
Botim i Qendrës Kosovare për Gazetari Hulumtuese (QKGH). Gazeta redaktohet nga: Florie Xhemajli, Lorik Bajrami; Fotograf: Lorik Bajrami; Reporterë: Besa 
Kalaja; Besnik Boletini; Leonida Molliqaj; Kosovare Lalinovci; Qendrim Bunjaku. Telefoni: 038 248 506. E-mail: office@preportr.com. www.preportr.com

NUMËR 11
GAZETË PERIODIKE JANAR 2015

Cito-kontrabanda

Të lindësh në kaos

BESNIK BOLETINI & BESA KALAJA 

LEONIDA MOLLIQAJ & KOSOVARE LALINOVCI



JANAR 2015| NR 11
GAZETË PERIODIKE 2

Cito-kontrabanda

Qindra individë të prekur nga 
kanceri çdo vit domosdoshmër-
isht u nënshtrohen terapive me 
citostatikë. Citostatikët si me-
dikamentet më të shtrenjta far-
makologjike u sjellin përfitime 
marramendëse kontabanduesve 
të shumtë. Këtu shëndetësia e 
njohur si profesioni më human 
e humb kuptimin dhe merr një 
dimension krejt tjetër. Tregtia me 
shëndetin dhe jetën e pacientëve 
më të pashpresë është shumë e 
egër. Ajo nuk zgjedh mjete dhe 
metoda për të arritur deri tek për-
fitimi, sado që biznesi me këto lloj 
medikamentesh mund të jetë fa-
tal për shumë pacientë. 

Furnizimi nga Ministria e 
Shendetësisë nuk përmbush as 
për së afërmi nevojat e pacientëve 
që trajtohen në Klinikën e Onkol-
ogjisë në QKUK. 

Si pasojë pacientët detyro-
hen të blejnë citostatikë në tre-
gun privat ku edhe qarkullimi i 
medikamenteve të kontraband-
uara është tejet i madh. 

Preportr, gjatë hulumtimit 
përveç që ka hasur në citosta-
tikë të kontrabanduar, kryesisht 
në barnatoret afër QKUK-së, ka 
vërejtur edhe dallime të mëdha në 

çmime, që sipas profesionistëve 
të kësaj fushe, ky dallim në çmim 
tregon se medikamentet në fjalë 
janë të kontrabanduara. 

Klinika e Onkologjisë, në 
mungesë të furnizimit me me-
dikamente, pacientët i trajton 
me citostatikë të blerë në tre-
gun privat nga vetë pacientët, e 
që sipas hulumtimit del që pje-
sa më e madhe janë të kontra-
banduara. 

Për t’i ikur përgjegjësisë, në 
rast të efekteve anësore të këtyre 
citostatikëve si dhe dhënies së 
citostatikëve të kontrabanduar 
në një institucion publik, mjekët 
në Klinikën e Onkologjisë, dety-
rojnë pacientët të nënshkruajnë 
një dokument. Sipas këtij doku-
menti, për të cilin duket se asnjë 
institucion tjetër përgjegjës nuk 
është në dijeni, pacientët bartin 
përgjegjësinë për pasojat që mund 
të kenë nga trajtimi me medika-
mente ilegale. 

Sipas të dhënave, duket se 
citostatikët që përfundojnë në 
tregun privat vijnë kryesisht nga 
vendet e rajonit ku këto medika-
mente rimbursohen nga shtetet 
përkatëse.

Për më tepër, dyshime ka edhe 

se një pjesë e citostatikëve dalin 
ose vidhen në institucionet pub-
like, si në Klinikën e Onkologjisë 
apo nga barnatorja qendrore dhe 
përfundojnë në tregun privat.

Ag jencion i Kosovar për 
Produkte dhe Pajisje Medicina-
le dhe Ministria e Shëndetësisë  
shprehen të hutuar dhe aspak 
përgjegjës për krejt këto fakte 
të ofruara. Duket se përgjegjë-
sia nga institucionet përkatëse 
mbetet në ajër dhe askush nuk 
ia atribuon vetes primatin për 
të ndërmarrë hapa lidhur me 
parandalimin e kontrabandim-
it të citostatikëve, që sipas hu-
lumtimit ky biznes qarkullon 
fare lirshëm. 

KUR NUK FURNIZON MSH-JA, 
FURNIZOJNË KONTRABANDUESIT
Vetëm në vitin 2013, janë ev-

identuar 730 persona me kancer 
në Klinikën e Onkologjisë. Kjo 
shifër nuk përfshin pacientët që 
diagnostikohen dhe trajtohen në 
Shqipëri, Maqedoni, Turqi dhe 
në vende tjera. Zakonisht mesa-
tarja e pacientëve që trajtohen 
në Onkologji është 100, por ka 
raste kur ky numër arrin deri në 
300 pacientë. 

BESNIK BOLETINI & BESA KALAJA 

Për shkak të mungesës së citostatikëve në Klinikën e 
Onkologjisë, pacientët e prekur nga kanceri detyrohen 
që t’i blejnë ato të kontrabanduara. Preportr, ka gjetur 
citostatikë të tillë edhe në Klinikën e Onkologjisë, me të 
cilat trajtoheshin pacientët. Institucionet përgjegjëse, 
thonë se nuk kanë njohuri që pacientët trajtohen me 
këso barna në këtë klinikë. Për të gjetur citostatikë ile-
galë është e lehtë, mjafton të kërkosh nëpër barnatore 
apo të kontaktosh ndonjë kompani farmaceutike, e cila 
të lidhë me kontrabanduesit

     

“Kërkesat e Klinikës së Onkologjisë 
për citostatikë për vitin 2014 kanë 
qenë rreth 9 milionë e 300 mijë 
euro, ndërsa MSH ka pasur në 
dispozicion për këtë kategori të 
barnave 4 milionë e 400 mijë euro” 
- Fatik Hoti, drejtor i departamentit për 
informim në MSH

Kërkesat e 
Klinikës së 
Onkologjisë

në dispozicion 
për këtë 
kategori
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Ministria e Shëndetësisë, nuk 
ka mundur asnjëherë që ta plotë-
sojë 100 % listën vitale, medi-
kamentet që do të duhej të ishin 
patjetër në institucionet shënde-
tësore dhe ku bëjnë pjesë edhe 
citostatikët.

Faik Hoti, drejtor i departa-
mentit për informim në MSH, 
thotë se mungesa e citostatikëve 
ndërlidhet edhe me mungesën 
e buxhetit, pasi që ka një mo-
spërputhje midis kërkesave dhe 
mundësive. “Kërkesat e Klinikës 
së Onkologjisë për citostatikë 
për vitin 2014 kanë qenë rreth 9 
milionë e 300 mijë euro, ndërsa 
MSH ka pasur në dispozicion për 
këtë kategori të barnave 4 mil-
ionë e 400 mijë euro ”, thotë ai. 

Sipas një analize për produkte 
të listës esenciale për vitin 2013, 
e cila është hartuar nga Ministria 
e Shëndetësisë, thuhet se Koso-
va bën pjesë në vendet me përq-
indjen më të ultë të buxhetit për 
shëndetësi (rreth 2.3% e GDP), 
krahasuar me shtetet e rajonit 
5-7% e GDP apo me shtetet evro-
piane 10% e GDP. Kjo tregon që 
shëndetësia nuk ka qenë prioritet 
i asnjë qeverie që nga paslufta. 

