
 
 

I nderuar ministër Filipçe, 
 
Në zgjedhjet parlamentare që janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020, qytetarët e              
Republikës së Maqedonisë së Veriut zgjedhën që të vazhdojmë ta dërgojmë shtetin            
përpara. Vota e qytetarëve për koalicionin që ka formuar Qeverinë e re me mandat              
prej vitit 2020 deri në vitin 2024 është investimi i tyre vetanak në kërkim të jetës më                 
të mirë për vete, për familjet dhe bashkësinë e tyre. Vota e secilit qytetar është votë                
për mbrojtje nga KOVID-19 dhe për menaxhim të suksesshëm me krizën           
ekonomike-shëndetësore, votë për ekonominë e re vendore, për vende të reja të            
punës të paguara mirë, për shtet të së drejtës, për mjedis jetësor të pastër dhe të                
shëndetshëm, për infrastrukturë funksionale, për lidhje efektive brenda vendit dhe          
me botën, për kulturë të fuqishme nacionale sipas modelit evropian dhe arsim që i              
përgatit gjeneratat e reja për të tashmen dhe një të ardhme më të mirë. 
 
Në kuptimin burimor të fjalës “ministër“ gjendet shërbimi, kujdesi dhe ndihma për            
qytetarët. Ju, si ministër, duhet ta kuptoni votën e qytetarit si drejtim i precizuar që               
vjen nga niveli më i lartë nga i cili nuk ka asnjë devijim. Duhet t’u shërbeni të gjithë                  
qytetarëve, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike, partiake, orientimit të tyre            
seksual, identitetit gjinor, racor, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes, përkatësisë në grupe           
të margjinalizuara, gjuhës, statusit social, shkollimit, religjionit, bindjet politike, bindjet          
tjera, aftësive të kufizuara, moshës, statusit familjar apo martesor, statusit pronësor,           
gjendjes shëndetësore, statusit personal dhe statusit shoqëror. Pres që për kryerjen           
e detyrave tuaja dhe në realizimin e Programit për punë të Qeverisë për vitet              
2020-2024, do të angazhoheni pa hezitim dhe me profesionalizëm. Kemi detyrim të            
shenjtë dhe thelbësor që agjendën për të cilën obligohemi para qytetarëve ta            
realizojmë duke investuar përpjekjet tona maksimale, përmes realizimit efektiv për          
arritje të rezultateve më të mira të mundshme. Kjo mënyrë nuk njeh kompromise,             
justifikime dhe përfshin ekspozim të vazhdueshëm para opinionit publik ku do t’i            
vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat për të ndjekur punën tonë.  
 
Ju jeni pjesë e Qeverisë e cila hapur e prezanton punën e saj dhe është e hapur për                  
secilin qytetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Unë, si Kryetar i Qeverisë do              
ta avancoj strukturën e kabinetit tim me qëllim që të jem Kryeministër më i hapur dhe                
të siguroj komunikim të dyanshëm me të gjithë qytetarët dhe bashkësitë të cilëve ju              
duhet ndihmë nga unë dhe shërbimet e mia, por edhe të kem mundësi që t’i pranoj                
dhe t’i kuptoj të gjitha idetë dhe iniciativat që vijnë nga opinioni publik.  
Ju obligoj edhe juve për komunikim të rregullt dhe të hapur me të gjithë qytetarët dhe                
palët e interesit në shoqëri duke avancuar kanalet për përgjegjshmëri,          
gjithëpërfshirje dhe pjesëmarrje. 
 
Puna e juaj çdo ditë do të ndiqet dhe matet. Nëse jeni të përkushtuar, të ndershëm                
dhe të përgjegjshëm do të keni rezultate të shkëlqyeshme dhe do të vazhdoni të              
punoni edhe më mirë për më shumë rezultate. Në të kundërtën, do të             
zëvendësoheni me kuadër tjetër i cili është i gatshëm të jep angazhim më të mirë               
dhe më të sinqertë se sa Ju. Vetëm kështu është e drejtë dhe e ndershme para                
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fjalës që ua kemi dhënë qytetarëve. Për atë, konkluzionet e para nga puna juaj do t’i                
sjell pas përfundimit të 100 ditëve të para të mandatit, gjegjësisht në përfundim të              
vitit 2020, pas të cilit janë të mundshme ndryshime të kuadrove. Analizën            
metodologjike të realizimit të detyrave dhe punës suaj të përgjithshme do ta bëjmë             
çdo fundvit. 
 
Duke ju nominuar juve për ministër në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së             
Veriut, isha i bindur se mund të llogaris në përgjegjësinë dhe përkushtimin tuaj të              
plotë në kryerjen e detyrave. Pikërisht për këtë, pres rezultate të menjëhershme.            
Qytetarët kanë pritje, ndërsa Ju jeni në pozicion që të bëni gjithçka që është e               
nevojshme që Qeveria të realizojë pritjet e qytetarëve. 
 
