
 

1 

 

 

 

 

DITA BOTËRORE E SHËNDETIT 7 PRILL 2019 
MBULIMI UNIVERSAL I SHËNDETIT: PËR TË ÇDO NJERI, NË ÇDO VEND. 

7 prilli i çdo viti shënon festimin e Ditës Botërore të Shëndetit.  

Në vitin 1948, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH )mbajti Asamblenë e Parë Botërore të Shëndetit. 

Kuvendi vendosi të festojë 7 prillin e çdo viti, duke filluar nga viti 1950, si Dita Botërore e Shëndetit. Dita 

Botërore e Shëndetit është një ditë globale e ndërgjegjësimit për çeshtje të ndryshme shëndetësore që 

festohet çdo vit më 7 prill, nën sponsorizimin e (OBSH), si dhe organizatave të tjera të lidhura me to.  

 
Që nga fillimi i tij në Asamblenë e Parë të Shëndetit në vitin 1948 dhe që nga hyrja në fuqi në vitin 1950, 

festimi ka synuar të krijojë ndërgjegjësimin për një temë të veçantë shëndetësore për të nxjerrë në pah një 

fushë prioritare  te shqetësimit për Organizatën Botërore të Shëndetësisë. 

Gjatë 50 viteve të fundit kjo ka sjellë në dritë çështje të rëndësishme shëndetësore të tilla si shëndeti 

mendor, kujdesi për nënën dhe fëmijët dhe ndryshimet klimatike. Festimi shënohet nga aktivitete të cilat 

shtrihen përtej ditës dhe shërben si një mundësi për të përqendruar vëmendjen botërore në këto aspekte të 

rëndësishme të shëndetit global. 

Tema e Ditës Botërore të Shëndetit për vitin 2019 është:  Mbulimi universal i Shëndetit:  për çdo njeri në çdo vend. Kjo 

fushatë synon të ndihmojë njerëzit të kuptojnë më mirë se çfarë është mbulimi shëndetësor.  

Dita Botërore e Shëndetit ne vitin 2019 bie në mes të Konferencës Globale mbi Kujdesin Parësor Shëndetësor të 

mbajtur në Astana, Kazakistan në tetor 2018 dhe Takimi i Nivelit të Lartë për mbulimin shëndetësor universal që do të 

mbahet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator 2019.  

Dita është një nga shumë mundësitë për të komunikuar në lidhje me rëndësinë e barazisë në shërbimet e kujdesit 

shëndetësor, jo vetëm për shëndetin e individëve, por edhe për shëndetin e shoqërisë në përgjithësi. Shëndeti është 

një e drejtë e njeriut; është koha për shëndet për të gjithë! 

   UNIVERSITETI ALDENT  

FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

QËNDRA E PROMOVIMIT TË SHËNDETIT 
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ÇFAR KUPTON MBULIMI UNIVERSAL I SHËNDETIT? 

Mbulimi universal i shëndetit (UHC-universal health care) ka të bëjë me sigurimin që të gjithë njerëzit dhe 

komunitetet të kenë qasje në shërbime cilësore shëndetësore ku dhe kur kanë nevojë për to, pa patur 

vështirësi financiare.  

Ai përfshin spektrin e plotë të shërbimeve të nevojshme gjatë jetës - nga promovimi i shëndetit në 

parandalimin, trajtimin, rehabilitimin dhe kujdesin paliativ - dhe bazohet në një sistem të fortë të kujdesit 

parësor shëndetësor. Arritja e UHC-së është një nga objektivat kryesore të Agjendës së Kombeve të Bashkuara 

2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe është fokusi i Ditës Botërore të Shëndetit në vitin 2019. 

 

Shtrirja shëndetësore universale është qëllimi numër një i OBSH-së. Çelësi për të arritur këtë është sigurimi që 

të gjithë mund të marrin kujdesin që u nevojitet, kur kanë nevojë për të, në zemrën e komunitetit. 

SIpas OBSH progres po bëhen në vendet në të gjitha rajonet e botës. Por miliona njerëz ende nuk kanë fare 

qasje në kujdesin shëndetësor. Miliona persona e më shumë janë të detyruar të zgjedhin midis kujdesit 

shëndetësor dhe shpenzimeve të tjera të përditshme si ushqimi, veshmbathja dhe madje edhe shtëpia. 

