e mosinformimit dhe mosnjohjes prej pacientëve 

me rregullat, të cilat mjekë të familjes janë të detyruar të zbatojnë për lëshimin e recetave të 

                                                 
20Komunikatë mbi ankesat 
http://www.urdhrimjekeve.org.al/images/dokumenta/mardh_pub/Komunikate%20mbi%20Ankesat%202011-12.pdf 

http://www.urdhrimjekeve.org.al/images/dokumenta/mardh_pub/Komunikate%20mbi%20Ankesat%202011-12.pdf
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rimbursueshme. Mjekët shpesh rekomandojnë barna që nuk përfshihen a përputhen me listën e 

barnave të rimbursueshme edhe që mjekut të familjes nuk i lejohet t’i përshkruaj në recetën 

erimbursueshme. Këto ankesa janë zgjidhur e sqaruar rast pas rasti në ballafaqimet mjek-pacient 

dhe me drejtoritë e institucioneve. 

- 11 raste jane vdekje në spitale ku akuzohen mjekët për mjekim të pakujdesshëm. 7 nga 

këto 11 raste janë paditur dhe ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë (Prokurori,Gjykatë), nga 

të cilët 4 janë mbyllur me vendim pafajësie për mjekët dhe 3 janë në gjykim, ndërsa 4 të tjera janë 

shqyrtuar në UM, nga ku kanë rezultuar në shumicën e tyre mangësi në organizimin e punës në 

spitale. 

- 10 raste janë denoncime në UM për pakënaqësi në mjekim, jo vdekje, ku mjekët akuzohen se 

kanë gabuar në mjekim dhe/ose nuk kanë treguar kujdesin dhe përkushtimin e duhur dhe për 

pasojë nuk janë arritur rezultatet e pritshme, për të cilat shpesh është kërkuar dëmshpërblim. 7 nga 

këto janë shqyrtuar e përfunduar në Këshillat Rajonale të UM pasi janë kryer për secilin rast 

verifikime të hollësishme dhe ekspertiza me specialistë të zgjedhur të fushave përkatëse, ndërsa 3 

raste janë në shqyrtim në KR të Tiranës. 

Sipas një komunikimi me e-mail, për vitin 2015 kanë qenë 29 ankesa, nga të cilat 13 janë 

zgjidhur, 10 prej tyre janë në gjykim dhe 6 janë të pezulluara në organet e drejtësisë.  

Për vitin 2016 janë 6 ankesa. Nga të cilat 1 është  zgjidhur  dhe masa e mjekut ka qenë  vërejtje 

me shkrim.   1 çështje është në prokurori dhe Urdhri i Mjekëve është në pritje të vendimit pas 

proçesit gjyqësor, dhe 4 ankesat e tjera janë ne shqyrtim. Masat e marra kanë qenë  vërejtje me 

shkrim për mjekët. Problematikat kryesisht kanë qenë në pretendimet e pacientëve për mjekim të 

pakujdesshëm nga ana e mjekëve. 

Nuk është e qartë nga raporti dhe komunikimi me imeil se çfarë masash administrative ka marrë 

Urdhri I Mjekëve, dhe sa.  

Nuk ka informacion çfarë ka ndodhur përgjatë 2013, 2014-ës.  

 

Në krahasim me Urdhrin tonë të Mjekëve praktika në disa vende të rajonit është si vijon: 

 

Romania (me 20 milion banorë): Dhoma E Mjekëve, Rumani, në vitin 2014 shqyrtoi 164 ankesa. 

Nga këto mjekët u dënuan në 33 raste. Në 30 raste mjekët u dënuan me vërejtje, në 1 rast me 

gjobë dhe në 2 raste me pezullim të përkohshëm të liçencës.  Në vitin 2013 Dhoma e Mjekëve 
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shqyrtoi 169 ankesa, nga të cilat 24 raste u dënuan me vërejtje kurse 5 raste me pezullim të 

përkohshëm të liçencës. 

Hungari (me 10 milion banorë): Në Hungari dhe Finlandë krahas Urdhrit të Mjekëve ekzistojnë 

dhe përfaqësuesit e pacientëve pranë spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Përfaqësuesi i pacientit 

merr ankesat e pacientëve ndaj shërbyesve shëndetësorë, i informon pacientët mbi të drejtat e tyre 

si dhe i ndihmon në përpilimin e ankesave zyrtare. Hungaria ka 110 përfaqësues pacienti, dhe në 

vitin 2013, tek këta u adresuan 5000 ankesa pacientësh
2122

. Hungaria ka një popullsi prej 10 

milion banorësh. Finlanda, me 5 milion banorë, ka 2000 përfaqësues pacientësh. 

