
Sherbimet qe ofrohen nga QKUM 

 

Qendra Kombetare e Urgjencës Mjekësore është Institucioni përgjegjës për funksionimin e 

shërbimit të urgjencës mjekësore nepërmjet planifikimit, drejtimit, pjesëmarrjes dhe 

bashkërendimit të të gjithë aseteve ekzistuese, në një sistem mbarështetëror të unifikuar dhe ka 

për qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës nëpërmjet rregullimit ligjor të shërbimit të 

urgjencës mjekësor 

Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore ka këto përgjegjesi:  

1. Siguron trajnim të vazhdueshëm për personelin shëndetësor dhe jo shëndetësor, përfshirë këtu 

dhe trajnimin klinik dhe programe të trajnimit të vazhdueshem.  

2. Bashkërendon veprimtarinë me personelin, organizon punën e strukturave dhe përdorimin e 

pajisjeve nëpërmjet një sistemi komunikimi qendror, me qëllim: -shfrytëzimin e përzgjedhjes së 

kryer nëpermjet sistemit telefonik të urgjencës mjekësore, per të identifikuar alternativën me të 

përshtatshme të urgjencës. -Sigurimin e kontakteve me publikun e gjerë nëpërmjet një numri 

telefonik të vetëm, duke synuar integrimin e sistemit për përdorimin e numrit telefonik unik 127 

dhe evropian 112 të urgjencës. - Sigurimin e kontakteve të drejtpërdrejta me personelin, 

strukturat dhe pajisjet e këtij sistemi, si dhe me sistemet e tjera me të cilat operon urgjenca 

mjekësore5 - Përfshirjen e një numri të përshtatshëm të autoambulancave dhe mjeteve të tjera të 

transportit për të plotësuar nevojat specifike të shërbimit të sistemit, sipas zonave, duke siguruar 

që : -autoambulancat dhe mjetet e tjera të plotësojnë kriteret lidhur me vendndodhjen, pajisjen me 

mjete pune, paisje, materiale si dhe elemente të tjera të domosdoshme për urgjencën mjekësore , 

të përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nenligjore të dala në zbatim te tij. - Drejtuesit e mjetit dhe 

personeli tjetër që përfshihet në mjetin transportues kanë trajnimin e përshtatshëm dhe përvojën e 

kërkuar.  

3- Mundëson sipas nevojave, transferimin e pacientëve në institucione që ofrojnë ndjekje 

shëndetësore dhe rehabilitim, kur është e nevojshme të arrihet rikuperimi maksimal për pacientët.  

4- Këshillon përdorimin efektiv të personelit te duhur, pajisjeve dhe aparaturave në cdo njësi që 

ofron shërbim të urgjencës mjekësore.  

5- Siguron shërbimin e urgjences mjekesore për të gjithë personat në shërbimin paraspitalor. 

 6- Certifikon personelin ndihmës, personelin mjekë dhe infermierë të urgjencës mjekësore për 

dhënien e ndihmës së parë dhe procedurat perkatëse, sipas programeve të miratuara.  

7- Organizon një sistem të standardizuar për mbledhjen e të dhënave të pacientit që mbulon të 

gjitha hallkat e sistemit të shërbimit të urgjencës mjekësore.  



8- Organizon në zonën që sistemi mbulon me shërbim, programe të informimit dhe edukimit të 

publikut në menyrë që ai të dijë të vlerësoje mënyrën e marrjes së shërbimit të urgjencës 

mjekësore. 

 9- Organizon shërbimin e urgjencës mjekësore, gjatë katastrofave dhe situatave të dëmtimeve në 

masë, duke qenë i aftë të ofrojë shërbim në zona të caktuara, sipas modelit organizativ.  

10- Ushtron kontrollin e brendshëm të strukturave te shërbimit të urgjencës mjekësore.  

11- Mban regjistrin kombëtar të urgjencës mjekësore në Shqipëri, sipas formatit dhe 

përcaktimeve të bëra me vendim të Këshillit të Ministrave.  

12- Përgatit raportin vjetor për ecurinë e punës se shërbimit të urgjencës mjekësore, i cili i 

paraqitet ministrit përgjegjes për shëndetësinë. 


