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RELACION MBI PLANIFIKIMIN E SHPENZIMEVE  NË PBA-në E VITEVE 2020-2022 

 

Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) (2020 – 2022) përbën finalizimin e fazes 

strategjike, të proçesit të përgatitjes së kërkesave buxhetore afatmesme 2020 – 2022, process ky, 

i iniciuar permes VKM nr.117 datë 13.3.2019 “Për miratimin e tavaneve Përgatitore të 

Shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”. 

 

Dokumenti i PBA 2020 – 2022 paraqet qëllimet, objektivat dhe treguesit e performancës së 

programeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për vitet 2020, 2021dhe 2022. 

 

 

I. Mbështetja ligjore dhe metodologjike 

 

- Ligji nr.9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë", i ndryshuar, 

- Ligji nr.10383, date 24.02.2011, "Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor  në 

Republikën e Shqipërise", i ndryshuar,   

- Ligji nr.10 138, datë 11.5.2009 “Për shëndetin publik”, 

- Ligjinr. 9355, datë 10.3.2005 “Pë rndihmën dhe shërbimet shoqërore”,i ndryshuar 

- Ligji nr. 121/2016 “Për shërbimet e përkujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë. 

- VKM Nr. 124, datë 5.3.2014 “Për miratimin e Statutit të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm 

të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

-  VKM nr.4, datë 9.01.2019,“Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të PBA 

2020-2022”, 

- VKM nr.46, datë 30.1.2019, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema 

e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2019” 

- VKM nr. 560, datë 23.10.2000, "Për miratimin e projektit pilot për përfshirjen e spitalit të 

Durrësit në skemën e sigurimeve të kujdesit shëndetësor", i ndryshuar, 

- VKM nr.737 date 5.11.2014‚ "Për financimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor 

nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor",  

- VKM nr. 218, datë 20.4.2018, "Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i 

Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të 

tyre”, i ndryshuar. 



- VKM nr. 308, datë 21.5.2014, "Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të 

financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Shërbimin 

Spitalor”, i ndryshuar. 

- VKM nr. 307, datë 21.5.2014, "Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga 

sigurimi i detyrueshëm shëndetësor”, i ndryshuar 

-  VKM Nr. 77, datë 28.1.2015, "Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i 

sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor", i ndryshuar. 

- VKM Nr. 185, datë 2.4.2014, “Për përcaktimin e mënyrës së realizimit të kontrollit mjekësor 

bazë për shtetasit e moshës 40-65 vjeç”, i ndryshuar. 

- VKM Nr. 955, datë 7.12.2016 “Përpërcaktimin e kritereve, të procedurave,    

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, i ndryshuar 

-  Udhëzimi i Ministrit të Financave Nr.8 datë 28.2.2018 “Për Procedurat Standarte të 

Përgatitjes së Programimit Buxhetor Afatmesëm”, 

II  Programet Buxhetore 

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale financon shtate programe buxhetore: 

 

1.Programi i Planifikim, Administrim, Menaxhim 

2.Programi i Kujdesit Shëndetësor Parësor 

3.Programi i Kujdesit Shëndetësor Dytësor 

4.Programi i Shërbimeve të Shëndetit Publik 

5.Programi i Shërbimit Kombëtar të Urgjencës  

6.Programi i Përkujdesjes Sociale 

7.Programi i Rehabilitimit të Përndjekurve Politikë 

 

Sipas tavaneve të miratuara me VKM nr.117 datë 13.3.2019 “Për miratimin e tavaneve 

Përgatitore të Shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”, shpërndarja për vitet  

2020, 2021 dhe 2022 është si më poshtë vijon: 

 

 

          Në mijë lekë 

 
           

Kodi Programi Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 

0110 Planifikim,Administrim, 

Menaxhim 

408,282 483,940 488.000 488,000 

07220 Kujdesi Shëndetësor Parësor 8,222,433 9,613,320 9,117,300 9,408,300 

07330 Kujdesi Shëndetësor Spitalor 24,355,738 24,506,401 25,819,996 27,819,996 

07450 Shërbime të Shëndetit Publik 2,999,412 3.250,019 3,278,108 3,278,108 

07460 Shërbimi Kombëtar i  

Urgjencës 

   380,098 575,000 675,000 675,000 

10430 Përkujdesi Social 23,487,114 24,100,000 24,986,000 26,380,000 

01190 Rehabilitimi i të  

Përndjekurve Politikë 

1,047,300 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Sigurimet/VKM%20nr.%2077%20dt.%2028.01.2015.%20P%c3%abr%20kontributet%20e%20detyrueshme%20dhe%20p%c3%abrfitimet%20nga%20sistemi%20i%20sigurimit%20t%c3%ab%20kujdesit%20sh%c3%abndet%c3%absor.pdf
https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Sigurimet/VKM%20nr.%2077%20dt.%2028.01.2015.%20P%c3%abr%20kontributet%20e%20detyrueshme%20dhe%20p%c3%abrfitimet%20nga%20sistemi%20i%20sigurimit%20t%c3%ab%20kujdesit%20sh%c3%abndet%c3%absor.pdf


  

Totali MSHMS 

 

60,900,377 

 

63.578,680 

 

65,414,404 

 

69,099,404 

 

 

 

 

 

 

Sipas artikujve buxhetorë, shpërndarja e totalit paraqitet si më poshtë vijon: 
Në mijë lekë 

  

                    

Viti 2020     Viti 2021     Viti 2022     

Programet   

Shpenzime 

kapitale     

Shpenzime 

kapitale     

Shpenzime 

kapitale   

  