Kjo është arsyeja pse OBSH po përqëndrohet në mbulimin shëndetësor universal për Ditën Botërore të 

Shëndetit të këtij viti, më 7 prill. Sipas OBSH kjo ditë synon: 

 Të përmirësohet kuptimi i mbulimit universal shëndetësor dhe rëndësia e kujdesit shëndetësor primar si 

themeli i tij. 

• Nxitja e veprimeve nga individë, politikëbërës dhe punonjës të kujdesit shëndetësor për të bërë kujdesin 

shëndetësor universal një realitet për të gjithë. 

 

Kujdesi shëndetësor parësor është një qasje e tërë shoqërisë për shëndetin dhe mirëqenien e përqendruar në 

nevojat dhe preferencat e individëve, familjeve dhe komuniteteve. 
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 Mbulimi universal i shëndetit do të thotë që të gjithë njerëzit kanë akses në shërbimet shëndetësore cilësore që u 

nevojiten, kur dhe ku kanë nevojë për to, pa vështirësi financiare. 

 Sipas të dhënave të OBSH, të paktën gjysma e njerëzve në botë nuk marrin shërbimet shëndetësore që u nevojiten. 

 Rreth 100 milionë njerëz janë shtyrë në varfëri të skajshme çdo vit për shkak të shpenzimeve jashtë xhepit për 

shëndetin. Kujdesi shëndetësor i pasigurt, me cilësi të ulët shkatërron jetën dhe kushton triliona dollarë botërore çdo vit. 

 Por kush janë këta njerëz dhe si mund t'i ndihmojmë ata? Për të marrë një pasqyrë më të mirë se kush mungon, na 

duhet të dhëna të ndara sipas gjinisë, moshës, të ardhurave, vendndodhjes, arsimit dhe faktorëve të tjerë që ndikojnë në 

qasjen në shërbimet shëndetësore. 

 Shëndeti është një e drejtë e njeriut; të gjithë duhet të kenë informacionin dhe shërbimet që kanë nevojë për t'u 

kujdesur për shëndetin e tyre dhe për shëndetin e familjeve të tyre. 

 Kujdesi shëndetësor parësor i arritshëm dhe me cilësi është themeli për mbulimin shëndetësor universal. 

 Kujdesi shëndetësor i pasigurtë dhe me cilësi të ulët rrezikon jetët dhe kushton miliarda miliarda dollarë çdo vit, 

prandaj duhet të bëjmë më shumë për të përmirësuar cilësinë dhe sigurinë e shërbimeve shëndetësore në nivel global. 

 Kujdesi shëndetësor parësor duhet të jetë niveli i parë i kontaktit me sistemin shëndetësor, ku individët, familjet dhe 

komunitetet marrin pjesën më të madhe të kujdesit shëndetësor - nga promovimi dhe parandalimi tek trajtimi, 

rehabilitimi dhe kujdesi paliativ - sa më afër që të jetë aty ku ata jetojnë dhe punojnë . 

 Në thelb, kujdesi shëndetësor parësor ka të bëjë me kujdesin për njerëzit duke ndihmuar ata të përmirësojnë 

shëndetin e tyre, ose të ruajnë mirëqenien e tyre, në vend që të trajtojnë një sëmundje, ose gjendje të vetme. 

 Kujdesi shëndetësor parësor mbulon shumicën e nevojave tuaja shëndetësore gjatë gjithë jetës duke përfshirë 

shërbime të tilla si trajtimi i problemeve shëndetësore, vaksinat, informacionin se si të parandalohen sëmundjet, 

planifikimi familjar, trajtimi për probleme shëndetësore akute dhe kronike, koordinimin me nivelet e tjera të kujdesit, dhe 

rehabilitimin. 

 Kujdesi parësor shëndetësor është një mënyrë e efektshme dhe e barabartë për të ofruar shërbime shëndetësore dhe 

për të ndihmuar vendet të bëjnë përparim drejt mbulimit shëndetësor universal. 

 Një sistem shëndetësor me kujdes të shëndetshëm parësor siguron rezultate më të mira shëndetësore, është efikas 

në kosto dhe përmirëson cilësinë e kujdesit. 

