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Aktivitetet kryhen në kuadër të projektit ‘’Përmirësimi i strukturës së shërbimit të patronazhit“, 

të cilin e zbaton Qendra e Menaxhimit të Ndryshimeve, si pjesë e programit më të gjerë “Zbutja 

e efekteve të COVID-19 mbi jetën e fëmijëve dhe prindërve në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi“, i 

cili zbatohet me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e UNICEF-it. 

Qëndrimet e dhëna në dokument nuk shprehin mendimin zyrtar të Bashkimit Evropian dhe 

UNICEF-it.  
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HYRJE   
 

 

Analiza funksionale (në tekstin e metejmë  AF) e cila zbatohet në institucionet e sektorit 

publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka për qëllim të mundësojë përfitime të shumta 

për institucionet në të cilat zbatohet. Disa nga përfitimet më të rëndësishme të procesit të 

zbatimit të analizës funksionale janë: përcaktimi i organizimit dhe sistematizimit përkatës të 

vendeve të punës në institucione, që janë të rëndësishme për realizimin e kompetencave dhe 

prioriteteve strategjike; përmirësimi i efektivitetit të institucionit; reduktimi ose zgjerimi i 

vëllimit dhe madhësisë së institucionit; vlerësimi i burimeve hapësinore, financiare dhe 

njerëzore; eliminimi i funksioneve joqenësore; balancimi i vendosjes strukturore me funksionet 

që kryejnë, si dhe mundësimi i procesit të krijimit të kulturës organizative. 

Korniza ligjore për zbatimin e analizës funksionale është dhënë në nenin 17 të Ligjit për 

të punësuarit në sektorin publik dhe në nenin 23 të rregullores për përmbajtjen dhe mënyrën e 

përgatitjes së organizimit të brendshëm dhe sistematizimit të vendeve të punës, si dhe nga 

përmbajtja e analizës funksionale të institucioneve të sektorit publik.  

 

 

              QËLLIMI DHE VËLLIMI I ANALIZËS FUNKSIONALE 

 

 

Qëllimi i procesit të zbatimit të analizës funksionale të veprimtarisë së patronazhit 

polivalent, i cili organizohet në kuadër të Shtëpisë së Shëndetit – Shkup (në tekstin e mëtejmë 

patronazhi polivalent) është: 

− t’i identifikojë sfidat nga aspekti organizativ dhe funksional, të cilat e pengojnë 

realizimin e kompetencave dhe detyrave, por edhe ato të parashikuara me dokumentet 

strategjike, dhe 
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− të propozohen masa konkrete për përmirësimin e përmbushjes së qëllimeve dhe 

detyrave, në drejtim të realizimit të rezultateve të pritura.  

Analiza funksionale që zbatohet në patronazhin polivalent ka për qëllim të japë një 

pasqyrë reale dhe të plotë të gatishmërisë në afat të shkurtër dhe të gjatë për të zbatuar 

prioritetet e tij dhe për të bërë përmirësime eventuale në kryerjen e funksioneve të tij 

themelore. Përveç kësaj, nga aspekti organizativ, kjo analizë funksionale ka për qëllim të bëjë 

vlerësimin e burimeve njerëzore të domosdoshme që janë të nevojshme për kryerjen efikase të 

kompetencave. 

Për zbatimin e kësaj analize funksionale është përdorur metodologjia për zbatimin e 

analizës funksionale në institucionet e sektorit publik1. Në këtë drejtim, hapat e ndërmarrë në 

procesin e zbatimit të analizës funksionale në përputhje me metodologjinë e sipërpërmendur, 

janë këto: përkufizimi i kornizës për zbatimin e analizës funksionale, takime dhe workshop-e të 

mbajtura me të punësuarit e patronazhit polivalent, mbledhja dhe analiza e rregulloreve 

relevante dhe dokumenteve të tjera që përkufizojnë punën dhe kompentencat e patronazhit 

polivalent, mbledhja dhe analiza e të dhënave për vëllimin e planifikuar dhe natyrën e punës, 

analiza e të dhënave në përputhje me kriteret dhe nënkriteret e metodologjisë, si dhe hartimi i 

raportit me gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e efikasitetit dhe zhvillimit të 

patronazhit polivalent. 

Kjo analizë funksionale zbatohet në përputhje me nenin 17 paragrafi 5, të Ligjit për të 

punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.27/14, 199/14, 

27/16, 35/18, 198/18 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 143/19 dhe 

14/2020).  

Është shumë e rëndësishme të theksohet se kjo analizë funksionale nuk zbatohet në të 

gjithë institucionin; në këtë rast zbatohet në patronazhin polivalent në kuadër të institucionit 

Shtëpia e Shëndetit – Shkup. Rezultatet e analizës funksionale të zbatuar në patronazhin 

polivalent në kuadër të Shtëpisë së Shëndetit – Shkup do të përdoren ekskluzivisht për nevojat 

e tij dhe do të shërbejnë për akordimin e strukturës me masat dhe aktivitetet e parashikuara 

për realizimin e prioriteteve të tij strategjike, si dhe për planifikimin përkatës të burimeve të 

ardhshme në drejtim të punës efikase dhe efektive dhe të arritjes së rezultateve të pritura.  

 

 

 

  
 

1Ndodhet në: https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/metodologija_mk_za_web.pdf 
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2. FUNKSIONET DHE KOMPETENCAT  
E  ISHP SHSH SHKUP 

 

   

Institucioni i Shëndetit Publik Shtëpia e Shëndetit Shkup është institucion i cili kryen 

veprimtari me interes publik, përkatësisht, veprimtaria e tij themelore është sigurimi i 

shërbimeve shëndetësore për pacientët. Statusi, veprimtaria dhe kompetencat e Shtëpisë së 

Shëndetit janë përcaktuar në Ligjin për mbrojtjen shëndetësore. Veprimtarinë e saj si 

institucion shëndetësor Shtëpia e Shëndetit e kryen në bazë të Ligjit për mbrojtjen 

shëndetësore. Në statutin e institucionit, i cili është sjellë në vitin 2016, janë rregulluar në 

mënyrë të hollësishme kompetencat e përcaktuara me ligj të këtij institucioni shëndetësor 

publik.  

ISHP SHSH Shkup është themeluar nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 

ka statusin e personit juridik, i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë. 

Në përputhje me dispozitat e statutit, ISHP Shtëpia e Shëndetit Shkup kryen një spektër të 

gjerë kompetencash dhe siguron shërbime shëndetësore me karaktere të ndryshme. Mes 

tjerash, ky institucion siguron: mbrojtje shëndetësore parësore të fëmijëve parashkollorë dhe 

shkollorë, ndihmë mjekësore urgjente, mbrojtje stomatologjike të fëmijëve deri 14 vjeç, 

patronazh polivalent, ilaçe dhe materialeve mjekësore ndihmëse. Përveç kësaj, institucioni 

siguron dhe mbrojtje shëndetësore specialistike-konsultative nga më shumë fusha: mjekësi 

interne, ortopedi, otorinolaringologji, neurologji etj. 

 

            2.1 Specifikat e punës së patronazhit polivalent 
 

  

 Në përputhje me Ligjin për mbrojtjen shëndetësore, patronazhi polivalent është 

veprimtari e cila kryhet në kuadër të mbrojtjes shëndetësore parësore ose preventive brenda 

Shtëpisë së Shëndetit. Atë e kryejnë infermieret patronazhiste polivalente.  

Përveç me Ligjin për mbrojtjen shëndetësore, puna e patronazhit polivalent rregullohet 

edhe me rregulloren për formën dhe përmbajtjen e formularëve si dhe mënyrën e plotësimit, 

2 
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mbajtjes, përpunimit dhe ruajtjes së evidencës përmbledhëse e cila duhet për ndjekjen e punës 

së mbrojtjes shëndetësore patronazhiste polivalente. Kjo rregullore përcakton formën dhe 

përmbajtjen e formularëve dhe mënyrën e përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave 

përmbledhëse që duhen për ndjekjen e punës se patronazhit polivalent për vizitën e 

shtatzënave, lehonave dhe foshnjave. 

Rregullorja përcakton që evidenca të mbahet në formë elektronike në përputhje me 

Ligjin për evidencat në fushën e mjekësisë përmes Sistemit Kombëtar për Evidencën Elektronike 

në Shëndetësi. Plotësimin në tërësi të të dhënave e kryen vetë infermierja patronazhiste gjatë 

vizitës në shtëpinë e pacientit. E gjithë evidenca ka për qëllim përmirësimin e shërbimeve 

shëndetësore dhe pasjen në dispozicion të plotë të gjendjes shëndetësore të qytetarëve te 

mjekët e tyre të familjes, pra te mjekët që kanë zgjedhur për të ndjekur gjendjen e tyre 

shëndetësore. Në dispozitat kalimtare dhe përfundimtare të kësaj rregulloreje parashikohet 

zbatimi i neneve 4, 5 dhe 6 (me të cilat rregullohet plotësimi i të dhënave) të nisë të zbatohet 

që nga dita e përmbushjes së kushteve teknike, po jo më vonë se data 1 janar 2021,  dhe deri 

atëherë do të mbahet në formë të shkruar (në letër) ose në baza të tjera elektronike të 

dhënash.  

Programi për mbrojtjen shëndetësore aktive të nënave në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut për 2021, i cili është sjellë në drejtim të parandalimit dhe zvogëlimit të morbiditetit dhe 

mortalitetit të nënave dhe të të porsalindurve përmes qasjes së integruar për avancimin e 

shëndetit të nënave dhe të të porsalindurve, parashikon masa për planifikimin e familjes, 

mbrojtjen prenatale dhe mbrojtjen shëndetësore gjatë lindjes dhe lehonisë, me theks të 

veçantë te pakot shëndetësore për kategoritë sociale të lëndueshme të qytetarëve.  

Qëllimet specifike të programit janë: 

1. Avancimi i vazhdueshëm i monitorimit të statusit shëndetësor të nënave dhe fëmijëve 

dhe efikasiteti i mbrojtjes shëndetësore; 

2. Rritja e informueshmërisë dhe edukimit të popullsisë për stilet e shëndetshme të jetës 

dhe sjellja e duhur shëndetësore në periudhën para ngjizjes, atë antenatale, postnatale 

dhe periudhën e foshnjërisë, duke pasur në fokus grupet e grave të lëndueshme (gratë 

rome, gratë e zonave rurale); 

3. Avancimi i cilësisë dhe barazisë në qasjen te shërbimet shëndetësore për nënat dhe 

fëmijët, me fokus të veçantë te kategoritë e grave të lëndueshme; 

4. Zbulimi në kohë i sëmundjeve të të porsalindurve, foshnjave dhe fëmijëve të vegjël; 

5. Përforcimi i bashkëpunimit ndërsektorial dhe mobilizimi i partneritetit në bashkësi i të 

gjithë partnerëve relevantë për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve shëndetësore 
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të nënave dhe fëmijëve, sidomos për uljen e barrierave dhe rritjen e qasjes në 

shërbime; 

6. Sigurimi i qasjes së hershme dhe në kohë të duhur te mbrojtja shëndetësore antenatale 

cilësore (mënjanimi i çdo lloji barriere gjeografike, financiare dhe kulturologjike, 

sidomos për gruper e lëndueshme) për secilën grua shtatzënë;  

7. Ulja e pabarazisë sa i takon gjendjes shëndetësore të grave dhe fëmijëve.  

Një dokument tjetër që përmban kahet e punës së patronazhit polivalent është edhe 

udhëzuesi për mënyrën e kryerjes së veprimtarisë patronazhiste. Në këtë udhëzues përcaktohet 

se infermierja patronazhiste polivalente punon në terren dhe kryen vizita të familjeve dhe të 

kategorive të caktuara përdoruesish: lehonat, të porsalindurit, gratë shtatzëna, gratë në 

periudhën reproduktive, foshnja, të moshuarit dhe të sëmurët kronikë. Udhëzuesi e shpjegon 

hollësisht mënyrën e punës gjatë vizitës së një infermiereje patronazhiste në familje. Në 

udhëzues përkufizohet edhe procedura për përcaktimin e nevojës së bashkëpunimit dhe 

komunikimit mes infermieres patronazhiste dhe shërbimeve të tjera, pra të udhëzuarit e një 

përdoruesi tashmë të vizituar për një shërbim ose eksperti tjetër për të zgjidhur një problem 

shëndetësoro-social të zbuluar rishtaz, ose për të marrë përgjigje për mendim pas një vizite 

patronazhi të kryer, ose dorëzimi i të dhënave që i janë kërkuar veprimtarisë patronazhiste nga 

ana e ndonjë shërbimi tjetër. 

 Ndonëse dokumentet e sipërpërmendura rregullojnë fusha të caktuara të punës 

së patronazhit polivalent, prapëseprapë dokumenti më i rëndësishëm i cili jep një vështrim të 

plotë dhe gjithëpërfshirës mbi kompetencat, detyrat dhe qëllimet e patronazhit polivalent 

është ‘’Standardet për funksionet dhe normativat për punën e infermieres patronazhiste 

polivalente, e cila kryen veprimtari patronazhiste polivalente në kuadër të shtëpive të 

shëndetit“2. Në këtë dokument në mënyrë shumë të saktë përkufizohet veprimtaria 

patronazhiste dhe thuhet: ‘’Veprimtaria patronazhiste polivalente është veprimtaria e  trajtimit 

shëndetësor dhe social aktiv të individit ose familjeve dhe ka karakter preventivo-shërues. Ajo 

kryhet në kuadër të rrjetit në nivelin parësor të mbrojtjes shëndetësore nga ana e 

institucioneve shëndetësore publike – shtëpive të shëndetit, përmes infermiereve 

patronazhiste polivalente. Veprimtaria patronazhiste është polivalente, gjatë së cilës kryhen 

shërbime për gjithë familjen, përmes vizitave në shtëpi dhe në kuadër të bashkësisë lokale. 

Qëllimi kryesor i kujdesit shëndetësor patronazhist është ofrimi i përkujdesjes jashtë 

institucioneve shëndetësore (shtëpi, kopshte fëmijësh, shkolla, vende pune dhe apo bashkësia 

 
2Ndonëse dokumenti është përgatitur dhe është njëri nga dokumentet më të rëndësishme që rregullon 
kompetencat dhe detyrat e patronazhit polivalent, deri në momentin e hartimit të kësaj AF-je ai nuk është sjellë 
formalisht nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ndodhet akoma në fazën e propozim-dokumentit. 
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e gjerë), nxitja e ruajtjes dhe avancimit të shëndetit, parandalimi i sëmundjeve, si dhe 

(mirë)mbajtja e shëndetit.  

 Infermieret patronazhiste polivalente kanë detyra specifike në kujdesin 

shëndetësor dhe obstetrik të popullsisë dhe detyrat e tyre i bëjnë në mënyrë të planifikuar, me 

inciativën e vet, ose me kërkesën e pjesëve të tjera të punës organizative të shtëpisë së 

shëndetit dhe organizatave të tjera shëndetësore në zonën e bashkësisë lokale.“3 

Objekti i veprimtarisë patronazhiste polivalente është individi (anëtari i familjes), 

familja dhe bashkësia në të cilën punon infermierja patronazhiste, që do të thotë se përmbledh 

një bashkësi më të gjerë. Kjo do të thotë se infermierja patronazhiste nuk është e ngarkuar dhe 

e kufizuar vetëm në sigurimin e kujdesit dhe përkujdesjes për gratë dhe fëmijët, por ajo punon 

edhe për plotësimin e nevojave kolektive të popullsisë përmes identifikimit të problemeve dhe 

menaxhimit të ndërveprimeve në kuadër të bashkësisë, si dhe mes bashkësisë dhe shoqërisë 

më të gjerë. Aktivitetet e infermieres patronazhiste në kuadër të bashkësisë lokale drejtohen 

kah parandalimi parësor, dytësor dhe tretësor, që nënkupton avancimin dhe përmirësimin e 

shëndetit të individit, familjes, bashkësisë dhe shoqërisë në tërësi, parandalimin e sëmundjeve 

dhe faktorëve të rrezikut, përmirësimin e cilësisë së jetës dhe të jetuarit e shëndetshëm.   

 Infermierja patronazhiste merr pjesë gjithashtu edhe në realizimin e aktiviteteve 

programore të Ministrisë së Shëndetësisë. 

 Në përputhje me normativat e punës, punët dhe detyrat e përkufizuara që i 

kryen infermierja patronazhiste janë: 

1. Përpunimi sistematik i familjes; 

2. Vizitë gruas shtatzënë; 

3. Vizitë lehonës dhe të porsalindurit; 

4. Vizitë gruas në periudhën reproduktive dhe menopauzë; 

5. Vizitë foshnjës; 

6. Vizitë fëmijës së vogël dhe parashkollor; 

7. Vizitë fëmijës shkollor dhe adoleshentit; 

8. Vizitë të sëmurit tuberkulotik; 

9. Vizitë të sëmurëve me sëmundje malinje; 

10. Vizitë të sëmurëve me diabet; 

 
3Standardet për funksionet dhe normativat e punës të infermieres patronazhiste polivalente e cila kryen veprimtari 
patronazhiste në kuadër të shtëpive të shëndetit, faqja 2.  



Përmirësimi i strukturës organizative të shërbimit të patronazhit 
 

 

9 
 

11. Vizitë të sëmurëve me sëmundje të tjera të rënda jongjitëse (kardiovaskulare, 
cerebrovaskulare etj.); 

12. Vizitë të moshuarve dhe personave të pamundur dhe atyre me kufizime. 

 

Përveç këtyre të thëna më lart, infermierja patronazhiste mban gjithashtu edhe grupe 

mbështetëse gjatë gjidhënies (GMGJ), këshillim në rast thirrjeje në institucion, ligjërata 

shëndetësore dhe punë me grupe të vogla. 

Për të gjitha detyrat e punës është përcaktuar numri minimal i vizitave që duhet të 

bëjë infermierja patronazhiste, kohëzgjatja minimale e vizitës, si dhe qëllimet e vizitës dhe grupi 

specifik i synuar i cili është objekti i vizitës për të gjitha detyrat e punës të përmendura më lart. 

Në përputhje me normativat për numrin e nevojshëm të kuadrit për kryerjen efikase të 

veprimtarisë patronazhiste polivalente, si dhe në përputhje me nevojat për realizimin e 

funksioneve standarde të VPP-së, duhet të sigurohet si vijon: 

1. Në zonë urbane dhe pranurbane – një infermiere patronazhiste polivalente për 1000-
1500 familje, përkatësisht për 3000-5000 banorë; 

2. Në zonë rurale – një infermiere patronazhiste polivalente për  800-1300 familje, 
përkatësisht për 2000-4000 banorë4. 

Në përputhje me vëllimin e shërbimeve të kryera, numri i vizitave që kryen infermierja 

patronazhiste gjatë një dite pune është 6 vizita, ndërsa në zona rurale është 4 vizita. Numri i 

përgjithshëm i vizitave gjatë një muaji është 120 vizita. 

Përmbajtja e vizitave është strukturuar në këtë mënyrë:  

- 50% e vizitave duhet të bëhen për mëmësi të sigurt (te shtatzënat, lehonat, të porsalindurit, 
foshnjat, fëmijët deri 5 vjeç, gratë në moshën reproduktive);  

- 40% e vizitave duhet të bëhen te grupet e tjera të popullsisë (të sëmurët kronikë, të 
moshuarit dhe të pamundurit). 

- 10% e kohës së punës duhet të përdoret për punë në bashkësi (ligjërata, workshop-e, 
këshillime në grup, tribuna) në bashkëpunim me bashkësinë lokale, shoqëritë e qytetarëve, 
shoqëritë e pacientëve etj. 

Përmbajtja e vizitave duhet t’i përshtatet kontekstit lokal dhe profilit të bashkësisë; në 
mikrorajone ku dominon popullsia e re dhe ku numri i lindjeve është i madh, përqindja e 
vizitave në fushën e mëmësisë së sigurt duhet të jetë më i madh. 

 
4 ‘’Standardet për funksionet dhe normativat e punës së infermieres patronazhiste polivalente e cila kryen 
veprimtarinë patronazhiste polivalente në kuadër të shtëpive të shëndetit.’’ fq. 7. 
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Infermierja patronazhiste (pavarësisht nëse punon individualisht ose në ekip) duhet 

patjetër të udhëzohet për bashkëpunim me shërbimet në sektorin shëndetësor ose sektorët e 

tjerë, si dhe me profesionistë të autorizuar të tjerë, shërbime, qytetarë, me qëllimin e zgjidhjes 

së problemeve. Ajo bashkëpunon detyrimisht në më shumë nivele: 

1. Bashkëpunim me ekipet në nivelin e MSHP (mbrojtja shëndetësore parësore) (mjekë 

amë, gjinekologë amë, pediatër, stomatologë amë); 

2. Bashkëpunim me qendrat e kujdesit social (qendra kompetente për punë sociale, 

punonjës socialë, psikologë, defektologë); 

3. Bashkëpunim me qendrat gjerontologjike (qendra gjerontologjike kompetente në 

azilet e pleqve dhe të të pamundurve dhe të punësuarve të tyre, punonjësit socialë, 

psikologët etj.); 

4. Bashkëpunim me kopshte fëmijësh dhe shkolla (kopshtet e fëmijëve dhe shkollat e 

zonës – punonjës shëndetësorë, edukatorë; shkolla – arsimtarë, profesorë, ekipe 

mjekësie shkollore etj.); 

5. Bashkëpunim me institucionet për zbatimin e përkujdesjes shëndetësore në 

shtëpinë e të sëmurit (infermiere që ofron përkujdesje shëndetësore në shtëpinë e 

të sëmurit, udhëheqës ekipi, fizioterapeut); 

6. Bashkëpunim me organizatat humanitare (organizata humanitare dhe shoqëri të 

autorizuara); 

7. Bashkëpunim me institucionet klinike dhe spitalore (veprimtari në nivelin dytësor të 

mbrojtjes shëndetësore); 

8. Bashkëpunim me qendrat e kujdesit paliativ (qendra për kujdes paliativ, ekipe 

paliative ambulantore/mobile); 

9. Bashkëpunim me mediat (gazeta, publikime, rrjete sociale, emisione televizive, radio 

etj.). 

 

Përveç kësaj, infermieret patronazhiste bëjnë këshillim edhe përmes telefonit, marrin 

pjesë në zbatimin e programeve dhe aksioneve preventive dhe promovuese, programeve dhe 

aksioneve të tjera në nivel bashkësie lokale etj.  
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3. STRUKTURA ORGANIZATIVE 
3 

 

 

3.1. ISHP Shtëpia e Shëndetit Shkup 
 

 

Për zbatimin e veprimtarisë dhe kompetencave të përcaktuara me ligj, struktura 

organizative e brendshme e ISHP SHSH Shkup ndahet në dy segmente kryesore:  

− pjesa mjekësore, kompetencat e së cilës realizohen nga ana e ofruesve të shërbimeve, 

pra nga personeli mjekësor dhe  

− pjesa administrative, në kuadër të së cilës përfshihen të punësuarit e shtëpisë së 

shëndetit që kanë statusin e punonjësve administrativë dhe ata që kanë statusin e 

personave të ndihmës teknike. 

Struktura e pjesës mjekësore përcaktohet në përputhje me rregulloren për 

fushëveprimin e punës së njësive organizative të brendshme dhe numrit minimal të 

ekzekutuesve sipas njësive organizative të brendshme në institucionet shëndetësore, e sjellë 

nga ana e ministrit të Shëndetësisë. 

Nisur nga dispozitat e kësaj rregulloreje, puna e pjesës mjekësore të institucionit është 

organizuar në shërbime të cilat, në përputhje me kompetencat, janë shpërndarë në mënyrë 

përkatëse në territorin e qytetit të Shkupit. 

Në përputhje me dispozitat e statutit, puna e ISHP SHSH Shkup bazohet në parimet e 

qasshmërisë, arsyeshmërisë, efikasitetit dhe vazhdueshmërisë së mbrojtjes shëndetësore. Në 

përputhje me këto parime, institucioni siguron bashkim në mbrojtjen shëndetësore preventive, 

parësore dhe specialistike-konsultative. 

Nisur nga statuti, janë sjellë rregullorja për organizimin e brendshëm dhe rregullorja për 

sistematizimin e vendeve të punës në ISHP SHSH Shkup. 

 3 
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Me rregulloren për organizimin e brendshëm të ISHP SHSH Shkup rregullohet vendosja e 

njësive organizative, si dhe të kompetencave të tyre.  

  

 

3.2. Shërbimi për mbrojtjen shëndetësore  

                    parësore, preventive dhe stomatologjike 
 

 

Në përputhje me rregulloren ekzistuese për organizimin e brendshëm të institucionit, Shtëpia e 

Shëndetit veprimtarinë e saj e kryen përmes shërbimeve. Njëri nga shërbimet është Shërbimi 

për mbrojtjen shëndetësore parësore, preventive dhe stomatologjike i cili vepron në territorin e 

Qytetit të Shkupit, me ndarje përkatëse sipas zonave: Gazi Baba, Karposhi, Kisella Voda, 

Qendra, Çairi. Në kuadër të këtij shërbimi, në secilën nga pikat  janë vendosur: 

- Ordinanca për fëmijë parashkollorë dhe shkollorë dhe patronazhi polivalent; 

- Ordinanca për mbrojtjen stomatologjike të fëmijëve deri në moshën 14 vjeç; 

- Ordinanca për mbrojtjen shëndetësore parësore. 

Në kompetencat e këtij shërbimi është edhe kryerja e vizitave patronazhiste polivalente për 

popullsinë e të gjitha moshave. Sipas Ligjit për mbrojtjen shëndetësore, njëra nga fushat që 

janë përfshirë në veprimtarinë e shtëpive të shëndetit është patronazhi polivalent, i cili është 

pjesë e veprimtarisë shëndetësore në nivel parësor. Veprimtarinë e patronazhit polivalent e 

kryejnë infermiere patronazhiste në kuadër të ordinancave për fëmijët parashkollorë dhe 

shkollorë dhe patronazh polivalent.  

Nga rregullorja për organizimin e brendshëm del rregullorja për sistematizimin e vendeve të 

punës të ISHP SHSH Shkup. Në këtë rregullore janë përfshirë përshkrimet e çdo vendi pune të 

shpërndarë në kuadër të njësive organizative të përcaktuara. 
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S          STRUKTURA E TË PUNËSUARVE 

 

 

Në rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës është përcaktuar vendi i punës- 

infermiere patronazhiste dhe në të janë sistematizuar gjithsej 91 ekzekutues, të shpërndarë në 

mënyrë përkatëse në pesë rajone të territorit të Qytetit të Shkupit: Gazi Babë Karposh, Kisella 

Vodë, Qendër dhe Çair, në kuadër të Shërbimit për Mbrojtjen Shëndetësore Parësore, 

Preventive dhe Stomatologjike, konkretisht në ordinancën për fëmijët parashkollorë dhe 

shkollorë dhe patronazhin polivalent. 

Në momentin e përgatitjes së kësaj AF-je, në pjesën e patronazhit polivalent ka 61 

ofrues shërbimesh shëndetësore që janë shpërndarë në kuadër të rajoneve të përmendura të 

Qytetit të Shkupit. Përveç të punësuarve të rregulltë, për kryerjen e aktiviteteve të lidhura me 

patronazhin polivalent, që nga fillimi i vitit 2020 në ISHP SHSH Shkup janë angazhuar 40 persona 

shtesë me arsim të mesëm me kontratë në vepër, i cili rinovohet në nivel vjetor. Ndonëse këto 

persona kanë qenë të angazhuar përmes thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë ekskluzivisht për 

nevojat e SHSH Shkup në fushën e patronazhit polivalent, për shkak të pandemisë, këto 

infermiere janë shpërndarë në njësi të ndryshme organizative në kuadër të institucionit për 

nevojat e imunizimit kundër COVID-19, në ndihmën e shpejtë e gjetkë. 

Në përputhje me rregulloren për sistematizimin, ekzekutuesit e vendit të punës 

infermiere patronazhiste për punën e tyre përgjigjen para udhëheqësit/es të/së shërbimit për 

mbrojtjen shëndetësore parësore, preventive dhe stomatologjike. Kjo vendosja hierarkike del 

nga vendimet në Ligjin për mbrojtjen shëndetësore dhe aktet nënligjore që rregullojnë këtë 

lëndë.  

Ligji për mbrojtjen shëndetësore rregullon kategorizimin sipas niveleve të ofruesve të 

shërbimeve, përkatësisht punonjësve që kryejnë punë të veprimtarisë shëndetësore. Vendi i 

punës infermiere patronazhiste me shifër ZDR 0301G02001 është i kategorisë G – punonjës 

shëndetësor me arsim të mesëm profesionist në fushën e mjekësisë, stomatologjisë dhe 

farmacisë, niveli G2. Për këtë vend pune në ligjin e dhënë si kusht i veçantë është përcaktuar 

4 
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personi të ketë mbaruar arsimin e mesëm profesionit në fushën e mjekësisë, stomatologjisë ose 

farmacisë. 

Në njësinë organizative të ISHP SHSH Shkup që mbulon kryerjen e patronazhit 

polivalent, janë punësuar persona që kanë arsim mjekësor përkatës. Përveç infermiereve 

patronazhiste me arsim të mesëm mjekësor, pjesë e këtij shërbimi janë edhe infermiere të 

diplomuara, pra infermiere me arsim të lartë (180SVTK) – shkolla e lartë e mjekësisë ose 

shkenca mjekësore dhe shëndetësi, por ato nuk mund të punësohen me angazhime për 

patronazhin polivalent ngaqë me rregulloret ekzistuese nuk parashihet vend pune për 

infermiere patronazhiste me arsim të lartë. 

Aktualisht në detyrat e punës që kryejnë infermieret me arsim të mesëm dhe 

infermieret e diplomuara nuk ka asnjë dallim, pra të dyja kategoritë kryejnë të njëjtat detyra 

dhe angazhime. 

 Në dispozitat e Ligjit për mbrojtjen shëndetësore të cilat rregullojnë kategorinë  

e vendeve të punës për ofruesit e shërbimeve në shëndetësi, thuhet se vetëm vendet e punës 

të kategorisë А, niveli А1 janë punonjës që udhëheqin njësitë organizative të brendshme. Kjo do 

të thotë se puna e infermiereve patronazhiste nuk mund të organizohet dhe të mbikëqyret nga: 

kryeinfermierja, infermierja përgjegjëse për punën e patronazhit ose ndonjë punonjës tjetër 

përgjegjës i cili ka vështrim më të drejtpërdrejtë në punën e tyre. Nga ana tjetër, Ligji i 

mbrojtjes shëndetësore dhe rregullorja për fushëveprimin e punës së njësive organizative të 

brendshme dhe numri minimal i ekzekutuesve sipas njësive organizative të brendshme në 

institucionet shëndetësore sa u takon shtëpive të shëndetit rregullojnë vetëm një lloj njësie 

organizative, pra shërbimin për kryerjen e shërbimeve shëndetësore dhe nuk parashikohet 

ndonjë formë tjetër njësie organizative në kuadër të shërbimit. Në këtë mënyrë organizimi dhe 

udhëheqja e punës së infermiereve patronazhiste është e centralizuar dhe kjo ndikon në 

mënyrë të konsiderueshme mbi efikasitetin e procesit të zbatimit të patronazhit polivalent.  
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5.         VËSHTRIM I HOLLËSISHËM MBI  

             VEPRIMTARINË PATRONAZHISTE 
 

 

  

Për nevojat e përgatitjes së kësaj AF-je janë përdorur disa instrumente për mbledhjen 

dhe analizën e informacioneve: mbledhja dhe analiza e dokumenteve kryesore (analiza e 

deskut), pyetësor për të punësuarit që kryejnë detyra nga fusha e patronazhit polivalent, gjetjet 

dhe përfundimet nga workshop-i i bërë për gjendjet dhe nevojat e veprimatrisë patronazhiste, 

anketë  on-line për përdoruesit e shërbimeve të patronazhit polivalent në territorin e Qytetit të 

Shkupit si dhe biseda, konsultime dhe intervista me një pjesë të të punësuarve në patronazhin 

polivalent.  

Gjatë zbatimit të analizës funksionale të veprimtarisë patronazhiste në ISHP SHSH 

Shkup, objekt shqyrtimi kanë qenë: Ligji për mbrojtjen shëndetësore, statuti i ISHP SHSH Shkup, 

rregullorja për organizimin e brendshëm, rregullorja për sistematizim e ISH SHSH Shkup, 

rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularëve si dhe mënyrën e plotësimit, mbajtjes, 

përpunimit dhe ruajtjes së evidencës përmbledhëse për ndjekjen e punës së mbrojtjes 

shëndetësore patronazhiste polivalente, programi për mbrojtjen shëndetësore aktive të nënave 

dhe fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, udhëzuesi për mënyrën e 

kryerjes së veprimtarisë patronazhiste, standardet për funksionet dhe normativat e punës së 

infermieres patronazhiste e cila kryen veprimtari patronazhiste polivalente në kuadër të 

shtëpive të shëndetit, si dhe disa studime dhe dokumente ndërkombëtare relevante të UNICEF-

it të cilat rregullojnë veprimtarinë, pra rregullojnë standardet për veprim, ose janë një vështrim 

i gjendjes dhe japin rekomandime për avancimin e veprimtarisë. Punonjësve që kryejnë 

veprimtari patronazhiste iu shpërndanë pyetësorë në të cilët u përfshinë pyetje që kishin të 

bënin me organizimin e punës, kompetencat e të punësuarve, si dhe me komunikimin dhe 

koordinimin në kuadër të patronazhit polivalent, u organizuan workshop-e me përfaqësuesit e 

të pesë rajoneve në kuadër të SHSH-së dhe u mbajtën këshillime  dhe intervista shtesë me një 

pjesë të të punësuarve që punojnë në fushën e patronazhit polivalent.   

   

 

5 
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5.1.  Analiza e dokumenteve kryesore nga aspekti  

                    i vendosjes organizative të patronazhit polivalent 
 

 

Statuti i ISHP SHSH Shkup – Statuti i institucionit nuk përmban përshkrim të hollësishëm 

të kompetencave të shërbimeve në kuadër të institucionit dhe të drejton te rregullorja për 

organizimin e brendshëm si akt që rregullon fushëveprimin e punës së njësive organizative. Në 

statut vetëm është përcaktuar organizimi territorial i patronazhit polivalent në kuadër të secilit 

shërbim. 

