
Informacion mbi Takimin me Shoqatat Mjekësore 
Tiranë, 10 Qershor 2015 

 
 Me datë 10 Qershor 2015, Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë organizoi një takim me 
kryetarët e shumicës së Shoqatave Mjekësore të vendit. Në fjalën e tij Dr. Fatmir Brahimaj, 
President i UMSH-së tha: 
 

* 
* * 

 
 Në emër të Këshillit Kombëtar të UMSH-së, më lejoni t'ju shpreh konsideratën e lartë, 
respektin e veçantë, si dhe mirënjohjen për prezencën tuaj në këtë takim. 
 
 Analizat e bëra në strukturat e UMSH-së gjatë fushatës zgjedhore në qendër dhe në 
bazë, pasi vlerësuan punën e bërë dhe arritjet e deritanishme, vunë në dukje 
domosdoshmërinë e gjallërimit të veprimtarisë, si dhe rritjen efikasitetit të punës për t'ju 
përgjigjur më mirë kërkesave në rritje të kohës. Për realizimin e këtij objektivi, ne e vlerësojmë 
shumë të nevojshëm bashkëpunimin me partnerët tanë e sidomos me ata që janë më afër 
nesh, si p.sh. Ju përfaqësuesit e shoqatave mjekësore.  
 Ju jeni përfaqësuesit legjitim dhe të drejtpërdrejtë të anëtarësisë së Urdhrit të Mjekëve 
të Shqipërisë. Ju përfaqësoni dhe përbëni bazën e profesioneve mjekësore ku ofrohet kujdesi 
shëndetësor dhe ku konkretizohet profesionalizmi në mjekësi.  
 Në mes tuaj ka personalitete të shquara dhe potenciale të mëdha, që nëse promovohen, 
aktivizohen dhe drejtohen si duhet, mund të kontribojnë mjaft në rritjen e cilësisë së shërbimit 
dhe kujdesit shëndetësor. 
 Duke marrë në konsideratë këto vlera tuaja, Urdhri i Mjekëve edhe herë të tjera ka 
marrë nisma dhe ka kërkuar bashkëpunimin me ju për probleme të përbashkëta dhe thjesht 
profesionale, si: vetqeverisja dhe vetrregullimi i pavarur i profesioneve mjekësore në funksion 
të përmirësimit të standardeve profesionale, kujdesit shëndetësor dhe cilësisë së shërbimit. Kjo 
asnjëherë nuk ka synuar përjashtimin e strukturave qeverisëse apo të administratës shtetërore, 
apo kundërvënien ndaj tyre. Kurrsesi, s'ka të bëjë me shthurrjen apo rebelimin e mjekëve në 
emër të ushtrimit të lirë dhe të pavarur të profesionit. Përkundrazi vetrregullimi dhe 
vetqeverisja profesionale nënkupton vendosjen nga trupat apo grupime profesionale të 
rregullave për anëtarët e tyre, vendosen standarde dhe organizohet monitorimi i tyre, merren 
masa disiplinore kur shkelen këto standarde, etj. 
 Në këtë frymë, është punuar për promovimin, vendosjen dhe ligjërimin e liçensimit dhe 
ri-liçensimit, Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor me sistemin e krediteve, vlerësimi dhe ri 
vlerësimi, çertifikimi dhe ri-çertifikimin, etj etj, duke kërkuar nga të gjithë aktorët që operojnë 
në sistemin shëndetësor të punojnë, të angazhohen e të kontribojnë brenda hapësirës së tyre, 
tashmë të konsoliduar.  
 
 Të nderuar kolegë,  
 



 Shërbimet dhe kujdesi shëndetësor, pa mohuar arritjet kanë patur dhe kanë  shumë 
probleme, por një nga më të prekshmet e më dhimbshmit është kriza e besimit që të sëmurët 
dhe publiku kanë ndaj personelit shëndetësor. Kjo i bënë të pasigurt të parët dhe 
kompromenton rëndë figurën e mjekut dhe imazhin e profesionit mjekësor. 
 Në këtë takim, ne nuk duam as të analizojmë problemet e shumta të shërbimit dhe 
kujdesit shëndetësor, dhe as të vendosim vulën për zgjidhjen e tyre. Synimi është që me 
shoqatat mjekësore të rrisim partneritetin dhe bashkëpunimin që së bashku e në partneritet 
edhe me administratëtn shtetërore dhe publikun të sinkronizohemi, për të arritur në synimin 
final përmirësimin e imazhin profesional, rritjen e cilësisë së shërbimit dhe kujdesit shëndetësor 
në vendin tonë. 
 Vendimet e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe debatet publike me Urdhrat e 
Profesionistëve dhe mjekët e bëjnë imediat këtë bashkëpunim. 
 
 Kontributi juaj nëpërmjet një roli më aktiv në mbarështrimin e problemeve të tilla si:  
 

 në edukimin e vazhdueshëm mjekësor sipas fushave dhe specialiteteve; 
 në përzgjedhjen e vendosjen e standardeve në praktikat profesionale; 
 në çertifikimin e anëtarëve tuaj; 
 në pjesëmarrjen e programeve që ju vetë organizoni për EVM; 
 në përgatitjen e anëtarëve për grumbullimin e informacionit të nevojshëm për të 

demostruar punën e bërë për edukimin profesional, për vlerësimin dhe ri-vlerësimin e 
aftësive profesionale, ri-çertifikimin e drejtë, korrekt dhe bindës që të gjitha së bashku 
do të çojnë në rritjen e performancës profesionale. 

 
 Pra, ju keni shumë për të ofruar. Duke koordinuar punën, do të përpiqemi që këto aftësi 
dhe kapacitete profesionale të konkretizohen në kontribute të dobishme e praktike, gjithmonë 
thellësisht profesionale ( jo sindikale), do të çojnë në një mendim e qëndrim unik tonin që do të 
njihet e shfrytëzohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet shëndetësore, duke 
lehtësuar armatën e madhe të personelit mjekësor për të kryer sa më mirë misionin human. 
 Duke përfunduar, ju ftoj të jepni sugjerimet, mendimet dhe propozimet tuaja për të 
gjallëruar, konsoliduar apo institucionalizuar këtë bashkëpunim në formatet që bashkarisht do 
t'i gjykojmë më të përshtatshme. 
 

* 
* * 

 
 Në diskutimet e shumta që pasuan, u shpreh dakortësia dhe domosdoshmëria e 
bashkëpunimit. Kjo gjë do të arrihet nëpërmjet konsultimeve periodike dhe të vazhdueshme 
për problemet profesionale. Nëse shihet më tej e nevojshme, mund të krijohet një Këshill 
Konsultativ për të kontribuar dhe harmonizuar në vazhdimësi bashkëpunimin e kërkuar. 
 Diskutime të shumta u bënë edhe për problemt e Edukimi i Vazhdueshëm Mjekësor, si 
dhe të standardeve profesionale. U evidentuan gjithashtu nevoja e informimit të opinionit 
publik dhe të institucioneve shëndetësore. 
 



 