Përkundër furnizimit gjysmak 
me citostatikë nga ana e MSH-së, 
vjen në pah edhe menaxhimi jo i 
drejtë i buxhetit, ku furnizimi në 
pjesën e parë të vitit është duk-
shëm më i lartë në krahasim me 
gjashtëmujorin e dytë.

Dokumenti i siguruar nga 
Preportr, nga onkologjia, 
tregon se as për së afërmi nuk 
përmbushet lista vitale me ci-
tostatikë.

Edhe pse në listë janë 59 llo-
je  të citostatikëve, me datën 27 
tetor 2014, Klinika e Onkol-
ogjisë kishte vetëm 7 lloje, ndër-
sa mungonin llojet që janë më 
të kërkuarat për trajtimin e pa-
cientëve.  Kjo situatë ndikon që 
të rritet edhe më shumë kërkesa 
për të blerë këto medikamente 
në sektorin privat dhe rrjedhi-
misht rritet edhe kontraband-
imi i tyre.

Drejtori i Klinikës së Onkol-
ogjisë, Behxhet Osmani, thotë 
se për çdo ditë sillen citosta-
tikë pa banderola në onkol-
ogji. “Edhe nëse furnizohet kjo 
klinikë me 50% të citostatikëve 
nga Ministria e Shëndetësisë,  
50%-shi tjetër janë të kontra-
banduara”, thotë Osmani. 

Klinika e Onkologjisë, kohë 
pas kohe mbetet fare pa citosta-
tikë dhe ka ankesa të shumta 
në lidhje me furnizimin, MSH 
fajin për këtë e hedh tek proce-
durat e prokurimit. 

“Shpesh edhe operatorët 
ekonomikë, që kanë f itu-
ar të drejtën për furnizime, 
shfrytëzojnë ditët e fundit të 
afatit ligjor që t’i bëjnë furnizi-
met duke ndikuar në çrregullim 
të furnizimeve. P.sh, nëse afati i 
liferimit të barit (shpërndarjes) 
nga operatori është 40 ditë, 
ndodh shpesh që ata ta bëjnë 
këtë shpërndarje jo në ditët e 
para, por fare në fund, e në ras-
te të caktuara edhe pas afatit 

për çka MSH ka shqiptuar ed-
he gjoba ndaj disa kompanive, 
por që nuk ka ndikuar shumë 
te ato”, theksoi  Faik Hoti.

Por edhe pas pritjes për më 
shumë se dy javë dhe insistim-
it, ai nuk ka kthyer përgjigje se 
cilat kompani janë gjobitur dhe 
sa është vlera e gjobave. 

TREGTIA ME SHËNDETIN 
Ekipi i Preportr, ka hulum-

tuar rreth citosatikëve ilegalë 
që gjenden nëpër barnatore 
të Prishtinës. Si mostër është 
marrë lloji Herceptin 440 mg, 
prodhim i kompanisë franceze 
Roche. Ky citostatik përdorët 
për trajtimin e kancerit të gjirit, 
është ndër më të kërkuarit por 
edhe i shumë i shtrenjtë. Vetëm 
Herceptina ka koston e 40 % të 
vlerës nga buxheti total që Min-
istria e Shëndetësisë, shpenzon 
për citostatikë, që shndërruar 
në vlerë monetare, është mbi 1 
milion e 700 mijë euro. Min-
istria e Shëndetësisë një Her-
ceptin e blen 1 mijë e 550 eu-
ro. Kërkesa e shpeshtë, mung-
esa e tyre në QKUK  dhe çmimi 
i lartë ka ndikuar që ky medi-
kament të jetë ndër më të kon-
trabanduarit.

Ekipi i Preportr, ka kërkuar 
në disa barnatore të kryeqytetit, 
kryesisht afër QKUK-së, për të 
parë se a gjindet ky lloj citosta-
tiku i kontrabanduar në treg. 

Në barnatoren (A) çmimi i 
këtij bari (Herceptin 440 mg), 
ka  qenë 1595 euro. Pronari i 
barnatores është zotuar që ky 
medikament ka banderolë. Në 
këtë rast na është ofruar edhe 
faturë, të cilën sipas farmacistit 
mund ta dërgojmë në Ministri 
të Shëndetësisë për kompensim 
të 70 për qind të shumës. 

I njëjti bar, në barnatoren 
(B) ka kushtuar vetëm 700 eu-
ro. Ekipi i Preportr, nuk ka arri-
tur ta shohë atë, pasi ky bar nuk 
mbahej në barnatore. Pronari i 
kësaj barnatoreje pasi bisedoi 
me dikë në telefon, doli jashtë, 
u takua me një njeri, na tha që 
barin mund të na sigurojë për 
vetëm 700 euro. Hezitimit tonë, 
që ky bar me këtë çmim, mund 
të jetë pa banderolë dhe mund 
të mos ketë efektin e dëshiruar, 
farmacisti iu përgjigj me argu-
mentin sy ky bar është i njëjtë 
si në barnatoret tjera, ka prod-
huesin e njëjtë dhe poashtu ka 
edhe banderolë.

Tri javë më vonë, ekipi i Pre-
portër sërish ka kërkuar të njëj-
tin citostatik (Herceptin 440 
mg) në barnatoren (B). Ky me-
dikament pas tri javësh na është 
ofruar me çmim prej 800 euro. 
Edhe kësaj radhe, na është thë-
në se ky bar nuk gjendët në bar-
natore, por mund të na siguro-
het për gjysmë ore. Në këtë ko-
hë Klinika e Onkologjisë nuk 
ka pasur asnjë Herceptin 440 
mg. Mungesën e saj dhe citosta-
tikëve të tjerë prej disa javësh, 
barnatoret e kanë shfrytëzuar 
për ngritje të çmimeve.

Me një çmim shumë më të 

ultë, vetëm 450 euro, këtë cito-
statik na ka ofruar barnatorja 
(C). Kjo do të thotë trefish më 
lirë sesa çmimi në treg, apo ed-
he çmimi me të cilin e blen vetë 
Ministria e Shëndetësisë, i cili 
është 1550 euro. Por edhe këtu 
ishte e pamundur për ta parë ci-
tostatikun, sepse nuk ndodhej 
në barnatore, por për gjysmë 
ore mund ta siguronin. 

Gjatë hulumtimit, ekipi i 
Preportr, është interesuar të sig-
urojë llojin e citostatikut Her-
ceptin 440 mg edhe nga kom-
pani dhe barnatore të tjera. Pro-
nari i një kompanie të njohur 
që merret me import të bar-
nave, nuk ka pranuar që ata 
mbajnë citostatikë. Mirëpo ky 
pronar na referoi tek një bar-
natore tjetër duke na e dhënë 
numrin e telefonit të pronar-
it. Ai  po ashtu na ka thënë se 
nuk e kanë këtë lloj bari, por 
që dikush tjetër mund të na e 
sigurojë. Personi i tretë i kon-
taktuar doli të jetë ai që mund 
të na siguronte një Herceptin.

“Herceptinën 440 mg e shes 
750 euro, ta sjellë, veç më trego 
ku je. Është e ruajtur mirë hiq 
pa kurrfarë vesi, pa merak. Kë-
ta me letra janë shumë shtren-
jtë. Herceptina është e Roches, 
ka afat deri në muajin e 10/2016 
më duket. Banderolën nuk e ka. 
Për shembull unë me dashtë 
mundem me marrë ndonjë ban-
derolë me ja ngjit, po nuk është 
ajo interesant. Mirë është me të 
tregu drejt, se na i kemi marrë 
për shembull prej Maqedonisë 
ose Shqipërisë, e me banderolë 
të tyre tash me pru është pa lid-
hje”, thotë personi shitës i ci-
tostatikëve të kontrabanduar.  