Rregullorja për organizimin e brendshëm – Statuti të drejton te rregullorja për 

organizimin e brendshëm, si akt i cili më hollësishëm duhet ta përpunojë fushëveprimin e punës 

së njësive organizative. Gjithsesi, rregullorja për organizimin e brendshëm të ISHP SHSH Shkup 

përcakton njësitë organizative të institucionit, pra shërbimeve, të organizuara në mënyrë 

përkatëse në gjithë territorin e Qytetit të Shkupit. Në kuadër të secilit prej shërbimeve veprojnë 

ordinanca, kurse patronazhi polivalent është pjesë e ordinancave për fëmijë parashkollorë dhe 

shkollorë me patronazh polivalent. Megjithatë, ky akt nuk përkufizon fushëveprimin e punës 

dhe kompetencat e patronazhit polivalent dhe nuk jep vështrim të qartë se cilat janë në fakt 

detyrat e veprimtarisë patronazhiste. 

Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës – Në përshkrimin e vendit të punës- 

infermiere patronazhiste, në pjesën e detyrave dhe angazhimeve të punës janë përcaktuar si në 

vijim: 

- Hedh vështrim mbi nevojat shëndetësoro-sociale të individëve, familjeve ose grupeve të 

qytetarëve të një mikrorajoni; 

- Harton plan ditor, javor dhe mujor pune për prioritetet e mbrojtjes shëndetësore 

patronazhiste; 

- Sipas planit të hartuar, punon në shtëpitë e familjeve, varësisht nga nevoja e kujdesit 

shëndetësor: për gra, (shtatzëna, lehona (që kanë lindur), gra në periudhën 

reproduktive dhe menopauzë), fëmijë (i/e porsalindur, foshnjë, fëmijë i vogël dhe 

parashkollor, fëmijë shkollorë dhe i ri), të rritur (më ndryshime degjenerative kronike 

masive, me sëmundje ngjitëse, sidomos TBC), persona me kufizime dhe persona të 

moshuar, persona në rrezik  social etj.; 



Përmirësimi i strukturës organizative të shërbimit të patronazhit 
 

 

17 
 

- Mban evidencë të rregulluar me ligj (kartoni familjar i patronazhit me të gjitha listat e 

veçanta), ditar pune, regjistër sipas kategorisë së përdoruesit; 

- Harton raport mujor për punën e kryer; 

- Ndjek dhe vlerëson ndryshimet e familjeve që vijnë nga ndikimi i patronazhit polivalent; 

- Bën iluminim dhe edukim sistematik dhe programor me qëllim ngritjen e kulturës 

shëndetësore të individit, familjes dhe grupit; 

- Demonstron dhe mëson të sëmurin dhe anëtarët e familjes për përkujdesjen në kushte 

shtëpie; 

- Merr pjesë gjatë shpërndarjes së materialit promovues shëndetësoro-edukues; 

- Ndërton raporte ndërnjerëzore profesioniste me të punësuarit, duke respektuar 

dinjitetin, nderin dhe reputacionin e punonjësve të tjerë. 

Gjithsesi, duhet të theksohet se nuk ka hierarki të përcaktuar në kuadër të patronazhit 

polivalent, e cila është tërësisht e integruar në shërbimin të cilit i takon. 

Përveç kësaj, sistematizimi aktual i vendit të punës për infermieren patronazhiste 

parashikon punësim me arsim të mesëm, ndonëse universitetet e vendit ofrojnë studime 

diplome për infermieret, si dhe studime specializimi për patronazh polivalent ose 

kujdes/përkujdesje patronazhist(e).  

 

5.2.  Analiza e gjetjeve nga pyetësorët dhe  

                    intervistat e kryera 
 

Analiza bazohet edhe te përgjigjet e pyetësorëve nga ana e të punësuarve në patronazhin 

polivalent pranë Shtëpisë së Shëndetit Shkup, si dhe tek intervistat e kryera me një pjesë të të 

punësuarve të sipërpërmendur.  

Pyetësorëve iu përgjigjën të punësuarit në shërbimin për mbrojtjen parësore, preventive dhe 

stomatologjike të Shtëpisë së Shëndetit – Shkup, të cilët kryejnë veprimtari patronazhiste 

polivalente: nga Çairi (gjithsej 10 pyetësorë), nga Karposhi (gjithsej 12 pyetësorë), nga Kisella 

Voda (gjithsej 9 pyetësorë), nga Gazi Baba (gjithsej 18 pyetësorë) dhe nga Qendra (gjithsej 10 

pyetësorë).  

Nga numri i përgjithshëm i pyetësorëve të plotësuar, pyetjes nëse kryejnë vetëm 

detyra/aktivitete pune që janë dhënë në përshkrimin e vendit të punës, 98.3% janë përgjigjur se 
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kryejnë edhe detyra të tjera. Më shumë janë angazhuar në pikat e vaksinimit kundërt COVID– 

19.  

 Sa i takon pyetjes ‘’Nëse në përshkrimin e detyrave të vendit tuaj të punës ka detyra që i 

shkojnë më shumë një vendi tjetër pune, pavarësisht nëse flitet për të njëjtën njësi organizative 

ose për një tjetër?’’, 97.6 % janë përgjigjur negativisht.  

 Në lidhje me vëllimin e punës në vendin e punës, të punësuarit kanë deklaruar se gjatë 

një dite pune mesatarja e vizitave të kryera është 6 ose 7 vizita, që është në përputhje me 

planin e punës, ndonëse vërejnë se plani është i vjetëruar dhe se janë bërë ndryshime të 

rëndësishme të cilat ndikojnë mbi vëllimin e punës së tyre. Ka pakënaqësi sa i takon vëllimit të 

punës në kuptimin që, sipas rregullave, një infermiere patronazhi duhet të 4000 deri 5000 

qytetarë. Megjithatë, për shkak të kuadrit të zvogëluar (ikja në pension, largimi nga vendi i 

punës), tani duhet të mbulojnë një numër më të madh. 

 Përgjigjet e pyetësorëve janë të ndryshme në secilën njësi organizative. Te disa njësi 

bëhet me dije se ka orare ditore, javore dhe mujore pune, po te disa të tjera thuhet se 

zakonisht infermieret merren vesh mes veti në baza ditore ose se vetë infermierja e patronazhit 

bën vlerësimin.  

 Pyetjes ‘’Kush është përgjegjës për organizimin e punës dhe ndarjen e detyrave të punës 

në baza ditore?’’,  mes përgjigjeve shihet se infermierja e patronazhit bën organizimin e punës 

në mënyrë  të mëvetësishme ose sipas një plani të bërë, ose kryeinfermierja, përkatësisht 

shërbimi i nënave dhe fëmijëve. Gjithsesi, pyetja më e shpeshtë është se infermieret 

patronazhiste organizojnë në mënyrë të mëvetësishme punën e tyre. 

 Pyetjes së cili është orari i vizitave në terren nga ana e po asaj infermiereje patronazhi,  

98% janë përgjigjur se kanë orar fiks, kurse vetëm 2% se punojnë me rrotacione të rregullta. Në 

përgjigjet e pyetjes së radhës e cila i takon sqarimit për pyetjen për oraret, bëhet me dije se 

infermieret patronazhiste punojnë në një bashkësi lokale dhe kjo për ato nënkupton orar fiks. 

Rrotacione bëjnë nëse infermierja mungon për shkak të pushimit vjetor ose mjekësor.  

 Për realizimin e vizitave të saj infermieret patronazhiste përdorin transportin publik ose 

shkojnë në këmbë. Ato nuk kanë në dispozicion vetura zyrtare. Në fakt, përgjithësisht atyre iu 

mungojnë pajisjet e nevojshme, meqë nuk kanë fare ose kanë nga një ose dy kompjutra statikë 

për të cilët në përgjigjet e tyre thuhet se jan modele të vjetra. Përveç kësaj, thuhet se nuk kanë 

as telefona celularë zyrtarë. Po këto pajisje përmendin se iu duhet.  

 Në lidhje me pyetjen nëse ka përputhje me kompetencat dhe detyrat me të punësuar të 

tjerë në SHSH Shkup, 96% janë përgjigjur se nuk ka përputhje, ndërsa 5.3% janë përgjigjur se ka 

përputhje.  Përputhja ka të bëjë me vizita në shtëpinë e të sëmurëve dhe të moshuarve, por 
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theksohet se vizitat që bëjnë infermieret e patronazhit janë veprimtari shëruese/kurative, pra 

se kanë rol këshillëdhënës.  

 Pyetjes së cili është eprori i drejtpërdrejtë i infermiereve patronazhiste, 85% janë 

përgjigjur se është kryeinfermierja, 8.3 % se është udhëheqësi/ja i/e shërbimit, 3.3 % se është 

udhëheqësi/sja i/e njësisë rajonale, 5% se është drejtori/esha. Në sqarimin e kësaj pyetjeje, një 

numër i madh përgjigjesh theksojnë se në të kaluarën ka pasur një infermiere patronazhi 

përgjegjëse dhe se në atë mënyrë kanë qenë shumë më mirë të organizuara dhe të kënaqura.  

  93% kanë deklaruar se i njohin procedurat standarde për kryerjen e veprimtarisë 

patronazhiste. Një përqindje tjetër e lartë kanë deklaruar se si infermiere patronazhiste i 

kryejnë të gjitha funksionet në përputhje me normativat e punës së veprimtarisë patronazhiste 

(vizita e parë në familje, vizita e shtatzënës, lehonës dhe të porsalindurit, foshnjës, fëmijës së 

vogël dhe atij parashkollor, fëmijës shkollor dhe adoleshentit, gruas në periudhën reproduktive, 

të moshuarve, të sëmurëve tuberkulotikë, të sëmurëve me sëmundje malinje, diabetikëve, të 

sëmurëve kronikë, të pamundurve, grave në menopauzë).  

 Në lidhje me kompetencat dhe shkathtësitë që posedojnë, 50% kanë deklaruar se kanë 

kompetenca të zhvilluara mjaftueshëm për të kryer në mënyrë të kënaqshme detyrat e punës, 

38.3 % se e kryejnë shkëlqyeshëm, ndërsa 11.7 % se iu duhen kompetenca shtesë për vendin e 

punës. Një numër i madh janë përgjigur se kanë vizituar mjaft trajnime për të kryer në mënyrë 

efikase dhe efektive detyrat e punës (85%), dhe një numër më i vogël (15%) se nuk kanë vizituar 

trajnime të mjaftueshme. Arsyet e kësaj sipas tyre kanë qenë se nuk ka pasur trajnime të 

mjaftueshme (75%) ose se nuk ka pasur ofertë për trajnim përkatës (16.7%). Megjithatë, numri 

më i madh përgjigjen se duan dhe kanë nevojë për trajnime, ngaqë është gjë pozitive që të 

përftojnë njohuri të reja. Si trajnime shumë të dobishme i numërojnë ato për gjidhënien, për 

rritjen dhe zhvillimin e foshnjave dhe fëmijëve, trajtimin e fëmijëve të lindur para kohe, pra 

njohuritë pediatrike. Trajnime në fushat e tjera në kompetencat e patronazhit polivalent ka në 

sasi shumë më të vogël. 

 Përgjigjet e pyetësorëve tregojnë se në patronazhin polivalent nuk ka sistem për 

vlerësimin e të punësuarve, gjithashtu nuk ka as sistem për shpërblimin e të punësuarve. Puna 

shtesë paguhet si orë shtesë. 

 Pyetjes se si e vlerësojnë komunikimin dhe koordinimin në kuadër të njësisë 

organizative, 58% janë përgjigjur se është mesatare, 10% se është e dobët, ndërsa 31.7% se 

është shumë e mirë.  

 Sipas përgjigjeve vihet re se nuk ekziston procedurë për informimin e eprorëve ose për 

ndonjë formë tjetër informimi nëse gjatë vizitës së një familjeje vihen re dukuri negative (p.sh.: 

dhunë në familje, marrëdhënie jo të shëndetshme në familje etj.). Ndonëse patronazhi 
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polivalent është pjesë e rrjetit të nivelit parësor të mbrojtjes shëndetësore në institucionet 

shëndetësore publike – shtëpitë e shëndetit, prapëseprapë sipas supozimeve, mungon 

komunikimi mes infermiereve patronazhiste dhe mjekëve dhe stomatologëve amë. 

 Sa i takon pyetjes nëse marrin informacione për aktivitetet dhe punët që kryejnë kolegët 

e tjerë të patronazhit polivalent, 35% janë përgjigjur se marrin informacione të kufizuara, 17.5% 

se marrin informacione rrjedhëse që ndahen përmes kanaleve dhe mekanizmave të ndryshëm, 

15.8% se marrin rregullisht informacione dhe 8.8%  se kanë dosje të përbashkët, pra hapësirë të 

përbashkët për ndarjen e informacioneve.  

 Në bazë të përgjigjeve hartohen raporte nga vizitat e kryera në nivel ditor, të cilat më 

pas mblidhen në raporte mujore. Raportet futen në kompjuter, megjithatë nuk ka kompjutra të 

mjaftueshëm. 72.5% janë përgjigjur se kanë sistem elektronik për evidentimin e vizitave të 

kryera, ndërsa 27.5% janë përgjigjur se nuk kanë një sistem të tillë. Nëse nuk ka kompjutra 

kurse evidenca bëhet në mënyrë elektronike, mbetet e paqartë se si kryhet kjo detyrë. 

 Në pyetjen e fundit të pyetësorit, e cila kishte të bënte me aspektet që do të 

përmirësonin efikasitetin dhe efektshmërinë e njësisë së tyre organizative, janë renditur 

kryesisht këto: 

- Ndarja përkatëse e punës 

- Krijimi i procedurave dhe veprimeve më mira të punës 

- Përmirësimi i koordinimit të brendshëm  

- Përcaktimi i qartë i prioriteteve 

- Konsultim më i shpeshtë i të punësuarve para se të sillen vendimet për punën e tyre 

- Mundësi më të mëdha për ngritje në detyrë 

- Më shumë informacione kthyese nga eprorët për performancat personale 

Përveç kësaj, në masë më të vogël të anketuarit theksojnë se është e rëndësishme: 

- Sjellja më e shpejtë e vendimeve 

- Përgjegjësi më e madhe për performancat e dobëta 

- Udhëheqësia e institucionit t’i komunikojë më mirë qëllimet strategjike, rezultatet dhe 
aktivitetet e pritura 

- Delegimi i vendimmarrjes dhe përgjegjësia për rezultatet e arritura. 
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Përveç kësaj, në procesin e përgatitjes së analizës funksionale u kryen intervista me të 

punësuarit që punojnë në fushën e patronazhit polivalent në ISHP SHSH Shkup, në njësitë 

rajonale në përputhje me organizimin e punës në institucione. Nga intervistat e bëra me të 

punësuarit mund të përfundohet se pjesa më e madhe e infermiereve dhe mamive, të 

shpërndara në patronazhin polivalent, kanë mbaruar shkollën e mesme dhe kanë stazh dhe 

përvojë shumëvjeçare pune në patronazhin polivalent. Gjatë punës së tyre infermieret/mamitë 

kanë kaluar trajnime dhe aftësim profesionit të shumtë dhe të ndryshëm në fushën në të cilën 

punojnë dhe posedojnë certifikata kombëtare dhe ndërkombëtare, kurse gjithë njohuritë e 

përvetësuara gjatë karrierës e zbatojnë në punën e përditshme me pacientët. Megjithatë, 

certifikatat e profesionalizmit dhe trajnimeve që kanë marrë infermieret në patronazh nuk 

vlerësohen formalisht dhe nuk janë bazë për shpërblimin ose avancimin në karrierë. Njëri nga 

problemet kryesore me të cilat përballet patronazhi polivalent është mungesa e personelit, 

ndërkohë që numri i të porsalindurve është i madh, përkatësisht numri nuk përputhet me 

kapacitetet momentale të patronazhit polivalent dhe për këtë arsye nuk mund të përmbushen 

nevojat e të sëmurëve. Nga ana tjetër, faktor shtesë i cili ndikon negativisht në realizimin e 

veprimtarisë patronazhiste është edhe pandemia COVID-19. Që nga fillimi i pandemisë 

infermieret kanë qenë të mobilizuara plotësisht në funksion të realizimit të vaksinimit, prandaj 

veprimtaria patronazhiste nuk funksionon fare ose funksionon me kapacitet të vogël. Çdo 

mungesë kuadri në cilindo segment të punës së Shtëpisë së Shëndetit Shkup mbulohet përmes 

angazhimit të infermiereve të patronazhit. 

Mosha mesatare e infermiereve të patronazhit aktualisht është mes 50 dhe 60 vjeç, dhe ky 

është një problem shumë i madh, sidomos nëse marrim parasysh faktin që puna e tyre është në 

terren; nëse kihet parasysh mosha e infermiereve patronazhiste, kryerja e detyrave të punës në 

rrethanat aktuale (pa pajisjen dhe logjistikën e duhur)  është problem serioz. Nëse ky trend 

vazhdon dhe kushtet e punës (mungesa e pajisjeve, të ardhurat e ulëta) në patronazh nuk 

përmirësohen, kuadrot e rinj nuk do të kenë asnjë motiv të bëhen pjesë e patronazhit, duke 

vënë në pikëpyetje efikasitetin dhe mbajtjen e tij. Ka një përshtypje  të përgjithshme se 

shërbimi i patronazhit  është në vend të fundit dhe nuk ka interes nga ana e personave 

kompetentë që të përmirësojnë kushtet e organizimit. 