Bullgaria (me 7 milion banorë): Fondi Kombëtar i Sigurimit Shëndetësor ka një portal ku 

pacientët mund të ankohen. Nëse ankesa është e argumentuar, spitali nuk paguhet nga fondi i 

sigurimit. Bullgaria ka një Agjenci Mjekësore të Auditit (autoritet publik) e cila pranon ankesa 

për shkelje të të drejtave të pacientëve dhe për korrupsion në shëndetësi. Gjatë vitit 2014, kjo 

agjenci pati mbi 500 ankesa pacientësh  ndaj stafit mjekësor dhe ndaj spitaleve. Në vitin 2012 

Agjencia pati 539 ankesa, nga të cilat 44% janë për cilësinë e dobët të shërbimit, 22.6% janë për 

shkelje etike, 16% për shkelje të të drejtave të pacientëve dhe 14% për pagesa të parregullta. Ndër 

ankesat kryesore figurojnë vonesa në shërbimin e urgjencës me ambulanca (sidomos në qytetet e 

mëdhaja), si dhe mos-sqarimi i pacientëve mbi trajtimet dhe rreziqet e tyre. Ankesat në Agjenci 

vijnë nga individë, nga OJF të pacientëve, nga Ombudsmani etj
23

. Në vitin 2012 Agjencia kreu 

340 inspektime në spitale, në klinikat e shërbimit parësor dhe në klinika dentare. Agjencia ka 50 

punonjës. 

Në krahasim me vendet e sipërpërmendura aktiviteti i Urdhrit të Mjekëve në Shqipëri duket të jetë 

i vakët, qoftë në numrin e ankesave, qoftë në masat administrative.  

                                                 
21

Betegjogok érvényesítése a gyakorlatban, dr. Fábián Titusz (Artikull: “Realizimi i të drejtave të pacientëve në 

praktikë”, Dr. Fabian Titus) 

http://www.szoszolo.hu/06tanulmanyaink/230514.bjogok_erv_gyak.htm 
22Betegjogok gyakorlása, Dr. Petkó Mihály (Artikull: “Implementimi i të drejtave të pacientit”, 

Dr. Petko Mihaj 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2013/betegjogok_gyakorlasa/ 

23
http://www.eama.bg/images/Dokladi/KRATAK DOKLAD_WEB.pdf 

http://www.szoszolo.hu/06tanulmanyaink/230514.bjogok_erv_gyak.htm
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2013/betegjogok_gyakorlasa/
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Masat administrative të marra, sipas informacionit të deritanishëm që kemi, janë vetëm vërejtje 

me shkrim.  

Urdhri i Infermierëve në vitin 2015 ka vendosur 172 masa disiplinore ndaj anëtarëve të vet 

(~14,000 anëtarë), ndër to 500,000 lek gjoba, pra ka qenë shumë më aktiv se Urdhri i Mjekëve.  

Për realizimin e kesaj detyre Urdhrit të Mjekëve nuk i mungojnë fondet. Urdhri ka mbi 6000 

anëtarë (rajoni i Tiranës ka 3900 anëtarë) të regjistruar. Çdo mjek duhet të paguajë pagesë liçence 

~15,000 lek të reja kur regjistrohet për herë të parë si dhe kuotë vjetore anëtarësimi.  

 

Transparenca në punën e Urdhrit të Mjekëve  

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.  

Mos-publikimi i masave administrative të marra ndaj mjekëve  

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

marrë këto masa. Sipas Kodit të Proçedurave Administrative (ligj. nr. 44/2015) i cili aplikohet dhe 

për aktet administrative të Urdhrit të Mjekëve, administrate publike funksionon sipas parimit të 

transparencës dhe informimit (neni 5 dhe 6). Sipas parimit të informimit “çdo person ka të drejtë 

të kërkojë informacion publik, që ka të bëjë me veprimtarinë e organit publik, pa qenë i detyruar 

të shpjegojë motivet, në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon të drejtën e informimit.” 

