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FORMATI I PROPOZIMEVE PËR NDRYSHIME NË LISTËN E BARNAVE TË 

RIMBURSUARA 

 

 

Propozimet për ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara mund të jenë të dy kategorive: 

A. Ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara për sëmundje, trajtimi i të cilave është i 

rimbursuar. 

B. Ndryshime në Listën e Barnave të Rimbursuara për sëmundje, trajtimi i të cilave 

rimbursohet pjesërisht ose nuk rimbursohet. 

Ndryshimet në Listën e Barnave të Rimbursuara për sëmundje, trajtimi i të cilave është i 

rimbursuar, mund të konsistojë në: 

1. Ndryshime të kritereve të Listës së Barnave që Rimbursohen.   

2. Ndryshime të formëdozave (fuqisë dhe formës farmaceutike) të një bari të Listës së 

Barnave që Rimbursohen. 

3. Ndryshime të dozave apo protokolleve të përdorimit të një bari të Listës së Barnave që 

Rimbursohen. 

4. Shtimi i një alternative tjetër brenda grupit Kimiko-farmakologjik ose terapeutik. 

 

Alternativa brenda grupit Kimiko-farmakologjik. Ky term nënkupton një bar që nuk është në 

Listën e Barnave që Rimbursohen, që nga struktura kimike dhe/ose vetitë farmakologjike ngjason 

dhe ka të njëjtin indikacion me një bar të Listës së Barnave që Rimbursohen. Për shembull, bari 

Lisinopril është alternativë e barit Captopril dhe Enalapril. 

Alternativë brenda grupit terapeutik. Ky term nënkupton një bar, që nuk është në Listën e 

Barnave që Rimbursohen dhe përdoret për të njëjtin indikacion që përdoret edhe një bar i Listës së 

Barnave që Rimbursohen. 

Për shembull: bari Chlorphenamine është alternativë e barit Cetirizine (trajtimi i rinitit alergjik). 

Ndryshimet në Listën e Barnave që Rimbursohen për semundje trajtimi i te cilave rimbursohet 

pjesërisht ose nuk rimbursohet, mund të konsistojë në: 

1. Përdorimi i një bari të Listës së Barnave që Rimbursohen për indikacione që nuk lejohen 

nga kriteret e Listës së Barnave që Rimbursohen. Për shembull, përdorimi i barit 

Propanolol në parandalimin e atakut të migrenës.  

 

2. Përfshirja e një bari në Listën e Barnave që Rimbursohen për trajtimin specifik të 

sëmundjes. Për shembull, futja në Listën e Barnave që Rimbursohen e barit Memantine për 

trajtimin e sëmundjes Alzheimer. 

Për këtë qëllim propozimi duhet të klasifikohet në një nga klasat e mësipërme, d.m.th:  

A1, A2, A3,A4, Bl ose B2.  
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Për propozimet e klasës Al, A2, A3 duhet:  

• Evidenca përkatëse shkencore (për shëmbull, fotokopje të artikujve të literaturës aktuale, 

shqiptare ose botërore, konkluzione të forumeve shkencore vendase apo çdo e dhënë tjetër mbi të 

cilat mbështetet propozimi).  

Për propozimet e klasës A4 duhen:  

• Të dhëna lidhur me efikasitetin e barit të propozuar, krahasuar me efikasitetin e barnave ekzistues 

në Listen e Barnave të Rimbursuara (për shëmbull, fotokopje të artikujve të literaturës aktuale, 

shqiptare ose konkluzione të forumeve shkencore vendase apo çdo e dhënë tjetër).  

• Të dhëna mbi profilin e efekteve anësore të barit të propozuar, i krahasuar me atë të barnave 

ekzistuese në Listën e Barnave të Rimbursuara (për shëmbull, fotokopje të artikujve të literaturës 

aktuale, shqiptare ose konkluzione të forumeve shkencore vendase apo çdo e dhënë tjetër).  

• Krahasimi i kostove të mjekimit me barin e propozuar dhe barnat ekzistuese në Listën e Barnave 

të Rimbursuara.  

Për propozimet e klasës Bl dhe B2 duhen:  

• Frekuenca/incidenca e sëmundjes mundësisht në vendin tonë.  

• Roli dhe specifikat terapeutike të barit që propozohet në trajtimin e sëmundjes.  

• Të dhëna lidhur me formdozën, rrugën e administrimit, dozën ditore, kriteret e fillimit ose të 

mbarimit të mjekimit. 

• Kriteret që tregojnë realizimin e efektit të pritur.  

• Të dhëna mbi profilin e efekteve anësore të barit të propozuar.  

• Kosto e mjekimit  

Të gjitha propozimet e dërguara nga:  

• Shoqatat e mjekëve,  

• Shoqatat e farmacistëve,  

• Firmave farmaceutike prodhuese,  

• Përfaqësitë e firmave prodhuese,  

• Shërbimi shëndetësor parësor,  

• Klinikat e QSU “Nënë Tereza”. 

• Komisioni i Nomenklaturës së Barnave  

• Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore  
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Duhet të jetë sipas formatit të mësipërm, të nënshkruara nga autori/ët, të mbyllura në zarf dhe në 

adresën e cituar në njoftim. 

Ato dërgohen nëpermjet shërbimit postar, pranë FSDKSH dhe protokollohen.  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondi dhe shoqatat e pacientëve me status, nuk 

janë të detyruara të paraqesin propozimet sipas formatit të mësipërm.  

 

 