Nga aspekti i organizimit gjatë intervistave është theksuar njëzëri se mënyra e mëhershme e 

organizimit ka qenë më efikase atëherë kur patronazhi ka qenë i ndarë si formë e veçantë 

organizimi me udhëheqës patronazhi. Aktualisht nuk ka epror të drejtpërdrejtë sa i takon 

organizimit të punës, dorëzimit të raporteve e të tjera. Secila infermiera e harton vetë planin e 

punës nisur nga të dhënat e marra për të porsalindurit nga maternitetet e vendit. Punohet me 

plan që daton që para 10 vjetësh kurse plan i ri nuk është sjellë e as që sillet në bazë vjetore. 

Një problem me të cilin përballen të punësuarit e patronazhit polivalent të Shtëpisë së 

Shëndetit është problemi me komunikimin dhe shkëmbimin e të dhënave me hallkat e tjera të 
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sistemit të mbrojtjes shëndetësore. Kështu, ndonëse veprimtaria patronazhiste përfshin edhe 

vizitën e grave shtatzëna, të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë, të moshuarve, aktualisht ajo 

përqendrohet vetëm te vizitat e nënave dhe të të porsalindurve,  ndërsa aspektet e tjera të 

veprimtarisë patronazhiste përfshihen shumë pak. Në intervista u theksua se arsyeja kryesore 

është mungesa e komunikimit, bashkëpunimit dhe shkëmbimit të të dhënave mes  patronazhit 

dhe mjekëve amë të  praktikës së përgjithshmee, gjinekologëve amë dhe pediatrive amë.  

Nga ana tjetër, është konstatuar se bashkëpunimi me njësitë e vetëqeverisje lokale është në 

nivelin më të ulët, thjesht nuk ekziston fare. Vetëqeverisja lokale nuk bën mapimin e popullsisë 

që jeton në territorin e saj, nuk ka të dhëna për numrin dhe strukturën e popullsisë, të dhëna 

që mund të përdoren për krijimin e politikave për avancimin e gjendjeve në nivel lokal. 

Gjithsesi, këto të dhëna mund të kenë vlerë të paçmuar për punën e patronazhit polivalent, jo 

vetëm për hartimin dhe planifikimin e vizitave, por edhe për organizimin dhe sigurimin e 

kujdesit të nevojshëm preventiv, por edhe shërues të popullsisë. Ndonëse vetëqeverisja lokale 

ka disa kompetenca që i takojnë fushës së mbrojtjes shëndetësore (të definuara në nenin 22, 

paragrafi 1, pika 9, të Ligjit të vetëqeverisjes lokale5), si: ’’.....edukimi shëndetësor; avancimi i 

shëndetit; aktivitete preventive; .... ndihma për pacientët me nevoja të veçanta (p.sh.: shëndeti 

mendor, keqpërdorimi i fëmijëve etj.) dhe fusha të tjera që do të përcaktohen me ligj...“  

Po të ketë një bashkëpunim të tillë, infermieret patronazhiste do të kenë të dhëna për nevojat e 

pacientëve të të gjitha moshave, dhe në atë mënyrë, përmes koordinimit të të gjithë 

pjesëmarrësve në sistem, do të mund të ndiqet gjendja shëndetësore e popullsisë së të gjitha 

moshave. Tani merren të dhëna vetëm nga Instituti i Nënës dhe Fëmijës sa u takon të 

porsalindurve dhe në atë mënyrë planifikohen vizitat e të porsalindurve. Nëse i bëhet vizitë të 

porsalindurit, në të njëjtën kohë iu kushtohet kujdes edhe anëtarëve të tjerë të familjes dhe 

hidhet një vështrim mbi gjendjen e tyre shëndetësore (fëmija i dytë, të moshuarit). Në lidhje 

me komunikimin me shërbimet e tjera, si për shembull me shërbimet sociale kompetente ose 

me MPB-në, në rast të detektimit të dukurive devijuese në familje, njoftohen organet 

kompetente dhe këto dukuri denoncohen përmes telefonit, ndonëse nuk ka procedurë të 

përcaktuar për këtë çështje, përkatësisht ajo nuk është e aksesueshme për publikun ose 

infermieret patronazhiste nuk kanë njohuri për të. Megjithatë, në intervista u theksua se 

infermieret patronazhiste nuk ndihen të sigurta të denoncojnë dukuri të tilla, gjithnjë duke 

pasur parsysh përvojat negative në praktikë pas denoncimit të gjendjeve të tilla (kërcënime për 

sigurinë e infermiereve, ftesa për të dëshmuar në procedura gjyqësore etj.). 

Si një mënyrë për të përmirësuar statusin e infermiereve të punësuara në patronazhin 

polivalent, njëzëri u mor qëndrimi se duhet të shqyrtohet mundësia për përcaktimin e së 

 
5Ligji për vetëqeverisjen lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.1/2002, 
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/365B8AC822EBB445825B68E555A9C523.pdf 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/365B8AC822EBB445825B68E555A9C523.pdf
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drejtës së stazhit me benefite të këtyre të punësuarve. Ky propozim mbështetet te disa 

argumente: puna e infermiereve patronazhiste është në terren dhe jo në zyrë apo ordinancë, 

puna e tyre mbart ekspozim të përditshëm në rreziqe të ndryshme për shëndetin dhe sigurinë. 

Në këtë mënyrë do të vlerësohet mundi i tyre dhe do të kenë motiv për punë. Infermieret 

patronazhiste marrin një kompensim të caktuar terreni, megjithatë vlera e tij, ashtu si bileta e 

autobusit, nuk janë të mjaftueshme krahasuar me peshën dhe specifikat e punës që kryejnë. 

Kur bie fjala për shtesat, angazhimi i infermiereve patronazhiste në procesin e vaksinimit 

kundër COVID-19 nuk ishte i vlerësuar mjaftueshëm dhe ato nuk kanë marrë asnjë shpërblim 

ose shtesë, ndonëse mu ato kanë mbajtur barrën e plotë të vaksinimit. Duke pasur parasysh se 

rroga bazë që parashikohet për infermieret e patronazhit është vërtet shumë e ulët, pak më e 

madhe se rroga mininale e vendit, duhet të mendohet për të rritur të ardhurat e infermiereve 

patronazhiste dhe shtesat e ndryshme (puna në terren, kujdestaritë, angazhimi në shërbimet e 

tjera). Në këtë mënyrë puna dhe mundi i tyre për të gjitha dekadat e kaluara do të vlerësohet si 

duhet, duke motivuar njëkohësisht kuadrot e rinj t’i bashkohen patronazhit polivalent. 

Gjendja aktuale në veprimtarinë patronazhiste është edhe reflektim i gjendjeve në arsim. 

Kështu, disponueshmëria e kuadrit dhe kualifikimeve të tij varet drejtpërdrejt nga shkollat e 

mesme dhe universitetet e vendit duke u bazuar te programet e tyre.  

 Kështu, në disa shkolla të mesme të vendit trajnohen infermiere në kuadër të arsimit 4-vjeçar. 

Viteve të fundit infermieret me arsim të mesëm që punësohen në ISHP SHSH Shkup dhe që janë 

shpërndarë në patronazhin polivalent, janë infermiere që gjatë shkollimit të tyre nuk janë 

takuar asnjëherë me veprimtarinë patronazhiste, as në teori, as në praktikë, ngaqë nga 

programi i arsimit të mesëm mjekësor është lënë anash patronazhi si lëndë mësimore. Kjo do të 

thotë se infermieret patronazhiste të sapopunësuara që kanë mbaruar arsimim e mesëm, 

fillojnë të punojnë në terren dhe të vizitojnë të sëmurë pas bërë qoftë edhe një ditë praktikë në 

patronazh ose trajnim në këtë fushë. Kjo detektohet si problem në praktikë dhe në 

funksionimin e përditshëm të patronazhit. 

Përveç kësaj, në Ligjin për mbrojtjen shëndetësire nuk parashikohet ndonjë lloj stazhimi në 

kuadër të të cilit do të mundësohej integrimi dhe përfshirja e plotë në punë e kuadrit të 

saporekrutuar. Megjithatë, në Ligjin për mbrojtjen shëndetësore i cili është sjellë së voni, 

parashikohet punë prove për infermieren e mbaruar, ndonëse nuk është sjellë rregullore e cila 

do të rregullonte nga afër mënyrën, kriteret dhe përmbajtjen e punës së provës, me ç’rast 

dispozitat e rregullores së vjetër (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.80/2007) e cila 

parashikon stazhim pred 10 muajsh, nga i cili 30 ditë janë në patronazh nuk është anuluar 

akoma, pra është akoma i në fuqi, ndonëse bie ndesh tërësisht me dispozitat e ligjit. Përveç 

kësaj, në rregullativën ekzistuese nuk ekziston instituti i quajtur punë mentori, që i sjell një 

ndërlikim shtesë gjendjes. Nga njëra ana infermieret e sapopunësuara nuk kanë trajnim fillestar 

dhe mentorim për kryerjen cilësore të detyrave të tyre, ndërsa nga ana tjetër nuk ka asnjë 
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sistem të integruar për stimulimin dhe motivimin e infermiereve më të mëdha dhe me përvojë 

të tejçojnë njohuritë e tyre dhe t’i udhëheqin të sapopunësuarat gjatë kryerjes së detyrave të 

tyre. 

Është me rëndësi të përmendet se situata ndërlikohet akoma më shumë si pasojë e punës apo 

programeve të qendrave të arsimit për të rritur (universitetet e punëtorëve, qendrat VET) të 

cilat trajnojnë infermiere me program 6-mujor, pas mbarimit të të cilit kandidatët marrin 

diplomë për mbarimin e arsimit të mesëm për infermiere. Ky arsim 6-mujor nuk mund të 

krahasohet me arsimin 4-vjeçar sa i përket cilësisë së njohurive të përvetësuara, e akoma më 

shumë praktikës.   

Përveç situatës me kuadrin shëndetësor me arsim të mesëm, universitete e vendit tashmë ca 

kohë kanë programe që prodhojnë infermiere me specializim për përkujdesje familjare dhe 

patronazhiste. Kjo gjendje është në kundërshtim me gjendjen në institucionet shëndetësore, 

sidomos në pjesën e veprimtarisë patronazhiste, pra me rregullativën e cila rregullon 

organizimin dhe sistematizimin e shtëpive të shëndetit. Në këtë mënyrë, në rregullativën 

ekzistuese, pra në katalogun e vendeve të punës në veprimtarinë shëndetësore nuk ka 

infermiere patronazhiste me arsim të lartë, si dhe infermiere patronazhiste e cila ka ndonjë lloj 

roli koordinues dhe udhëheqës dhe që është udhëheqëse, por edhe përgjegjëse për organizimin 

dhe raportimin për arritjen e qëllimeve prioritare të veprimtarisë.  

Sa i takon gjendjes me kuadrin arsimor të lartë në veprimtarinë patronazhiste, është me rëndësi 

të përmendet se në universitetin  ‘’Shën Klimenti i Ohrit“ në Manastir ka Shkollë të Lartë 

Mjekësie, e cila ofron specializim për infermiere të përgjithshme – specializim për përkujdesje 

familjare dhe patronazhiste, si studime specialistike njëvjeçare (2 semestra)6. Kushti për 

regjistrim në këtë program specialistik është mbarimi i studimeve trevjeçare (180 ECTS) për 

motër të përgjithshme. Pas mbarimit të studimeve specialistike, kandidatët marrin 60 ECTS 

shtesë.  

Në Fakultetin e Shkencave Mjekësore të universitetit ‘’Goce Dellçev “ në Shtip ka po ashtu 

studime specialistike për infermiere/teknik(e) profesionisti njëvjeçare (2 semestra), e 

specializuar për infermiere familjare dhe patronazhiste, pas mbarimit të studimeve, studentët 

marrin 60 ECTS7.  

 

Në Fakultetin e Mjekësisë ‘’Shën Kirili dhe Metodi“ në Shkup janë të akredituara studime 

 
6https://vmsb.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/6/2021/11/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80
%D0%BE%D0%BD.%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0.pdf 
7https://fmn.ugd.edu.mk/documents/resenia-za-akreditacija-fmn-2.pdf 

https://vmsb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0.pdf
https://vmsb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0.pdf
https://vmsb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/6/2021/11/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0.pdf
https://fmn.ugd.edu.mk/documents/resenia-za-akreditacija-fmn-2.pdf
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specialistike trevjeçare për mjekësi familjare (6 semestra), por nuk kanë elemente të fushës së 

veprimtarisë patronazhiste8. 

Gjendja në arsimin e infermiereve dhe mamive nuk është harmonizuar plotësisht me direktivat 

evropiane (Directive (2005/36/EC) on recognition of professional qualifications 9 dhe Directive 

2013/55/EU for amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional 

qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the 

Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’)10) për kualifikimet arsimore në lidhje 

me vitet e nevojshme të kaluara në arsimin formal dhe joformal, zhvillimin e kompetencave 

profesionale, si dhe numrin e orëve të kaluara në punë praktike, që janë kriter për pranimin e 

ndërsjellë të kualifikimeve arsimore. 

Ndryshe nga infermieret me arsim të mesëm, infermieret e diplomuara gjatë studimeve të tyre 

kanë lëndë edhe për patronazhin polivalent dhe përvetësojnë njohuri themelore teorike të 

fushës, dhe siç u tha edhe më lart, ka edhe specializim për përkujdesje familjare dhe 

patronazhi. Megjithatë, infermieret e diplomuara që punojnë në Shtëpinë e Shëndetit dhe ato 

që kanë mbaruar specializimin e fushës, nuk janë të shpërndara në vende pune të patronazhit 

polivalent ngaqë, sipas rregulloreve ekzistuese, nuk parashikohet vend pune për infermiere me 

arsim të lartë. Aktualisht janë të punësuara dhjetëra infermiere të diplomuara të cilat punojnë 

në patronazh, por detyra të tilla nuk kanë as sipas sistematizimit, e as sipas vendimeve të 

punësimit. Ato punojnë në të njëjtin shërbim, por në vende pune me detyra të tjera. 

Sipas të dhënave dhe pyetësorëve, infermieret e patronazhit polivalent për punën e tyre 

hartojnë raporte ditore dhe të dhënat e raporteve pastaj përmblidhen në nivel mujor, 

megjithatë në kuadër të shërbimit këto raporte nuk kontrollohen e as analizohen, por dërgohen 

në Qendrën e Shëndetit Publik Shkup, e më pas tek Instituti i Shëndetit Publik i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut  për përpunim statistikor të të dhënave të futura.  

Në mënyrë shtesë është bërë edhe anketë terreni nga ana e qendrës hulumtuese M-prospekt 

për kënaqësinë e përdoruesve nga shërbimet e shërbimit patronazh. Në tekstin e mëtejmë janë 

dhënë të dhënat e anketës. 

Nga rezultatet e mbledhura përmes të gjitha veglave për mbledhjen dhe analizën e të dhënave, mund të 

përfundohet se patronazhi polivalent në fakt funksionon si patronazh bivalent (i përqendruar kryesisht 

te nënat dhe fëmijët), ndërsa elemente polivalente ndërfuten në procesin e kryerjes së patronazhit 

bivalent të dy kategorive të përdoruesve të përmenduara më parë. Nuk ka qasje sistematike për 

organizimin dhe zbatimin e patronazhit polivalent në përputhje me kompetencat e përkufizuara në 

rregullativë, si dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe trendeve të fushës.  

 
8 http://medf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2018/07/1109_680200146.pdf 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013L0055 
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6.  REZULTATET 
 

 

 PËRPUTHSHMËRIA STRATEGJIKE 

 

 Kriteri Semafori Vërejtjet kryesore 

С1 

Dokumenti strategjik i miratuar 

(strategjia e resorit, plani 

strategjik, programi për punën, të 

paktën afatmesëm), sipas të cilit 

organizohet institucioni dhe 

ndahen aktivitetet e tij dhe 

detyrat e të punësuarve. 

 

Veprimtaria e patronazhit zhvillohet në 

përputhje me programin vjetor për 

mbrojtje shëndetësore aktive të nënave 

dhe fëmijëve në Republikën e Maqedonisë 

së Veriut, dokument të cilin e sjell 

institucion tjetër. Në nivel SHSH-je nuk ka 

dokument strategjik i cili përcakton 

prioritetet dhe qëllimet për zhvillimin e 

veprimtarisë patronazhiste.  

С2 

Korniza ligjore (që nga ligjet deri 

te rregullat dhe procedurat) e 

harmonizuar me dokumentin 

strategjik. 

 

Ka rregullore për kryerjen e veprimtarisë, 

po nuk janë përcaktuar e as janë miratuar 

procedurat e brendshme për të vepruar, të 

cilat janë harmonizuar me dokumentet 

zhvillimore. 

С3 

Funksionet themelore dhe 

organizimi i brendshëm i 

institucionit janë harmonizuar 

me dokumentin strategjik dhe 

kompetencat ligjore. 

 

Në institucion nuk ka dokument zhvillimor 

në nivel SHSH-je. Si dokument zhvillimor 

mund të merret programi vjetor për 

mbrojtjen e nënave dhe fëmijëve, po ai i i 

referohet vetëm pjesës së kompetencave 

të rregulluara në ‘’Standardet për 

funksionin dhe normativat e punës të 

infermieres patronazhiste...“, që dmth nuk 

ka akordim mes rregulloreve relevante. 

С4 

Udhëheqësia më e lartë i 

transmeton qartazi te të 

punësuarit planet për reforma, 

qëllimet e përmirësimit...  

 

Nuk ka linjë të qartë transferimi të 

informacioneve nga udhëheqësia te të 

punësuarit.  