Përfaqësues të kompanive 
farmaceutike dhe njohës të 
fushës së tregut të farmacisë, 
thonë se citostatikët hyjnë në 
Kosovë nga vendet e rajonit dhe 
vijnë me sasi të vogla në rrugë 
ilegale, duke i bartur me çanta 
dhe pajisje të ngjashme. 

Por duke llogaritur koston 
e tyre, bëhet fjalë për shuma të 
mëdha parash. 

Mentor Latif i, përfaqë-
sues për Kosovë i kompanisë 
“Roche”, e cila merret me prod-
himin e citostatikëve, thotë se 
fakti që këto medikamente 
gjenden në treg me çmim deri 
në trefish më lirë, tregon  se ja-
në ilegale. Sipas tij, çmimi është 
aq i lirë, sepse ato janë mar-
rë pa para dhe zakonisht vijnë 
nga vendet e rajonit, ku ky lloj 
i medikamenteve rimbursohet 
nga shteti. 

D ysh i me  ka  ed he  p ër 
keqpërdorim të citostatikëve 
që sigurohen nga  Ministria e 
Shëndetësisë, citostatikë të cilët 
nga institucionet publike shën-
detësore përfundojnë në treg 
privat. 

Njëra nga pacientet që tra-
jtohej në onkologji, e kishte 
blere një citostatik të llojit Her-
ceptin 440 mg 1 mijë e 700 eu-
ro, pa banderolë. Preportr, e ka 
dërguar fotografinë dhe bar-
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“Herceptinën 440 mg e shes 750 
euro, ta sjellë, veç më trego ku je. 
Është e ruajtur mirë hiq pa kurrfarë 
vesi, pa merak. Këta me letra janë 
shumë shtrenjtë. Herceptina është 
e Roches, ka afat deri në muajin 
e 10/2016 më duket. Banderolën 
nuk e ka. Për shembull unë me 
dashtë mundem me marrë ndonjë 
banderolë me ja ngjit, po nuk është 
ajo interesant. Mirë është me të 
tregu drejt, se na i kemi marrë për 
shembull prej Maqedonisë ose 
Shqipërisë, e me banderolë të tyre 
tash me pru është pa lidhje”

- Personi shitës i citostatikëve të 
kontrabanduar.

Edhe nëse furnizohet kjo klinikë me 50% të citostatikëve 
nga Ministria e Shëndetësisë,  50%-shi tjetër janë të 
kontrabanduara

- Behxhet Osmani, drejtor i Klinikës së Onkologjisë

Ministria e 
Shëndetësisë

kontrabanduara

50% 50%
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kodin e kësaj Herceptine tek 
përfaqësia e kompanisë Roche 
për Kosovën, për të ditur se për 
cilin treg është dedikuar kjo 
seri prodhimi. Kjo zyrë ka kon-
firmuar  se kjo seri e këtij ci-
tostatiku është prodhuar për 
vendet aziatike dhe për tregun 
e Kosovës. Ky fakt tregon se 
ky medikament është blerë nga 
Ministria e Shëndetësisë, dhe si-
pas të gjitha gjasave është vjed-
hur në onkologji apo në barna-
toren qendrore për t’u shitur në 
tregun ilegal. Në pakon e këtij 
citostatiku vërehet se ky me-
dikament ka pasur banderolë, 
por që i është hequr qëllimisht.

Dyshimi shtohet edhe më 
tej kur dihet se çdo mungesë 
e citostatikëve në Klinikën e 
Onkologjisë, dhe çdo vonesë 
furnizimi, rritë çmimin në tre-
gun privat dhe qarkullimin e ci-
tostatikëve të kontrabanduar. 
Duket se barnatoret dhe kon-
trabanduesit janë të parët që 
informohen për këto mungesa.

Sipas pacientëve që ka kon-
taktuar Preportr, ka pasur ras-
te kur për disa javë nuk janë 
trajtuar me citostatikë, pasi 
që u është thënë se QKUK nuk 
posedon. Mirëpo edhe pse në 
ndërkohë nuk kishte furnizim 
nga ana e Ministrisë së Shënde-
tësisë, në klinikë ishin paraqi-
tur citostatikë të tjerë. Ata 
nuk e dinë se ku i kishte marrë 
klinika këta citostatikë, pasi si-
pas tyre kishte ankesa të vazh-
dueshme se nuk ka asnjë. 

Këto informacione i kishte 
pasur edhe përfaqësuesi i kom-
panisë “Roche”, për Kosovë 
Mentor Latifi. Ai thotë se ka 
pasur telefonata nga disa pa-
cientë që pas disa javëve mung-
esë të citostatikëve, ka filluar 
që të jepet kjo terapi pa u bërë 
furnizimi i radhës.  

 “Ka ndodhur që para di-
sa javëve, disa pacientë kanë 
thirrur dhe kanë treguar se nuk  
ka citostatikë në Klinikë dhe 
kanë pyetur se kur do të bëhet 
furnizimi. Pas disa javëve ka-
në hasur në citostatikë prapë në 
onkologji, por jo në numër të 
madh. Në këtë rast nuk ka pa-
sur furnizim nga ne, por ndosh-
ta kanë mbetur diku në frigo-
rifer, në ministri ose në Barna-
tore Qendrore”, thotë Latifi. 

P ë r r k u n d ë s  k ë s a j  n ë 
Klinikën e Onkologjisë, thonë 
se kur ka citostatikë ka për të 
gjithë, dhe kur të shpenzohen 
nuk ka për asnjërin. 

PACIENTËT VUAJNË PASOJAT E 
MUNGESËS SË CITOSTATIKËVE
Pacientët që trajtohen në këtë 

klinikë, thonë se në të shumtën e 
rasteve duhet t’i blejnë vetë bar-
nat. Shumë prej tyre kanë thek-
suar se kur ata e kanë pasur ter-
minin për trajtim vetëm në disa 
raste të rralla kanë gjetur cito-
statikë.

Një grua që është e prekur nga 
kanceri i gjirit, e që nuk donte të 
identifikohej me emër, ka thënë 

për Preportr, se që gjashtë muaj 
është duke u trajtuar në Klinikën 
e Onkologjisë. Ajo thotë se gjatë 
kësaj periudhe kohore, më shumë 
se gjysmën e citostatikëve i ka 
blerë, pasi që në terminin kur e 
ka pasur të caktuar që t’i marrë 
ato, nuk ka pasur lloj të tillë të 
citostatikëve. 

Ndërsa një familjar i një të 
prekuri dy herë me kancer, ka 
thënë për Preportr, se prindi pas 
operimit është trajtuar për një 
vit me citostatikë dhe pjesën më 
të madhe të terapive i kanë blerë 
vetë, pasi që nuk i kanë gjetur në 
onkologji. 

“Që nga qershori i këtij vi-
ti prindi ka vazhduar me tera-
pi tjetër, së cilës është dashur t’i 
nënshtrohet pasi në mëlçi janë 
vërejtur qeliza kancerogjene. Për 
gjashtë cikle ka marrë terapi, se-
cila i ka kushtuar rreth 300 eu-
ro. Në terapinë e dyte ka blerë 
gjithçka përfshirë edhe tretjen. 
Aktualisht ka filluar me një tjetër 
cikël të terapisë, të cilën është 
dashur që ta ndërrojë për shkak 
se ajo paraprake nuk i ka reaguar 
fare. Edhe këtë terapinë e re (Cis-
platine edhe Irinotecan ) duhet 
që ta blejmë”. 