Publikimi i emrave të mjekëve të disiplinuar dhe të masave disiplinore do të ndihmonte luftën 

kundër korrupsionit. Në SHBA psh. 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. Në SHBA (315 mil banorë) në vit merren masa disiplinore 

ndaj mbi 4000 mjekëve (në proporcion popullsie është si të merreshin në Shqipëri çdo vit 38 masa 

disiplinore), ku rreth 1/3 e dënimeve është vërejtje me shkrim, pjesa tjetër gjoba, pezullim liçence, 

kufizim liçence etj.   
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Rekomandim: 

 Urdhri i Mjekëve të ndryshojë statutin ku të përcaktojë bërjen publike të databazit me 

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

 

Mos-respektimi i ligjit “Për të drejtën e informimit” 

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 kenë një program transparence dhe duhet të 

bëjë publike në faqen e vetë, ndër të tjera, informacionet si vijon: 

“c) informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën 

postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të 

vendimit përkatës;  

ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e 

koordinatorit për të drejtën e informimit;  

d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për 

deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të 

procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit 

publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;  

dh) mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet 

strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe 

dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;  

e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e 

kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik 

vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga 

subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e 

shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara; 

i) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;” 
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Sa është buxheti i Urdhrit të Mjekëve, kuotat e anëtarësimit, pagesat për liçencën e mjekut? Këto 

si dhe treguesit e performancës së Urdhrit të Mjekëve, raportet vjetore për zbatimin e buxhetit 

mungojnë si informacion nga faqja zyrtare e Urdhrit të Mjekëve.  

Rekomandim: 

 Urdhri i Mjekëve të zbatojë Ligjin për të Drejtën e Informimit, dhe të bëjë transparent 

aktivitetin, buxhetin e vet e gjithë informacionin e kërkuar nga ky ligj, në faqen e tij 

elektronike;  

 

Auditimi i Urdhrit të Mjekëve 

Në ligjin për Urdhrin e Mjekëve nuk parashikohet asnjë organ shtetëror (përveç gjykatave) i cili të 

kontrollojë ligjshmërinë e punës së Urdhrit. Kontrolli i ligjshmërisë mund të verifikojë rastet kur 

Urdhri i Mjekëve nuk merr masa administrative ndaj mjekëve shkelës të Kodit të Etikës.  

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditon institucionet publike 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, por do të ndihmonte që detyrat e Urdhrit të Mjekëve të realizohen në 

përputhje me aktet ligjore dhe nën-ligjore, me statutin, dhe rregulloret e aprovuara prej tij, si dhe 

të realizohen me efektivitet dhe efiçencë. Sipas Ligjit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr.154/2014, 

neni 10, pika 1.f), entet publike auditohen nga KLSH vetëm për fondet që iu akordohen nga 

Buxheti i Shtetit. 

Kuotat e anëtarësisë në Urdhrin e Mjekëve janë të detyrueshme për tu paguar nga çdo mjek që 

ushtron profesionin, prandaj këto kuota funksionojnë si taksa. Këto taksa vendosen, mblidhen dhe 

përdoren pa transparencë. Njësoj funksionon dhe Urdhri i Farmacistëve. Në një intervistë, në 

dhjetor 2014, presidentja e Urdhrit të Farmacistëve, Znj. Diana Toma, refuzon të tregojë sa është 

kuota e anëtarësimit në urdhër duke thënë: “Këto nuk i themi, nuk i bëjmë publike. Edhe Urdhri i 

Mjekëve nuk i publikon.”
24

 

                                                 
24

 Urdhri I farmacistit: 2500 farmacistë kuotë të detyrueshme vjetore 
http://www.farmacist33.al/cont/shendetesi/lajm/28588/urdhri-farmacistit-farmaciste-kuote-detyrueshme-
vjetore.aspx#.VvU8VNIrK1s  

http://www.farmacist33.al/cont/shendetesi/lajm/28588/urdhri-farmacistit-farmaciste-kuote-detyrueshme-vjetore.aspx#.VvU8VNIrK1s
http://www.farmacist33.al/cont/shendetesi/lajm/28588/urdhri-farmacistit-farmaciste-kuote-detyrueshme-vjetore.aspx#.VvU8VNIrK1s
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Identifikuam disa vende të huaja ku Urdhrat e Mjekëve auditohen nga organe më të larta 

shtetërore, si psh.: 

 Në Britaninë e Madhe ekziston një autoritet i posaçëm (Professional Standards Authority)
25

 

për ti audituar dhe për të kontrolluar masat disiplinore të urdhrave profesionalë, përfshirë 

urdhrin e mjekëve. Kur masat disiplinore shkelin statutin, kodin e etikës, autoriteti hedh 

urdhrin në gjyq. Autoriteti kryen auditime të përgjithshme në vite të caktuara, ku merr në 

shqyrtim gjithë vendimet administrative të urdhrave dhe i kontrollon per ligjshmërinë.  