 

6 
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С1, С3 – Nëse kompetencat e patronazhit polivalent janë më të gjera nga ato që janë 

përfshirë në programin për mbrojtjen shëndetësorë aktiv të nënave dhe fëmijëve, atëherë 

është e domosdoshme të sillet rregullisht dokument strategjik sipas të cilit do të prioritetizohen 

masat dhe aktivitetet edhe për kompetencat e tjera (të moshuar, të sëmurë, marrëdhënie 

familjare...).  Nga ana tjetër, qytetarëve që janë përdorues të shërbimeve nuk iu është e qartë 

cilat janë saktësisht kompetencat e patronazhit polivalent (që u pa mnga anketa indikative), që 

do të thotë se është i domosdoshëm dokument  strategjik ose zhvillimor i cili do t’i 

komunikohet edhe publikut.  

С4 – Komunikimi me udhëheqësinë, jo vetëm që është i pakënaqshëm, por edhe të 

punësuarit nuk shohin nevojë për komunikim me udhëheqësinë formale, pra me 

udhëheqësin/en e shërbimit dhe drejtorin/eshën. Këta persona nuk janë në rrjedha të 

aktiviteteve të patronazhit polivalent dhe prandaj nuk mund të kontribuojnë në organizimin e 

cilësisë së punës. Nga ana tjetër, të gjithë të punësuarit kanë nevojë të ndërtojnë pozita 

udhëheqëse që janë pjesë e patronazhit polivalent. 

С1 – Gjatë planifikimit strategjik të punës së secilit institucion është jetik planifikimi i 

financave që vihen në dispozicion për realizimin e punës së planifikuar. Në rastin e patronazhit 

polivalent, në dispozicion janë të dhënat e buxhetit të ndarë për programin për mbrojtjen 

aktive të nënave dhe fëmijëve, për të cilat vihet re një rritje deri në vitin 2018, e që atëherë deri 

tani planifikohet i njëjti vëllim pune. Financat janë planifikuar për aktivitete (pothuajse të 

njëjtat në 4 vjetët e fundit) për programin e përmendur, megjithatë nuk i përfshijnë rrogat e të 

punësuarve në patronazhin polivalent. 
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Grafiku nr. 1  

 

 

 

 

 

 

Grafiku numër 1. Ndryshimet dhe plotësimiet e buxhetit në kuadër të programit për mbrojtjen aktive të 

nënave dhe fëmijëve në Ministrinë e Shëndetësisë për periudhën 2016-2022 

Buxheti fillestar i  

miratuar 

Buxheti përfundimtar pas ribalancit 

të miratuar 

% rritje/zvogëlim i buxhetit 
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KAPACITETE ORGANIZATIVE 

 

 Kriteri Semafori Vërejtje kryesore 

K1 

Ka kufizim të qartë, pra nuk ka 

përputhje në fushëveprimin e 

detyrave të punës mes njësive 

organizative të institucionit.  

 

Nuk ka përputhje me kompetencat e 

njësive të tjera organizative në kuadër të 

SHSH-së. 

K

К2 

Të punësuarit i kuptojnë 

funksionet kryesore dhe ndërtimin 

organizativ të institucionit. 

 

Të punësuarit që kryejnë veprimtari 

patronazhi e kuptojnë funksionin e tyre, 

funksionin e institucionit dhe ndërtimin 

organizativ. Nga ana tjetër, të punësuarit 

shprehen se kryejnë edhe aktivitete 

administrative që lidhen me procesin e 

imunizimit, si dhe se luajnë rol kryesor në 

procesin e imunizimit kundër COVID-19, 

pra janë të angazhuara në pikat e 

vaksinimit. 

K

К3 

Vendet kryesore të punës (ato 

përmes së cilave kryhet qëllimi 

kryesor/kompetenca e 

institucionit) janë plotësuar me 

persona përkatës. 

 

Ndonëse ka ekipim relativisht solid në 

krahasim me numrin e vendeve të 

sistematizuara (90 vende të 

sistematizuara, nga të cilat 64 janë 

plotësuar), vihet re mungesa e të 

punësuarve në raport me popullsinë dhe 

në raport me hierarkinë e brendshme. 

K

К4 

Të gjitha aktivitetet/detyrat e 

parashikuara kryhen në 

institucion. 

 

Një pjesë e kompetencave të përmendura 

në standardet për funksione dhe 

normativa për punën e infermieres 

patronazhiste nuk kryhen (adoleshentët, 

të sëmurët me sëmundje malinje etj.), siç 

kanë deklaruar përdoruesit (anketa 

indikative).Për shkakt të pandemisë 

COVID-19, vëllimi i vizitave në terren ka 

rënë. 

K

К5 

Secili i punësuar kryen detyra që 

dalin nga përshkrimi i vendit të tij 

të punës. 

 
Infermieret e patronazhit me arsim të lartë 

janë shpërndarë në vende pune në kuadër 

të shërbimit për punonjësin shëndetësor 
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 Kriteri Semafori Vërejtje kryesore 

në SHSHP dhe formalisht nuk kanë detyra 

që në çfarëdo mënyrë lidhen me 

patronazhin polivalent, ndonëse çdo ditë 

kryejnë veprimtari patronazhi. Gjatë 

menaxhimit të pandemisë COVID-19 

infermieret patronazhiste angazhohen 

intensivisht në pikat e vaksinimit. 

K

К6 

Nuk ka vende pune të 

sistematizuara që nuk janë të 

nevojshme.  

 

Të gjitha vendet e sistematizuara të punës 

aktualisht janë të nevojshme. Përveç kësaj, 

është i domosdoshëm zgjerimi i 

sistematizimit me vende të reja pune. 

K

К7 

Në përgjithësi të punësuarit kanë 

kompetenca për plotësimin e 

aktiviteteve dhe për arritjen e 

qëllimeve strategjike. 

 

Të punësuarit kanë kompetenca pune të 

përgjithshme të zhvilluara mirë për 

kryerjen e punës dhe detyrave të saj. Nga 

ana tjetër, sipas përgjigjeve të të 

punësuarve, është vënë re  se më shumë 

janë vizituar trajnimet për kujdesin për 

nënat dhe fëmijët, shumë më pak për 

kompetencat e tjera. Përvetësimi i 

vazhdueshëm/përsosja e kompetencave të 

veçanta të punës është gjithmonë i 

nevojshëm.  

K

К8 

Të punësuarit kanë mundësi për 

trajnim dhe përsosje profesionale.   
 

Ndonëse nuk ka plan/program për 

përsosjen profesionae të të punësuarve, 

ata vizitojnë trajnime që janë të 

domosdoshme për kryerjen cilësore të 

punës. 

K

К9 

Të punësuarit kanë mundësi për 

ngritje në detyrë.  
 

Nuk ka sistem e as vend pune me arsim të 

lartë në katalog që është bazë për ngritje 

në detyrë. 

K

К10 

Sistemi i vlerësimit ka efekt mbi 

përmirësimin e punës në 

institucion.   

 

Në institucion nuk ka sistem matjeje dhe 

vlerësimi të punës së të punësuarve. Vlerësimi 

i punës së patronazhit polivalent dhe të të 

punësuarve mund të bëhet vetëm në bazë të 

raporteve të tyre, por ato nuk përmbajnë nota 

cilësie nga ana e përdoruesve të shërbimeve. 

 



Përmirësimi i strukturës organizative të shërbimit të patronazhit 
 

 

31 
 

 

К3 – Një problem shtesë i kësaj pjesë është edhe mungesa e kuadrit, nisur nga analiza që 

tregoi se numrin i infermiereve patronazhiste është sa 2/3 e numrit që duhet realisht për të 

mbuluar gjithë territorin e Qytetit të Shkupit. Përveç mungesës së kuadrit në patronazhin 

polivalent, infermieret patronazhiste angazhohen në mënyrë shtesë edhe për aktivitete në 

kuadër të vaksinimit kundër COVID-19, në vaksinimin e fëmijëve të moshës shkollore, marrin 

pjesë në aktivitete për matjen e glicemisë, presionit të gjakut dhe në projekte të tjera për të 

cilat përdorues të fundmë janë fëmijët dhe popullata më e rritur. 

Pjesa më e madhe e infermiereve patronazhiste janë të moshës 55 deri 60 vjeç, 

përkatësisht në fund të stazhit të punës. Në fakt, kjo është njëra nga arsyet pse kjo veprimtari 

duhet të riorganizohe urgjentisht. Me ikjen në pension të këtyre personave në një moment kaq 

të rëndësishëm do të ulet dukshëm ofrimi i shërbimeve të patronazhit për qytetin, numri i 

popullsisë së të cilit rritet vazhdimisht. Infermieret patronazhiste  që do të vazhdojnë të japin 

shërbimet nuk janë të kënaqura me kushtet e punës, në radhë të parë me pagën, për të cilën 

thonë se është shumë larg të qenët e mjaftueshme krahasuar me punën në terren që bëjnë ato. 

Kjo mund të shpjerë në një ikje tjetër të kuadrit, duke pasur parasysh se sa  e kërkuar është kjo 

fushë në botë. Nuk ka gjasa për punësime të reja ngaqë 40 persona që kanë qenë të angazhuar 

me kontratë në vepër që është dashur të punojnë në veprimtarinë patronazhiste, megjithatë 

më pas janë rishpërndarë. Nëse këta persona tani punojnë punë më të lehtë ose punë zyre, ka 

shumë mundësi që të mos duan të kthehen. Punësime të reja nuk priten ngaqë 40 persona janë 

angazhuar pikërisht në patronazh. Punësimet e reja do të jetë e vështirë të kenë të njëjtën cilësi 

ngaqë këto vende pune nuk janë tërheqëse (rroga e ulët, puna në terren), por edhe ngaqë 

arsimi i mesëm për infermieret nuk prodhon kuadro patronazhistë me trajnim praktik. 

К4 – Një pjesë e aktiviteteve sipas standardeve dhe normativave për kryerjen e  

veprimtarisë patronazhiste nuk kryhen fare. Puna drejtohet kryesisht kah nëna dhe të 

porsalindurit, ndërsa kategoritë e tjera të qytetarëve marrin kujdes kalimthi dhe 

josistematikisht. Kështu, gjatë vizitës së gruas që ka lindur ose të të porsalindurit, infermierja 

patronazhiste kryen skanimin e situatës së familjes, reagon në mënyrë përkatëse dhe ofron 

kujdes dhe këshilla shëndetësore edhe për anëtarët e tjerë të familjes. Një praktikë e tillë nuk 

del zakonisht nga  skanimi sistematik dhe profili i bashkësisë lokale e as nga ndonjë gjendje e 

identifikuar në herët, por bëhet ad hoc, varësisht nga vështirësitë e identifikuara gjatë vizitës. 

Kjo praktikë negative vjen edhe nga komunukimi i keq ose joekzistues mes kuadrit tjetër 

specialistik (gjinekologë, mjekë(e) amë/pediatër, gjerontologë, pulmologë, onkologë, punonjës 

socialë etj.) Përveç kësaj, për shkak të pandemisë COVID-19, infermieret patronazhiste nuk 

kryejnë punë në terren me të njëjtin vëllim si më parë, po sipas rrëfimeve të tyre, komunikojnë 

në mënyrë të rregullt me telefon me përdoruesit, duke dhënë mbështetjen e nevojshme. Në 

bazë të anketës në terren të përdoruesve të shërbimeve të veprimtarisë patronazhiste, të kryer 
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nga M-prospekt – kompani hulumtuese, gjetjet flasin se të anketuarit e grupmoshës 18 deri 29 

vjeç, si dhe ata mbi 65 vjeç nuk kanë përdorur shërbime të patronazhit (65% - nga 18 deri 29 

vjeç dhe 65,7% - 65+). Në kontekstin e kësaj gjetjeje duhet të thuhet se vizita e të moshuarve,  e 

të pamundurve dhe personave me kufizime është shërbimi më i dëshiruar për të ardhmen për 

të anketuarit mbi 40 vjeç. 

К5 – 20% e infermiereve të patronazhit kanë mbaruar arsimin e lartë, ndërsa një pjesë e 

tyre kanë mbaruar specializimin për kujdes familjar dhe patronazhist. Meqë ka vetëm një shifër 

në katalog për infermieren e nivelit G, pra me arsim të mesëm, infermieret me arsim të lartë 

shpërndahen në vende pune me arsim të lartë në kuadër të shërbimit të MSHP-së. Ato 

infermiere nuk mbajnë titullin e vendit të punës në veprimtarinë patronazhiste, e as qëllimet e 

punës e as detyrat dhe përshkrimi i tyre nuk përshtatet me veprimtarinë patronazhiste. Në këtë 

mënyrë ndjekja e punës së tyre është problematike, dhe faktikisht është e pamundur të 

vlerësohen formalisht për punën që bëjnë.  

К7 – Sa u takon kompetencave të të punësuarve në patronazhin polivalent të ISHP SHSH 

Shkup, mund të nxirret një përfundim i përgjithshëm se institucioni ka kuadro profesionale dhe 

të trajnuar, kurse infermieret patronazhiste kanë kaluar shumë trajnime nga shumë aspekte të 

punës (për zhvillimin psiko-fizik të foshnjave, motorikën e të porsalindurve, teknikën e dhënies 

gji, matjen e glicemisë, mbrojtjen nga dhuna në familje, trajnimin për fëmijët me kufizime në 

zhvillim, mbrojtjen e shëndetit reproduktiv etj.). Edhe përkundër trajnimeve të përmendura, 

gjetjet nga pyetësori shpien në drejtimin se të punësuarit kanë dëshirë dhe vullnet për përsosje 

profesionale dhe theksojnë nevojën për zbatimin e trajnimeve të vazhdueshme, të cilat do t’i 

përgatitnin ata për rrjedhat dhe proceset në sferat e ndryshme të patronazhit polivalent. 
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  KRYERJA E DETYRAVE TË PUNËS PËR ARRITJEN E REZULTATEVE 

  

 

 Kriteri Semafori Vërejtjet kryesore 

Р1 

Institucioni ka organizim, 

prioritetizim dhe shpërndarje të 

duhur të punës.   

 

Organizimi i Shërbimit për Mbrojtjen 

Shëndetësore Preventive dhe Stomatologjike 

bashkon më shumë veprimtari të cilat kanë 

nevojë për strategji zhvilimore, prioritete dhe 

shpërndarje individuale të punës.  

Р

Р2 

Vendimmarrja bëhet nga vendi 

udhëheqës lart tek ai poshtë.   
 

Ka vetëm një vend pune për infermiere 

patronazhi. Organizimi konkret i patronazhit 

polivalent nuk mundëson shpërndarjen e 

detyrave sipas kompetencave të të 

punësuarve, e as sipas hierarkisë. Nuk është 

parashikuar vend udhëheqës i cili do të jetë 

përgjegjës për organizimin e aktiviteteve 

vetëm në patronazhin polivalent 

Р

Р3 

Janë krijuar procedura të 

shkruara qartazi për proceset e 

punës.  

 

Ka procedura për kryerjen e veprimtarisë së 

patronazhit që në masë më të madhe kanë të 

bëjnë me kujdesin  dhe përkujdesjen e 

nënave dhe fëmijëve, ndërsa për detyrat e 

tjera të punës nuk ka procedura të 

përcaktuara. Po ashtu nuk janë përkufizuar 

qartë vijat  e përgjegjësisë në sistemin e 

patronazhit polivalent.  

Р

Р4 

Ka komunikim të rregullt dhe të 

duhur mes njësive organizative 

të institucionit.   

 

Të punësuarit deklarojnë se janë të kënaqur 

nga komunikimi që ekziston mes njësive 

organizative dhe se i marrin informacionet e 

nevojshme, po jo edhe me elementet e tjera 

të sistemit shëndetësor.  

Р

Р5 

Cilësia e punës së institucionit 

vlerësohet dhe përmirësohet. 
 

Nuk ka ndjekje dhe vlerësim të cilësisë së 

punës në nivel institucioni. 
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 Kriteri Semafori Vërejtjet kryesore 

Р

Р6 

Në institucion përdoret 

teknologji përkatëse IT, softuer 

dhe vegla të tjera pune. 

 

Nuk ka kushte elementare për punë, të 

punësuarit nuk kanë kompjuter të vetin, e as 

pajisje për kryerjen e punës. Nuk ka as 

komunikim të etabluar përmes mediave 

elektronike.  

 

Р1, Р2 – Në përputhje me Ligjin për mbrojtjen shëndetësore dhe aktet nënligjore që 

rregullojnë këtë fushë, eprori i infermiereve patronazhiste është udhëheqësi/sja e shërbimit. 

Megjithatë, praktika flet se kjo vendosje organizative nuk është efikase ngaqë personi 

udhëheqës i shërbimit nuk ka njohuri të plota dhe të hollësishme për punën e infermiereve 

patronazhiste dhe me sfidat me të cilat përballen në punën e tyre. Planifikimi i detyrave 

rrjedhëse dhe ditore nuk koordinohet nga ana e eprorëve, por infermieret patronazhiste e 

bëjnë vetë. Në realitet ka një lloj organizimi joformal nga ana e një infermiereje, po kjo nuk 

është e sistematizuar e as e rregulluar gjëkundi. 