Totali 

korente 

Financim I 

brendshem 

Financim 

I huaj 

Totali 

korente 

Financim I 

brendshem 

Financim 

I huaj 

Totali 

korente 

Financim I 

brendshem 

Financim 

I huaj 

Planifikim, 
Administrim, 

Menaxhim 465,940 18,000   470,000 18.000   470,000 18.000   

Kujdesi Shëndetësor 
Parësor 9,026,320 429,000 158.000 8,777,300 182,000 158.000 9,068,300 182,000 158.000 

Kujdesi Shëndetësor 

Spitalor 22,456,992 1,197,409 852,000 23,584,976 1,383,020 852.000 25,584,976 1,383,020 852.000 

Shërbime të Shëndetit 
Publik 3,100,428 149,591   3.264,428 13,680   3.264,428 13,680   

Shërbimi Kombëtar i  

Urgjencës 350.000  225,000   450.000 225,000   450,000 225,000   

 
Përkujdesi Social 23,930,000 70,000 100.000 24,606,000 280,000 100.000 26,000,000 280,000 100.000 

Rehabilitimi i të  

Përndjekurve Politikë 1,050,000 
 

  1,050,000 
 

  1,050,000 4.000   

Totali MSHMS 
60,379,680 2,089,000 1,110,.000 62,202,704 2.288.460 1,110,000 65,887,704 2,101,700 1,110,000 

 

 

 

Për të adresuar objektivat dhe projeksionet e investimeve per periudhen 2020-2022, 

MSHMS beri disa ndryshime ne fondet e investimeve sipas programeve, duke ruajtur 

tavanet e miratuara për investimet. 

 

Tavanet e korrigjuara sipas programeve janë si më poshte: 

Në mije leke 
           

Kodi Programi Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 

 

0110 Planifikim, Administrim, Menaxhim 470,940 475,000 473,000 

07220 Kujdesi Shëndetësor Parësor 9,613,320 9,117,300 9,423,300 

07330 Kujdesi Shëndetësor Spitalor 24,760,419 26,092,996 28,079,996 

07450 Shërbime të Shëndetit Publik 3.250,019 3,278,108 3,278,108 

07460 Shërbimi Kombëtar i  Urgjencës 373,982 675,000 675,000 

10430 Përkujdesi Social 24,060,000 24,726,000 26,120,000 

01190 Rehabilitimi i të  Përndjekurve 

Politikë 
1,050,000 1,050,000 1,050,000 

  

Totali MSHMS 

 

63.578,680 

 

65,414,404 

 

69,099,404 



 

 

 

 

 

 

 

Sipas artikujve buxhetorë, shpërndarja e totalit paraqitet si më poshtë vijon: 
Në mijë lekë 

  
                    

Viti 2020     Viti 2021     Viti 2022     

Programet   

Shpenzime 

kapitale     

Shpenzime 

kapitale     

Shpenzime 

kapitale   

  

Totali 

korente 

Financim I 

brendshem 

Financim 

I huaj 

Totali 

korente 

Financim I 

brendshem 

Financim 

I huaj 

Totali 

korente 

Financim I 

brendshem 

Financim 

I huaj 

Planifikim, 

Administrim, 

Menaxhim 465,940 5,000   470,000 5,000   470,000 3,000   

Kujdesi Shëndetësor 

Parësor 9,026,320 429,000 158.000 8,777,300 182,000 158.000 9,068,300 197,000 158.000 

Kujdesi Shëndetësor 

Spitalor 22,456,992 1,451,427 852,000 23,584,976 1,656,020 852.000 25,584,976 1,643,020 852.000 

Shërbime të 

Shëndetit Publik 3,100,428 149,591   3.264,428 13,680   3.264,428 13,680   

Shërbimi Kombëtar 

i  Urgjencës 350.000  23,982   450.000 225,000   450,000 225,000   

 

Përkujdesi Social 23,930,000 30,000 100.000 24,606,000 20,000 100.000 26,000,000 20,000 100.000 

Rehabilitimi i të  

Përndjekurve 

Politikë 1,050,000 

 

  1,050,000 

 

  1,050,000 

 

  

Totali MSHMS 
60,379,680 2,089,000 1,110,.000 62,202,704 2,101,700 1,110,000 65,887,704 2,101,700 1,110,000 

 

 

Në tabelat e mesiperme nuk janë perfshirë kontributet shëndetësore. 

 

Kontributet shendetesore për  vitin 2019 janë  13,730,000 mije  lekë 

Për tre vitet 2020-2022  projeksionet e kontributeve shëndetësore janë si më poshtë: 

 

 Për vitin 2020 (14,462,000  mije leke)  është parashikuar me një rritje prej  5.3 % krahasuar 

me  2019.  

 Për vitin 2021, (15,669,000 mije leke)  krahasuar me vitin 2020 parashikohet të ketë një  

rritje prej  7.6 %. 

 Për vitin 2022 (16,596,000 mije leke) krahasuar me vitin 2021 parashikohet një rritje 

prej 5.9%. 

Krahasuar me vitin 2019, rritja në vitin 2022 do të jetë 20.9% 

 

 

Për vitin 2019 buxheti në total i MSHMS (përfshirë kontributet shëndetësore) eshte  

74,630,377 mijë lekë. 

Për tre vitet 2020-2022  projeksionet janë si më poshtë: 

 



 Buxheti total për vitin 2020 (78,040,680  mije leke)  është parashikuar me një rritje prej 4.8 

% krahasuar me  2019.  