Ndërsa sa i përket sjelljes së 
stafit mjekësor, pacientët thonë se 
mjekët dhe infermierët kanë një 
sjellje dhe kujdes shumë të mirë. 
Gjithashtu edhe ekipi i Prepor-
tr, gjatë monitorimit të punës së 
kësaj klinike, ka vërejtur se stafi 
mjekësor ka sjellje të mirë ndaj 
pacientëve.

MJEKËT I TRAJTOJNË ME CITO-
STATIKË TË KONTRABANDUAR
Klinika e Onkologjisë, është 

shndërruar në vendin ku grum-
bullohen të gjithë citostatikët e 
kontrabanduar.

Ekipi i Preportr, ka moni-
toruar për disa ditë me radhë 
Klinikën e Onkologjisë, ku pa-
cientët trajtohen me këto medi-
kamente. Gjatë monitorimit që 
iu është bërë sallave ku trajto-
hen pacientët, të gjithë citosta-
tikët, që pacientët ishin detyru-
ar t’i blinin vetë, kanë qenë pa 
banderola. 

Behxhet Osmani, drejtor i 
Klinikës së Onkologjisë, ka thënë 
për Preportr, se mjekët në onkol-
ogji janë të detyruar që t’i trajtoj-
në pacientët me citostatikët që ata 
i sjellin, e që në të shumtën e ras-
teve janë pa banderola dhe nuk 
janë të sigurta për nga cilësia. 

“Për fat të keq gati krejt ci-
tostatikët janë të kontrabandu-
ar, shumë pak prej tyre janë të 
licencuara. Ne me rregull nuk 
ua kishim dhënë, por duhet t’ua 
japim pacientëve”, u shpreh Os-
mani. 

Në onkologji është vendosur 
njoftimi i drejtorise se onkol-
ogjise, përmes të cilit informo-
hen pacientët që kur t’i blejnë ci-
tostatikët të sigurohen se janë me 
banderola, në të kundërtën mund 
të shkaktojnë efekte anësore dhe 
përgjegjësinë për pasojat e bartë 
vetë pacienti. Përveç njoftimit të 

> VAZHDON NGA FAQJA 3

Prodhuar nga kompania zvicer-
ane “Roche”. Është i dedikuar për 
Ministrinë e Shëndetësisë dhe sipas 
të gjitha gjasave është vjedhur në 
QKUK. Shihet se e ka pasur edhe 
banderolën por që i është hequr. Është 
blerë 1700 euro.

Herceptin

Citostatikët e kontrabanduar që  
janë gjetur në Klinikën e Onkologjisë

Prodhuar nga kompania gjermane 
“Fresenius Kabi”, e dedikuar për 
tregun në Bullgari.

Gemcit

Prodhuar nga kompania gjermane 
“Baxter”, dedikuar për tregun e 
Turqisë.

Endoxan
Prodhuar nga kompania turke 
“Koçak Farma”, dedikuar për 
tregun e  Turqisë.

Dakarbaz

Prodhuar nga kompania turke 
“Koçak Farma”, dedikuar për 
tregun e Turqisë.

Flourouracil

Është prodhuar nga nje komani 
amerikane “United Biotech”, e cila 
ka licencë për shtije në shumë vende 
të Evropës. 

Vincristine
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vendosur pacientët obligohen të 
nënshkruajnë një dokument para 
se të trajtohen me citostatikët e 
blerë nga vetë ata përmes të cilit 
ata bartin përgjegjësinë për efek-
tet anësore.    

Ky dokument nuk ka asnjë ba-
zë ligjore që do t’i lironte mjekët 
nga përgjegjësia në rast të ndonjë 
epilogu fatal të ndonjë pacienti që 
trajtohet me citostatikë të kontra-
banduar. Osmani, thotë se ka pa-
sur raste që pacientët pasi i kanë 
marrë këto barna e kanë akuzuar 
këtë klinikë se nuk e kanë pasur 
efektin e duhur, ose se kanë pa-
sur efekte anësore. 

Z ëd hënë s i  i  QK U K- s ë , 
Shpend Fazliu, ka thënë për Pre-
portr, se Klinika e Onkologjisë, 
në periudha të caktuara balla-
faqohet me mungesë të citosta-
tikëve dhe familjarët e pacientëve 
detyrohen vetë t’i blejnë ato në 
mënyrë që mos të ndërpritet cikli 
i terapive të domosdoshme.

“Familjarët kanë hallin e tyre 
dhe sigurojnë terapinë në forma 
të ndryshme, të  njëjtit bëjnë pre-
sion tek stafi dhe stafi vetëm e jep 
atë terapi”, thotë Fazliu.

INSTITUCIONET HESHTIN PARA 
KONTRABANDËS 
Preportr, ka fotografuar 

dhe incizuar citostatikët e kon-
trabanduar që i ka gjetur në 
Klinikën e Onkologjisë, dhe 
ua ka dërguar Agjencionit për 
Produkte dhe Pajisje Medicinale 
dhe Ministrisë së Shëndetësisë, 
por nga asnjëri institucion nuk 
ka marrë përgjigje. Për më tepër 
këto institucione thonë se nuk ja-
në të informuara se në Klinikën 
e Onkologjisë, jepen barna që 
janë të kontrabanduara. 

Zëdhënësja e Agjencisë së 
Kosovës për Produkte dhe Pa-
jisje Medicinale (AKPPM), Pran-
vera Behrami, thotë se: “për këto 
produkte të dyshuara në Onkol-
ogji, AKPPM  nuk ka pasur asn-
jëherë kërkesë dhe asnjëherë nuk 
është ngritur shqetësim nga in-
stitucionet përkatëse apo edhe 
nga individë të caktuar për të 
marrë masa Inspektorati farma-
ceutik, prandaj për gjendjen ak-
tuale atje, AKPPM nuk është 
përgjegjëse”.

Faik Hoti, ka thënë për Pre-
portr, se nuk ka ndonjë raport 
nga Inspektorati i Ministrisë së 
Shëndetësisë, që të këtë kryer 
ndonjë inspektim të këtij lloji 
në onkologji. Ai thotë se nëse 
mjekët, pacientët apo familjarët 
e tyre informojnë inspektoratin 
për raste te tilla, sigurisht inspe-
ktimet do të kryhen. 

 “Inspektorati Shëndetësor 
kryen inspektime të rregullta 
dhe inspektime “tematike” bren-
da institucioneve shëndetësore. 
Nëse gjatë ndonjë inspektimi, 
haset në barna pa banderola, 
sigurisht që kjo evidentohet dhe 
bëhet pjesë e raporteve të inspe-
ktoratit, por inspektorati nuk 
mund ta evidentojë secilën du-
kuri në secilin institucion, nëse 
për këtë nuk ka bashkëpunimin 

e të tjerëve”, thotë Hoti. 
Zëdhënësja e (AKPPM), ka 

thënë për Preportr, se ka anke-
sa të distributorëve se produk-
tet për të cilat ata kanë licencë 
gjenden ilegalisht në treg dhe 
se në këto raste AKPPM, “ve-
pron konfrom ligjit për Produk-
te dhe Pajisje Medicinale dhe 
udhëzimeve administrative në 
fuqi dhe produktet e dyshua-
ra pa autorizim të marketingut 
konfiskohen”. 

