Nr._____Prot

Tiranë, më ______ . _____ 2021

Lënda: Raportim për realizimin e Buxhetit për vitin 2020
MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
Rruga e Kavajës, Tiranë
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr.147/2014, “Për
shërbimin e urgjencës mjekësore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 933, datë 29.12.2014 ,
ndryshuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 250, datë 30.03.2016, ju dërgojmë
raportimin mbi ecurinë e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore dhe realizimin e
objektivave për periudhën 01.01.202-31.12.2020 .
Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore (QKUM) është institucioni përgjegjës për zhvillimin e
sistemit të shërbimit të urgjencës mjekësore, nëpërmjet planifikimit, drejtimit, pjesëmarrjes dhe
bashkërendimit të të gjitha aseteve ekzistuese në një sistem mbarështetëror të unifikuar, si dhe
bashkërendimin e veprimtarisë me sistemet e ngjashme në vendet fqinje.
Ju informojme lidhur me ecurinë e realizimit të objektivave të Buxhetit për Periudhen JanarDhjetor 2020, në Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore.
Për Vitin 2020 fondet e alokuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për Qendrën
Kombëtare të Urgjencës Mjekësore për (Art.602) Shpenzime Koherente ishin
189,700,000
lekë dhe për (Art. 231) Shpenzime Kapitale ishin 23.182.000 lekë
Në lidhje me (Art. 231) Shpenzime Kapitale , “Blerje Paisje Mjekësore” 21.282.500 lekë, është
realizuar në vlerën, 20.754.000 në masën 98% dhe “ Investime për detyrime të prapambetura në
zërin “ Blerje paisje TIK”, në vlerën 1.899.455 lekë, 100%, Pra Investimet në total janë realizuar
në vlerën 22,653,458.00, pra 98% .
Në lidhje me (Art.602) Shpenzime Koherente listojmë më poshtë realizimin sipas objektivave.
Peshën më të madhe të këtyre fondeve e zë “ Blerje Set Uniforma dhe Këpucë për UM në territor”
në vlerën 61.995.580 lekë , duke realizuar objektivin e Vitit 2020
Artikull tjetër i rëndësishëm është “Blerja e Seteve të Urgjencës Mjekësore” e cila ka vlerën
22.232.040 lekë , procedurë e realizuar sipas objektivit .
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Po kështu zëri “Mirëmbajtje Paisje Elektronike(SLA) për Njesinë e Koordinimit e realizuar në
vlerën 19.662.500 lekë duke realizuar objektivin vjetor.
Buxheti u realizua dhe për zërat “ Shërbimi Ruajtjes dhe sigurisë fizike në ambjentet e QKUM-së
në vlerën 7.994.772 lekë (procedurë marveshje kuadër) kontrate e cila është në vazhdim
Gjithashtu u krye Sigurimi i ndërtesës dhe aseteve të Q.K.U.M-së në vlerën 3.652.000 lekë .
“Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi të sistemit të pajisjeve teknologjike të QKUM-së, Marveshje
kuadër e lidhur ne Vitin 2019 në vlerën 2.161.320 lekë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me
afat 12 muaj .
Po keshtu zë vend në realizimin e buxhetit të Vitit 2020 shpenzime karburanti për autoambulancat
e UM, të cilat u aktivizuan për të gjithë periudhën nga data 09.03.2020 deri në Dhjetor 2020 për
siatuatën maksiemergjente te COVID-19
Shpenzimet për “ Sherbim GPS dhe monitorim për autoambulancat në Spitale dhe Urgjencën
Mjekësore” dhe shpenzime të tjera të realizuara si shpenzime për, riparim e mirëmbajtje,
dezinfektim, shërbime të ndryshme ,blerje materiale kancelari, pastrimi, hidraulike, elektrike, etj
•