 Për vitin 2021, buxheti total prej 81,083,404  mijë lekë  krahasuar me vitin 2020 

parashikohet të kete një  rritje prej 3,65 %. 

 Për vitin 2022, buxheti total prej 85,695,604  mije leke  krahasuar me vitin 2021 

parashikohet të ketë një  rritje prej 5.7 %. 

Kundrejt vitit 2019, në vitin 2022 parashikohet një rritje buxhetore prej 14.8% 

 

 Shpenzimet korente 

 

Për vitin 2019 niveli i shpenzimeve korrente është  57,770,377  mijë lekë   

Për tre vitet 2020-2022  projeksionet janë si më poshtë: 

 

 Buxheti total për vitin 2020 (60,379,680 mije leke)  është parashikuar me një rritje prej 4.5  

% krahasuar me  2019.  

 Për vitin 2021, buxheti  i shpenzimeve korrente prej 62,202,700 mije leke  krahasuar me 

vitin 2021 parashikohet të ketë një  rritje prej  3 %. 

 Për vitin 2022, buxheti total prej 65,887,704 mije leke  krahasuar me vitin 2021 parashikohet 

të ketë nje  rritje prej 5.8 %. 

Kundrejt vitit 2019, në vitin 2022 parashikohet një rritje e shpenzimeve korrente  prej 13.9 

%. 

 

 Krahasuar kundrejt PPB, shpenzimet e buxhetit të MSHMS për vitin 2019 përbejnë 

4.26 % të PPB.  

 Krahasuar kundrejt PPB dhe Buxhetit të Shtetit, shpenzimet e buxhetit te MSHMS 

sipas viteve (2020-2022) jane si me poshte: 

 Per vitin 2020 : 4.18% te PBB 

 Per vitin 2021:  4.05% e PPB 

 Per vitin 2022:  4.06% e PPB 

 Krahasuar kundrejt PPB, shpenzimet e buxhetit të MSHMS për vitin 2019 përbejnë 

14.36 % të Buxhetit te Shtetit .  

 

 Krahasuar kundrejt  Buxhetit të Shtetit  shpenzimet e MSHMS sipas viteve (2020-2022) 

jane si me poshte : 

 Per vitin 2020 : 14.26% te PBB 

 Per vitin 2021:  14.02% e PPB 

 Per vitin 2022:  14.04% e PPB 

 

 Shendetesia 



Në vlere absolute shpenzimet për shëndetesinë ne vitin 2019 jane 36,365,963 mije leke (pa 

kontributet shendetesore). 

 

Për tre vitet 2020-2022  projeksionet janë si më poshtë: 

 

 Buxheti total për vitin 2020  38,468,680 mijë lekë (pa kontributet shëndetësore)  është 

parashikuar me një rritje prej 5.8 % krahasuar me  2019.  

 

 Për vitin 2021, buxheti total prej 39,638,404 mije leke ( pa kontributet shëndetësore) 

 krahasuar me vitin 2020 parashikohet të ketë një  rritje prej 3 %. 

 

 Për vitin 2022, buxheti total prej 41,929,404 mijë lekë ( pa kontributet shëndetësore) 

krahasuar me vitin 2021 parashikohet të ketë nje  rritje prej  5.8 %. 

 

Për vitin 2022 shpenzimet për shëndetësinë për MSHMS (pa kontributet shëndetësore) 

do të jenë 15.3 % më të larta se në vitin 2019. 

 

 Mbrojtja Sociale 

Shpenzimet për pjesën sociale në vitin 2019 janë 23,487,000 mijë lekë. 

 

Për tre vitet 2020-2022  projeksionet jane si më poshtë: 

 

 Buxheti për Mbrojtjen Sociale për vitin 2020 (24,060,000 mije leke)  është parashikuar me 

një rritje prej  2.77 % krahasuar me  2019.  

 Për vitin 2021, buxheti  për Mbrojtjen Sociale  prej  24,726,000 mije leke  krahasuar me vitin 

2020 parashikohet të ketë një  rritje prej 2,77 %. 

 Për vitin 2022, Buxheti për Mbrojtjen Sociale  prej 26,120,000 mijë lekë  krahasuar me vitin 

2021 parashikohet të ketë një  rritje prej  5.63 %. 

 

 Investimet 

Totali i investimeve të MSHMS për vitin 2019 eshte 3,130,000 mijë lekë 

 

Për tre vitet 2020-2022  projeksionet janë si më poshtë: 

 

 Për vitin 2020 : 3,199,000  mijë lekë  

 Për vitin 2021:  3,211,700  mijë lekë  

 Për vitin 2022:  3.211,700  mijë lekë  

 



Konkretisht  ndër investimet publike  më kryesore  në sektorin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale për vitet 2020-2022 përmendim: 

 

PROGRAMI I KUJDESIT PARESOR 

 

 100 qendra shëndetësore të rikonstruktuara për vitin 2020 periudhën ( me një vlerë të 

përllogaritur 300 milion lekë). Financimi i vitit 2020 finalizon objektivin e qeverisë shqiptare 

për ndërtimin  dhe rikonstruksionin e 300 qendrave shëndetësore, projekt i filluar në vitin 

2018. 

Këto qendra do të mobilohen dhe pajisen me pajisje mjekësore  

 

 “Projekti 5 Poliklinikat”, financuar nga Artigiancassa sipas marreveshjes së nënnshkruar më 

23.11.2005, për vleren 5,080,000 EUR perfundon ne vitin 2021. Per vitet 2020-2021 

parashikohen te shpenzohen 1.7 milion EUR per Poliklinikat e Gjirokastres dhe Peshkopise 

(ndertim+pajisje). 