AKPPM, nuk na ka lejuar qa-
sje në raportet e inspektimit që 
i bëjnë, për të ditur se sa është 
sasia dhe cilat lloje të produk-
teve janë konfiskuar. Edhe pse 
Preportr, ka insistuar për të 
marrë informacione nëse është 
bërë analiza e ndonjë lloji të ci-
tostatikëve dhe për rezultatet, 
AKPPM nuk na ka lejuar qasje, 
me arsyetimin se këto raporte 
nuk i bën publike.

Zëdhënësja Behrami, thotë 
se prej janarit të këtij viti janë 
shqiptuar 76 gjoba, ndërsa janë 
mbyllë 7 subjekte farmaceutike 
për mosrespektim të Ligjit për 
Produkte dhe Pajisje Medicinale. 

“Produktet që më së shpeshti 
has Inspektorati farmaceutik, ja-
në ato të Serbisë, dhe pa bandero-
la fare. Për momentin kemi 10 in-
spektorë, që në fakt është numër 
i vogël për të mbuluar gjithë ter-
ritorin e Kosovës, realisht do të 
duhej të ishin 20 sosh ose edhe 
më shumë”, thotë Behrami.  

Në bazë të ligjit të ri, ndëshki-
mi maksimal për mbajtje të bar-
nave pa banderola apo me afat të 
skaduar është 1000 euro, ndërsa 
për shkelje të mëtutjeshme lënda 
procedohet në gjykatë. 

Kjo vlerë e ndëshkimit është 
qesharake, kur marrim parasysh 
faktin se sa fitojnë barnatoret me 
barna të kontrabanduara. Vetëm 
me shitjen e dy citostatikëve që 
kushtojnë më shtrenjtë, barna-
toret që kontrabandojnë barna, 
mund ta paguajnë këtë gjobë.

D u k e  m a r r ë  p a r a s y s h 
mënyrën e kontrabandimit të 
citostatikëve, edhe në raportet 
e doganave në lidhje me konfis-
kimin e barnave ilegale, gjendet 
sasi e vogël e citostatikëve që ja-
në konfiskuar. 

Në bazë të raportit të doga-
nave, gjatë periudhës 2002-2014 
janë zënë tre citostatikë të llojit 
Doxel 250 ml dhe një Doxel 80 
ml si dhe 5 copë Ampula Vincris-
tine. Në vitin 2012 janë zënë pesë 
pako Gemcitabine 2000 mg dhe 
40 copë të llojit Etoposide. Në 
vitin 2009 është zënë 1 pako me 
30 tableta Tamoxifen. Në vitin 
2007 janë zënë 15 copë Doxo-
rubicin dhe 13 copë Cisplatine. 

CITOSTATIKËT E KONTRABAND-
UAR ME KUNDËRFEKTE FATALE
Problemi kryesor i citosta-

tikëve të kontrabanduar është 
cilësia e tyre. Është e domos-
doshme që citostatikët të trans-
portohen në temperaturë 2 de-
ri në 8 gradë celsius dhe të ke-
në kushte të përshtatshme gjatë 

transportimit. Qëndrimi dhe 
transportimi i këtyre medika-
menteve në temperatura të larta 
gjatë verës, përveç që ndikon në 
humbjen e  kualitetit dhe të mos 
reagojë si terapi, mund të kenë 
edhe kundër efekt. 

“Mundet që pacienti ta marrë 
atë medikament në tri cikle, dhe 
të mos ketë efekt tek sëmund-
ja”, thotë drejtori i Klinikës së 
Onkologjisë. 

Ndërsa, farmacisti Adnan 
Mustafa, thotë se çdo medi-
kament i kontrabanduar është 
i rrezikshëm për pacientët që e 
përdorin, se përveç që mund të 
mos ketë efektin për çka është i 
dedikuar, ai mund të shkaktojë 
edhe kundërefekt.. 

“Çdo bari i kontrabanduar 
bart rrezikun për falsifikim, pasi 
që nuk përmban fare substancë 
aktive, përmban sasi më të vogël 
- efekt farmakologjik i  pamjaf-
tueshëm apo përmban sasi më 
të madhe të substancës aktive - 
efekt toksik. Edhe nëse produkti 
është origjinal bart rrezik për de-
gradim të përmbajtjes si rezultat 
i kushteve joadekuate të ruajtjes 
ose distribuimit - efekte toksike 
më të theksuara (p.sh. Hercepti-
na mund të degradohet nëse tun-
det gjatë transportit). 

 “Medicrime” - Konventa e 
Bashkimit Evropian për barnat e 
falsifikuara, çdo produkt të kon-
trabanduar e konsideron krim.  
Sipas Mustafës, Kosova është 
dashur që ta nënshkruajë këtë 
Konventë, e cila është aprovuar 
në vitin 2010 në Bazel të Zvicrës.

Agron Sadiku, drejtor i kom-
panisë “Meditech”, e cila e ka 
licencën për të importuar cito-
statikë në Kosovë nga kompa-
nia “Roche”, thotë se mënyra e 
ruajtjes dhe transportimit të kë-
tyre medikamenteve ka rëndësi 
tejet të madhe.  

“Për arsye të ruajtjes së efekt-
shmërisë së këtij bari është shumë 
i rëndësishme që të transporto-
het dhe të ruhet në kushte op-
timale, pasi ndryshimi i tem-
peraturës mund ta shkatërrojë 
strukturën e atij bari, e pastaj 
lëre që s’ka efekt, por mund të 
ketë edhe efekte negative. Barnat 
bartën me kamion-frigorifer. Ky 
kamion për çdo 15 minuta e matë 
temperaturën, e shtyp dhe e ru-
an shiritin dhe ai shirit kur vjen 
te ne e shohim në çfarë tempera-
ture është transportuar bari gjatë 
gjithë rrugës. Gjithashtu edhe në 
depo, nëse ndryshon vetëm pak 
temperatura aktivizohen alarmet 
njoftues”, thotë Sadiku.  

KOMPANITË FARMACEUTIKE 
NDËRHYJNË NË LISTËN E CITO-
STATIKËVE
Një nga problemet që është 

shfaqur vazhdimisht ka qenë për-
pilimi i listës së citostatikëve në 
kohën kur përgatitet tenderi. Di-
sa onkologë në kushte anonime 
kanë thënë për Preportr, se janë 
kontaktuar nga kompani që im-
portojnë citostatikë, të cilët u ka-
në ofruar favore të ndryshme për 

t’ua përfshirë në listë citostatikët 
për të cilët ata kanë licencë të im-
portimit.  Burime të Preportr, 
konfirmojnë se këso favorizime 
u bëhen edhe mjekëve të tjerë të 
cilët janë pjesë e komisionit për 
përpilimin e listës së barnave të 
cilat duhet të blihen nga MSh.

Për t’i bërë favorizime kom-
panive të caktuara është bërë 
largimi nga lista esenciale i 
produkteve “Ondansetron” 
dhe “Granisetron”, të cilat janë 
shkruar fillimisht nga onkologët 
në këtë listë, e që në treg kishin 
një vlerë prej 1.32 euro. Më vo-
në lista ka ndryshuar dhe këto 
produkte janë zëvendësuar me 
një tjetër shumë më të shtrenjtë, 
Palonosteron, përkatësisht me 
një vlerë prej 77.79 euro.

Përveç që ishte ndryshuar 
produkti Palonosteron, i njëj-
ti është futur në rangun e cito-
statikëve, edhe pse Palonostero-
ni nuk është citostatik, por an-
ti-emetik që përdoret kundër të 
vjellave tek pacientët që vuajnë 
nga kanceri e që përdorin kim-
ioterapi.