 Në ligjin hungarez
26

 Ministria e Shëndetësisë ka të drejtë të kontrollojë ligjshmërinë e 

statutit, të rregulloreve dhe të vendimeve administrative të urdhrit te mjekeve dhe kur i gjen 

të paligjshme (psh. mjeku shpallet pa faj, megjithe provat e kundërta), ka të drejte ta 

kundërshtojë në gjykatë vendimin.  

 Në ligjin e Karolinës së Veriut, SHBA, State Auditor (organ I ngjashëm me Kontrollin e 

Lartë të Shtetit) bën kontroll ligjshmërie të urdhrit të mjekeve (www.ncauditor.net).  

 

Masë që mund të merret në konsideratë:  

 Duke pasur Urdhri i Mjekut një funksion publik, që ushtrohet me fonde të siguruara nga 

pagesa të detyrueshme, ky organ duhet ti nënshtrohet auditimit nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit për të siguruar që funksionimi i tij është në përputhje me ligjin, efektiv dhe efiçent. 

Rekomandojmë të amendohet ligji 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.  

8 Roli i spitaleve dhe qendrave shëndetësore në luftën kundër korrupsionit   

Gjatë realizimit të projektit tonë pati një rast publik denoncimi korrupsioni ndaj një infermiereje 

në QSUT, Shërbimin Infektiv. Pacientja bëri ankesë me shkrim dhe për rastin u mbajt një 

mbledhje në Shërbimin Infektiv. Pas mbledhjes Shefi i Shërbimit kërkoi nga Drejtoria e QSUT-së 

marrjen e masave disiplinore. Infermierja u pushua nga puna. Megjithë kërkesën tonë për dhënie 

informacioni për rastin në fjalë, QSUT nuk reagoi. Pas ankesës sonë tek Komisioneri Për të 

Drejtën e Informimit, informacioni na u dha. Pavarësisht denoncimit publik ndaj infermieres, 

Urdhri i Infermierëve nuk kishte marrë disiplinore ndaj saj, sepse nuk kishte dokumentacion 

                                                 
25

 https://www.professionalstandards.org.uk/  
26

 Hungari, Ligj nr. XCVII, viti 2006, “Mbi urdhrat që funksionojnë në fushën e shëndetit publik”, neni 27: 

http://www.mok.hu/info.aspx?SP=15   

https://www.professionalstandards.org.uk/
http://www.ncauditor.net/
https://www.professionalstandards.org.uk/
http://www.mok.hu/info.aspx?SP=15
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mbështetës për marrjen e masave disiplinore. Pacientja, Shërbimi Infektiv dhe QSUT nuk ia dha 

dokumentacionin mbështetës (denoncimin me shkrim, procesverbalin e mbledhjes etj.). Pas 

sigurimit të dokumentacionit nga Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare dhe dorëzimit të 

tij tek Urdhri i Infermierëve, ky i fundit mori masën disiplinore të gjobës ndaj infermieres. 

Ndryshe nga masa disiplinore e spitalit, masat disiplinore të marra nga Urdhri i Infermierëve, apo 

Urdhri i Mjekëve, kanë ndikim afatgjatë në karrierën e profesionistit, për cilindo subjekt të punojë 

ky.  

Ky rast tregon se si fshehja e informacionit ndihmon mos-ndëshkimin e stafit mjekësor të 

korruptuar.  

Rekomandime : 

 Të shtohet transparenca e funksionimit të spitaleve publike dhe qendrave shëndetësore.  

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 të padukshëm të saj, vështirësisht 

të gjetshëm nga pacientët dhe familjarët. Rekomandojmë që emri, adresa e koordinatorit të 

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. 

9 Stimulimi financiar i stafit mjekësor   
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Sipas teorisë së motivimit të dy-faktorëve nga Herzberg, një element që ndikon në perfomancën e 

stafit mjeksor në punë është kënaqësia ndaj pagesës që marrin në vendin e punës. 
27

.  Sipas 

principeve të motivimit të punonjësve
28

 lekët janë shpërblimi më i mire.  

