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DISKRIMINIMI, NUK KA MË!

“Në çastin kur po hy në radhët e anëtarëve të profesionit mjekësor premtoj solemnisht se jetën time do ta vë 
në shërbim të humanitetit. (...) Shëndeti i pacientit tim do të jetë brenga ime më e madhe. Që nga fillimi do 

ta ruaj jetën e njeriut në mënyrë absolute. As në kushtet e kërcënimit nuk do të lejoj të keqpërdoren njohuritë 
e mia mjekësore që do të ishin në kundërshtim me ligjet e humanitetit. Këtë premtim po e jap në mënyrë 

solemne e të lirë, duke u mbështetur në nderin tim personal.” kishte thënë Hipokrati një ndër mjekët e parë 
në Greqinë e vjetër, e që më vonë u bë edhe betim për secilin mjek në të gjithë botën. 

NUK KA MË
DISKRIMINIM
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M
ë shumë se 100 specialistë të mjekësisë e kishin 
dhënë po këtë betim me të  përfunduar shkollimin 
e tyre, por atyre nuk iu dha asnjëherë mundësia t’u 
shërbejnë pacientëve, përkundër nevojës së mad-

he për këto shërbime të specializuara.

Paradoksi qëndron në faktin që shumica e tyre kishin special-
izuar falë bursave të ndara nga vetë Ministria e Shëndetësisë, 
përmes programit të saj për aftësim specialistik. Vetëm ketë 
vit në buxhetin e Kosovës janë ndarë mbi 2.5 milion euro në 
aftësimin specialistik dhe edukim të vazhdueshëm të mjekëve. 

Përkundër këtij investimi të Qeverisë në shkollimin e kuadrove 
të reja nga paratë e takspapaguesve kosovarë dhe nevojës 
së vazhdueshme për këto shërbime, këta mjekë nuk arrijnë të 
sistemohen në vende të punës dhe këtë investim t’a kthejnë 
në produktivitet për qytetarët. Ligji për Shëdetësinë e obligon 
Ministrinë e Shëndetësisë t’i mbajë në punë të gjithë mjekët që 
kanë specializuar me para publike pas tre vitesh specializim, 
ndryshe çfarë kuptimi do të kishte ky investim?!

Ministria e Shëndetësisë, konfirmon se buxheti i ndarë për të 
shëruar qytetarët jashtë vendit kap vlerën 7.8 milion € në vit. 
Nëse këto fonde do të investoheshin në faktorin human, pajisje 
e infrastrukturë brenda sistemit kosovar shëndetësor do të rritej 
edhe efiçienca në këtë sektor dhe do të përfitonin qytetarët. 
Në aspektin ekonomik, kjo para publike nuk do të shkonte në 
shpenzim, por investim.
Në mars të 2016, një grup mjekësh specialistë ka adresuar 
këtë problem në Qendrën për Avokim dhe Këshilla Ligjore 
brena Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), degë e Transpar-
ency International në Kosovë. Ata ndër tjerash raportuan për 
shkeljet ligjore të cilat Shërbimi Spitalor i Klinikës Universitare të 
Kosovës (ShSKUK) po bënte me rastin e shpalljes së konkursit 

për punë për mjekët specialistë. Ky konkurs diskriminonte këta 
specialistë sepse kishte vendsur si kriter që kandidati përveç 
specializimit për fushat përkatëse të pozitave të shpallura, të 
ishte asistent në Fakultetin e Mjekësisë.

Dr. Bedriu, specialist i kirurgjisë torakale, thotë që profesionin 
e tij mund ta ushtrojë vetëm në QKUK, sepse ky specializim i 
takon profesioneve terciale. Ai është në mesin e 8 (tetë) special-
istëve që i ka Kosova në këtë lëmi, dhe për të nuk ka punë tash 
e tre vite, përkundër faktit se ky specializim i ishte mundësuar 
nga mjetet e ndara nga Ministria e Shëndetësisë. 
Dr. Luljeta, kardiologe nuk bën përjashtim. Ajo e ka të vështirë 
të pranojë faktin që pas 10 vitesh shkollimi në mjekësi, të 
mos jetë në gjendje të japë kontributin e saj si kardiologe dhe 
“ta bëjë një echo të zemrës” dhe të detyrohet të kërkojë për 
mundësi tjera punësimi jashtë shtetit.
 
Me 31 mars 2016, ShSKUK-ja kishte hapur konkursin për 
plotësimin e 11 pozitave brenda QKUK-së. Kriteri diskriminues 
nuk ishte hequr nga konkursi. Drejtori i  ShSKUK-së, z. Curr 
Gjocaj është deklaruar se ky kriter ka qenë detyrues sipas Ligjit 
për Buxhetin për 2016. Ai shton se kishte dërguar shkresa 
zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë, Kuvendin e Kosovës dhe 
në Presidencë, që të mos miratohet ligji i buxhetit me një vijë të 
tillë buxhetore, por që askush nuk i ishte përgjigjur shkresave 
të tij. “E kemi të pamundur ti pranojmë të gjithë specialistët në 
sistem pasi që nuk kemi buxhet për ta bërë një gjë të tillë” tha 
ndër të tjera dr. Gjocaj. 