Sa i takon vëllimit të punës, mund të përfundohet se infermieret patronazhiste kanë 

vëllim të madh pune, i cili sjell zvogëlimin e mundësisë për të realizuar dhe për të plotësuar 

qëllimin e vizitave të tyre. Sipas propozim-standardeve për funksionet dhe normativat e punës 

së infermieres polivalente e cila kryen veprimtari patronazhi në kuadër të shtëpibe të shëndetit, 

për realizimin e funksioneve standarde në VPP-së duhet të sigurohen: 

1. Në zonën urbane dhe pranurbane – një infermiere patronazhiste polivalente për 

1000-1500 familje, përkatësisht  për 3000-5000 banorë; 

2. Në zonën rurale – një infermiere patronazhiste polivalente për 800-1300 familje, 

përkatësisht për 2000-4000 banorë.11 

Sipas standardeve, thuhet se një infermiere patronazhiste duhet të jetë përgjegjëse për 

të vizituar 4000 banorë (mesatarisht). 

Te tabela më poshtë janë dhënë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës për numrin e 

qytetarëve në territorin e Qytetit të Shkupit sipas komunave. Në përputhje me të dhënat e 

qytetarëve, në shtyllën e fundit janë dhënë të dhënat për numrin e infermiereve patronazhiste 

sipas komunave.  

 

 
11Standardet për funksione dhe normativa të punës së infermieres të patronazhit polivalent që kryen veprimtari 
patronazhiste polivalente në kuadër të shtëpive të shëndetit. 
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Komuna 

Popullsia  

rezidente e 

gjithsejtë 

(2021) 

Numri i 

infermiereve të 

patronazhit (2021) 

Numri i banorëve për 

të cilët është 

përgjegjëse një 

infermiere (2021) 

Sa infermiere duhen 

(mesatarisht 4000 

banorë për 

infermiere) 

Shkup 526.502  64 8.226 132  

Kisella Vodë 61.965 14  

13.926  

 

49 

 

Aerodrom 77.735 
mbulon Kisella 

Voda 

Ilinden 17.435 mbulon Gazi Baba 

Petrovec 9.150 mbulon Gazi Baba 

Sopishtë 6.713 
mbulon Kisella 

Voda 

Studeniçan 21.970 
mbulon Kisella 

Voda 

Gazi Babë 69.626 18 

4759  

 

22 

 
Haraçinë 12.676 mbulon Gazi Baba 

Zelenikovë 3.361 
mbulon Kisella 

Voda 

Karposh  63.760 
14 

 

10.500  

 Gjorçe Petrov 44.844 mbulon Karposhi 

Saraj 38.399 mbulon Karposhi 

Çair 62.586 9 
14.031  

 

32 

 
Butell 37.968 mbulon Çairi 

Shuto Orizarë 25.726 mbulon Çairi 

Qendër 43.893 9 4.877 11 

 

 Sipas të dhënave, mund të vërehet se numri i infermiereve patronazhiste nuk përkon 

fare me numrin e qytetarëve dhe flet për vëllimin e madh të punës, i cili nuk mund të arrihet.12 

Me këtë përputhen edhe të dhënat e fituara nga përdoruesit e shërbimeve ku vihet se jo të 

gjithë marrin shërbime nga patronazhi.  

Р3 – Për nevojën për përmirësimin e organizimit të procesit të punës flet edhe fakti që një pjesë 

e madhe e të punësuarve ndajnë qëndrimin se për një funksionim më të mirë të këtij segmenti 

 
12Informacione të marra nga të punësuarit e Shtëpisë së Shëndetit – Shkup. 
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të ISHP SHSH Shkup, duhet të hartohen dhe të sillen procedura dhe veprime pune përkatëse. 

Duke ditur se në përgjigjet e pyetësorit infermieret patronazhiste deklarojnë se ka mbingarkim 

me detyra që nuk përfshihen në përshkrimin e detyrave të punës për vendin e tyre të punës, 

një pjesë e madhe e tyre thonë se shpërndarja përkatëse dhe e baraspeshuar e detyrave të 

punës mes të punësuarve do të sillte një realizim më efikas dhe më cilësor të kompetencave të 

patronazhit polivalent.   

Р4 – Një pjesë e madhe e të punësuarve mendojnë se në kuadër të shërbimit nuk i konsulton 

askush përpara marrjes së vendimeve, si dhe se duhet të përmirësohet komunikimi i 

brendshëm. Sipas mendimit të pjesës më të madhe të të punësuarve në patronazhin polivalent, 

komunikimi në kuadër të njësive organizative (shërbimeve) është mesatar ose deri në të 

kënaqshëm. Megjithatë, për patronazhin polivalent ka një vlerë të paçmuar komunikimi dhe 

bashkëpunimi me segmentet e tjera të sistemit (mjekë amë, gjinekologë, defektologë, punonjës 

socialë, vetëqeverisje lokale etj.), bashkëpunim i cili tani është në nivel të ulët, ndonëse thelbi i 

organizimit të tyre në shërbimin për MSHP-në është pikërisht ai. Mungesa e sistemit për 

ndarjen e infromacioneve dhe mungesa e informacioneve kthyese e rëndon dukshëm kryerjen 

cilësore dhe në kohë të duhur të kompetencave të patronazhit polivalent. 

Р5 – Aktualisht në këtë institucion nuk ka  sistem për ndjekjen e punës dhe vlerësimin e të 

punësuarve, e as nuk ka sistem për shpërblimin e tyre. Nuk ka asnjë kornizë të qartë për 

kompetencat profesionale që duhet të kenë të punësuarit mbi të cilën do të ndiqej përparimi i 

tyre. Të punësuarit që posedojnë kompetencat e nevojshme për kryerjen cilësore të punës dhe 

që ndër vite janë shpërblyer përmes arsimit shtesë, përftimit të kualifikimeve dhe shkathtësive 

profesionale shtesë përmes formave të ndryshme të të mësuarit, nuk kanë mundësi të njihen 

në sistem, e as të shpërblehen në ndonjë formë, as për progres formal në karrierë, e as në 

ndonjë formë praktike me forma të tjera shpërblimesh dhe përfitimesh materiale ose 

jomateriale për arritjet e tyre. Në këtë gjendje është e vështirë, madje e pamundur ndjekja dhe 

matja e cilësisë së shërbimeve të bëra në mungesë të standardeve minimale. E gjitha kjo ndikon 

mbi imazhin e përgjithshëm të punës së veprimtarisë patronazhiste, por drejtpërdrejt edhe mbi 

arritjen e qëllimeve të saj themelore. 

 Për vizitat e realizuara mbahet evidencë, ndërsa për punën e tyre infermieret 

patronazhiste hartojnë raporte ditore, mujore, tremujore dhe vjetore. Këto raporte përmbajnë 

të dhëna për vizitat e bëra dhe janë objekt i përpunimit statistikor në Institutin e Shëndetit 

Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, mund të përfundohet se evidenca 

bëhet për disa nga detyrat, por jo për të gjitha detyrat dhe angazhimet e infermiereve 

patronazhiste, të cilat janë të përkufizuara në rregulloren për sistematizimin e vendeve të 

punës. 
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Р6 – Duke pasur parasysh faktin se pjesa më thelbësore e punës së infermiereve patronazhiste 

kryhet në terren, më saktë në territorin e Qytetit të Shkupi, faktor kryesor për një punë efikase 

dhe për sigurimin e shërbimeve cilësore dhe në kohë të duhur për pacientët është furnizimi me 

pajisje të mira dhe mbështetja logjistike. Megjithatë, nga ky aspekt i funksionimit të patronazhit 

polivalent, analiza dëshmoi pasaktësi të konsiderueshme. Në radhë të parë, të punësuarit nuk 

kanë vetura zyrtare, që do t’ua lehtësontë shumë punën e përditshme e cila përfshin vizitat e 

pacientëve në shtëpitë e tyre, dhe me sa duket, do të rriste numrin e vizitave. Në bazë të 

gjetjeve të marra nga anketa e bërë në terren, duke analizuar rezultatet në nivel komune ku 

jetojnë përdoruesit, mund të vihet re se, ndryshe nga komunat ku shumica e të anketuarve nuk 

kanë pasur nevojë për vizita shtesë, në komunën e Çairit madje (45,3%) kanë pasur nevojë për 

më shumë vizita për të porsalindurit. Në komunën e Shuto Orizarës ka një përqindje të 

ngjashme të të anketuarve që janë përgjigjur se nuk kanë nevojë për më shumë vizita (56,3%) 

dhe i atyre që kanë pasur nevojë për më shumë vizita për të porsalindurit (43,8%). 

Disponueshmëria e infermiereve patronazhiste për pacientët, komunikimi me pacientët dhe 

mbulimi përkatës i terrenit janë thelbësorë për realizimin e funksionit të patronazhit polivalent. 

Aktualisht kjo realizohet me vështirësi të shumta, duke pasur parasysh faktin që të punësuarit 

nuk disponojnë as telefona zyrtarë ose ndonjë pajisje tjetër IT për evidentimin e vizitave dhe të 

gjetjeve në sistemin elektronik. Mungesa e pajisjeve themelore për lëvizje dhe komunikim me 

të sëmurët shkakton probleme të mëdha në organizimin e punës dhe funksionimit të 

veprimtarisë patronazhiste polivalente në kuadër të ISHP SHSH Shkup. Te të punësuarit 

dominon një mendim i përbashkët se duhet të sigurohen pajisjet e punës (makinë, telefona 

celularë, laptop etj.). Përveç kësaj, me rëndësi është të theksohet se është në fazë të tejkaluar 

përgatitjae  modulit/aplikacionit për punën dhe evidentimin e rezultateve të punës së 

patronazhit polivalent (me mbështetjen e UNICEF-it). Ky aplikim në masë të madhe do ta 

lehtësojë dhe do ta sistematizojë punën në përputhje me standardet dhe protokollet, ndonëse 

për momentin sfida më e madhe është sigurimi i pajisjeve/mjeteve elektronike dhe aksesi për 

përdorimin e kësaj vegle nga ana e infermiereve patronazhiste (smartfona, tablete, lidhje e 

vazhdueshme interneti etj.).  

Patronazhi polivalent nuk ka faqen e vet të internetit e as ndonjë rubrikë në kuadër të faqes së 

internetit të SHSH Shkup, ku do të mund të ngjiteshin informacione shtesë dhe materiale 

edukuese nga fusha e punës së tij.  Kjo gjendje pamundëson tejçimin efikas të informacioneve 

te përdoruesit e fundit, edukimin për mbrojtjen shëndetësore preventive, drejtimet dhe 

këshillat nga fusha e veprimtarisë së patronazhit polivalent etj. Nisur nga të dhënat e marra nga 

anketa në terren, del se madje gjysma e të anketuarve (43,7%) nuk dinë ku të drejtohen nëse 

kanë nevojë për shërbim nga patronazhi polivalent.  31,7% e të anketuarve dinë ku të drejtohen 

dhe kanë kërkuar këso shërbimi, ndërsa një e katërta e të anketuarve (24,7%) dinë, po nuk kanë 

kërkuar shërbim të tillë. Ndarja e përgjigjeve te maqedonasit etnikë tregon se pjesa më e 
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madhe nuk dinë ku të drejtohen (43,7%). E lartë është përqindja e atyre që nuk dinë kur të 

drejtohen edhe te bashkësitë e tjera etnike (58,8%). 

Situata aktuale është në kundërshtim me dispozitat e rregullores për formën dhe përmbajtjen e  

formularëve si dhe mënyrën e plotësimit, mbajtjes, përpunimit dh ruajtjes së evidencës 

përmbledhëse e cila duhet për ndjekjen e punës së mbrojtjes shëndetësore patronazhiste 

polivalente. Rregullorja është e hollësishme dhe parashikon futjen e të dhënave. Në përputhje 

me dispozitat e kësaj rregulloreve, evidenca mbahet në formë elektronike në vendin e vizitës, 

por nga gjetjet e formularëve të plotësuar nga infermieret e patronazhit duket qartë se 

përballen me mungesë serioze të pajisjeve IT si dhe me njohuri për përdorimin e tyre. 

Aktualisht nuk janë siguruar as kushtet themelore që infermieret patronazhiste të mund të 

zbatojnë me përpikmëri rregulloren e përmendur, nga ana tjetër është pamundësuar 

bashkëpunimi me mjekët amë, që janë një hallkë e rëndësishme në procesin e ofrimit të 

shërbimeve shëndetësore dhe në sigurimin e mbrojtjes shëndetësore.  

 

 

7.         REKOMANDIME 
 

 

 

Një nga arsyet kryesore pse duhet të bëhet riorganizimi i strukturës së veprimtarisë 

patronazhiste është mosha (55 deri 60 vjeç) e pjesës më të madhe të infermiereve 

patronazhiste. Dhënia e shërbimeve patronazhiste do të zvogëlohet, por nevoja për të do të 

rritet vazhdimisht. Nga ana tjetër, të gjitha trendet botërore shkojnë në drejtimin e përforcimit 

të veprimtarisë preventive, në mënyrë që të zvogëlohet veprimtaria shëruese/kurative. Për 

këto arsye propozohet një seri masash për: 

- Riorganizimin e shërbimit me qëllimin e  një komunikimi dhe menaxhimi më të mirë 

- Caktimi i vendeve të reja të punës me kompetenca përkatëse të cilat do të kontribuojnë për 

përmirësimin e shërbimeve 

- Modalitete për përvetësimin e kompetencave të nevojshme 

- Krijimi i modelit të vlerësimit sipas cilësisë së punës dhe kompetencave të përverësuara, që 

do të jenë baza e shpërblimit dhe parashikimit të pagave më të larta 

7 
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- Përmirësimi i kushteve të punës, që të ruhet kuadri i kualifikuar dhe të tërhiqet kuadri i ri i 

kualifikuar 

- Krijimi i komunikimit, koordinimit dhe bashkëpunimit me institucionet e tjera shëndetësore, 

si dhe me institucionet e vetëqeverisjes lokale, mbrojtjes sociale, arsimit etj. 

 

7.1. Rekomandimet në përputhje me gjetjet  

            e analizës funksionale 

 

 

7.1.1  Përcaktimi i qartë i kompetencave dhe fushëveprimit të  

           punës së veprimtarisë patronazhiste polivalente 
 

Përshkrimi më i qartë dhe më gjithëpërfshirës i punës dhe qëllimeve të veprimtarisë 

patronazhiste polivalente është dhënë në dokumentin ‘’Standardet për funksionet dhe 

normativat e punës së infermieres patronazhiste polivalente e cila kryen veprimtarinë 

patronazhiste polivalente në kuadër të shtëpive të shëndetit“, i cili, fatkeqësisht, nuk është 

miratuar akoma. Nga aktet e tjera, siç janë Ligji për mbrojtjen shëndetësore, statuti i ISHP SHSH 

Shkup, si dhe rregullorja për organizimin e brendshëm të ISHP SHSH Shkup, përkatësisht nga 

përmbajtja e tyre nuk mund të fitohet një vështrim cilat janë kompetencat e patronazhit 

polivalent.  

Për këtë arsye janë të nevojshme ndryshime dhe plotësime të rregullores për  

organizimin e brendshëm të ISHP SHSH Shkup, përkatësisht konkretizimi dhe përcaktimi i 

përpiktë i fushëveprimit të punës së patronazhit polivalent.  

Kompetencat do të përcaktoheshin në bazë të dokumenteve që rregullojnë se çfarë 

përfshin patronazhi (udhëzuesi për mënyrën e kryerjes së veprimtarisë së patronazhit dhe 

procedurat standarde për mënyrën e punës së infermiereve të patronazhit, si pjesë përbërëse e 

këtij udhëzuesi, si dhe standardet për funksionet dhe normativat e punës së infermieres 

patronazhiste polivalente e cila kryen veprimtari patronazhiste polivalente në kuadër të 

shtëpive të shëndetit), po në radhë të parë në bazë të aktiviteteve që kryejnë realisht këto të 

punësuara. 
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7.1.2  Ndërhyrja në rregullativën ekzistuese 
 

Duke pasur paraysh se zgjidhet momentale brenda ligjit dhe aktet nënligjore në praktikë 

nuk i japin rezultatet e dëshiruara, në fakt vështirësojnë kryerjen efikase të shërbimeve dhe 

pengojnë koordinimin dhe komunikimin efikas në kuadër të fushëveprimit të punës së 

shërbimit patronazhist, është i domosdoshëm ndryshimi i një pjese të  kornizës juridike 

ekzistuese në drejtim të sigurimit të funksionalitetit të plotë të patronazhit polivalent.  

Kështu, nga analiza funksionale e të dhënave të fituara përmes instrumenteve të 

hulumtimit, mund të përfundohet se një numër i caktuar infermieresh patronazhi kanë mbaruar 

arsimin e lartë, me 180 ECTS. Me këto kualifikime në katalogun e vendeve të punës  në sektorin 

publik regjistrohen me titullin punonjës tjetër shëndetësor i diplomuar, me shifrën 

ZDR0301Б03007, përkatësisht infermiere e diplomuar në nivel reparti ZDR0301Б03001, ose 

përdoret ndonjëra nga shifrat që iu përkasin punonjësve shëndetësore me 180 ЕCTS, ndërsa 

vend pune i posaçëm për infermiere me arsim të lartë nuk është parashikuar. Praktika është 

tregues se infermieret patronazhiste kryejnë një gamë të gjerë kompetencash në krahasim me 

infermieret e veprimtarive të tjera, dhe njëkohësisht kalojnë një proces të një përsosjeje  dhe 

trajnimi të vazhdueshëm, të cilët janë të nevojshëm për t’iu përgjigjur me sukses sfidave që sjell 

patronazhi polivalent në tërësi.  

