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Urdhri i Mjekëve e ka ushtruar veprimtarinë dhe i ka përmbushur detyrat e veta mbështetur dhe në përputhje me statusin 

dhe misionin  që përcakton ligji për UM në RSh.  

Si ligji 8615 i datës 01/06/2000 ashtu edhe ligji aktual  nr 123/2014 nuk kanë asnjë ndryshim në këtë aspekt  sepse nuk 

mund të ketë përkufizim tjetër për UM. 

Siç përcaktohet në ligj UMSH është ent publik jo buxhetor, profesional, i pavarur i cili përfaqëson dhe mbron interesat e 

përbashkëta të anëtarëve të Urdhrit dhe rregullon veprimtaritë dhe marrëdhëniet misdis tyre, në funksion të publikut. 

- Misioni i UM është ruajtja e standarteve të larta për formimin dhe ushtrimin e profesionistëve në fushën e mjekësisë dhe 

mbrojtja e  pacientëve dhe publikut nga kequshtrimi i profesionit të mjekut . 

Në përputhje më statusin e tij dhe për përmbushjen e misionit që ligji i ngarkon ; Urdhri hap pas hapi  ka arritur të ushtrojë, 

të përmirësojë  dhe të  perfeksionojë  kompetencat dhe funksionet e tij në rrjedhën e viteve . Në këtë mënyrë: 

- Është hartuar dhe botuar Kodi i Etikës dhe  Deontologjise mjekësore  i cili është akti themelor më i rëndësishëm dhe i 

vetëm, ku janë të materializuara të gjitha standardet e domosdoshme dhe të detyrueshme për tu njohur dhe për të 

respektuar në praktikën e përditshnë  mjëkësore  nga cdo profesionist sic janë: 

EVM dhe zbatimi i standardeve shkencore i protokolleve  dhe udhëzueve  klinikë,  marrëdhëniet dhe sjelljet me të sëmurët, 

me publikun, me kolegët dhe eprorët.  Edukimi dhe promocioni i shëndetit  me të sëmurët dhe publikun  etj. 

- Eshtë hartuar Statuti i Urdhërit të Mjekëve  dhe të  gjitha rregulloret që kodifikojnë veprimtaritë e Urdhrit  siç janë :  

Rregullorja e Gjykimit Disiplinor Profesional, Rregullorja e Regjistrimit dhe Liçensimit,  ajo e Financës, E funksionimit të 

Aparatit Qëndror  të Këshillit Kombëtar . Rregullorja e Këshillit Kombëtar  dhe e Këshillave Rajonal , Rregullorja e Praktikës 

Profesjonale etj. 

- Është institucionalizuar sistemi i liçensimit në mbarë vendin  i cili bazohet në  procesin e vlerësimit dhe rivlerësimit periodik 

të kompetencës, performancës dhe sjelljes profesionale  si dhe rezultetet e EVM të çdo mjeku. 

- UM është intensivisht i angazhuar  dhe e ka prioritet të veprimatarisë së tij nxitjen dhe mbështetjen për arritjen e 

standardeve më të larta  në edukimin dhe formimin profesional dhe etik të anëtarëve të Urdhrit . Për këtë ka bashkëpunuar 

dhe bashkëpunon me institucione  të tjera shëndetësore, arsimore  dhe në mënyrë të veçantë me QKEV me të cilën ka 

nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. 

- Një arritje shumë e rëndësishme është  krijimi i Regjistrit  Themeltar Kombëtar  e rajonal i UM dhe administrimi i tij në 

teknologjinë e Informatizuar . Regjistri nuk është një listim i thjeshtë  i anëtarëve të Urdhrit  por pasqyrim  dinamik  i 

kurikulës së tyre profesionale  i cili përditësohet në mënyrë periodike  dhe pasqyrohet në faqen e internetit të Urdhrit. Nuk 

ka qënë  aspak i lehtë dhe i thjeshtë ndërtimi i Regjistrit Themeltar  Kombëtar dhe Rajonal, veçanërisht  administrimi dhe  

përditësimi periodik  i tij. Presidenti i Këshillit të Përgjithshëm Mjekësor (GMC) të Anglisë, gjatë vizitës së tij në UM e quajti 

një pasuri kombëtare Regjistrin dhe na përgëzoi për këtë, ndonëse  atëhëre nuk e kishim ende të standardeve  aktuale. 