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. Kur pagat 

zyrtare nuk përputhen me këto pritshmëri të stafit mjekësor, pasoja është korrupsioni.  

Mënyra e përcaktimit të pagës për sektorin shëndetësor si pjesë e sektorit publik bëhet përmes 

vendimit përkatës të Qeverise, në zbatim edhe të politikave sociale të saj. Bazuar në vendimin e 

Qeverisë, Këshilli Administrativ i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore të Detyrueshme merr 

vendim për aplikimin e rritjes së rrogës bazuar në vendimin e Qeverisë dhe fondeve në 

dispozicion. Kjo mënyrë e përcaktimit të pagave në manyrë të centralizuar dhe pagesë fikse, nuk i 

jep rol institucionit që punëson mjekun të negociojë dhe ofrojë pagesë bazuar në formimin, 

kapacitetin profesional dhe aftësinë që ka individi. Kjo do të krijonte mundësinë që personeli 

shëndetësor të paguhet për cfarë di të bëjë dhe jo për të shkuar në punë. 

Një prej principeve të motivimit të punonjësve është “shpërble performancën"
29

. Mënyra më e 

mirë për inkurajimin e rritjes së performancës është të shpërblesh individët për performancën e 

tyre ose të lidhësh çdo shpërblim tjetër që ata marrin me arritjen e qëllimeve të organizatës. Sot 

asnjë institucion shëndetësor në vend, si në kujdesin shëndetësor parësor (qendrat shëndetësore) 

ashtu edhe në kujdesin shëndetësor të specializuar (spitalet), nuk ka në kontratat e tyre asnjë 

element motivimi apo shpërblimi për performancë.
30

 

Grafik: Ecuria e pagës mesatare bruto për mjek/infermiere në kujdesin shëndetësor parësor 

2005 - 2013 

                                                 
27

 Herzberg, Frederick (1959), The Motivation to Work 
28

 De Cenzo ad, Robbins ps. Human Resource Management. 6
th

 edition New York: John Wiley&Sons Inc. 1999 
29

 De Cenzo ad, Robbins ps. Human Resource Management. 6
th

 edition New York: John Wiley&Sons inc. 1999 
30

 Kontratat e financimit fsdksh – qendra shëndetësore, fsdksh - spitale 
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Shënim : Të dhënat janë nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor 2014 

Tabel: Pagat e personelit shëndetësor 2005 – 2014 

 

Mjeku 

familjes 

Mjeku 

specialist 

Infermieret 

paresor 

2005 36933 22683 15044 

2006 39888 29904 19942 

2007 44123 36389 24517 

2008 48517 41817 28125 

2009 54119 47000 30100 

2010 57299 53070 31906 

2011 59658 55500 34000 

2012 61935 58098 35618 

2013 63793 NA 37000 
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2014 63793 NA 37000 

 

Sic shikohet në Grafik rroga mesatare është rritur si për infermieret dhe për mjekët gjatë 

periudhës 2005-2013. Duhet theksuar që gjatë vitit 2014 dhe 2015 nuk është kryer asnjë rritje 

rroge, as edhe indeksim të inflacionit në këtë sektor.  

Ndërkohë, është e njëjta situatë e pagës për mjekët specialistë në spitale. 

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. 

Megjithëse pagat janë rritur, përsëri ato mbeten më të ulëta se të shumë profesioneve të tjera. 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 paguhen më mirë se mjeku. Në tabelën më poshtë po japim 

pagën e referencës së profesioneve që punojnë në Tiranë, dhe që është më e lartë se paga mesatare 

e mjekëve:  

Profesioni  Paga e referencës  

Programues IT  88,800 

Vlerësues pasurie  73,800 

Avokat 73,800 

Noter 73,800 

Ekspert kontabël i regjistruar  73,800 

Arkitekt  73,800 

Inxhinjer  73,800 

Agronom  62,600 

Përkthyes 62,600 

Veteriner 62,600 

Fizioterapist  66,100 
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Dentist  73,000 

Mjek i përgjithshëm  65,000 

Mjek i specializuar  73,000  

 

Gjithashtu, paga e një gjyqtari të shkallës së pare është ~100,000 lek
31

.  

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

profesionet, pagesa është ndër më të ulëtat.  

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 kryesore 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%.
32

 

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

ndërkombëtarë (Int$)
33

, ndërkohë paga mesatare vjetore e mjekut mjekut specialist në Tiranë, 

është 14,548 dollarë ndërkombëtarë-Int$
34

, ose sa 1.45 e GDP-së për frymë.  

Si vlerësohet puna e mjekut në vendet e tjera të botës? Në tabelën më poshtë tregohet se sa është 

paga e mjekut specialist dhe mjekut të familes, në krahasim me GDP-në për frymë të atij vendi të 

shprehur në dollarë ndërkombëtarë (Int$)
35

:  

                                                 
31

 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 
32

 Arsyet e migrimit të personeli shëndetësor në Shqipër, G.Koduzi, A. Kongjonaj, 2014 
33

 Lista e vendeve sipas GDP-së për frymë: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita 
34

Kurset e këmbimit mes dollarit ndërkombëtar dhe lekut shqiptar: http://www.who.int/choice/costs/ppp/en/ 
35

 Pagat e mjekëve nëpër botë: http://journal.practicelink.com/vital-stats/physician-compensation-worldwide/ 
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Në asnjë nga vendet e përmendura nuk është paga e mjekut kaq e ulët në krahasim me GDP-në 

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

nuk e vlerësojmë punën e mjekut.  
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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.  

Në fillim të vitit 2014 Qeveria dhe Ministria inicioi një fushatë kundër korrupsionit në përgjithësi, 

duke hapur edhe një faqe në internet www.stopkorrupsionit.al. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë 

ndërmorri një fushatë kundër korrupsionit të vogël (bakshisheve) që personeli shëndetësor merr 

apo kërkon ndaj pacientëve. Kjo fushatë me qëllim luftën ndaj korrupsionit dhe përmirësimit të 

kujdesit shëndetësor pati efekt negativ në motivimin e doktorëve për të punuar. Emigrimi i 

doktorëve është trajtuar si problem në media dhe tregon se fenomeni është i përhapur. 

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 (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. 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. 

Kthimi i spitaleve në institucione të vetëmenaxhuara 

Me qëllim reformimin e mënyrës së pagesës së mjekëve në spitale, është e nevojshme reformimi i 

funksionimit, menaxhimit dhe financimit të tyre. Procesi duhet të nisë me funksionimin e spitalit 

si ndërmarrje, e vetëmenaxhuar, vetëfinancuar, dhe me status publik. Ky hap do ti mundësojë 

http://www.stopkorrupsionit.al/


49 

 

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 (kontratë e personalizuar). 

Por, tendenca 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. Gjithashtu, reforma e realizuar në vitin 2008, nuk mundi të replikonte 

modelin e spitalit të Durrësit, me qëllim ngritjen e Bordeve spitalore dhe rritjen e autonomisë së 

menaxhimit të tyre.  

Rekomandim  

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

edhe nëpër qendrat shëndetësore. 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). 

b. Ndryshimit të mënyrës së menaxhimit të spitaleve duke i kthyer në institucione të 

vetëmenaxhuara në bazë të parimit “spitali ndërmarrje”, cfarë do të bënte të interesuar 

të gjithë personelin shëndetësor për të rritur kënaqësinë e pacientit, duke ofruar një 

shërbim shëndetësor sa më cilësor dhe pa kërkuar ryshfete apo pagesa informale nga 

personat që kërkojnë kujdes shëndetësor. 

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

aktivitet. Kjo 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. 

 

10 Përmbledhje e rekomandimeve 

 

Nga gjetjet e studimit dhe krahasimi i tyre me studime të ngjashme të mëparshme në vend dhe  

rajon, masat që rekomandohen të cilat mund të përmirësojnë situatën, janë si më poshte: 
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1. Ndryshimit të mënyrës së menaxhimit të spitaleve duke i kthyer në institucione të 

vetëmenaxhuara në bazë të parimit “spitali ndërmarrje”, cfarë do të bënte të interesuar 

të gjithë personelin shëndetësor për të rritur kënaqësinë e pacientit, duke ofruar një 

shërbim shëndetësor sa më cilësor dhe pa kërkuar ryshfete apo pagesa informale nga 

personat që kërkojnë kujdes shëndetësor.  

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

aktivitet. Kjo 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. 