 Punonjësit e shëndetësisë kanë një rol vendimtar në edukimin e pacientëve se si të kujdesen për shëndetin e tyre, 

koordinimin e kujdesit dhe avokimin për nevojat e pacientëve të tyre për menaxherët e institucioneve shëndetësore dhe 

politikëbërësit 

 Punonjësit e kujdesit shëndetësor parësor kanë një marrëdhënie të vazhdueshme dhe të besuar me pacientët e tyre 

dhe njohin historinë e tyre shëndetësore; duke e ditur pamjen e plotë ndihmon në përmirësimin e kujdesit të tyre dhe 

kursen para. 
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 Punonjësit e kujdesit shëndetësor parësor njohin traditat, kulturat dhe praktikat e komuniteteve të tyre, duke i bërë 

ato të domosdoshme gjatë një shpërthimi epidemie, ose emergjence. 

 Për të bërë shëndetin për të gjithë një realitet, ne kemi nevojë për: individë dhe komunitete që kanë qasje në 

shërbime shëndetësore me cilësi të lartë në mënyrë që ata të kujdesen për shëndetin e tyre dhe shëndetin e familjeve të 

tyre; punonjës të kualifikuar shëndetësorë që ofrojnë kujdes cilësor dhe të përqëndruar tek njerëzit; dhe politikbërësit të 

angazhuar për të investuar në kujdesin shëndetësor parësor. 

ÇFARË NUK ËSHTË MBULIMI UNIVERSAL SHËNDETËSOR 

 Mbulimi Universal Shëndetësor nuk nënkupton mbulim falas për të gjitha ndërhyrjet shëndetësore të 
mundshme, pavarësisht nga kostoja, pasi asnjë vend nuk mund të ofrojë të gjitha shërbimet falas mbi një bazë 
të qëndrueshme. 
 Mbulimi Universal Shëndetësor nuk ka të bëjë vetëm me sigurimin e një pakete minimale të shërbimeve 
shëndetësore, por edhe me sigurimin e zgjerimit progresiv të mbulimit të shërbimeve shëndetësore dhe 
mbrojtjes financiare, kur kemi rritje të burimeve të disponueshme. 
 Mbulimi Universal Shëndetësor nuk ka të bëjë vetëm me trajtimin mjekësor për individët, por përfshin edhe 
shërbime për popullata të tëra, siç janë fushatat e shëndetit publik për shtimin e fluorit në ujë ose kontrollin e 
zonave të mbarështimit të mushkonjave që mbartin viruse që mund të shkaktojnë sëmundje. 
 Mbulimi Universal Shëndetësor nuk është vetëm për kujdesin shëndetësor dhe financimin e sistemit 
shëndetësor të një vendi. Ai përfshin të gjithë komponentët e sistemit shëndetësor: sistemet dhe ofruesit e 
kujdesit shëndetësor që ofrojnë shërbime shëndetësore për njerëzit, qendrat shëndetësore dhe rrjetet e 

komunikimit, teknologjitë shëndetësore, sistemet e informacionit, mekanizmat e sigurimit të cilësisë, 
qeverisjen dhe legjislacionin. 
 Mbulimi Universal Shëndetësor përbëhet nga shumë më tepër sesa vetëm shëndet; marrja e hapave drejt 
Mbulimit Universal Shëndetësor do të thotë hapa drejt barazisë, përparësive të zhvillimit dhe përfshirjes 
sociale. 

 

A mund të matet Mbulimi Universal Shëndetësor? 

PO. Monitorimi i progresit drejt Mbulimit Universal Shëndetësorduhet të fokusohet në dy drejtime: 

 Përqindjen e popullsisë e cila ka akses në shërbimet shëndetësore cilësore bazë. 

 Përqindjen e popullsisë e cila shpenzon një sasi të mëdhe të të ardhurave të familjes në shëndet. 

OBSH-ja, së bashku me Bankën Botërore, ka zhvilluar një kornizë për të ndjekur ecurinë e Mbulimit Universal 

Shëndetësor duke monitoruar të dy kategoritë, duke marrë parasysh si nivelin e përgjithshëm ashtu edhe shkallën 

në të cilën Mbulimi Shëndetësor Universal është i barabartë, duke ofruar mbulim të shërbimit dhe mbrojtje 

financiare për të gjithë njerëzit brenda një popullsie, si të varfërit ose ata që jetojnë në zona të largëta rurale. 