U krye aktivizimi i maksiemergjincës si detyrë e Drejtorisë së Koordinimit/Sketorëve të
Trajnimit, Certifikimit dhe Akreditimit të Urgjencave Mjekësore /Sektorit të
Koordinimit të Urgjencave mjekësore/, gatishmëria e të gjitha ekipeve të urgjencës
mjekësore pranë Njësisë së Koordinimit të Urgjencës Mjekësore dhe ekipeve mjekësore
në terren.
Po kështu angazhimi i Sektorit të Parandalimit, Kontrollit të Cilësisë dhe Edukimit në
mbështetje të situatës maksiemergjente.
• U krye aktivizimi i Drejtorisë së Komunikimit të Statistikës dhe Regjistrit të Urgjencës
për përballimin e fluksit të thirrjeve për ndihmë mjekësore, mirëfunksionimin dhe
mbarëvajtjen e sistemit EMMA, duke aktivizuar sektorët përkatës të Komunikimit dhe
sektorit të Statistikës dhe Regjistrit të Urgjencës dhe për linjën e gjelbër 08004040 .
• Drejtoria e Financës/Buxhetit/Investimeve me Sektorët përkatës të Financës dhe
Buxhetit si dhe Sektori I Shërbimeve Mështetëse u vunë në gadishmeri për marrjen e
masave për parandalimin e përhapjes se COVID-19, për menaxhimin e burimeve
njerëzore të nevojshëm për përballimin e situatës, për blerjen dhe shpërndarjen e
materialeve mbrojtëse dhe disifektuese dhe menaxhimin e masave të parandalimit në
Institucion, janë rishikuar burimet financiare të buxhetit të Qendrës Kombëtare të
Urgjencës Mjekësore, për krijimin e bazës materiale të mjeteve mbrojtëse covid-19, si
dhe shërbimeve të disinfektimit të ambjenteve dhe automjeteve të Q.K.U.M-së.
• Janë marrë masa mbrojtëse me bazën materiale (disifektant, doreza,maska etj), për
punonjësit të cilët paraqiten në institucion për të kryer detyrat e tyre funksionale.
• Janë marrë masat për qëndrimin në gatishmëri të burimeve njerëzore dhe logjistike.
• Autoambulancat e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore janë aktivizuar për
transferimin e pacientëve Covid-19, sipas protokolleve dhe rasteve të paraqitura.
Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore në zbatim të Ligjit 147/2014 duke patur këto
përgjegjësi kryesore:
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•
•
•
•

Siguron përdorim efektiv të personelit të duhur, pajisjeve dhe aparaturave në çdo njësi që
ofron shërbim të urgjencës mjekësore
kryen rishikim periodik dhe të gjithanshëm të shtrirjes dhe cilësisë së shërbimit të
urgjencës mjekësore;
siguron që shërbimi i urgjencave mjekësore, gjatë katastrofave dhe situatave të
dëmtimeve në masë, është i aftë të ofrojë shërbim në një zonë të caktuar;
ushtron kontrollin e brendshëm të strukturave të shërbimit të urgjencës mjekësore,

Është verifikuar funksionimi i shërbimit të Urgjencës Mjekësore paraspitalore dhe është
kontrolluar cdo hallkë sipas detyrave të përcaktuara dhe sipas programit të punës në të gjithë
territorin dhe janë dhënë rekomandimet përkatëse duke mbajtur dhe relacionet për cdo rast.
Duke patur parasysh përsa më sipër janë marrë masat për shpërndarjen e burimeve në të gjithë
territorin e republikës së Shqipërisë për urgjncës paraspitalore
Për (Art.602) Shpenzime Koherente realizimi është 163.638.189 lekë përkundrejt buxhetit te
alokuar prej 189.700.000 lekë në masën 86%
Duke marrë në total buxhetin e alokuar për (Art.231+Art.602) në vlerën 212.882.000 lekë
Realizimi I saj është në vlerën 186.291.644 , në masën 88% të totalit të Buxhetit.
MosrealIzimi 100% i buxhetit të parashikuara për vitin 2020 ka ardhur si rezultat :
1. Së pari, QKUM ka zhvilluar procedurat e prokurimit dhe realizimi prej 88% i buxhetit të
saj është si rezultat i menaxhimit te fondeve përkundrejt ofertave më të ulëta .
2. Së dyti, disa nga zërat e regjistrit nuk janë realizuar për shkak të gjëndjes emergjente të
pandemisë, pasi u rivlerësuan si proçdura të panevojshme dhe mos përdorimin pa
efektivitet të fondeve .

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin tuaj!

DREJTOR
Skënder Brataj
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