- Mbrojtja e të drejtave të anëtarëve të Urdhrit, integritetit moral e profesional të tyre ka zënë  një vend të rëndësishëm  në 

veprimtaritë e Urdhrit. Kjo është një kërkesë dhe një pretendim i shpeshtë i mjekëve  dhe problem i vështirë  për tu kuptuar 

e mirëvlerësuar  nga të gjitha palët. Problemet me të cilat është dashur të angazhohemi në këtë kontekst kanë qënë 

pezullime nga puna, lëvizje nga vendi i punës, dhuna fizike e ushtruar ndaj mjekëve, mjekë të marrur në ndjekje penale apo 

të arrestuar dhe ato që janë më të shpeshtat  ankesat e të sëmurëve  dhe qytetarëve ndaj mjekëve, të gjithë me kërkesa 

këmbëngulëse për ndëshkimin e mjekut. 

Pë të gjithë  zërat dhe pretendimet që ngrihen, çfarë bën Urdhri i Mjekëve dhe si na mbron Urdhri i Mjekëve  sqaroj se : 



- Së pari për të gjitha problemet që na kanë mbërritur dhe jemi vënë në dijeni të natyrës dhe kategorive që përmendëm më 

lart, pa asnjë përjashtim, reagimi dhe angazhimi ynë  ka qënë me deklarime të hapura  në mediat e shkruara dhe 

elektronike, takime dhe korrespondenca me institucionet shtetërore me organe të drejtësisë, gjykata e prokurori.  

Mbrojtja më efikase për mjekët ndaj të cilëve  kanë mbërritur ankesa e kërkesa për ndëshkimin e tyre , ka qënë gjykimi 

disiplinor në organet e Urdhrit ku në asnjë rast nuk  janë marrë masa  ndëshkimore të pamerituara me gjithë trysninë dhe 

këmbënguljen  e ushtruar ndaj nesh deri në kërcënime. 

- Së dyti,  për të gjithë zërat që ngrihen e pretendojnë  mbrojtje nga Urdhri i Mjekëve  sqarojmë  gjithashtu se: Urdhri i 

Mjekëve nuk është sindikatë dhe kurrsesi  një organizmi si Urdhri nuk i lejohet dhe nuk mund të marrë atribute sindikaliste.  

Urdhrit nuk i lejohet dhe nuk është në atributet e tij të organizojë  protesta as greva . Urdhri për një problem të caktuar 

prononcohet dhe shpall qendrimin e tij  në rrugë institucionale si interlokutor me institucionet administrative shtetërore. 

Me këtë rast  mjekët të organizuar në shoqatat dhe sindikatat apo unionet e tyre sindikaliste  dalin në mbështëtje të asaj 

për  çka  deklarohet Urdhri , shembull i freskët  është rreagimi ndaj testimit të përgjithshëm të mjekëve.       

Sot, Urdhri është pozicionuar si një organizëm i vetërregullimit profesional të pavarur me parametra e standarde 

ndërkombëtare si partner efektiv  me ministrinë e shëndetësisë dhe me faktorë dhe aktorë të tjerë brenda sistemit 

shëndetësor. 

