FSSHM

Kuotat e barnatoreve dhe sigurimi i
barnave me recetë që i mbulon FSSHM
Mars, 2018

Qëllimi i konferecës për shtyp
 Të qartësohet mënyra e funksionimit të
sistemit të kuotave të barnatoreve, dhe
sigurimit të barnave
 Të sqarohen faktorët që ndikojnë në
harxhimin kuotave të barnatoreve për muajin
Mars 2018
 Të informohet opinioni për masat urgjente,
afatshkurte dhe afatgjate, që do të ndërmarrë
Fondi për të siguruar në mënyrë më efikase
barna me recetë
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Qëllimet strategjike të
FSSHM-së
 Të sigurohet buxhet i mjeftueshëm për barna
dhe barnat që i mbulon Fondi, me qëllim që
të plotësohet nevoja reale e të siguruarve
 Të sigurohen shërbime shëndetësore
cilësore dhe farmaceute për të siguruarit
 Të sigurohen shpenzime racionale, të
përkushtuara dhe të arsyeshme sa i përket
mjeteve financiare të FSSHM-së
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Buxheti për barna
VS kuotat e barnatoreve
Vitin 2018 Buxheti i
përgjithshëm i
paraparë për barna
me recetë në kuadër
të FSSHM = 2,85
miliard denarë

Buxheti për barnat
e shtrenjtja dhe
barnat e
përshkruara nga
kujdestaritë jashta
kuotave= 6,3 milion
denarë në muaj

Buxheti i
kuotave të
barnatoreve =
198 milion
denarë në
muaj

Buxheti për
kompenzimin e
shërbimeve të
barnatoreve = 33
milion denarë në
muaj
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Buxheti vjetor për barna me recetë në
kuadër të Fondit, periudha e viteve
2010 – 2018
Buxheti për barnat me recetë (të shprehur në miliard denarë)
Viti 2018
Viti 2017
Viti 2016
Viti 2015
Viti 2014
Viti 2013
Viti 2012
Viti 2011
Viti 2010
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Buxheti për barna
• Buxheti për barnat me recetë nga kujdesi shëndetësor parësor
për vitin 2017 ishte 2,75 miliard denarë (44,7 milion euro) me
realizim prej 23,1 milion receta për 70% nga gjithsej 1,8 milion
të siguruar.
• Në vitin 2018 ky buxhet u rrit për 100 milion denarë
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Kuotat VS nr. i barnatoreve
Vlera mujore e kuotave
(denarë)

Vlera mesatare e
kutave (denarë)

Viti

Nr. i barnatoreve

2013

735

182,827,000

248,744

01.10.2013

721

177,989,000

246,864

01.10.2014

717

172,428,000

240,485

2015

751

174,309,000

232,103

01.10.2015

775

180,846,000

233,350

2016

776

174,292,000

224,603

01.09.2016

776

194,896,000

251,155

2017

780

194,792,000

249,733

Rreth 85% nga numri i përgjithshmen i barnatoreve të RM-së, kanë
marrëveshje aktive me FSSHM (numri i barnatoreve është i ndryshueshëm)
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Harmonizimi i kuotave të
barnatoreve
• Barnatoret kanë mundësi t’a tejkalojnë
kuotën mujore më së shumti deri 10% , në
pesë muajt e parë të gjysmëvitit
• Harmonizimi i kuotave kryhet dy herë në vit,
në muajin Mars dhe Shtator
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Konsumi i barnave me recetë nëpër
barnatore
Viti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Numri i
recetave të
realizuara
(milion den.)

10.29

14.97

15.28

16.33

17.49

17.82

19.39

21.13

22.27

23,09

45%

2%

7%

7%

2%

9%

9%

5%

1,829

1,778

1,902

1,993

2,124

2,263

2,425

39%

-3%

7%

5%

7%

7%

7%

Dallimi nga viti
/
i kaluar (%)
Vlera totale e
faturuar nga
barnatoret
(miliard den.)
Dallimi nga viti
/
i kaluar (%)

1,319

2,626

8%

Shënim: Efekti nga çmimet referente të barnave- në vitin 2010 është implementuar
metodologji e re e çmimeve referente të barnave

4%

2,786

6%
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Kuotat e barnatoreve VS
kompenzimet e barnatoreve
Barnatore

Kuota mujore

Barnatore 1
Barnatore 2
Barnatore 3
Barnatore 4
Barnatore 5
Barnatore 6

95,000
95,000
208,000
202,000
532,000
530,000

Nr. mesatar i
Kompenzimi mesatar
recetave në muaj në muaj (den.)
1,680
22,090
506
10,312
1,449
26,780
2,570
38,413
6,194
93,401
3,840
69,590

Barna me çmime
referente

Kompenzimi i
barnatoreve sipas
recetave

Nr. i recetave për
vlerën e njejtë të
kuotave - 3000 denarë

20 denarë

12 denarë

150

3000 denarë

100 denarë

1

Kompenzimi i
përgjithshëm i
barnatoreve
1800.00 den.
100.00 den.
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Realizimi mesatar i kuotave, pesë muajve të
fundit
(Tetor 2017 – Shkurt* 2018)

Tetor
2017

Nëntor
2017

Dhjetor
2017

103%

103%

104%

Tejkalimi i
Janar Shkurt* 2018
kuotës për 5
2018 (projektim)
muaj
102%

103%

15%

Projektim i
kuotës Mars
2018
85%
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Faktorët për rritjen e realizueshmërisë së
kuotave të barnatoreve
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveli i ndotur i ajrit
Sezona e gripit dhe ftohjes
Sëmundjet kronike
Numri dhe shpërndarrja e barnatoreve
Shprehija e mjekëve për përshkrimin e barnave
Struktura dhe nevojat e banorëve
Përshkrimi, dhënija dhe shfrytëzimi joadekuat i barnave
Shprehija e grumbullimit të barnave rezervë nëpër
amvisëri
• Mundësitë e keqpërdorimit të sistemit
• Të tjera
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Shembull i përshkrimeve
joadekuate të barnave
• Për një bar më të shtrenjtë të vitit 2017 nga barnatore
të ndryshme të të njejtit qytet, kanë faturuar 23 receta
për të njejtin pacient
• Sasia mesatare e terapisë me atë bar, është rreth 8
pako në vit
• Recetat janë përshkruar paralelisht në të njejtën ISHP,
nga mjeku amë i pacientit dhe zëvendësi i tij
• Kontrollat e Fondit vazhdojnë të zbatohet, në të
njejtën kohë merren edhe masat adekuade

13

Propozim Masat për siguruar barna me
recetë në mënyrë më efikase
Masa urgjente:
Rritja e kuotës në muajin Mars në vlerë
prej 15 milion denarë, të cilat do të
shpërndahen në mënyrë lineare nëpër
barnatoret.
14

Masa afatshkurte
 Injekcion financiar buxhetit të përgjithshëm që
dedikohet për barnat për vitin 2018, në vlerë prej 100
milion denarë në vit
 Revidimi i Rregullores dhe metodologjisë për
shpërndarrjen e mjeteve financiare – kuotave dhe
kompenzimeve të barnatoreve
 Ndryshimin e muajit/terminit për të harmonizuar
kuotat në periudhë (muaj) më të përshtatshme të vitit
 Mënyrë të re më të drejtë dhe më efikase për
shperndarrjen e mjeteve nëpër barnatore
 Sistem më efikas për kompenzet e barnatoreve
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Masat afatgjate
Rrishikimi i mundësive për futjen e
sistemit elektronik të integruar dhe efikas
përmes kyçjes së të gjitha institucioneve,
institucioneve shëndetësore dhe të
punësuarve mjekësor nga sistemi ynë,
respektivisht futjen e regjistrit elektronik
shëndetësor për çdo pacient (EHRelectronic health record).
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Ju faleminderit për vëmenden
Tuaj!
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