 Ndërtimi i qendrave shëndetësore & ambulancave nëpermjet Fondacionit Gjysmëhena e 

Kuqe dhe Fondacioni Miresia-Grant 

 Investime në qendrat shëndetësore të qarqeve Fier dhe Diber nga Kooperacioni Zviceran 

 Detyrim në mbulimin e TVSH (për financimin e huaj). Vlera e parashikuar per tre vitet e 

ardhshme eshte rreth 104 milion leke. 

 

PROGRAMI I KUJDESIT DYTESOR 

 

 Do të finalizohet  Faza e II e rehabilitimit të QSUT me fonde të CEB ( Banka e Keshillit të 

Evropës) dhe Qeverisë Shqiptare me një agregat financimi prej 23 milion EUR. Ndërhyrjet 

në kuadër të këtij projekti përfundojnë në mesin e vitit 2021. 

Per Objektin A1- perfundimin e punimeve civile ne ndertesen kryesore (faza e pare) me dy 

katet shtese punimet dhe blerja e pajisjeve mjekesore perfundojne brenda shtatorit 2019. 

Per Objektin A2-ndertimi i spitalit te semundjeve te brendshme (8 kateshi),punimet kane 

filluar ne fund te vitit te 2018 dhe parashikohen te perfundojne ne shtatorin e vitit 2021. 

Detyrimet per TVSH dhe kosto lokale  per periudhen 2020-2022 jane parashikuar ne vleren 

846 milion leke  

 Do të finalizohet rikonstruksioni i Shërbimit të Pediatrisë në QSUT me një financim të 

Bankës Botërore dhe Qeverisë Shqiptare me një vlerë prej 8 milion EUR. Nenshkrimi i 

kontrates  per fillimin e punimeve pritet  brenda muajit qershor 2019 dhe  objekti 

parashikohet te perfundoje ne fillim te vitit 2021. 

Detyrimet per TVSH dhe kosto lokale  per periudhen 2020-2021  jane parashikuar ne vleren  

300 milion leke.  

 Per financimet e huaja ne kete program, financimi i huaj per vitet 2020-2022 eshte 

parashikuar te jete 852 milion leke per cdo vit. 



 Rikonstruksioni i pediatrisë të Spitalit Durres me një vlerë te kontratuar prej 200 milion lekë. 

Punimet kanë nisur ne dhjetor 2018 dhe perfundojne në 4 mujorin e pare 2020. Per vitin 2020 

jane parashikuar 106 milion leke. Gjithashtu gjate vitit 2020 jane parashikuar edhe 60 milion 

leke mobileri dhe pajisje mjekesore. 

 Rikonstruksioni i Agjencisë së Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore me nje vlerë të 

kontratuar prej 173 milion lekë ka filluar në fund të vitit 208 dhe përfundon ne 4- mujorin e 

parë 2020. Për vitin 2020 janë parashikuar 56 milion lekë për rikonstruksionin dhe 70 milion 

lekë pajisje për Laboratorët. 

 Rikonstruksion në Spitalin Rajonal Kukës me një vlerë totale prej rreth 189 milion lekë (Faza 

e parë). Punimet kane filluar dhe perfundojnë në 6-mujorin  e parë  të vitit 2020. Per vitin 

2020 jane parashikuar 135 milion leke. 

 Rikonstruksion në Spitalin Rajonal Kukës me një vlerë totale prej rreth 100 milion lekë (Faza 

e dytë). Punimet fillojnë brenda vitit 2019 dhe perfundojnë në gjashtemujorin  e parë  të vitit 

2021. 

 Rikonstruksione të godinave spitalore, pajisje mjekesore dhe mobileri  me një vlerë prej 2.4 

miliard lekë për periudhën 2020-2022. Financimet nga Buxheti i Shtetit perfshijne spitalet 

Berat, Lezhe, Gjirokaster, Pogradec, Mat, QKTGJ, QKMZHRF, Spitalet Psikiatrike në 

Tirane dhe Elbasan.  

 Rikonstruksione të godinave spitalore ne Pogradec dhe Kukes (faza e dyte) me financim te 

Bankes Boterore. 

 Investime të rëndesishme në spitalet universitare të Tiranës  për hapjen e kardiokirurgjisë në 

Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi” (87 milion leke), fuqizimin me pajisje mjekësore në 

repartin e Kembes Diabetike në QSUT (40 milione leke), fuqizim i Laboratorit in vitro ne 

SUOGJ “Koco Gliozheni” (30 milion lekë)  

PROGRAMI I SHENDETIT PUBLIK 

 

 Investime për përmirsimin e infrastruktures dhe fuqizimin me pajisje të laboratorëve në ISHP  

me një vlerë financimi prej 175 milion lekë në vitet 2020-2022  

PROGRAMI I URGJENCES MJEKESORE 

 

 Shërbimi Kombetar i Urgjencave do të vijoje blerjen e autoambulancave për vitet 2021-2022 

me një financim prej 474  milion lekë për  blerjen e 68 autoambulanca (450 milion leke) si 

dhe blerje pajisjesh mjekesore për ambulanca (24milion leke). 

PROGRAMI I PERKUJDESJES SOCIALE 

 

 Në shpenzimet kapitale për këtë program parashikohen 60  milion lekë për pajisje mobilimi 

për institucionet e përkujdesjes sociale. 