3. Rritja e transparencës në dhënien e kujdesit shëndetësor duke bërë publike listën e 

pritjes për shërbime të ndryshme,  

4. Ulja e vuajtjeve të pacientëve apo familjarëve të tyre, si dhe reduktimit të pagesave 

informale për zënien e radhës përmes prenotimit on-line të vizitës; 

5. Një menaxhim logjistik efikas përmes ngritjes së një Sistemi të Menaxhimit të 

Pacientit, i cili 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. 

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

edhe nëpër qendrat shëndetësore, 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). 

7. 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.  

8. 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.  

9. Të ndryshohet Kodi i Proçedurës Penale për të lejuar përdorimin e përgjimeve private 

në ambjente publike si provë.  



51 

 

10. Urdhri i Mjekëve duhet të zbatojë Ligjin për të Drejtën e Informimit, dhe të bëjë 

transparent aktivitetin, buxhetin e vet e gjithë informacionin e kërkuar nga ky ligj, në 

faqen e tij elektronike; 

11. Urdhri i Mjekëve të ndryshojë statutin ku të përcaktojë bërjen publike të databazit me 

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

12. Të shtohet transparenca e funksionimit të spitaleve publike dhe qendrave shëndetësore.  

Emri, adresa e koordinatorit të 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. 

 

 

Masa që mund të merren në konsideratë: 

1. Të amendohet ligji 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.  

2. 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 

Ministrit të Financave Indian, në një studim “Përse në disa raste, dhënia e rryshfetit duhet 

konsideruar si e ligjshme”
36

. 

3. Legalizimi, me kushte, i korrupsionit aktiv dhe pasiv:  

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

rumun ka propozuar që korrupsioni të legalizohet
37

, por me 3 kushte: i) doktori nuk duhet 

                                                 
36

 “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 

37
 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
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ta kërkojë rryshfetin; ii) rryshfeti duhet të jepet pasi shërbimi është kryer; iii) rryshfeti 

duhet të deklarohet nga doktori dhe të paguhen tatimet mbi të.  
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12 Anekset  

12.1 Pyetsori 

  Pyetësori Nr. _____ 

                                         

PYETËSOR 

Forma e miratimit 

 

Unë jam _____________________ dhe e kryej këtë intervistë në emër të Shoqatës Kombëtare për Shërbime 

Komunitare e cila ka fituar nga Ambasada Amerikane një projekt për luftën kundër korrupsionit. Me anë të 

kësaj interviste kemi si qëllim që të mesojmë nga qytetarët në lidhje me cilësinë e kujdesit dhe fenomeneve 

korruptive në Qendren shendetesore (QSH) / Spitalin ku ju ose i afërmi juaj kurohet, me qëllimin e vetëm të 

përmirësimit të cilësisë së këtij shërbimi. 

 

Ky  pyetësor është anonim, konfidencial dhe informacioni do të përdoret vetëm nga  Shoqata për qëllimin e 

projektit.   * Rrethoni numrin që i korrespondon përgjigjes së pacientit ose të afërmit të tij. Aty ku nuk 

përgjigjet hiqni vizë sipër.  

 

A pranoni të intervistoheni?   1- Po   2- Jo 

 

1. Qendra Shendetesore / Spitali        ___________________         

2. Çfarë e keni pacientin:    ___________________                                                                      

 

3. Gjinia e pacientit:     . Mashkull    Femër 

4. Mosha e pacientit:                      <20 vjec             20-40      41-60              > 60 

 

5. Çfarë sëmundje ka pacienti:  ______________________ 
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6. Sa kohë është i sëmurë pacienti?      ________________________ 

 

7. Si është sjellë mjeku i QSh / spitalit gjatë vizitave? 

 

Keq       Çka     Mirë     Shumë mire 

 

8. Si është sjellë personeli infermieror me ju apo pacientin? 

 

Keq      Çka    Mirë    Shumë mire      

 

9. Ju ka orientuar mjeku i QSh /spitalit për farmacinë ku duhet të merrni barnat për mjekim për këtë 

sëmundje? 

 

Po   Jo 

 

10. Ju ka orientuar mjeku i QSh /spitalit në klinikë private për këtë sëmundje? 

 

Po   Jo 

 

11. Ju ka kërkuar  mjeku i QSh / spitalit/infermierja bakshish për të trajtuar këtë sëmundje ? 

 

Jo  

 Po, më kërkoi ______lek, i) përpara vizitës, ii)- pas vizitës, iii)Kur ___________ 
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12. A ju ka kërkuar mjeku, infermierja bakshish për operacionin? 