Prandaj është e nevojshme që  në katalogun e vendeve të punës të parashikohet vend i 

veçantë – infermiere e diplomuar në patronazhin polivalent /infermiere patronazhi me arsim të 

lartë, në kuadër të kategorisë B, niveli B3, vend pune që do të vërtetohet edhe në rregulloren për 

sistematizimin e vendeve të punës. Kështu, me plotësime përkatëse në katalogun e vendeve të 

punës dhe me ndryshime në rregulloren e sistematizimit të ISHP SHSH Shkup do të bëhej edhe 

kufizimi i vendeve të punës së infermiereve patronazhiste të kategorisë G, që janë me arsim të 

mesëm, ato të kategorisë V, që janë me shkollë të lartë, dhe infermiere patronazhi me arsim të 

lartë, të cilat aktualisht sipas rregullores kryejnë të njëtjat punë dhe detyra. Me këtë do të 

mundësohej kufizim hierarkik i vendeve të punës në patronazhin polivalent, e me të edhe 

ngritje në detyrë, që për momentin nuk është e mundur. 

Infermieret që mbarojnë shkollën e mesme dhe punësohen në ISHP SHSH Shkup nuk 

kanë njohuri praktike nga veprimtaria e patronazhit, për shkak se gjatë shkollimit të tyre nuk 

mësojnë patronazh dhe nuk bëjnë praktikë në patronazhin polivalent. Për këto arsye duhet të 

mendohet që të futet institucioni ‘’mentorim“,  me të cilin do të udhëhiqeshin në punë 

infermieret e sapopunësuara si dhe do të ishin më profesionaliste për kryerjen e punëve, që si 

rezultat të fundmë do të kishte sigurimin e shërbimeve shëndetësore më efikase dhe më 

cilësore dhe besim më të madh në patronazhin polivalent. Aq më shunë që Ligji për të 

punësuarit në sektorin publik vërteton të drejtën e të punësuarve për përsosje profesionale dhe 
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mentorim si njërën nga mënyrat e realizimit të kësaj të drejte. Kushtet në të cilat do të kryhej 

mentorimi (mënyra, plani i realizimit, kohëzgjatja, kompensimet, provimi profesional etj.) mund 

të rregullohen me akt të veçantë (program, rregullore, udhëzues) të cilin do ta sillte ministri i 

Shëndetësisë. Gjatë vërtetimit të mënyrës dhe kushteve të mentorimit mund të përdoren 

përvojat e veprimtarive të tjera përmes mënyrës si është rregulluar kjo çështje (administrata 

shtetërore, arsimi etj.). Në rast të kundërt, nga mënyra si qëndrojnë punët aktualisht, lind 

pyetja se cili do të ishte kuptimi i punësimit të infermiereve me arsim të mesëm në patronazhin 

polivalent, gjithnjë duke pasur parasysh faktin se ato futen të papërgatitura në marrëdhënie 

pune, dhe kjo në masë të madhe ndikon mbi cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe 

kënaqësisë së përdoruesve të fundit. 

Infermieret patronazhiste që janë punësuar mbi bazat e arsimit të mesëm, kanë përvojë 

shumëvjeçare në veprimtarinë e patronazhit, vazhdimisht bëjnë trajnime për punën e tyre dhe 

përsosen profesionalisht nga të gjitha aspektet e punës së tyre, dhe këtë e dëshmojnë 

certifikatat përkatëse që kanë peshën në fushën ku punojnë ato. Për këtë arsye, si mënyrë 

vlerësimi të njohurive dhe motivimit të këtyre punonjësve duhet të shqyrtohet mundësia që 

certifikata dhe vërtetimet për trajnimet e kryera, përsosja dhe zhvillimi i njohurive të njihen dhe 

të vlerësohen, si dhe të jenë baza për shpërblimin dhe avancimin e vendit të punës. Përveç 

kësaj, për të tërhequr dhe për të mbajtur kuadrin, do të duhet të shqyrtoheshin mundësitë e 

dhënies së bursave për infermieret, që të mbarojnë arsimin e lartë dhe të specializojnë për 

patronazhin polivalent.   

Një çështje që duhet të zgjidhet përmes mbështetjes së institucioneve kompetente 

është edhe statusi i personave që janë angazhuar në patronazh përmes kontratës në vepër. 

Duhet të gjendet një mënyrë që ata të shpërndahen si duhet, ngaqë janë persona që tashmë 

njohin procesin e punës dhe specifikat e vetë veprimtarisë së patronazhit dhe angazhimi i tyre i 

përhershëm do të kishte shumë vlerë për kryerjen e veprimtarisë së patronazhit.  

Përveç kësaj, aktualisht, sipas dispozitave të Ligjit për mbrojtjen shëndetësore, vetëm 

punonjësit shëndetësore të kategorisë А, niveli А1 janë përcaktuar si punonjës shëndetësorë në 

pozitë udhëheqëse. Në fakt gjendja reale në sektorin shëndetësor dhe natyrën e punës flet se 

institucionet shëndetësore funksionojnë në bazë të së ashtuquajturës ‘’hierarki e dyfishtë “. Kjo 

do të thotë se, thënë më thjesht, mjekët/et janë të ngarkuar(a) për njërin aspekt të mbrojtjes 

shëndetësore, siç janë diagnostika dhe trajtimi i të sëmurëve, ndërsa paralelisht infermieret 

janë të ngarkuara për aplikimin e terapisë së ndarë, për kujdesin dhe përkujdesjen e të 

sëmurëve. Me inkuadrimin e vendit të punës me funksion udhëheqës, pra vend i ndarë për 

infermiere të kategorisë A  në Ligjin e mbrojtjes shëndetësore, do të hapej mundësia për një 

organizim dhe ekipim tjetërlloj të funksioneve të infermiereve, si dhe krijimi i linjave përkatëse 

të përgjegjësisë në kuadër të kompetencave të veçanta dhe detyrave të punës në gjithë 

personelin shëndetësor të institucioneve shëndetësore, përfshirë edhe SHSH Shkup. Infermierja 
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do të organizonte dhe do të kontrollonte punën e infermiereve patronazhiste.  

 

7.1.3 Riorganizimi i veprimtarisë patronazhiste polivalente 
 

Në përputhje me rregulloren e fushëveprimit të punës së njësive organizative të 

brendshme dhe numrit minimal të ekzekutuesve të njësive organizative të brendshme në 

institucionet shëndetësore, në shtëpitë e shëndetit si formë organizative është parashikuar 

shërbimi në shtëpinë e shëndetit. Aktualisht patronazhi polivalent nuk ekziston si veprimtari 

shëndetësore e mëvetësishme, po thjesht ndodhet në kuadër të ndonjë shërbimi të organizuar 

në institucionet shëndetësore, në këtë rast në kuadër të ISHP SH Shkup.  

Në përputhje me vendosjen aktuale të strukturës organizative të shërbimit për 

mbrojtjen shëndetësore parësore, preventive dhe stomatologjike, në kuadër të të cilit vepron 

patronazhi polivalent, epror/e direkt/e e infermiereve patronazhiste është udhëheqësi/ja i/e 

shërbimit, ndërsa rol të vetin në organizimin e punës së infermiereve patronazhiste ka edhe 

kryeinfermierja e ISHP-së. Megjithatë, kjo mënyrë organizimi është shumë e centralizuar, 

ndërsa vetë veprimtaria patronazhiste realisht është shumë komplekse dhe ka një fushëveprim 

dhe territor shumë të gjerë veprimi, prandaj ka nevojë për një organizim dhe vendosje tjetër 

hierarkike. Kjo duhet akoma më shumë kur dihet se komunikimi dhe koordinimi i supozuar mes 

patronazhit polivalent dhe elementeve të tjera të SHSHP-së në praktikë nuk funksionon. Nga 

njëra anë, ISHP SHSH Shkup është institucion me veprimtari shumë të gjerë dhe të ndërlikuar, 

me numër të madh të punësuarish, kurse patrionazhi polivalent është vetëm një segment i këtij 

sistemi. Nga ana tjetër, veprimtaria e cila mbulon patronazhin polivalent nuk është e 

anashkalueshme, por është pikërisht e kundërta, ka fushëveprim të gjerë dhe rëndësi 

thelbësore për përdoruesit e fundit të shërbimeve shëndetësore, ngaqë ofron kontakt të 

drejtpërdrejtë me të sëmurët dhe shtëpitë e tyre. Analiza funksionale ka treguar se duhen 

ndryshime në vendosje hierarike ekzistuese të shërbimit.  

Për tejkalimin e aspekteve problematike të vendosjes organizative të patronazhit 

polivalent dhe për koordimin më të mirë të punës së infermiereve patronazhiste, 

rekomandojmë këto opsione: 

Opsioni 1: Formimi i njësisë organizative të veçantë – Shërbimi i patronazhit polivalent 

në të cilin do të përfshiheshin punonjësit shëndetësore që aktualisht kryesjnë punë dhe detyra 

pune të veprimtarisë patornazhiste polivalente, si dhe shërbimi për mbrojtjen shëndetësore të 

nënave dhe fëmijëve. 

Në kuadër të ISHP SHSH Shkup si njësi organizative e veçantë funksionom  shërbimi për 

mbrojtjen shëndetësore të nënave dhe fëmijëve. Puna e përditshme e këtij shërbimi lidhet 
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ngushtë me punën e patronazhit polivalent. Lidhja vjen nga pjesa e kompetencave që kanë këto 

dy veprimtari sa u takon nënave dhe të porsalindurve. Kështu, patronazhi polivalent përcakton 

planin për vizitën e të sëmurëve/përdoruesve, ashtu që vizitat e nënave dhe të porsalindurve 

planifikohen në bazë të të dhënave për numrin e të porsalindurve, të cilat i marrin çdo javë nga 

shërbimi i nënave dhe fëmijëve. Të dhënat e vizitave të realizuara te përdoruesit e grupit të 

nënave dhe fëmijëve shërbimi patronazhist i dorëzon te shërbimi i nënave dhe fëmijëve. 

Shërbimi bën analizën dhe përpunimin statistikor të këtyre të dhënave dhe është baza për 

planifikimin e aktiviteteve të ardhshme, në nivel mujor dhe vjetor. Megjithatë, nga intervistat e 

bëra del se plani vjetor për vizitat e patronazhit polivalent nuk është bërë një periudhë më të 

gjatë, nga ku del përfundimi se Shërbimi i Nënave dhe Fëmijëve nuk funksionion në nivelin më 

të lartë. Pa u futur më thellë në këtë gjendje, dhe duke pasur parasysh lidhjen mes këtyre dy 

veprimtarive si pjesë e ISHP SHSH Shkup, analiza funksionale e bërë ka treguar se  përmes 

bashkimit të shërbimit të nënave dhe fëmijëve dhe patronazhit polivalent do të optimizohet 

funksionimi i këtyre dy aspekteve të institucionit shëndetësor publik. Meqë këto dy funksione 

janë komplementare, pra plotësojnë njëri-tjetrin, bashkimi i tyre do të sjellë një shërbim të 

ekipuar me kuadër mjekësor profesional të lartë dhe me arsim të lartë nga fusha e veprimtarisë 

patronazhiste, mjekësia e përgjithshme, mjekësia sociale, pediatria, i cili, përveç sigurimit të 

mbrojtjes shëndetësore preventive, do të bashkëpunonte me të gjitha institucionet relevante 

në procesin e mbrojtjes shëndetësore të nënave dhe fëmijëve. Në këtë mënyrë do të 

përmirësohej koordinimi gjatë realizimit të veprimtarisë patronazhiste, shkëmbimit të 

informacioneve si një nga faktorët kryesorë gjatë realizimit të rolit preventiv të veprimtarisë 

patronazhiste, dhe njëkohësisht do të mundësohej edhe një qasje analitike dhe e integruar 

përkatëse për avancimin e shëndetit të nënave dhe të porsalindurve. 

Përmes formimit të njësisë organizative të re, të cilën do ta udhëheqë udhëheqësi/sja 

i/e shërbimit të mbrojtjes shëndetësore të nënave dhe fëmijëve, organizimi i aktiviteteve të 

infermiereve patronazhiste do të bëhej nga dikush që është i trajnuar drejtpërdrejt për kryerjen 

e punëve dhe specifikave të veprimtarisë.  

Në kuadër të kornizës juridike aktuale, e cila rregullon punën e patronazhit polivalent, ka 

baza juridike të formohet njësia organizative e cila do t’i përmblidhte të punësuarit që kryejnë 

veprimtari patronazhiste. Ligji për mbrojtjen shëndetësore, më saktë neni 91 i këtij ligji dhe në 

bazë edhe të rregullores për fushëveprimin e punës së njësive organizative të brendshme dhe 

numrit minimal të ekzektuesve sipas njësive organizative të brendshme, përcaktojnë se njësitë 

organizative të brendshme në shtëpitë e shëndetit janë shërbimet. Prandaj, duke pasur 

parasysh pozitën momentale të patronazhit polivalent në kuadër të strukturës organizative të 

ISHP SHSH Shkup nga njëra anë dhe organizimin, vëllimin e punës dhe kompetencat e 

strukturës së ISHP SHSH Shkup nga ana tjetër, zgjidhje logjike do të ishte ndarja e patronazhit si 

formë e veçantë organizimi – Shërbimi për patronazhin polivalent, në kuadër të të cilit do të 
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hynin shërbimi për mbrojtjen shëndetësore të nënave dhe fëmijëve dhe pjesët që i takojnë 

patronazhit polivalent në kuadër të shërbimit për mbrojtjen shëndetësore parësore, preventive 

dhe stomatologjike në pesë rajonet, të përkufizuar sipas rregullores për organizimin e 

brendshëm dhe rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në ISHP SHSH Shkup. Kjo do 

të nënkuptonte themelimin e një shërbimi të ri për patronazhin polivalent në të cilin do të 

përfshiheshin të gjithë të punësuarit të cilët momentalisht janë të angazhuar në patronazhin 

polivalent. 

Vëllimi i punës së ISHP SHSH shkup është vërtet shumë i madh, duke pasur parasysh 

numrin e të sëmurëve që janë përdorues të shërbimeve të tij, si dhe territorin në të cilin kryhen 

kompetencat e institucionit. Shërbimi patronazhist do të ishte i organizuar në mënyrë më 

efikase si njësi organizative e veçantë. 

Në këtë njësi organizative,  përveç punonjësit shëndetësor udhëheqës (kategoria А) dhe 

punonjësve të tjerë të shërbimit të mbrojtjes shëndetësore të nënave dhe fëmijëve, do të 

parashikoheshin edhe 3 vende pune: koordinator/e i/e patrionazhit polivalent në rajon 

(kategoria B), infermiere e diplomuar (kategori B) dhe infermiere patronazhi me arsim të 

mesëm (kategoria G). Ky lloj organizimi do të ketë shumë ndikim në punën e infermiereve të 

patronazhit, do të përmirësohet koordinimi i veprimit të tyre dhe në atë mënyrë do të 

përmirësohet cilësia e mbrojtjes shëndetësore dhe cilësia e shërbimeve për pacientët si 

përdorues të fundit. 

Opsioni 2: Krijimi i vendeve të reja të punës në strukturën ekzistuese për përmirësimin 

e punës dhe koordinimin e aktiviteteve të infermieve patronazhiste.  Me këtë opsion 

patronazhi polivalent do të mbetej i organizuar në mënyrën që është tani, në kuadër të 

shërbimit për mbrojtjen shëndetësore parësore, preventive dhe stomatologjike, por puna e 

përditshme e pikëve në territorin e Qytetit të Shkupit do të ndryshohet, ashtu që në secilin nga 

pikët veç e veç aktivitetet do të koordinohen nga një infermiereve, e cila do të ishte nga radhët 

e infermiereve me arsim të lartë të shpërndara në patronazhin polivalent. Në këtë mënyrë 

koordinimin e  punës së infermiereve patronazhiste do ta bëjë dikush që ka vështrim të 

drejtpërdrejtë dhe njohuri të drejtpërdrejta për të gjitha aspektet e veprimtarisë patronazhiste: 

vëllimin e punës, sfidat e punës së përditshme, logjistikën e nevojshme dhe gjithë ç’është e 

nevojshme për të arritur sa më shumë efektshmëri dhe efikasitet në punë që të kënaqen 

nevojat e përdoruesve.  

Për realizimin e kësaj zgjidhjeje duhet që në katalogun ekzistues të vendeve të punës në 

institucionet e sektorit publik të parashikohet shifra dhe vendi përkatës për infermieren 

patronazhiste – koordinatore e patronazhit polivalent/veprimtarisë polivalente. Në kuadër të 

kornizës ligjore aktuale dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen shëndetësore, ky 

vend pune do të integrohej në kuadër të kategorisë B – punonjës shëndetësor me arsim të lartë 
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profesional nga fusha e mjekësisë dhe stomalogjisë, niveli B2, meqë zgjidhjet ligjore momentale 

nuk japin mundësi që ky vend pune të jetë pjesë e kategorisë së punonjësve udhëheqës. Në 

këtë mënyrë planifikimi i aktiviteteve të infermiereve të patronazhit do të bëhej nga infermierja 

patronazhiste – koordinatore patronazhit polivalent/veprimtarisë patronazhiste. Me 

inkuadrimin e një vendi të këtillë pune do të duhej të kryheshin ndryshime dhe plotësime 

përkatëse të rregullores për sistematizimin e vendeve të punës. 