OBSH-ja përdor 16 shërbime shëndetësore të domosdoshme të grumbulluaranë 4 kategori si tregues të nivelit dhe 

barazisë së Mbulimit Shëndetësor Universal në vende të ndryshme: 

 Shëndeti riprodhues, amëtar, i të 

porsalindurit dhe i fëmijës. 

 Planifikimi familjar 

 Kujdesi antenatal dhe në lindje 

 Imunizimi i plotë i fëmijës 

 Sëmundjet infektive 

 Mjekimi i tuberkulozit 

 Mjekimi me antiretroviral i HIV-it 

 Përdorimi i mjeteve të posaçme për 

parandalimin e malaries 
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 Higjiena e duhur 

 Sëmundjet jo të transmetueshme 

 Parandalimi dhe mjekimi i presionit 

të lartë të gjakut (HTA) 

 Parandalimi dhe mjekimi i nivelit të 

lartë të glukozës në gjak 

 Depistimi për kancerin e qafës së 

mitrës 

 Joduhanpirja 

 Kapaciteti dhe aksesi në shërbime 

 Numri i personelit shëndetësor 

 Aksesi në spitalet bazë 

 Aksesi ndaj medikamenteve kryesore 

 Siguria shëndetësore; përputhja me 

Rregulloret Ndërkombëtare të 

Shëndetit. 

Çdo vend është i veçantë dhe secili prej tyre mund të përqendrohet në fusha të ndryshme, ose të zhvillojë 

mënyrat e veta të matjes së progresit drejt Mbulimit Universal Shëndetësor.Gjithashtu ka vlerë një qasje globale e 

cila përdor masa të standardizuara të njohura botërisht, në mënyrë që ato të jenë të krahasueshme mes vendeve 

të ndryshme dhe ndër vite. 

 

Kujdesi shëndetësor parësor në Shqipëri: vlerësim i shpejtë Ëorld Health Organization Regional Office for Europe 

 

Në Shqipëri, KSHP është organizuar përmes një rrjeti publik të ofruesve të shërbimeve shëndetësore. Secila nga 61 

komunat ka qendra të KSHP me ambulatorë shëndetësorë të lidhur (Strategjia kombëtare për parandalimin dhe 

kontrollin e NCDs në Shqipëri 2016-2020. Tiranë: Ministria e Shëndetësisë; 2016) 

Mesatarisht, një qendër e PHC ofron shërbime për 8000-20 000 banorë, që ndryshojnë për zonat urbane dhe 

rurale, dhe raporti një mjek:pacient është 1: 2500 dhe raporti 1 infermiere: pacientit 1: 400 (5). Të gjitha qendrat e 

KSHP janë përgjegjëse për shërbimin 24 orë/7ditë.  

Të gjitha qendrat PHC janë nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e 

cila rekruton personelin mjekësor dhe jo mjekësor dhe është përgjegjëse për investimin në infrastrukturë dhe 

pajisje.. Çdo qendër e KSHP-së ka një mjek, i cili zakonisht është mjek i përgjithshëm (General Practitioner GP). 

Përbërja e ekipeve të PHC varion sipas qendrës. Mjekët specialistë shërbejnë ose tek të rriturit (15 vjeç e lart) ose 

tek fëmijët. Sidoqoftë, në zonat e vogla rurale, mjekët ofrojnë shërbime për njerëzit e të gjitha moshave. Zonat 

urbane kanë pediatër që kryejnë kontrolle të fëmijëve të shëndetshëm dhe pediatër që kujdesen për fëmijët e 

sëmurë. Një ndarje e ngjashme e punës vlen për infermierët. Infermieret shpesh subspecializohen, me një fushë të 

ngushtë shërbimesh. 

 

Mesatarisht distanca ndërmjet qendrave të KSHP varion nga 10 në 25 km. Kjo mund të përbëjë një pengesë për 

popullatën që të vizitojë GP-të, por edhe për GP-të që të bëjnë vizita në shtëpi dhe / ose të konsultohen me 

pacientët në qendra më të largëta shëndetësore. 
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Shërbimet e ofruara nga KSHP 

Qendrat e SHKP ofrojnë një sferë shërbimesh të përcaktuara nga një paketë bazë e shërbimeve të PHC miratuar 

nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në vitin 2009 (6). 