Edhe në protokollet e Agjen-
cisë Britanike të Kancerit “BC 
Cancer Agency”, ku jepen ud-
hëzimet për përdorimin e terapisë 
për parandalimin e të vjellave tek 
pacientët e rritur gjatë përdor-
imit të kimioterapisë, thuhet se 
Ondansetroni dhe Granisetroni 
janë produkte që kanë të njëjtin 
efekt me Palonosteronin.

Në lidhje me dyshimet për 
largimin nga lista esenciale i 
produkteve të lartpërmendu-
ra, në muajin prill të këtij viti, 
është arrestuar Enkelejda Gjon-
balaj, drejtoreshë e barnatores në 
QKUK, dhe ish-shefe e farma-
ceutikës në Ministrinë e Shën-
detësisë.

Gjithashtu policia e krimeve 
ekonomike e ka  intervistuar sek-
retarin e përgjithshëm të Minis-
trisë së Shëndetësisë, Gani Sha-
bani në kuadër të hetimeve rreth 
ndryshimeve të bëra në listën es-
enciale, me ç’rast përgatitej ter-
reni për blerjen e ilaçit shumëfish 
më të shtrenjtë.

Prokuroria e Shtetit, ka kon-
firmuar për Preportr, se për këtë 
rast është ngritur aktakuzë në 
shtator të këtij viti dhe tash po 
presin ftesë nga gjykata që të fil-
lojë seanca. 

Behxhet Osmani, drejtor në 
Klinikën e Onkologjisë thotë se 
kjo ka ndodhur para se ai të vijë 
në postin e drejtorit. Ndërsa nuk 
jep asnjë detaj tjetër, pasi që me 
këtë çështje është duke u marrë 
prokuroria.

“Ka qenë çështja për një bari 
kundër vjelljes, kur unë nuk kam 
qenë drejtor. Kur e kam marrë 
postin e  drejtorit, kanë ardhur 
hetuesia për këtë çështje. Unë nuk 
e kam porositur, por tjetërkush 
e ka futur në listë. Ai bari është i 
mirë dhe ne kemi biseduar që me 
e pas 10-20 të tillë (Polesitetron), 
por dikush i ka hequr të gjitha të 
lirat dhe e ka lënë vetëm këtë të 
shtrenjtën”, thotë Osmani.

Përveç njoftimit të 
vendosur pacientët 
obligohen të 
nënshkruajnë një 
dokument para 
se të trajtohen 
me citostatikët 
e blerë nga vetë 
ata përmes të 
cilit ata bartin 
përgjegjësinë për 
efektet anësore.
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“A do çarçafë të mirë?”, dëgjohet 
zëri i një burri. Ai është njëri 
prej shitësve ambulantë që rrinë 
përditë para hyrjes së QKUK-së. 
Aty ofrojnë batanije, pizhame, 
jastëk e lodra fëmijësh, por 
vendin kryesor e zënë ilaçet 
popullore. Në anën tjetër të 
rrugës shihen dyqane ushqimore 
të improvizuara. Çmimet janë 
dukshëm më të larta se në 
dyqanet  tjera...

TË LINDËSH 
NË KAOS

LEONIDA MOLLIQAJ & KOSOVARE LALINOVCI

Drejtori i Klinikës së Onkologjisë, 
Behxhet Osmani, thotë se brenda 
një dite  rreth 70 pacientë të 
prekur me kancer trajtohen 
me rrezatim, por ka më shumë 
se një muaj (intervista është 
bërë më 27 tetor) që nuk janë 
duke funksionuar aparaturat e 
rrezatimit. 

“Prishja e këtyre aparaturave 
shkakton problem sepse 
humbet rrjedha e trajtimit, 
një numër i madh i pacientëve 
kanë qenë duke u trajtuar tani 
e kanë ndërprerë. Ne ua japim 
udhëzimet me tri nënshkrime për 
trajtim jashtë vendit që ministria 
e siguron, por e gjithë kjo kërkon 
kohë dhe procedura, gjë që nuk 
është në favor të pacientëve. 
Pra është një procedurë që 
duhet edhe familja të paguaj 
në participim dhe një pjesë e 
familjeve nuk kanë mundësi për të 
participuar me mjete financiare 
dhe pacienti mbetet pa e kryer 
rrezatimin” theksoi Osmani

BRENDA NJË DITE RRETH 70 
PACIENTË TË PREKUR ME 
KANCER TRAJTOHEN ME 
RREZATIM POR NUK JANË DUKE 
FUNKSIONUAR APARATURAT E 
RREZATIMIT.

Shtretër të dëmtuar, in-
ventar i  v jetër,  lecka 
pastrimi, çarçafë, dru, 

kanaçe, e mbeturina nga më 
të ndryshmet, janë pjesë e 
oborrit të Klinikës Obstetrike 
Gjinekologjike. Objektet e 
hedhura pa kujdes përveç që e 
shëmtojnë pamjen e këtij vendi, 
sjellin edhe rrezik për njerëzit që 
kalojnë aty pari. Rreth e rrotull 
kësaj ndërtese spitalore vërehet 
sasi e madhe e xhamave të thyer, 
të cilët kanë mbetur aty që kur 
ka filluar renovimi i dritareve. 
Sikur të mos shohësh mantelet e 
bardhë dhe të gjelbër të mjekëve 
e infermierëve, pamjet nuk ta 
japin përshtypjen se ato i për-
kasin një spitali. 

“Me kalu nga ana tjetër e 
spitalit duhet me ecë në majat e 
gishtave se gjithkah ka xhama. 
Prej ditës që kam ardhë në spit-
al, oborri është në këtë gjendje”, 
thotë Ardit, paciente e kësaj 
klinike teksa po qëndron ulur 
në pushimoret e oborrit.

Përgjegjësinë për largimin 
e këtyre mbeturinave Shefi i 
Prokurimit Gazmend Rushiti, 
e hedhë te kompania e cila po 
e kryen renovimin. “Kompania 
është përgjegjëse për largimin e 
këtyre mjeteve”.

Nga mbetjet e materialit 
ndërtimor duket se renovimet 
nuk kanë fund të afërt e në të 
njëjtën kohë pa ndërprerë vazh-
don puna në këtë klinikë.

Gjinekologu Blerim Syla, 
rrëfen tmerrin në të cilin kanë 
qenë të detyruar të punojnë stafi 
mjekësor gjatë atyre ditëve kur 
po rinovoheshin sallat e opera-
cioneve.

“Ka qenë shumë e vështirë 
që të punohet në ato kushte. Në 
sallat që po kryheshin renovime 
ne është dashur që të kryejmë 
operimet dhe lindjet. Ne kemi 
tentuar që pacientët të fitojnë 
sa më pak infeksione të cilat do 
të sillnin pasoja katastrofike”, 
thotë ai. 

Syla tregon se përgjegjësia e 
infeksioneve, në fund u mbetet 
mjekëve. 

“Ka ndodhur që pacientin 
e sapo operuar është dashur 
ta heqim nga salla sepse duhej 
të  për fundohej  renovimi. 
Megjithatë tre muaj i kemi 
bartur pacientët nga një sallë 
në tjetrën dhe ende nuk është 
përfunduar e gjitha.  Dhe prapë 
se prapë përgjegjësinë e marrim 
ne”, thotë Syla.

VIZITORËT DHE LËVIZJA E LIRË 
E INFEKSIONEVE
Korridori kryesor i klinikës 

është i mbushur me qytetarë të 
shumtë që presin t’i vizitojnë 
të afërmit e tyre brenda. Ata 
insistojnë të futën në klinikë, 
disa duke u lutur te rojtarët e 
klinikës, e disa të tjerë duke 
përdorur metoda alternative. 
Ata që kanë lidhje familjare 
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ose persona të njohur detyro-
hen t’i shfrytëzojnë për t’u fu-
tur brenda. Një shihet duke ia 
treguar rojtarit qesen me barna 
që duhet t’ia dërgonte gruas 
së tij në dhomë. Disa të tjerë 
duhet të presin kohën e vizitës 
e cila fillon në orën 14:00, për 
t’u përmbyllur një orë më vonë. 
Korridori ku presin të afërmit 
e pacientëve është i mbushur 
me kova për të mbajtur ujin që 
pikon nga tavani. Era e pak-
ëndshme e tualeteve ndihet 
sapo gjendesh afër shkallëve. 
(Foto)

Në anën e pasme të klinikës 
gjendet ‘’hyrja e dytë’’, ajo nga 
bodrumi, nga e cila mund të 
kalosh pa problem pavarësisht 
kohës apo motivit të vizitës. Kjo 
hyrje e errët është e mbushur me 
thasë të çimentos e mjete të tjera 
që po përdoren për rinovim. 
Pluhuri i bodrumit kalon me 
lehtësi nëpër katet e tjera të 
klinikës duke u ngjitur nëpër 
këpucët e rrobat e vizitorëve. 

“Ajo hyrje keqpërdoret ed-
he me ikë prej punës edhe me 
futë njerëz në mënyrë ilegale 
sepse rojet nuk munden m’i për-
cjellë”, thotë Blerim Syla, i cili 
përveç gjinekolog në repartin e 
Konservatives të kësaj klinike, 
është edhe Kryetar i Federatës 
së Sindikatave të Shëndetësisë 
së Kosovës.

Dyert e të gjitha reparteve ja-
në të hapura, mund të shëtitësh 

lirshëm nëpër dhoma. Qetësi 
nuk hasë as në Repartin e Le-
honave ku gjenden të sapolin-
durit dhe nënat e tyre. Numri i 
vizitorëve në këtë repart është 
shumë i madh, e kjo ka shkak-
tuar shpesh probleme shënde-
tësore te pacientët.

Shpresa rrëfen se si i është 
infektuar vajza e sapolindur në 
këtë klinikë. “Unë jam shtruar 
në spital sepse pas lindjes kam 
pas gjakderdhje të madhe. Pas 
disa ditësh vajza ime e cila ka 
qëndruar me mua ka fillu me 
pas temperaturë të lartë, e kam 
lajmëru një infermiere dhe pas 
kontrollit më thanë që duhet ta 
dërgojnë në inkubator”. 

Ajo shumë lehtë identifikon 
edhe fajtorët, stafin menaxhues 
të klinikës të cilët nuk po e zba-
tojnë orarin e vizitave. “Duhet 
me marrë masa, me e përgjysmu 
numrin e familjarëve në dhoma. 
Gjatë ditës veç në dhomën time 
kanë ardhë më shumë se 10 viz-
itorë, sigurisht që ata shumë 
shpesh e bartin infeksionin nga 
jashtë “, tregon Shpresa. 

Por jo gjithmonë të afërmit 
vizitojnë pacientët vetëm për 
t’u informuar me gjendjen e 
tyre shëndetësore. Për shkak 
të mungesës së kushteve elemen-
tare në klinikë, familjarët dety-
rohen të shkojnë kohë pas kohe 
aty që t’i furnizojnë ata me bar-
na, mjete medicinale, çarçafë, 
batanije, produkte higjienike, 

ushqim e shpesh edhe me ujë 
të pijshëm.

Edhe drejtoresha e kësaj 
klinike, Myrvete Paçarada, 
thotë që furnizimi i rregullt i 
kësaj klinike me barna do të 
zvogëlonte numrin e panevo-
jshëm të vizitorëve.

“Sigurimi i barnave sigur-
isht që do ta zvogëlonte num-
rin e panevojshëm të vizitorëve. 
Poashtu në këtë objekt është ed-
he klinika e Neonatologjisë dhe 
të dyja e kanë vetëm një hyrje. 
Me investime  shtesë ne do të 
kishim pasur mundësi që edhe 
klinika e Neonatologjisë ta bëjë 
hyrjen e vet dhe të mos përzi-
hen pacientët e Gjinekologjisë 
me të Neonatologjisë”, thotë 
Paçaraqa.

MERRI BARNAT ME VETI
Në mes të kaosit shquhet një 

grua, fytyra e zbehur e së cilës 
e shpjegon më së miri gjendjen 
e saj. E quajnë Minire, është 
grua rreth të katërdhjetave e 
cila po priste ditën t’i nënsh-
trohet operimit.

Për Miniren nuk është 
shqetësim vetëm shëndeti. Ajo 
më problematike e ka rrugën që 
duhet ndjekur për t’u shëruar. 
Jeton me gjashtë fëmijë dhe 
burrin vetëm me të hollat që 
merr nga ndihma sociale.

“Jam t’u pritë që dy javë me 
u bo operacion për me largu 
cistën nga mitra. Është dashtë 

komplet me i ble barnat e krejt 
mjetet tjera.  Më ka thënë infer-
mierja që krejt çka duhen për 
operacion duhet me i siguru 
vet. As çarçafë e jorgan s’ka. 
Ushqimin e ha këtu, nuk është 
edhe aq i keq. Pastërti s’ka hiç 
e shpesh pritoj edhe bukën me 
hëngër”, rrëfen pacientja.

Mjekët detyrohen të krye-
jnë punën e tyre pa barna, fa-
sha, gjilpëra, maska mbrojtëse 
dhe shiringa. Në raste kur nuk 
funksionojnë liftet ata duhet vet 
të bartin pacientët shkallëve. 

Paçarada thotë se staf i 
mjekësor do të kishte kryer 
punën e vetë shumë më mirë 
po të mos e kishte  pasur prob-
lemin e mungesës së barnave 
dhe mjeteve të tjera të punës. 

“Mungesa e barnave është 
pjesa më e dhimbshme e shën-
detësisë kosovare. Kohë pas 
kohe kemi mungesë të barnave 
dhe detyrohemi me iu thënë pa-
cientëve bleni para operacionit 
sepse nuk i kemi. Ato çka i kemi 
i jepim kur nuk ka iu themi edhe 
pacientëve bleni”, është shpre-
hur ajo.

Duke pasur parasysh që 
brenda ditës në këtë klinikë 
realizohen rreth 35 lindje e 
shumë operime e intervenime 
të tjera, numri i stafit mjekësor 
nuk është i mjaftueshëm.  Ata 
nuk kanë as mbrojtje e siguri në 
punë, madje nuk ka as ligj për 
këtë çështje.

Ka ndodhur 
që pacientin e 
sapo operuar 
është dashur 
ta heqim nga 

salla sepse 
duhej të 

përfundohej 
renovimi. 

Megjithatë 
tre muaj i 

kemi bartur 
pacientët nga 
një sallë në 
tjetrën dhe 

ende nuk është 
përfunduar e 

gjitha.
Blerim Syla, gjinekolog 

në QKUK 
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Emrat e pacientëve në tekst 
nuk janë emra origjinal 
për arsye të respektimit të 
anonimitetit.
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Vërejtje: Të gjeturat në këtë hulumtim si dhe përfundimet e tij assesi nuk reflektojnë qëndrimet e donatorëve, por janë përgjegjësi e Organizatës për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – Çohu, në kuadër të së cilës vepron Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese.