Urdhri i Mjekëve, ndonëse organizëm i pavarur, është pjesë e sistemit shëndetësor dhe  aktor i rëndësishëm që ushtron 

veprimtarinë  e tij brenda këtij sistemi. Prandaj dhe veprimtaritë e zhvillimet e tij  nuk mund të realizohen jashtë këtij 

konteksti. Në këtë kuptim bashkëpunimin ndërinstitucional dhe partneritetin  me aktorë të tjerë Urdhri e ka konsideruar dhe 

e konsideron një kusht të rëndësishëm dhe të domozdoshëm  për mbarëvajtjen e punës, arritjen e qëllimeve  dhe synimeve 

të perbashkëta . Gjatë gjithë veprimtarisë së tij, Urdhri e ka konsideruar Ministrinë e Shëndetësisë  si partner strategjik, ka 

nxitur dhe mbështetur reformat dhe politikat e saj shëndetësore duke bërë me kurajo kritikën dhe oponencën, kur e ka 

gjykuar të domosdoshme. Fatkeqsisht në këto raste jo gjithmonë e kemi gjetur  mirëkuptimin  e domozdoshëm, sidomos 

kur ka qënë rasti  për mbrojtjen e mjekut ndaj cënimit dhe denigrimit të dinjitetit dhe integritetit të figurës së tij .  

Rritja e autoritetit dhe kredibillitetit të Urdhrit  si në planin e brendshëm ashtu dhe në atë ndërkombëtar është 

domozdoshmëri dhe kusht për egzistencën e tij . 

Pa marëdhënie solide bashkëpunimi , shkëmbim eksperiencash e përvojash qoftë në aspektin bilateral  me organizata 

homologe  të huaja, qoftë  me pjesëmarrje në forume ndërkombëtare, Urdhri do të shëndrohej në një organizëm anemik pa 

frymëmarrje, pa vitalitet. Nuk do të funksiononte dot si nje organizëm autoritar  me standarde e parametra të nivelit 

ndërkombëtar. Do të mbetej një rudiment nën tutelën e Ministrisë së Shëndetësisë. Na është dashur shumë kohë punë e 

mund për të marrë kompetencat  si Urdhër dhe për ti shpëtuar tutelës administrativo-politike shtetërore e partiake.  Kjo ka 

qënë për ne puna më e mundimshme të cilën nuk do ta kishim kapërcyer në qoftë se me një zell të madh nuk do të kishim 

fituar mbështetjen e gjithanëshme  të homologëve të huaj dhe të forumeve ndërkombëtare  europiane e botërore ku 

tashmë jemi anëtarë me të drejta të plota, e nga ku marrim  frymëzimin, ekperiencen, modelin dhe mbështetjen e 

domozdoshme për të hedhur e ndërtuar pistat e veprimtarisë tonë . Kjo mbetet si domozdoshmëri  edhe në të ardhmen për 

Urdhrin.  

- Nisur nga përvoja jonë dua të theksoj këtu tre pista mbi të cilat mbështetet dhe nga ku kushtëzohet  egzistenca e Urdhrit 

si i tillë. 

 Së pari, ruajtja e autonomise dhe pavarësisë administrative e politike  duke siguruar  e  ruajtur parimet e 

partneritetit  të nevojshëm. 

 Së dyti, sigurimi i një buxheti të domozdoshëm  të pavarur dhe të qëndrueshëm pa dizbalanca. 

 Së treti, Vendosja e marrëdhënieve solide me organizatat homologe të huaja  dhe pjesëmarrja në forumet 

ndërkombëtare ku jemi të anëtarësuar. 

 Së fundmi, ajo që ka qënë  bazë e suksesit në mirëfunksionimin e strukturave të urdhërit  është ruajtja e frymës 

së kolegjalitetit, mirëkuptimit dhe rrespektit të ndërsjelltë . Fryma e autoritarizmit dhe e komandimit nga lart 

poshtë, mungesa e rrespektit dhe e mirëkuptimit të ndërjselltë nuk i shkojnë për shtat një organizmi siç është 

Urdhri i Mjekëve. 



Duke qënë se Urdhri ka një plan strategjik  të miratuar me vendim të Këshillit Kombëtar për vitet 2013-2017, nuk do ndalem 

në objektiva të veçanta por do të theksoj  dy fenomene përpara të cilave jemi gjendur dhe vazhdojnë të jenë problem edhe 

për Urdhrin  siç janë : 

1. Kriza e besimit dhe menaxhimi i saj. 

Urdhri i Mjekëve, e ka parë krizën e besimit me shumë shqetësim dhe preokupim si një tregues negativ për sistemin dhe vet 

mjekët. Jemi ndalur, dhe e kemi analizuar këtë krizë, shkaqet dhe prejardhjen e saj duke dale me konkluzione, kërkesa e 

sugjerime institucionale zyrtare. Urdhri ka analizuar në mënyrë të veçantë problematikat që kanë të bëjnë me mjekët, me 

fenomenin e korrupsionit dhe të mitmarrjes shumë të përfolur, dinjitetin dhe figurën e mjekut, si dhe domosdoshmërinë për 

t’i motivuar e për t’i bërë mjekët më të vetëdijshëm dhe të përkushtuar në profesionin e tyre. Është konkluduar se, mjekët 

kërkojnë dhe kanë nevojë për më shumë dinjitet, mbrojtje dhe lartësim të figurës dhe të personalitetit të tyre. Mjekët e 

ndjejnë nevojën dhe domosdoshmërinë për të qenë më të motivuar dhe për t’iu përkushtuar më shumë profesionit. 

Qytetarët, gjithshtu, kanë nevojë për t’u ndjerë më besues dhe më të sigurt ndaj shëndetësisë dhe profesionistëve të këtij 

sistemi. Këto nevoja e kërkesa të domosdoshme dhe legjitime për mjekët dhe qytetarët, i  zgjidh vetëm një sistem 

shëndetësor i  reformuar, i  mirëqeverisur, i  cili siguron dhe vë në dispozicion të mjekëve dhe të qytetarëve, pajisje dhe 

teknologji të përparuar diagnostikuese e teraupetike, modernizim infrastrukturor e logjistik te  institucioneve shëndetësore, 

si edhe siguron për mjekët dhe profesionistët e tjerë të shëndetësisë paga e shpërblime më dinjitoze, kushte e mundësi për 

edukimin dhe formimin e pandërprerë etik dhe shkencor. 

Koha dhe përvojat e deritanishme kanë provuar dhe kanë evidentuar dukshëm se sistemi ynë shëndetësor vuan nga një 

mungesë profesionalizmi në menaxhimin e tij dhe çuarjen deri në fund të reformave. Ky fakt do të sugjeronte fort 

domosdoshmërinë që, reformimi i sistemit shëndetësor, para së gjithash, të fillojë me reformimin dhe organizimin e 

administratës së tij, si dhe të ekipeve drejtuese të kësaj administrate. Kjo, do të nënkuptonte synimin për krijimin e një 

administrate më solide dhe të qëndrueshme, ku të dominojë teknokracia dhe profesionalizmi jashtë dhe larg kritereve dhe 

ndikimeve të tjera që, siç ka provuar koha kanë qenë dhe janë të panevojshme, madje të dëmshme, duke sjellë lëvizje e 

ndryshime të shpeshta të ekipeve drejtuese në shëndetësi, mungesë të vijmësisë në realizimin e reformave dhe 

përmbushjen e objektivave me i nteresa dhe synime afatgjatë. 

  

2.Marrëdhëniet dhe komunikimi mjek-pacient. 

Një fenomen që  sa vjen dhe theksohet është largimi i mjekut nga i sëmuri , cektësia dhe mungesa e komunikimit të 

mjaftueshëm me të sëmurin. Kjo është demonstruar  dhe e vërtetuar edhe në shumicëne ankesave të mbërritura  dhe të 

shqyrtuara në Urdhër. 

Përpara këtyre dy fenomeneve, mjekët dhe profesionistët e tjerë të shëndetësisë, kanë përgjegjësi dhe duhet të japin 

kontributin e tyre të fuqishëm për reformimin e sistemit, zbutjen e krizës së besimit dhe të marrëdhëniëve mjek-pacient 

duke u udhëhequr nga parimet e Kodit te Etikës dhe Deontologjisë Mjekësore. 

 