Kriza e shkaktuar nga Kovid-19 tregoi se sa është i rëndësishëm shëndeti public. Me              
qytetarët në qendrën e sistemit dhe përfshirjen e tërësishme të tyre do të vazhdojmë              
me investime në sistemin e shëndetësisë, si në infrastrukturë ashtu edhe në burimet             
njerëzore, pajisje  si dhe metoda dhe terapi më të avancuara. 
Pres që deri në vitin 2020 së bashku ta definojmë Strategjinë dhjetëvjeçare për             
ndarjen e investimeve në shëndetësisë për të cilën do të krijojmë mbështetjen e             
fuqishme të Kuvendit. Sistemit të shëndetësisë i duhet investim më i madh. 
 
Prandaj si ministër i shëndetësisë, nga Ju pres:   
 

● Të rritni pagat e punëtorëve shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve deri në          
10% çdo vit. Qëllimi ynë është që paga më e ulët e teknikëve dhe              
infermierëve shëndetësorë të arrijnë pagën mesatare në vend deri në vitin           
2024;. 

● Të trefishohet numri i specializimeve në zona të veçanta nga viti 2021; 
● Të siguroni përvojë pune me pagesë për çdo mjek të ri, si dhe kompensim              

financiar si nxitje; 
● Të siguroni një subvencion prej 12.000 denarëve në muaj për të gjithë            

mjekët e specializimit që banojnë jashtë Shkupit të cilët nuk e kanë zgjidhur             
çështjen e strehimit; 

● Të realizoni bashkëpunim strategjik me universitete spitalore me renome         
botërore për edukimin e mjekëve dhe infermiereve me principin e rotacionit; 

● Të zhvilloni model për ndryshime sistematike për mënyrën e pagesës së           
mbrojtjes shëndetësore primare në të cilën do të vlerësohet vëllimi dhe           
kualiteti i shërbimeve që mjekët amë i zbatojnë. Pres që të vendosen            
standarde për parandalim dhe ndjekje të situatave të caktuara dhe          
sëmundjeve, përshtatur me nivelin primar të kujdesit shëndetësor.        
Gjithashtu, me ndryshimet në mënyrën e pagesës, të inkurajoni investim në           
edukim, në burime teknike dhe materiale; 

● Të prezentoni sistem të edukimit të vazhdueshëm për infermierët; 
● Digjitalizimi është prioriteti lartë I kësaj Qeverie. Në bashkëpunim me kolegët           

e ministrive, detyrë e Juaj është qe të vendoset tërësisht shëndetësi           
elektronike, pa përdorimin e formave të dokumenteve nga letra. 
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● Duhet të sigurojmë forcimin e kapaciteteve të shëndetit publik (rajonalizimi)          
përmes lidhjes funksionale të të gjitha niveleve të kujdesit shëndetësor          
(primar, sekondar dhe tercial); 

● Përfshirja dhe transparenca në vendimmarrje është baza për besimin e          
qytetarëve në institucione. Pres që ju të përfshini plotësisht shoqatat e           
pacientëve në krijimin dhe monitorimin e politikave shëndetësore dhe         
cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Kjo do të forcojë rolin e pacientëve në            
komunikimin me publikun profesionist në miratimin e rregulloreve dhe         
zgjidhjeve ligjore për kujdesin shëndetësor; 

● Të siguroni efikasitet energjetik të tërësishëm në të gjitha shtëpitë          
shëndetësore dhe spitalet; 

● Të rinovoni rregullisht parkun e ndihmës së shpejt. Gjithashtu pres nga ju që             
të ristrukturoni sistemin e ndihmës së shpejtë në Shkup. Duhet të sigurojmë            
që ambulanca në territorin e qytetit të jetë në dispozicion të qytetarëve për             
maksimum 10 minuta në zonat urbane, dhe për maksimum 20 minuta në            
zonat rurale; 

● Të fillojë ndërtimi i një Qendre të re, moderne dhe funksionale Klinike            
Universitare në Shkup që do të sigurojë shërbime shëndetësore me cilësi të            
lartë për popullatën në të gjithë vendin; 
 

● Të vazhdoni me rindërtimin, zgjerimin dhe pajisjen (përfshirë stafin e          
nevojshëm) të spitaleve klinike në Tetovë, Manastir dhe Shtip. Në të njëjtën            
kohë, të analizoni nevojat dhe mundësitë për promovimin e tyre në klinika            
universitare; 

● Të vazhdoni me furnizim të pajisjes së domosdoshme mjekësore për          
modernizimin e enteve jashtë Shkupit edhe atë “Sh. Erazmo” – Ohër, Spitali            
i përgjithshëm – Strumicë dhe Qendra emergjente në Tetovë. 