Në bazë të analizës funksionale të kryer del se është e nevojshme një vendosje tjetër 

hierarkike dhe organizative e veprimtarisë patronazhiste për shkak të parregullsive dhe 

mungesës së koordinimit në punën e patronazhit polivalent. Për më shumë, ndryshimet e 

propozuara do të mbështeten në mënyrë plotësuese përmes krijimit të procedurave përkatëse 

për proceset e vendimmarrjes, krijimit të vijave të qarta të përgjegjësisë, konsultimit të rregullt 

me të punësuarit për të përmirësuar proceset, si dhe përmes masave për përmirësimin e 

koordinimit dhe komunikimit të brendshëm.  

Opsioni 3 – Organizimi mbi partneritetin publiko-privat (me koncesion). Struktura 

aktuale mesatare e të punësuarve në patronazhin polivalent është 50-60 vjeç, dhe kjo do të 

thotë se në 5-7 vjetët e ardhshëm pjesa më e madhe e personalit do të plotësojë kushtet për 

daljen në pension, që do të ulë në mënyrë të dukshme numrin e infermiereve patronazhiste. 

Ndërkohë, nëse nuk merren masa për ekipim të kuadrit të ri, do të vihet në pikëpyetje mbajtja e 

patronazhit polivalent dhe do të rrezikohet ekzistimi i tij si pjesë e ISHP SHSH Shkup. Është e 

domosdoshme të gjendet mënyra si të motivohen të rinjtë dhe kuadrot me arsim të lartë t’i 

bashkohen patronazhit polivalent. Në këtë drejtim mbase është mirë të mendohet për një 

partneritet publiko – privat (me koncesion) si koncept për organizimin e patronazhit. 

Rregullativa ekzistuese e kësaj fushe nuk parashikon një mënyrë të këtillë organizimi, 

megjithatë, nëse del se kjo mund të ishte zgjidhje e mirë e cila do të siguronte një funksionim të 

vazhdueshëm të patronazhit, ky opsion mund të jetë njëri nga opsionet më efikase për ngritjen 

e nivelit të përfshirjes së popullsisë dhe të cilësisë së shërbimeve që ofron patronazhi 

polivalent.  

 

7.1.4. Ekipimi i patronazhit polivalent me kuadër të ri 
 

Duke pasur parasysh gjendjen në të cilën ndodhet veprimtaria patronazhiste, sidomos 

sa i takon çështjes së mungesës së burimeve njerëzore dhe plotësimit të 65-70% të numrit të 

parashikuar të vendeve të punës, nuk ka dyshim se duhet përforcimi i kapaciteteve. Gjithsesi, 

numri i vendeve të punës në rregulloren ekzistuese për sistematizim nuk i kënaq as së largu 

standardet e vendosura në dokumentet ndërkombëtare dhe kombëtare relevante sa i takon 
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numrit të inferemiereve të patronazhit kundrejt popullsisë dhe normës për numrin e familjeve 

që duhet të vizitohen. Ky fakt, plotësuar me faktin se grupmosha në të cilën futen një pjesë e të 

punësuarve aktualë është 3-5 vjet deri në pensionim, do të sjellë shumë shpejt një mungesë të 

madhe të personelit. Për këtë arsye rekomandohet një reagim i shpejtë sa i takon ekipimit me 

kuadër të ri, sidomos nëse kemi parasysh faktit që puna në terren kërkon një periudhë të 

caktuar mentorimi dhe stërvitjeje nga ana e të punësuarve me përvojë. 

Në bazë të anketës së terrenit, të dhënat flasin se pothuajse gjysma e të anketuarve 

(48%) e vlerësojnë vizitën e shërbimit të patronazhit si të dobishme, një e treta (33,7%) 

si shumë të dobishme, kurse 16% e të anketuarve mendojnë se ajo nuk është dobishme 

pak. Dobi më të madhe nga shërbimet e patronazhit deklarojnë të anketuarit e moshës 

40-49 vjeç (shumë e dobishme - 45,6%). 

 

7.1.5. Futja e sistemit të ndjekjes dhe vlerësimit të cilësisë së shërbimeve  

            të veprimtarisë patronazhiste polivalente 
 

Gjatë evaluimit nga më shumë vende të Shtëpisë progresive universale, vizitës së 

mirëqenies dhe zhvillimit të fëmijëve të vegjël në rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore  (ECAR) 

në periudhën 2014-2018, studimi i rastit për një vend – Maqedonia e Veriut, kryer nga 

fondacioni ndërkombëtar Kuracio, ndërsa porositur nga UNICEF-i, thuhet se ngushtimi i cilësisë 

vjen si pasojë e ndikimit të ndërsjellë të disa faktorëve, përfshirë mungesën e rregullativave, 

udhëzimeve dhe veglave për standardizimin e praktikës së infermiereve në gjithë vendin. Ka një 

lloj inertësie te vizitat e shtëpisë të cilat  fokusohen shumë pak te zhvillimi i prindërimit të mirë. 

Kjo mbështet gjetjet se shërbimet e infermiereve të patronazhit janë të dobishme në fushën e 

zhvillimit të hershëm të fëmijës. 

Detektohet edhe koordinimi i dobët i patronazhit polivalent me shërbimet e tjera 

brenda dhe jashtë sektorit shëndetësor.13 

Në evaluim thuhet se patronazhi polivalent duhet të jetë mjet edhe për mbledhjen e të 

dhënave për ata që janë të padukshëm për sistemin, por që identifikohen përmes vizitave 

shtëpiake universale. Përveç kësaj, në atë mënyrë krijohet imazhi për gjendjen shëndetësore të 

popullsisë sa i takon parandalimit të sëmundjeve, zhvillimit të gjendjeve më serioze, 

parandalimit të dukurive devijuese në shoqëri (dhuna në familje, moskujdesi dhe keqtrajtimi) si 

dhe përmirësimit të shëndetit mendor të popullsisë.  

 
13 Multi-Country Evaluation of the Universal Progressive Home Visiting for Young Children Well-being and 
Development in the Europe and Central Asia Region (ECAR) in the period of 2014-2018 RFPS-ECARO-2018-181225 
North Macedonia Country Case Study Preliminary Report 
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Vendosja e tanishme e patronazhit polivalent dhe gjendja me vendet e punës të 

definuara siç janë tani, nuk japin mundësi për futjen e një sistemi funksional për ndjekje dhe 

vlerësim. Kjo vlen sidomos për punonjësit shëndetësorë që kryejnë shërbime patronazhi, 

ndërkohë që kanë të mbaruar arsim të lartë dhe janë shpërndarë në vende pune të tjera, 

prandaj nuk mund të vlerësohen as formalisht.  

Po në këtë drejtim duhet që sa më shpejt të futet një sistem gjithëpërfshirës për 

vlerësimin, ndjekjen dhe evaluimin e cilësisë së punës së patronazhit polivalent, i cili më tutje 

do të përditësohet në përputhje me nevojat e popullsisë dhe do të ketë ndikim pozitiv në 

avancimin e shëndetit të popullsisë.  

 

7.1.6. Digjitalizimi i proceseve 
 

Sistemi ‘’Moj termin“ të përdoret edhe nga ana e patornazhit. Përmes tij ofrohet si 

vijon: 

- Mund të mblidhen të dhëna automatike për nevojat e shërbimit të patronazhit për gratë 

shtatzëna, të porsalindurit etj. 

- Mund të japë qasje te dosja e të sëmurit para vizitës dhe/ose qasje tek të dhënat e 

përgjithshme për gjendjen sociale të familjes (për aspektin e dytë lidhje me sistemet e 

institucioneve të tjera). 

- Futja e raportimit të vizitës me të gjitha detalet e përdoruesit të shërbimit dhe familjes. 

- Plotësimi i statistikës së veprimtarisë patronazhiste përmes gjenerimit të raporteve dhe 

kryqëzimit me të dhënat e institucioneve të tjera. 

- Lidhja me sistemet e institucioneve të tjera për të mbledhur të dhënat, por edhe dhënia 

e të dhënave relevante (p.sh: nëse ka nevojë për raportimin e gjendjeve familjare dhe sociale të 

pavolitshme, dhunë etj.) 

- Krijimi i faqes së internetit për aktivitetet e patronazhit polivalent ku do të ndahen 

informacionet për kompetencat, shërbimet që ofron për popullsinë, do të ndahen materiale 

informative dhe promovuese edukuese për fushën në të cilën punon patronazhi polivalent, do 

të jepen përgjigje për pyetjet më të shpeshta nga ana e përdoruesve, do të jepen informacionet 

e kontaktit të shërbimit të patronazhit dhe do të mundësohet kontakt i drejtpërdrejtë me 

infermieren e patronazhit në rajonin ku vepron, do të ndahen informacione për këshillime 

grupore që organizohen etj.   
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7.1.7. Bashkëpunimi me institucionet e tjera 
 

Ndërtimi i bashkëpunimit sistematik me institucionet e tjera.  Është shumë i rëndësishëm 

ndërtimi i bashkëpunimit me mjekët/et amë, gjinekologët, pediatrit, psikologët, logopedët, 

defektologët, gjerontologët, internistët, punonjësit socialë etj. Është i rëndësishëm edhe krijimi 

i bashkëpunimit me njësitë e vetëqeverisjes lokale, të cilat mund të sigurojnë të dhëna për 

strukturën e popullsisë së ndonjë komune, por edhe një lloj koordinimi dhe harmonizimi të 

qasjes drejt përdoruesve të shërbimeve që janë në domenin e kompetencave të vetëqeverisjes 

lokale dhe patronazhit polivalent. Gjithashtu i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi me 

qendrat e punës sociale, për të pasur një qasje të koordinuar dhe për të vepruar në disa situata 

të caktuara, por edhe për shkak të komunikimit kthyes për veprim, pra për mënjanimin e 

vështirësive të detektuara ose problemeve në familje. I një rëndësie thelbësore është edhe 

komunikimi sistemik me institucionet për përkujdesjen e fëmijëve të moshës parashkollore, si 

dhe me institucionet arsimore të arsimit fillor dhe të mesëm, për ndjekjen e vazhdueshme të 

gjendjeve, trendeve dhe problemeve të kësaj grupe përdoruesish dhe për adaptimin e 

përmbajtjes së shërbimeve në përputhje me nevojat e popullsisë. 

   

7.1.8. Sjellja e standardeve, protokolleve dhe konfirmimi i kornizës së 

           kompetencave të përgjithshme dhe profesionale 
 

Duhet të sillen standardet dhe normativat e punës së patronazhit polivalent, të cilat së 

bashku me standardet dhe procedurat operative aktuale, por edhe me përditësimin e tyre në të 

ardhmen, do të jenë baza e kornizës së punës dhe sigurimit të shërbimeve cilësore për 

përdoruesit. Përveç kësaj,  e një rëndësie të veçantë është harmonizimi i vazhdueshëm, të 

paktën një herë në vit, i standardeve në përputhje me mjekësinë e bazuar te të dhënat dhe te 

trendet botërore të përparimit në fushë.   

Duhet të zhvillohet një kornizë për kompetencat e përgjithshme dhe profesionale të 

punës për infermieret e patronazhit në disa nivele (themelor, i mesëm dhe i avancuar). Në këtë 

mënyrë do të përcaktohen qartë njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë e nevojshme që duhet të 

kenë infermieret që punojnë në patronazhin polivalent, do të mund të bëhet shkallëzimi i 

niveleve në kuadër të veprimtarisë, të sigurohen kushte për njohjen e kualifikimeve 

profesionale të përvetësuara, të ndërtohet sistem për përsosjen profesionale, plotësimin dhe 

avancimin në karrierë në përputhje me sistemin e meritave, por të ndërtohet edhe një sistem 

afatgjatë për sigurimin e monitorimit, për evaluimin dhe avancimin e cilësisë së shërbimeve dhe 

punës së patronazhit polivalent  
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Nevojitet hartimi i protokolleve universale për punën në situata të ndryshme, në të cilat 

qartazi dhe saktë do të përkufizohen shërbimet e patronazhit polivalent, pra do të ndahet dhe 

do të precizohet roli parandalues dhe shërues/kurativ i veprimtarisë, por do të përkufizohen 

qartazi edhe shërbimet që merr secili grup përdoruesish (kur, sa herë, përmbajtja e shërbimit 

etj.). Në protokolle do të përkufizohet dhe konfirmohet rruga dhe përgjegjësitë e zinxhirit të 

njoftimit dhe bashkëpunimit me institucionet e tjera, në drejtim të sigurimit të trajtimit të plotë 

dhe të pandërprerë dhe të përmbushjes së nevojave të bashkësisë nga kjo fushë.  

 

            

            7.2. Rekomandime në përputhje me  

                     tri kriteret e vlerësimit 

 
 

 

HARMONIZIMI STRATEGJIK 

 Rekomandime 

С1 

 

Duhet krijimi i një dokumenti zhvillimor strategjik në nivel institucioni, i cili do të përcaktojë 

zhvillimin e mëtejshëm të patronazhit polivalent dhe do të përcaktojë qëllimet dhe 

prioritetet në afat të mesëm dhe të gjatë. 

 

С2 

 

Rekomandohet miratimi i procedurave të brendshme për veprim që janë përshtatur me 

dokumentet zhvillimore, të cilat do të ndiqen dhe do të vlerësohen në mënyrë të 

vazhdueshme .  

 

С3 
 

Rekomandohet shqyrtimi i një qasjeje të re në organizimin e patronazhit polivalent. 

 

С4 

 

Rekomandohet përmirësimi i komunikimit nga udhëheqësia te të punësuarit, si dhe një 

tejçim i qartë i informacioneve, prioriteteve dhe planeve për zhvillimin e veprimtarisë. 
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KAPACITETET ORGANIZATIVE 

 Vërejtjet kryesore 

K3 

 

Nevojitet ekipimi i i mëtejmë i patronazhit polivalent në drejtim të numrit përkatës të 

burimeve, në përputhje me nevojat e popullsisë.  

 

K4 

 

Rekomandohet futja në etape i shërbimeve që aktualisht nuk kryhen, sidomos të atyre që 

kanë të bëjnë me kujdesin e fëmijëve shkollorë, adoleshentëve, grave në menopauzë, të 

sëmurëve kronikë, atyre me sëmundje malinje etj., në përputhje me kapacitetet e 

patronazhit polivalent. Duhet të krijohet vetëdija se patronazhi polivalent nuk iu drejtohet 

vetëm nënave dhe të porsalindurve, por nevojave të të gjithë familjes. 

 

K6 

 

Është i domosdoshëm zgjerimi i sistematizimit me vende të reja pune në disa nivele, në 

përputhje me gjendjet në patronazhin polivalent. 

 

K9 

 

Rekomandohet krijimi i sistemit të avancimit të veprimtarisë patronazhiste. Duhet të 

diferencohen vendet e punës me arsim të mesëm, shkollë të lartë dhe arsim të lartë, por të 

ndërtohet edhe një sistem shkallëzimi në përputhje me përvojën, kualifikimet profesionale 

dhe rolin udhëheqës. 

 

K10 

 

Rekomandohet të futet sistem për vlerësimin e cilësisë së punës së të punësuarve në 

patronazhin polivalent. Për të vlerësuar mbi bazën e kritereve objektive, duhet të 

miratohen standardet e punës, por edhe kompetencat për secilin vend pune, në përputhje 

me vendosjen hierarkike e cila propozohet në këtë dokument.  
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KRYERJA E DETYRAVE TË PUNËS PËR REALIZIMIN E REZULTATEVE 

 

 Vërejtjet kryesore 

Р1 

 

Rekomandohet riorganizimi i patronazhit polivalent, pra i shërbimit për mbrojtjen 

shëndetësore preventive dhe stomatologjike, me dy opsionet e dhëna më sipër – 

veprimtaria e patronazhit të bëhet pjesë e shërbimit të mbrojtjes shëndetësore parësore, 

preventive dhe stomatologjike ose opsioni i parapëlqyer për organizimin e patronazhit 

polivalent- të organizohet si shërbim më vete (me udhëheqës dhe ofrues shërbimesh në 

nivele të ndryshme). 

 

Р2 

 

Rekomandohet krijimi i hierarkisë së brendshme, përkatësisht vende të ndryshme pune në 

kuadër të patronazhit polivalent, nisur nga arsimi i infermiereve, kompetencave të 

përftuara dhe detyrave që do t’iu ndahen (udhëheqëse, profesionale, ndihmëse). 

 

Р5 

 

Rekomandohet krijimi i sistemit të ndjekjes dhe vlerësimit të cilësisë së shërbimeve të 

veprimtarisë patronazhiste, përmes mbledhjes së të dhënave për kënaqësinë, mendimet 

dhe nevojat e përdoruesve. Rekomandohet zbatimi i rregullt i anketave mes përdoruesve 

ose vlerësimi i shërbimeve teksa përdoren. 

  

Р6 

 

Duhet urgjentisht të sigurohen pajisje përkatëse për punën e infermiereve patronazhiste: 

 

- Atuomjete për vizitë sa më efikase të një numri sa më të madh përdoruesish 

- Pajisje mjekësore/veshje dhe materiale të shpenzueshme për të dhënë ndihmën dhe 

       kujdesin e nevojshën në vend 

- Pajisje IT (kompjutra, laptope, tablete ose telefona smart) për mbajtjen e evidencës në 

      punë, por edhe për mbledhjen e informacioneve nga Moj termin  dhe për lidhjen me 

      bazat të tjera të dhënash dhe institucione të tjera. 
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