PACIENTËT, MES LAGËSHTISË 
E PAPASTËRTISË
Mure të mavijosura, të rrj-

epura, dhe me myk të sheh syri 
sapo ngre shikimin lartë. Era 
e rëndë e ushqimeve dhe mb-
eturinave ta zë frymën. Nga 
dyert e hapura shihen dhomat 
e mbushura me gra. Krevatet 
janë të vjetruar, e çarçafët diku 
mungojnë e diku janë të përlyer.

Tualetet pavarësisht se janë 
rinovuar rishtazi vërehet se nuk 
janë mirëmbajtur. Aty nuk rastis 
në ndonjë sapun për duar se le 
më ndonjë letër tualeti. 

Qendra Klinike Universitare 
ka vite që ka privatizuar shërbi-
min e pastrimit, duke kontrak-
tuar kështu kompani private të 
cilat menaxhojnë me pastruesit 
dhe mjetet e punës. 

Pavarësisht se i janë dhënë  
mbi 3 milion euro për tre vite 
kompanisë së pastrimit “Lagu-
na”, që të kryej këtë shërbim, 
kjo e fundit nuk ka përmirësuar 
aspak gjendjen e higjienës në 
këtë institucion.

Rozafës i është dashur që 
sërish të kthehet për shërim në 
Klinikën e Gjinekologjisë, disa 
ditë pasi kishte lindur beben e 
saj. Ajo thotë që ka fituar infek-

sion të traktit urinar për shkak 
të papastërtisë së tualeteve në 
repartin ku ajo ka qëndruar. 
“Kam qëndruar një javë në 
spital pasi e kam lindë beben, 
sepse, më është përkeqësuar 
gjendja. Kam pasur të vjella dhe 
temperaturë të lartë “.

Sipas anketave që ka bërë 
Federata e Sindikatave Shën-
detësore të Kosovës, pastërtia ka 
qenë në nivel shumë më të lartë 
në kohën kur është menaxhuar 
nga QKUK-ja. 

“Pastërtia nuk është në niv-
elin e duhur, faktikisht priva-
tizimi i pastrimit ka qenë një 
ndër dështimet më të mëdha në 
emër të partneritetit publiko-
privat. Spitali mbetet i papastër, 
sepse kompania private e ka qël-
lim kryesor fitimin. Në repartin 
ku unë punoj - Konservativë , 
ku vijnë rastet më të rënda pra 
duhet me qenë një higjienë 
jashtëzakonisht e madhe, me 
një litër detergjent për një javë 
pretendohet të mbahet pastër-
tia”, thotë Blerim Syla.

E kënaqur me nivel in e 
pastër t isë shprehet vetëm 
drejtoresha e klinikës. Kjo 
ndoshta për faktin se pjesa ku 
ajo ka zyrën njëmend dallon 

prej reparteve ku qëndrojnë 
pacientët. Korridori aty nuk 
përmban mbeturina, as muri 
myk dhe nuk ndihet ndonjë erë 
e pakëndshme.

“Jo përkundrazi mundemi 
me thënë që ne jemi shumë më 
të kënaqur me higjienën. Për 
momentin jemi të kënaqur me 
kompaninë Laguna” , thotë Pa-
çarada.

PACIENTËT NUK DINË KU TË 
ANKOHEN 
Përpara hyrjes së klinikës 

gjendet një kuti për ankesa. Nuk 
bie në sy, është ndryshkur dhe i 
ka rënë ngjyra. Sipas drejtoreshës 
Paçarada, kjo kuti shumë shpesh 
është gjetur e mbushur me cigare 
e mbeturina të tjera e rrallë herë 
me ndonjë ankesë.

“Fatkeqësisht pacientët tonë 
nuk e shfrytëzojnë shumë kutinë 
e ankesave për t’i dhënë vërejtjet 
dhe sugjerimet e tyre por kemi 
edhe një fletore që u japim pa-
cientëve kohë pas kohe ku kemi 
edhe shumë lëvdata prej tyre. 
Vitin e kaluar e kemi bërë një 
anketë dhe kemi pasur shumë 
pak vërejtje”, thotë ajo.

Zyrtarë që merren me këtë 
çështje, thonë se mungesa e in-

formacioneve e pamundëson 
qasjen e qytetarëve në të drejtat 
e tyre.  

Besim Kodra, drejtor ekzeku-
tiv i Shoqatës për të Drejtat e Pa-
cientëve thotë se numri ankesave 
nga ana e pacientëve drejtuar 
kësaj shoqate pa dyshim që është 
i pamjaftueshëm, duke e parë 
gjendjen në teren.

Sipas tij, dy arsyet kryesore 
pse pacientet nuk bëjnë ankesa 
janë: mungesa e vetëdijesimit për 
të drejtat e tyre dhe mungesa e 
kompensimit për dëmin e shkak-
tuar ndaj shëndetit të pacientit.

“Në një hulumtim që ne kemi 
bërë, shihet se 55% e të anketu-
arve nuk e din se Kosova ka një 
Ligj për të drejtat e Pacientëve 
dhe vetëm 13% kanë pas rastin 
ta shohin Kartën e të Drejtave 
të Pacientëve dhe vetëm 5% e 
kanë lexuar atë”, është shprehur 
Kodra.

Ndërsa Blerim Syla thotë se 
në bazë të standardeve evropi-
ane, mjeku e ka për obligim që 
22 minuta t’ia kushtoj një paci-
enti për ta njoftuar me të drejtat 
e tij.

“Sigurisht që numri i madh i 
pacientëve na bën të pamundur 
këtë praktikë por megjithatë 

ne mundemi t’ia kushtojmë të 
paktën 5 minuta një pacienti, 
në mënyrë që ta njoftojmë me 
të drejtat e tij dhe gjendjen e tij 
shëndetësore”, thotë ai.

Ankesat e grave që takuam në 
këtë klinikë janë nga më të ndry-
shmet, duke nisur nga mungesa 
e sqarimit të mjekëve mbi ekza-
minimet, diagnostifikimi i von-
shëm, korrupsioni, mungesa e 
barnave, sjellja e keqe e infermi-
erëve, mungesa e higjienës, ush-
qimi i dobët e shumë të tjera. Por 
shumë pak nga këto ankesa janë 
drejtuar në organet përkatëse. 
Disa nuk janë të informuar për 
të drejtat e tyre e shumica kanë 
humbur madje edhe shpresën se 
sistemi shëndetësor në Kosovë 
mund të përmirësohet.

“Shumë kushtet e këqija, 
mos me pas të njohshëm as nuk 
të këqyr kush. Unë kom pritë 
dy javë për me hy në operacion. 
Sot kam me dal prej ktuhit, e 
po gzohna ishalla nuk vi më 
kurrë”, thotë Ganja.  Por ajo 
nuk është ankuar në ndonjë or-
gan në lidhje me pakënaqësitë e 
veta. “S’ki çka mu anku, se di 
as te kush duhet me shku. Nuk 
besoj që bëhet mirë najherë në 
këtë vend”.

“S’ki çka mu anku, se di as te kush duhet me shku. Nuk besoj që bëhet mirë najherë në këtë vend” 
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“Jam t’u pritë 
që dy javë me 
u bo operacion 
për me 
largu cistën 
nga mitra. 
Është dashtë 
komplet me i 
ble barnat e 
krejt mjetet 
tjera.”

paciente në QKUK