● Ti përmrësoni kapacitetet për kurim dhe kujdes afatgjatë të të sëmurëve           
kronik, veçanërisht për personat e moshuar dhe të palëvizshëm në gjendje           
të rëndë,  

● Të parashihni masa dhe aktivitete për uljen e morbiditetit, paaftësimit dhe           
mortalitetit të parakohshëm të shkaktuar nga sëmundjet më të shpeshta          
kronike joinfektuese (sëmundjet kardio dhe cerebrovaskulare, sëmundjet       
malinje dhe sëmundja e sheqerit),  

● Të rritet qasja deri te skriningu mamografik, përmes furnizimit të          
mamografëve plotësues dhe mamografit celular në mënyrë që të         
përmirësohet norma e detektimit të kancerit në gji në fazën më të hershme             
të mundshme: 

● Shoqëri e barabartë për të gjitha do të thotë qasje në shërbimet            
shëndetësore për të gjithë, në vendet ku ata jetojnë. Prandaj, një nga            
përparësitë tuaja duhet të jetë që mjekët e kujdesit primar shëndetësor të            
jenë në gjendje të punojnë dhe të ofrojnë shërbime (kujdestari, urgjencë,           
vaksinim dhe patronazh) në vendet ku ka mungesë mjekësh, për të cilët do             
të paguhen më tepër; 
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● Të vendosni masa për të stimuluar mjekët e rinj për të punuar në zonat               
rurale; 

● Të zbatoni masat për sigurimin e shërbimeve gjinekologjike, si dhe           
mbrojtjen e shëndetit seksual dhe riprodhues në zonat rurale; 

● Të siguroni shërim falas në spitale (përjashtim nga participimi i disa           
kategorive shtesë të sigurimeve shëndetësore) përveç grupeve me nevoja të          
posaçme që janë të liruar nga pagesa deri më tani; 

● Të vendosni metoda të reja në secilën nga klinikat duke sjellë ekspertë të             
huaj për përmirësimin e njohurive të mjekëve tanë dhe për të ulur koston e              
trajtimit jashtë vendit; 

● Të zbatoni masa të cilat do të vazhdojnë të ulin trendin e morbiditetit dhe              
mortalitetit të nënave dhe foshnjave, Të vendosni shërbime telekomunikimi         
në mbulimin e veprimeve të caktuara në shëndetësi (kardiologji, radiologji,          
ndihmë emergjente mjekësore); 

● Të vazhdoni azhurnimin e listës pozitive të ilaçeve dhe të jepni terapi më             
cilësore dhe më moderne me ilaçe, në llogari të zëvendësimit të tretmaneve            
të vjetruar terapeutike; 

● Të zbatoni aktivitete tjera në përputhje me zotimet dhe Programin e           
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 2020 - 2024. 

Njëkohësisht si ministër i shëndetësisë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së            
Veriut, nga Ju pres: 
 

● Të jeni gardiani i parë i Kushtetutës dhe ligjeve dhe të siguroni që Ministria e               
Shëndetësisë të përmbush të gjitha detyrimet ligjore, që të gjithë bartësit e            
funksioneve publike dhe zyrtarët që punojnë nën juridiksionin tuaj të jenë           
njësoj të përgjegjshëm ndaj ligjit dhe Kushtetutës dhe se Kushtetuta dhe           
ligjet do të zbatohen njëjtë për të gjithë; 

● Të jeni shembull i qeverisjes së mirë dhe të siguroni që zyrtarët publik dhe              
zyrtarët që punojnë nën juridiksionin tuaj t'u përmbahen standardeve më të           
larta të qeverisjes së përgjegjshme dhe etike; 

● Të siguroni që Ministria e Shëndetësisë të përgjigjet në kohë, në mënyrë të             
drejtë, efikase dhe efektive të zgjidh çështjet dhe procedurat e qytetarëve           
dhe personave juridik, duke justifikuar dhe fituar besimin e qytetarëve dhe të            
opinionit publik; 

● Të vazhdoni zbatimin dhe përmirësimin e politikave të transparencës dhe          
llogaridhënies; 

● Të jeni të hapur dhe gjithëpërfshirës ndaj qytetarëve, publikut profesional,          
shoqërisë civile dhe opozitës në krijimin dhe zbatimin e politikave publike në            
mënyrë që të siguroni politika cilësore të bazuara në prova dhe konsensus të             
shoqërisë; 

● Të siguroni që burimet shtetërore të mos përdoren për qëllime partiake dhe            
zgjedhore dhe që zyrtarët administrativ dhe punonjësit e sektorit publik të           
mos jenë subjekt i ndikimit partiak; 
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● Të promovoni barazinë gjinore dhe përfaqësimin e drejtë dhe të keni           
parasysh karakterin multietnik të vendit. 

 

 

 

Bashkëpunoni me të gjithë punonjësit dhe përdorni të gjitha potencialet e           
administratës publike. Në të gjitha veprimet tuaja, të jeni shembull për ata me të cilët               
punoni dhe për qytetarët për të cilët punoni. Respektoni Kodin etik për anëtarët e              
Qeverisë dhe mbajtësit e funksioneve publike të emëruar nga Qeveria dhe           
promovoni vlerat etike. Në fund të mandatit tonë në vitin 2024, si rezultat i              
ndryshimeve pozitive që ne do të bëjmë, Maqedonia e Veriut të jetë vend ku              
qytetarët duan të jetojnë dhe të kontribuojnë në përmirësimin e saj të vazhdueshëm.             
Qytetarët e presin këtë nga ne. 
 
Ju uroj fat, shëndet dhe mandat të suksesshëm. 

 
 

 
Sinqerisht i juaji, 

Zoran ZAEV 
 
 
 

 
 

Ministër i shëndetsisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut 
Venko FILIPÇE 
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