
VENDIM 
Nr. 308, datë 21.5.2014 

 
PËR MIRATIMIN E PAKETAVE TË SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE QË DO TË 

FINANCOHEN NGA FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT 
SHËNDETËSOR NË SHËRBIMIN SPITALOR 

 

(I ndryshuar me vendimin nr. 373, datë 26.4.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa 

ndryshime në vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, ‘Për miratimin e 

paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor’”; 

I shtuar me vendimin nr. 815, datë 29.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa në 

vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, ‘Për miratimin e paketave të 

shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 

Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor’, të ndryshuar”; 

I ndryshuar me vendimin nr. 5, datë 9.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për një ndryshim 

në vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, ‘Për miratimin e paketave të 

shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të 

Kujdesit Shëndetësor në shërbimin spitalor’, të ndryshuar”). 

 

I përditësuar 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 10, të ligjit nr. 10383, datë 

24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

1. Miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore dhe çmimet përkatëse që do të 

financohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, si më poshtë 

vijon:  

a) Paketa e shërbimit të dializës, sipas shtojcës nr. 1, bashkëlidhur këtij vendimi;  

b) