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   Data: 04.01.2016           

Njoftim 

Buxheti i Fondit për sigurim shëndetësor për vitin 2016 

Fondi për sigurim shëndetësor vitin 2016 do ta fillojë me një buxhet të rritur historik prej 25,6 miliard 

denarë. Krahasuar me vitin e kaluar, rritja shënon vlerën me 1,4 miliard denarë respektivisht, krahasuar me 

vitin 2000 kemi pothuajse rritje të dyfishtë. 

Për shpërndarje të drejtë dhe transparente të buxhetit, dy muajt e kaluar kemi zhvilluar negocijata me 

personelët e sistemit shëndetësor dhe kemi bërë shpërndarjen metodologjike mes Institucioneve 

shëndetësore publke dhe private. Negocijatat janë praktikuar në një mënyrë më ndryshe se herave tjera 

gjegjësisht, negocijatat janë mbajtur në hapësirat e vetë Instituconeve shëndetësore e disa prej tyre dhe në 

Fond. Për shpërndarjen e buxhetit, Fondi bazohet në të dhënat e Institucioneve shëndetësore dhe në 

analizat e realizimit të buxhetit në vitin 2015, Planin për llojin dhe fushëveprimin e shërbimeve 

shëndetësore, metodat e reja, shërbimet e reja shëndetësore për vitin 2016 (për të cilat shërbime të 

siguruarit janë dërguar të mjekohen jashta vendin)  si dhe qëndrueshmëria e Institucioneve shëndetësore 

publike. 

Shpërndarja e përgjithshme e mjeteve për vitin 2016 qëndron si në vijim: 

 

Shpenzimet 

 

Mjetet për vitin 

2016 
(të shprehura në 000 denarë) 

 

Përqindja 

   Institucionet shëndetësore publike 13,746,599 54 % 

   Institucionet shëndetësore private (prej të cilave): 7,813,500 31 % 

     Mjekët amë 2,785,000  

     Barnatoret 2,480,000  

     Specialistët dhe Laboratoritë 610,000  

     Dijaliza  1,000,000  

     In - vitro 95,000  
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Gjatë shpërndarjes së buxhetit për vitit 2016, rritjen e mjeteve prej 860 milion denarë u’a kemi dedikuar 

Institucioneve shëndetësore pubike, duke Ju dhënë përkrahje serioze dhe stimul më të madh.  

Mjetet e dedikuara u përkasin disa segmenteve edhe atë: 

• Shërbimeve të reja shëndetësore duke zbatuar metoda të reja për mjekim 

• Rritjes së Llojit dhe fushëveprimit  të shërbimeve shëndetësore egzistuese 

• Qëndrueshmërisë financiare të Institucioneve shëndetësore dhe nevojës së financimit për funksionim 

• Punësimeve të reja të stafit të specializuara 

• Rritjes së pagave për të punësuarit mjekësor që u përkasin kategorive të caktuara 

 

 

 

     Kardiokirurgjia 705,000  

     Kirurgjia e syve 65,500  

     Banjat 73,000  

Mjekimet jashta vendit 300,000 1 % 

Paisjet ortopedike  550,000 2 % 

Refundimet 50,000  

      MANU 17,000  

      Kompenzimet e pushimeve mjekësore dhe të lindjes 2.575.000 10 % 

      Shpenzimet administrative të Fondit 573,078 2 % 

Gjithsej 25,575,177  



                                                                                                                                                                                          Adresa:           Bulevardi Maqedonia nr.5, 1000 Shkup 

                                                                                                                                                                              Tel:                                                            02 3289  054 

                                                                                                                                              Qendra:                                                            02 3289  000 

                                                                                                                                                       Faks :                                                           02 3289  048 

                                                                                                                             E-mail:                                                      info@fzo.org.mk 
 

 
 

 

 

Shpërndarja e buxhetit nëpër Institucionet shëndetësore publike është përcaktuar si në vijim: 

N

r  

Lloji i Institucioneve shëndetësore        

GJITHSEJ 

Buxheti për vitin  

2015 

Buxheti për vitin  

2016  

Dallimi mes 

Buxhetit 

2016 dhe 

2015  

Përqindj

a e rritjes 

% 

            

1 Klinikat Universitare  4.559.342.000 4.820.242.000 260.900.000 5,72 

2 Klinikat Spitalore, dhe Spitalet e përgjithshme  4.263.100.000 4.631.500.000 368.400.000 8,64 

3 Spitalet speciale 1.144.200.000 1.202.400.000 58.200.000 5,09 

4 Shtëpitë e shëndetit dhe Stacionet  2.036.398.000 2.129.598.000 93.200.000 4,58 

5 Institutet dhe Fakulteti I mjekësisë  690.800.000 731.400.000 40.600.000 5,88 

6 Qendrat e shëndetit publik 192.900.000 211.100.000 18.200.000 9,43 

7 Qendra PET
1
   20.500.000 20.500.000   

  Gjithsej Institucionet shëndetësore publike  12.886.740.000 13.746.740.000 860.000.000 6,67353 

Këtë vit për herë të parë ndajmë mjete për funksionimin e Insitucionit të ri shëndetësor, Qendra PET i cili do 

të ketë rëndësi të madhe në sistemin shëndetësor. 

Rritja e buxhetit për Institucionet shëndetësore publike është motivuese me qëllim që të rritet vëllimi dhe 

kualiteti i shërbimeve shëndetësore. Rritja e mjeteve është e kushtëzuar me rritjen e numrit të 

intervenimeve kirurgjikale tek Klinikat dhe Spitalet e përgjithshme, duke synuar zvogëlimin e udhëzimeve që 

jepen drejt Klinikave të kryeqytetit. 

Në vijim do të veçojmë disa nga Institucionet shëndetësore publike me buxhet të rritur: 

Klinika Universitare e Kardiologjisë ka rritje prej 19,4 milion denarë respektivisht buxhet të përgjithshëm prej 

342,4 milion denarëve; 

                                                           

 

1
 Qendra për Tomografi të Emisionit Pozitron (Positron Emission Tomography) 
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Klinika Universitare për Neurokirurgji ka rritje prej 9,9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej  122,9 

milion denarëve; 

Klinika Universitare për Kirurgji torakale dhe vaskulare ka rritje prej 6,9 milion denarë, buxhet të 

përgjithshëm prej 112,4 milion denarëve; 

Klinika universitare për traumatologji, sëmundje ortopedike, anestezion, reanimiacion dhe mjekim intenziv-

Qendra e urgjencës ka rritje prej 49,4 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 443,9 milion denarëve; 

Klinika universitare për hematologji ka rrite prej 19,9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 247,4 

milion denarëve; 

Klinika Universitare për radioterapi dhe onkologji ka rritje prej 24,4 milion denarë, buxhet të përgjithshëm 

prej 576,4 milion denarëve 

Prej Spitaleve do ta veçojmë 8 Shtatorin me rritje prej 68,9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 829,9 

milion denarëve; 

Spitali Klinik i Shtipit ka rritje prej 19,9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 338  milion denarëve 

Spitali Klinik i Manastirit ka rritje prej 19,9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 602 milion denarëve  

Spitali Klinik i Tetovës ka rritje prej 29.9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 460 milion denarëve 

Spitali i përgjithshëm Kumanovë ka rritje prej 48,9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 371,4 milion 

denarëve. 

Spitali i përgjithshëm Gostivar ka rritje prej 45,9 milion denarë, buxhet të përgjithshëm prej 285,5 milion 

denarëve. 

Spitali Klinik i Tetovës, Spitali i përgjithshëm Kumanovë dhe Spitali i përgjithshëm Gostivar kanë gjithsej  

rritje prej 123,7 milion denarë ose mbi 2 milion euro, respektivisht buxhet të përgjithshëm prej 1 miliard e 

120 milion denarë. 

Buxheti i mbetur prej 1,4 miliard denarë (540 milion denarë) shpërndahet për furnizimin e barnatoreve me 

barna që jepen me receta, për rritjen e numrit të trajtimeve për dijalizë, për rritjen e numrit të procedurave 

in-vitro dhe lirimin nga participimi i procedures in-vitro që hyri në fuqi nga 13 Nëntori 2015, si dhe rritja e 

vlerës së kapitacionit të mjekëve të përgjithshëm amë dhe stomatologëve amë. 