 Gjithashtu në këtë program për vitet 2020-2022 në zërin “Financimi i Huaj” është 

programuar vlera prej 300 milione lekë (kryesisht projekti i financuar nga Banka Botërore 

“Modernizimi i Asistences Sociale”). 

 

Për Programin Planifikim, Administrim, Menaxhim në total tavani për secilin vit është i 

barabartë më shumën e fondeve të detajuara në tabelat përkatëse të kostimit të politikave 

ekzistuese. 

 

Programi Shërbime të Kujdesit Shëndetësor  Parësor 
 

1. Vizita në kujdesin shëndetesor parësor.  

Parashikimi i numrit të vizitave për këtë produkt është bazuar në treguesit e sëmundshmërisë. Ne 

periudhën 2020-2022 parashikohen rreth 6.4 milion vizita për secilin vit. 

Kosto totale e ketyre vizitave, pjesërisht e mbuluar nga transferta e buxhetit per periudhen ne 

fjale parashikohet të jetë respektivisht në vite, 3,374,858 mijë lekë (2020), 3,145,838 mijë lekë 

(2021) dhe 3,191,000 mijë lekë (2022). Ky produkt financohet, përveç transfertës së buxhetit, 

edhe nga kontributetet e arkëtuara të sigurimeve shëndetësore. 

 

2.Persona përfitues nga check-up.  

 

Bazuar në kontratën me konçensionarin numri i personave të grup moshës 35-70 vjeç për të cilët 

duhet të kryhet pagesa është 475.000. Kosto e kësaj politike nga transferta e buxhetit  për çdo vit 

është 876.083 mijë lekë. Kjo kosto nuk ndryshon për secilin nga vitet e PBA pasi është 

parashikuar, një vlerë minimum e pagueshme, sipas kushteve të kontratës. 

 

2. Pacientë të trajtuar me recetë me rimbursim.  

Aktualisht përfitojnë rreth 400.000 pacientë. Për vitet e PBA  parashikohet që semundshmeria e 

trajtuar nga kjo liste te rritet me rreth 6% ne vit. Për këtë produkt kosto e politikave ekzistuese 

nga transferta e buxhetit për secilin nga vitet e PBA është 4,775,379 mijë lekë (2020), 4.755,379 

mijë lekë (2021) dhe 5,001,217 mijë lekë (2022). 

 

Ky produkt financohet gjithashtu nga kontributet e sigurimeve shendetesore, pjese e 

buxhetit te FSDKSH.  

Lista e recetave me rimbursim eshte miratuar me VKM nr.218 date 20.04.2018 dhe efekti 

financiar i kesaj liste nuk duhet te kalonte faktin e vitit 2017 (10.4 miliard leke). 

 

Kufiri maksimal i shpenzimeve prej 10.5 miliard leke per shpenzimet e rimbursimit te barnave si 

dhe rritja e semundshmerive me nje ritem prej te pakten 6% ne vit, kufizojne jo vetem politikat 

lidhur me futjen e barnave te reja ne liste dhe per pasoje mbulimin e nje game me te gjere 

diagnozash e semundshmerie. 

 

Duhet minimalisht nje shtese fondi vjetor prej 1 miliard leke per mbuluar listen e recetave 

me rimbursim. 



Transferta për FSDKSH për këtë program (per tre produktet e mesiperme) rezulton 8,935,320 

mijë lekë (2020), 8,686,300 mijë lekë(2021) dhe 8,977,300 mijë lekë (2022).Kjo vlere nuk 

perfshin vleren e kontributeve qe financon pjeserisht keto produkte. 

 

Programi Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor.  

 

 

 Buxheti per Spitalet ne kuader te Programit te Kujdesit dytesor per vitin 2019 eshte 

24,355,738 mije leke (prej te cileve investime 2,250,732 mije leke). 

 

Në tre vitet (2020-2022) kemi keto projeksione: 

 

 Viti 2020: 24,760,419 mije leke (prej te cilave investime 2,303,427 mijë lekë). 

 

 Viti 2021: 26,092,996  mije leke (prej te cilave investime 2,508,020 mijë lekë). 

 

 Viti 2022: 28,079,996  mijë lekë (prej të cilave investime 2,495,020 mijë lekë). 

 

Për këtë program janë parashikuar kostot e politikave ekzistuese për këto produkte: 

 

1.Pacientë të trajtuar në shërbimin spitalor. 

Këtu përshihen të gjitha shpenzimet për paga, sigurime dhe shpenzime operative për 

funksionimin e spitaleve të vendit. Për vitin 2019 parashikohet të trajtohen 290.000 pacientë.  

 

Për vitet në vazhdim bazuar në treguesit e sëmundshmërisë, tendenca e numrit të pacientëve 

është në rritje. Parashikohet te trajtohen 310 mije paciente ne 2020, 320,000 pacientë ne 2021 

dhe 330,000 pacientë ne vitin 2022. Mesatarja e rritjes se numrit te pacienteve per periudhen 

2020-2022 eshte mesatarisht 10% me e larte se ajo qe eshte parashikuar per vitin 2019. Vetem 

per kete aresye shpenzimet spitalore rriten rreth 10%. 

 

Në vlerën e këtij produkti parashikohet të mbulohen edhe financimi i kontratës koncensionare 

“Për shërbime të integruara për ofrimin e setit  të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, 

furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e 

mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”.  

 

Shërbimet sipas kësaj kontrate “pay per use” mbulojnë 29 spitale të vendit. Ne kohen e 

nenshkrimit te kontrates parashikohej nje buxhet prej 1.1 miliard lekë ne vit per rreth 60 mije 

nderhyrje kirurgjikale vjetore. Faktikisht kryhen 90 mije nderhyrje kirurgjikale që kërkojnë 

një buxhet prej 1.8 miliard lekë ose 700 milion lekë më shumë në vit. 

 

Në vlerën e këtij produkti, parashikohet gjithashtu, nga fundi i vitit 2019 e në vazhdim, 

përballimi i financimit të shërbimeve të laboratorit në 5 spitale universitare, 11 rajonale e 2 

bashkiake. Shtimi i sherbimeve ne laboratoret e spitaleve nga permirsimi i teknologjise dhe 



investimeve qe do te ofroje koncesionari kerkojne nje mbulim ne buxhet me 800 milion leke ne 

vit.  

Minimalisht do të duhet një vlerë shtesë per cdo vit prej mbi 1.5 miliardë lekë, për të 

përballuar nevojat e PPP per sterilizimin dhe laboratoret.  
 

Përtej transfertës së buxhetit  një pjesë e këtij produkti (financimi i spitalit Rajonal Durrës) 

përballohet nga vlera e arkëtuar e kontributeve të sigurimeve shëndetësore. 

 

2.Pacientë të trajtuar me dializë.  

Këtu përfshihet financimi i shërbimit të dializës për pacientë të trajtuar  në spitalet publike e jo 

publike si dhe pacientët e trajtuar në pesë rajone te vendit nëpërmjet kontrates koncensionare. 

Numri i pacientëve përfitues për vitin 2019 është 1250 pacientë, e cdo vit shtohen rreth 150 

paciente. Mesatarisht çdo pacient kryen 13 seanca në muaj. Rreth 30% e pacientëve trajtohen 

nëpërmjet kontratës koncensionare të ofrimit të shërbimit të dializës në 5 spitale rajonale të 

vendit. Financimi i shërbimeve sipas kësaj kontrate ka të përcaktuar një vlerë minimale mujore të 

projektuar. Vlera për njësi, sipas kësaj kontrate është më e ulët nga vlera për njësi e përcaktuar 

me vendim të Këshillit të Ministrave. Kostot totale sipas viteve për këtë produkt, bazuar në 

seancat që realizohen janë 2,483,355 mijë lekë per 187,000 seanca dialize (2020), 2,839,220 mijë 

lekë per 210,000 senaca dialize (2021) dhe 3,200,000 mije leke per 234,000 seanca dialize 

(2022). 

Per vitin 2019 jane parashikuar 2,152,700 mije leke per nje sasi prej 170,000 seancash dialize. 

 

3.Pacientë të trajtuar në Spitalet Psikatrike.  

Numri i pacientëve parashikuar i njëjtë për të gjithë vitet (1,450). Shpenzimet operative për keto 

spitale aktualisht janë më pak se nevojat e tyre. Për këtë produkt kosto sipas viteve paraqitet 

792,362 mijë lekë (2020), 762,326 mijë lekë (2021) dhe 950,326 mijë lekë (2022). 

 

4.Paciente të trajtuar nga paketat e kardiologjise dhe kardiokirurgjise. 

Shërbimi ndaj këtyre pacientëve financohet nëpërmjet paketave shëndetësore të miratuara me 

VKM me çmim të njejtë si në spitalet publike dhe në ato jo publike. Parashikohet të përballohet 

financimi për  8200 pacientë në vitin 2020, 8400 pacientë në vitin 2021, 8600 pacientë në vitin 

2022 . 

 

5.Paciente te trajtuar nga paketat e transplanteve renale.  

Shërbimi ndaj këtyre pacientëve financohet nëpërmjet paketave shëndetësore të miratuara me 

VKM. Deri më sot ky shërbim është ofruar vetëm nga spitalet jo publike. Parashikohet të 

përballohet financimi për  26 pacientë në vitin 2020, 28 pacientë në vitin 2021 dhe 30 pacientë 

në vitin 2022 . 

Kosto totale per pacientet qe do te trajtohen nga paketat e transplanteve renale parashikohen 

36,780 mije leke ne vitin 2020, 40,535 mije leke ne vitin 2021 dhe 42,500 mije leke ne vitin 

2022. 

Per vitin 2019 jane parashikuar 33,372 mije leke per 24 paciente. 

 

6. Paketa shëndetësore e trajtimit të kataraktës 



Kjo paketë është miratuar me VKM nr.5, datë 9.1.2018 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 308, 

datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Pë rmiratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore 

që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin 

spitalor”, të ndryshuar. 

Kosto e trajtimit të kësaj pakete u miratua në vlerën 21 770 lekë. 

Referuar të dhënave të Shërbimit të specializuar, nevojat për trajtimin e kataraktës janë rreth 

2500 raste në vit, me një kosto prej 54,4 milionë lekë. Trendi rritës i numrit të pacientëve të 

trajtuar është parashikuar me 50 pacientë më shumë për çdo vit. 

Kosto e llogaritur për tre vitet e PBA për këtë produkt është përkatësisht 54,425 mijë lekë për 

vitin 2019, 61,065 mijë lekë për vitin 2020 (per 2500 paciente), 68,488 mijë lekë për vitin 

2021(per 2550 paciente) dhe 70,000 mije per vitin 2022 (per 2600 paciente). 

7.Paketa e shërbimit të Radioterapisë (Akseleratori Linear). 

Kjo paketë është miratuar me VKM nr.5, datë 9.1.2018 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 308, 

datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore 

që do te financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin 

spitalor”, të ndryshuar. 

Paketa është e kostuar në 4 (katër) nën paketa për trajtimin e pacientit, sipas stadit të sëmundjes, 

me një çmim mesatar prej rreth 6,573 lekë për séancë trajtimi. 

Referuar të dhënave të Shërbimit të specializuar, bazuar në sëmundshmërinë e vendit dhe në 

sëmundshmërinë e vendeve të rajonit, nevojat për trajtim me akselerator linear janë përrreth 200 

(dyqind) pacientë në ditë, ose 200 (dyqind) séance në ditë, afërsisht 50 000 (pesëdhjetëmijë) 

séance në vit. Financimi i plotë i kësaj pakete, vlerësohet me një kosto totale prej rreth 328 

milionë lekë. 

Kosto e llogaritur për tre vitet e PBA për këtë produkt është përkatësisht  206 787 mijë lekë për 

vitin 2020 dhe 249,735 mijë lekë për vitin 2021 e 280.000 mije per vitin 2022. 

Numri i pacienteve qe parashikohen te trajtohen me radioterapi eshte 26,000 per vitin 2020, 

28,600 per vitin 2021 dhe 31,400 ne vitin 2022 

 

Programi i Shëndetit Publik. Për politikat ekzistuese për këtë program janë parashikuar këto 

produkte: 

 

1.Fëmijë të vaksinuar sipas kalendarit të vaksinimit.  
 

Numri i fëmijëve të vaksinuar per vitin 2019 eshte  240.000. Ky numer do te vazhdoje per secilin 

vit edhe per periudhen 2020-2022. 

Në total kosto e këtij produkti per cdo vit do te jete është 500.000 mijë lekë . 

Per here te pare ne vitin 2019 eshte futur në kalendarin e vaksinimit  vaksina e rotavirusit. Nga 

shtimi i kalendarit të vaksinimit përfitojnë 32,000 fëmijë. Futja e kësaj vaksine është në 

përputhje më rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe parandalon sëmundjet 

diareike tek fëmijët. Lista e vaksinave shkon ne 12 qe eshte e krahasueshme me nivelet mesatare 

evropiane. 

 



2.Numër kontrollesh për situatat epidemiologjike.  

 

Ky produkt tregon aktivitetin e Drejtorive të Shëndetit Publik  për kontrollet që këto drejtori 

kryejnë për ujin e pijshëm etj . Kosto e këtij produkti është sipas tavaneve të miratuara. Per 

periudhen 2020-2022 parashikohen respektivisht 3200 kontrolle (2020), 3400 kontrolle  (2021) 

dhe 3400 kontrolle ( 2022).  Per vitin 2019 jane parashikuar 3000 kontrolle per situatat 

epeidemiologjike. 

 

3.Kontrolle dhe inspektime të kryera nga inspektoratet. 

  

Ky produkt ka lidhje me aktivitetin e Inspektorateve. Kosto e këtij produkti është sipas tavaneve 

të miratuara. Per periudhen 2020-2022 parashikohen respektivisht: 

Vitit 2020:  34,000 kontrolle dhe inspektime 

Viti  2021:   35,000 kontrolle dhe inspektime  

Viti  2022:   36,000 kontrolle dhe inspektime    

Per vitin 2019 jane parashikuar 33,000 kontrolle dhe inspektime te kryera nga inspektoriatet. 

 

4.Gra te depistuara per kancerin e gjirit.  
 

Këtu parashikohen shpenzimet që Instituti i Shëndetit Publik kryen për depistimin me anë të 

mamogarfive së lëvizshme.  Shpenzimet e këtij produkti janë brenda tavaneve të miratuara.  

Per tre vitet 2020-2022 parashikohen te depistohen respektivisht 5200 gra (2020), 5400 gra 

(2021) dhe  5800 gra (2022).  

Kosto respektive per secilin vit do te jete 6,427 mije leke. 

 

5. Inspektime te kryera nga Operatori i Kujdesit Shendetesor.  

 

Per periudhen 2020-2022, parashikohen qe nga Operatori i Kujdesit Shendetesor te kryhen per 

secilin vit 1000 inspektime ne spitale, njesi vendore te sherbimit shendetesor dhe qendra 

shendetesore. 

 

Shërbimi Kombëtar i Urgjencës. Produkti i parashikuar për këtë program është numri i 

thirrjeve për urgjenca mjeksore në nivel qendror.Rritja e numrit të thirrjeve të urgjencës është 

përllogaritur bazuar në të dhënat që ky shërbim disponon. 

 

Programi i Përkujdesjes  Sociale. Për këtë program janë parashikuar këto produkte: 

 

1.Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojnë nga skema e NE.  

 

Numri i tyre parashikohet të ulet ne krahasim me vitin 2019 nga 66,500 perfitues ne 66,000 

perfitues per secilin vit te periudhes (2020-2022), si rezultat i zbatimit të programeve 

tëriintegrimit social, ku synimi kryesor është punësimi i anëtarëve në moshë pune të familjeve 

përfituese. Në vitet në vazhdim synohet një ulje e lehtë, por parashikohet rritje e fondit për shkak 

të rritjes së masës së ndihmës ekonomike. Në total për këtë produkt sipas viteve të PBA-së për 

vitet 2020-2022 parashikohen fondet 4,164,000 mijë lekë, 4,312,000  mijë lekë dhe 4,025,000 

mijë lekë.  



 

2.PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa.  

 

Numri i tyre parashikohet të jete objektiv, duke ulur abuzimet  si rezultat i mireadministrimit të 

programit të pagesave të aftësisë kufizuar si dhe zbatimit skemës së re të vlerësimit sipas modelit 

bio-psiko-social, bazuar në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetit. Ky sistem i ri 

vlerësimi synon krijimin e një sistemi shërbimesh integruese, të cilat kombinojnë pagesat me 

shërbimet e përkujdesit social.Përfitimet e aftësisë së kufizuar do të rishikohen dhe do të 

mundësohet mbështetja me pagesa më të larta të atyre individëve më aftësi të kufizuar që kanë 

një gjendje shëndetësore më të rënduar dhe që kanë më shumë barriera për tu përfshirë në jetën 

shoqërore. Në total, për këtë produkt, sipas viteve të PBA parashikohen  fondet  16,424,140 mijë 

lekë (2020) per 166 mije perfitues, 16,324,640 mijë lekë (2021) per 169 mije perfitues, dhe 

17,525,000 mijë lekë (2022) per 171,000 perfitues. 

Ne vitin 2019 jane parashikuar 15,850,000 mije leke per 160,000 perfitues. 

 

3.Përfitues të shërbimeve të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike.  

 

Ky tregues përfshin shërbimet e përkujdesit social që përfitojnë në qendrat rezidenciale publike 

të përkujdesit social fëmijët në nevojë, të moshuarit në nevojë, gratë e dhunuara, gratë dhe vajzat 

në rrezik trafikimi. Numri i personave që përfitojnë parashikohet të ulet si rezultat i 

deiinstitucionalizimit, pasi fillimisht synohet transformimi i institucioneve dhe jo shkurtim 

buxhetor. Parashikohen tipologji të reja dhe shërbime alternative për kategoritë në nevojë. Numri 

i perfituescve parashikohet te jete 1,170  për secilin vit nga  2020 ne 2022. Në total për këtë 

produkt sipas viteve të PBA parashikohen  fondet 932,000 mijë lekë, 959.000 mijë lekë dhe 

839,140 mijë lekë. Ne vitin 2019 numri i perfituesve eshte parashikuar i njejte me ato te viteve 

2020-2022 ( gjithesej 1,170) me nje kosto totale prej 830,579 mije leke. 

 

4.Bonusi i Bebes.  

 

Qe nga 1 janari i 2019, qeveria shqiptare ka inicuar shperblimin e lindjes (i diferencuar sipas 

numrit te femijeve te lindur nga nena: 40,000 leke per femijen e pare, 80,000 leke per te dytin, 

120,000 leke per femijen e trete e me shume). Per tre vitet (2020-2022) parashikohen rreth 30 

mije lindje.  

Shpenzimet per keto tre vite ne kuader te Bonusit te Bebes jane parashikuar: 2,000,000 mije leke 

(2020), 2,500,000 mije leke (2021), 3,000,000 mije leke (2022). 

 

 

Për Programin e Përkujdesjes Sociale kemi planifikuar politika të reja të cilat janë brenda 

tavaneve të miratuara. Politikat e reja parashikojnë: 

 

 Modelimin e ndërrmarrjeve sociale si program alternativ riintegrimi për grupet e 

pafavorizuara. Synimi kryesor është integrimi në tregun e punës të kategorive të ndryshme të 

grupeve të pafavorizuara nga pikëpamja sociale dhe ekonomike përmes rregullimit të 

formave të mbështetjes së ndërmarrjeve sociale. 

 ngritjen e shërbimeve të reja të përkujdesit social nëpërmjet financimit nga Fondi Social. 



Produktet e parashikuara janë: 

 

1.Persona nga grupet e pa favorizuara të punësuar nëpërmjet mbështetjes së ndërrmarjeve 

sociale.  
Numri i personave që parashikohet të përfitojë sipas viteve 2020-2022  është  200, 250, 300 

persona të punësuar nga kategoritë në nevojë (prioritet familjet përfituese të skemës së ndihmës 

ekonomike).  

Në total për këtë produkt sipas viteve të PBA parashikohen  fondet  200,000 mije lekë për vitin 

2020, 250,000 mije leke  për vitin 2021  dhe 300,000 mije leke për vitin 2022. 

 

2.Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga 

financimi i fondit social. 

 

Nëpërmjet krijimit të fondit social janë parashikuar fonde për financimin e shërbimeve të 

përkujdesjes shoqërore, të cilat ngrihen sipas vlerësimit të nevojave të bashkive.  

Synimi kryesor është ofrimi i shërbimeve sociale territoriale për grupet në nevojë. 

Fondet e parashikuara për vitin 2020 janë 200,000 mije lekë, për vitin 2021 250,000 mije lekë 

dhe për vitin 2022 janë 300,000 mije lekë. 

 

 

Programi Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë. Përfshin pagësen që Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kryen për këtë kategori bazuar në listat që Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë dërgon. Ky program ka të kostuar këto produkte: 

 

1.Pagesat e dëmshpërblimit të ish dënuarve politik.  

Kostot për vitet e PBA (2020-2022) jane respektivisht nga 1.000.000 mijë lekë per cdo vit. 

 

2.Ish të përndjekur politik të rehabilituar dhe integruar.  

Kostot për vitet e PBA (2020-2022) jane respektivisht  50.000 mijë lekë per cdo vit . 

Shpenzimet korrente për këtë program janë sipas tavaneve të miratuara. 
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