Fondi i Sigurimit të Kujdesit të Detyrueshëm të Shëndetit paguan për të gjitha shërbimet e përfshira në paketën 

bazë të shërbimeve të PHC. Paketa përcakton shtatë grupe shërbimesh: (1) kujdesi emergjent; (2) shërbime 

shëndetësore për fëmijët; (3) shërbime shëndetësore për gratë e moshës riprodhuese; (4) shërbime shëndetësore 

për të rriturit; (5) shërbime shëndetësore për të moshuarit; (6) kujdesi për shëndetin mendor; dhe (7) promovimi 

dhe edukimi i shëndetit. Në vitin 2015, grupet për gratë e moshës riprodhuese dhe fëmijët u rishikuan për t'i sjellë 

ato të përditësuara me praktikat më të mira të fundit. 

 

Sipas paketës bazë të shërbimeve të KSHP Mjeku i familjes duhet (1) të menaxhojë kujdesin primar shëndetësor; 

(2) të fokusojë kujdesin shëndetësor tek individët; (2) zgjidhjen e problemeve të veçanta shëndetësore të 

përcaktuara në shtatë grupet e shërbimeve; (3) ofrojnë kujdes shëndetësor holistik dhe të integruar; (4) 

përshtatjen e shërbimeve për të përmbushur nevojat e shërbimit shëndetësor të komunitetit; dhe (5) sigurojnë 

kontrolle themelore për njerëzit në grupmoshat e synuara siç përcaktohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale (6). Paketa bazë gjithashtu thekson kompetencat e GP në pesë fusha: përgjegjësitë klinike, 

menaxhimin e rreziqeve shëndetësore në popullsi, komunikimin me pacientët, menaxhimin e pacientëve dhe 

menaxhimin e kujdesit shëndetësor. 

 

Materiali marrë nga Primary health care in Albania: rapid assessment; WHO European Centre for Primary Health 

Care Health Services Delivery Program Division of Health Systems and Public Health 2018 
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MESAZHET E ORGANIZATËS BOTËRORE TË SHËNDETËSISË PËR VEPRIME PËR ARRITJEN E KUJDESIT SHËNDETËSOR 

UNIVERSAL JANË 

Publiku i përgjithshëm 

Kujdesi shëndetësor është e drejta juaj dhe e drejta e familjes suaj, le t'i themi udhëheqësve tanë që të gjithë 

njerëzit të meritojnë kujdes shëndetësor cilësor. Bisedoni me punonjësin tuaj shëndetësor në lidhje me marrjen e 

informacionit dhe mbështetjen që ju nevojitet për t'u kujdesur për shëndetin tuaj dhe shëndetin e familjes tuaj. 

Kujdesi shëndetësor cilësor është i mirë për shëndetin tonë, i mirë për ekonomitë dhe për shoqërinë. Le t'i bëjmë 

thirrje udhëheqësve botërorë që tA bëjnë shëndet për të gjithë një realitet! 

Punonjësit e shëndetësisë 

Ju jeni zëri për pacientët tuaj. Bashkohuni dhe lërini liderët lokalë të dinë se ju e mbështesni shëndetin për të 

gjithë. Punonjësit e shëndetësisë kanë fuqinë për të ndryshuar jetën e njerëzve me këshilla dhe kujdes shëndetësor 

cilësor. Le të sigurohemi që të gjithë të kenë akses në aftësitë dhe ekspertizën e punonjësve shëndetësorë si ju. 

Fuqizoni pacientët tuaj për t'u kujdesur për shëndetin e tyre. Ju luani një rol jetësor në mësimin e nevojave të tyre 

dhe duke i mësuar ato që mund të bëjnë për të marrë dhe për të qëndruar të shëndetshëm. 

 
SHËNDETI ËSHTË NJË E DREJTË NJERËZORE. SË BASHKU, NE MUND TË BËJMË  

REALITET SHËNDETIN PËR TË GJITHË. 

Si një shprehje e Shëndetit për të Gjithë në shekullin 21, shëndeti universal kërkon përfshirjen e të gjithë 

sektorëve të shoqërisë në luftën kundër varfërisë, padrejtësive shoqërore, boshllëqeve arsimore dhe kushteve 

të varfëra të jetesës, ndër faktorëve të tjerë që ndikojnë shëndetin e njerëzve. 
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