 

Nuk kam bërë/nuk do bëj operacion     Jo    Po, dhe më kërkoi_______lek.     

 

13. I keni ofruar bakshish mjekut/infermieres së  QSh /spitalit, pa jua kërkuar, në vizitat që keni bërë për 

këtë sëmundje? 

 

Po, i ofrova _________lek  dhe  i) e pranoi, ii) nuk e pranoi;                

Jo,          

 

 

14. I keni ofruar bakshish mjekut të spitalit, apo infermieres, pa jua kërkuar, për operacionin për të cilin 

keni ardhur? 

Nuk kam bërë/nuk do bëj operacion 

Jo,           

Po     dhe  i) e pranoi, ii) nuk e pranoi      

Nëse po, sa ________________  

 

15. Gjatë trajtimit tuaj/të afërmit tuaj për këtë sëmundje keni dëgjuar pacientë të tjerë/të afërm pacientësh 

ti kenë dhënë bakshish mjekut/infermieres së spitalit?  

 

Po,     dhe kanë dhënë __________ 

Jo 
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16. Keni ndonjë vërejtje për shërbimin në QSh / spital?  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Nëse dëshironi të çoni ankesë zyrtare për shërbimin, ju ofrojmë asistencë ligjore falas dhe mund të na 

telefononi në nr.: 0665703714, ku ju përgjigjet Av. Rita Strakosha.  

 

Ju faleminderit për kohën që na kushtuat!     Tiranë më __/___/2015 
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12.2 Lista e institucioneve shëndetësore ku u kryen intervistat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitali / Qendra shëndetësore 

Semundjet e brendshme QSUT 

Materniteti "Nena Geraldine" 

Materniteti "Koco Glozheni" 

Spitali i traumes 

Spitali "Shefqet Ndroqi 

Neurologjia 

Kirurgjia 

Infektivi 

Pediatria 

Onkologjiku 

Urgjenca QSUT 

QSUT 

Plastika 

Okulistika 

QSH 1 

QSh 2 

QSh 3 

QSh 4 

QSh 5 

QSh 6 

QSh 7 

QSh 8 

QSh 9 

QSh 10 

QShS 1 

QShS 2 

QShS 3 

QShS Dispanceri 

Instituti Shendetit Publik 
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Aneksi: Grafiqet  

Grafiku nr. 1: Shpërndarja e personave të intervistuar sipas nivelit të shërbimit ( parësor vs 

spitalor) 

 

Grafiku nr.2: Struktura e personave të intervistuar sipas grup-moshës 
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Grafiku nr.3 : Struktura e personave të intervistuar në spitale sipas grup-moshës. 

 

Grafiku nr. 4: Struktura e personave të intervistuar në qendrat shëndetesore  

 

 

Grafiku nr. 5: Shpërndarja e personave të intervistuar sipas gjinisë 
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Grafiku nr. 6: Lidhja e personit të intervistuar me pacientin 

 

 

 

 

Grafiku nr. 7 : Lidhja e personit të intervistuar në spital me pacientin  
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Grafiku nr. 8: Lidhja e personit të intervistuar në qendrën shëndetësore me pacientin 

 

 

 

Grafiku nr. 9: Arsyeja për të cilën është paraqitur pacienti 
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Grafiku nr. 10: Si është sjellë Mjeku apo infermierja gjatë vizitës. 

 

  

 

Grafiku nr. 11 : Orientimi i farmacisë se ku duhet të blejë ilacet nga ana e mjekut 
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Grafiku nr. 12: Orientimi i pacientëve drejt klinikave private nga mjeku 

 

 

Grafiku nr. 13: Kërkimi i bakshishit nga ana e personelit shëndetësor për dhënien e kujdesit 

përkatës 
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Grafiku nr. 14: Koha e kërkimit të bakshishit nga ana e personelit shëndetësor  

 

 

Grafiku nr. 15 : Ofrimi i bakshishit sipas sektorëve ( spitalor / parësor) 

 

  

 

Grafiku nr. 16: Pranimi i bakshishit nga personeli shëndetësor 
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Grafiku nr. 17 : Pranimi i bakshishit sipas sektorit ( spitalor / parësor) 
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