Vetëm ketë vit në buxhetin e Kosovës 
janë ndarë mbi 

€2.5 milion 
në aftësimin specialistik dhe edukim të 
vazhdueshëm të mjekëve. 

100 specialistë 
të mjekësisë e kishin dhënë po këtë betim me të  
përfunduar shkollimin e tyre, por atyre nuk iu dha 
asnjëherë mundësia t’u shërbejnë pacientëve, përkundër 
nevojës së madhe për këto shërbime të specializuara.
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Në protestë të këtij procesi, mjekët specialistë të diskriminuar 
me përkrahjen e KDI organizuan konferencë për media për 
të sensibilizuar opinionin dhe vendim-marrësit. Ata kërkuan 
nga ShKSUK të anulojë konkursin për pranimin e mjekëve 
specialistë duke aluduar në kriterin diskriminues, përkatësisht 
shkeljen e nenit 5 të Ligjit të punës. Në anën tjetër,  ShSKUK 
nuk ndërmori asnjë veprim drejt anulimit të konkursit ashtu që 
pranoi në punë si specialistë të gjithë grupin e asistentëve të 
rregullt të Fakultetit të Mjekësisë. 

Të përkrahur nga KDI, grupi i mjëkëve specialistë vazhduan 
presionin publik dhe në në qershor iu drejtuan me kërkesë dy 
Komisioneve parlamentare, atij për Buxhet dhe Financa dhe 
Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale duke kërkuar nga ta 
që në rishikimin e buxhetit të vitit 2016 të miratojnë sistemim-
in e mjekëve specialistë. Ata vazhduan edhe me takime me 
deputetë dhe Ministrin e Shëndetësisë, z. Imet Rrahmani.  Të 
dy Komisionet e Kuvendit të Kosovës sipas kërkesës së KDI, 
mjekëve specialistë dhe vetë ministrit të Shëndetësisë, futën në 
rend të ditës kërkesën për buxhetim dhe ndarje të fondeve deri 
në përfundim të vitit 2016 për të gjithë specialistët e pa punë.  

Komisioni për buxhet dhe financa, si komisioni i fundit që bënë 
amandamente në ligjin e buxhetit, kishte bërë amandament 
të veçantë për mjekët specialist, ku është ndarë nga linja të 
ndryshme buxhetore shuma prej 300 mijë eurosh për pagat e 
mjekëve specialist deri në fund të 2016-ës. 

Ministri i Shëndetësisë në komisionet parlamentare, por edhe 
në seancën e 14 korrikut, kur edhe u miratua amandamenti i 
ndarjes së buxhetit për mjekët specialist, publikisht morri për 
obligim që të krijojë vende të punës për të gjithë specialistët 
për vitin 2017 dhe vitet në vazhdim. 

Ministria e Shëndetësisë, konfirmon se 
buxheti i ndarë për të shëruar qytetarët 
jashtë vendit kap vlerën  

€7.8 milion /në vit

Komisioni për buxhet dhe financa, si 
komisioni i fundit që bënë amandamente 
në ligjin e buxhetit, kishte bërë 
amandament të veçantë për mjekët 
specialist, ku është ndarë nga linja të 
ndryshme buxhetore shuma prej 

300 mijë eurosh 
për pagat e mjekëve specialist deri në 
fund të 2016-ës. 
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Dr. Bedriu, specialist i 
kirurgjisë torakale, thotë që 

profesionin e tij mund ta ushtrojë 
vetëm në QKUK, sepse ky 

specializim i takon profesioneve 
terciale. Ai është në mesin 
e 8 (tetë) specialistëve që i 

ka Kosova në këtë lëmi, dhe 
për të nuk ka punë tash e tre 
vite, përkundër faktit se ky 

specializim i ishte mundësuar 
nga mjetet e ndara nga Ministria 

e Shëndetësisë. 

Dr. Luljeta, kardiologe nuk 
bën përjashtim. Ajo e ka të 

vështirë të pranojë faktin që pas 
10 vitesh shkollimi në mjekësi, 
të mos jetë në gjendje të japë 
kontributin e saj si kardiologe 

dhe “ta bëjë një echo të zemrës” 
dhe të detyrohet të kërkojë për 
mundësi tjera punësimi jashtë 

shtetit.

Shërbimin për Këshilla Ligjore për 
viktima dhe denoncues të korrupsionit 
në KDI përveç mundësisë për të takuar 
direkt zyrtarin ligjor në zyrën e saj, ka 
edhe linjën telefonike pa pagesë 0800 

77 777, ku qytetarët mund të raportojnë 
raste korrupsioni, qofshin si dëshmitarë 

apo viktimë të këtyre rasteve.  
Gjithashtu formë tjetër e raportimit 

është edhe adresa elektronike  
info@kdi-kosova.org.


