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Komunikatë për media 
Ekzekutivi i komunës së Lipjanit nuk ka bërë mjaft 

në sektorin e shëndetësisë publike. 

 

Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights del 
me këtë komunikatë për media: 

 

27 Korrik 2012:  Organizata Joqeveritare Youth Association for Human Rights YAHR nëpër mes 

kësaj komunikate shpreh shqetësimin dhe brengën, se nuk është investuar mjaft nga ana e ekzekutivit 

të komunës së Lipjanit në sektorin e shëndetësisë dhe kërkon gjatë planifikimeve buxhetore për vitin e 

ardhshëm 2013 që të investohet me shumë. 

Sot në Komunën e Lipjanit funksionojnë një QKMF-ë, 4 QMF-ë dhe 6 ambulant të mjekësisë 

familjare. Vetëm në QKMF-në në qytetin e Lipjanit punohet me orar 24 orësh, kurse në QMF-të 

punohet pesë ditë në jave për 12 orë në ditë. Tri ambulantë punojnë vetëm dy ditë në javë për tetë orë 

në ditë. Në shëndetësinë primare të Lipjanit janë të punësuar 234 punonjës, prej tyre 132 femra, ku 

vetëm një femër është në pozitë udhëheqëse. Sipas vetë zyrtarëve të drejtoratit, Lipjani ka mjaft kuadro 

shëndetësore, ka 21 specializant të mjekësisë familjare. Në mungesë të një spitali regjional në 

Prishtinë, rastet më të rënda të gjithë drejtohen në QKUK-së. 

Edhe përkundër arritjeve në organizimin e punëve, krahasuar me vitet e kaluara. Ku tani nuk ka 

pritje të gjata të pacienteve nëpër korridore. Në sektorin shëndetësor primare në komunën e Lipjanit 

nga ana e ekzekutivit të komunës së Lipjanit që nga viti 2009 janë investuar vetëm 532,578.48 € dhe 

atë së bashku me donacionet e pranuara nga organizata e ndryshme. Që është pak krahasuar me 

numrin e vizitave të pacienteve të ndryshëm . Ku në QKMF-ë gjatë periudhës gjashtë mujore të këtij viti 

ka pasur mbi 80 mijë vizita nga pacientet të ndryshëm, vetëm në njësinë e emergjencës ka pasur mbi 
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20 mijë shërbime të ndryshme dhe 33 mijë shërbime mjekësore, nëpër AMF-të dhe punktet tjera 

shëndetësore. Duke i përllogaritur numrin e vizitave të pacienteve dhe investimet kapital gjatë 

periudhës tre vjeçare, konstatojmë se duhet kushtuar më shumë rëndësi nga ana e ekzekutivit të 

komunës së Lipjanit në sektorin e shëndetësisë primare, në përmirësimin e infrastrukturës dhe në 

ofrimin e shërbimeve të ndryshme shëndetësore gjatë periudhës së ardhshme. 

Andaj, duke i marrë të gjitha këto fakte dhe statistika duhet që ekzekutivi i Komunës së Lipjanit që 

të planifikojë më shumë  investime gjatë vitet e ardhshëm më qëllim të rregullimit të infrastrukturës dhe 

të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve qytetarëve të Komunës së Lipjanit në sferën e përkujdesit 

primarë shëndetësor. 


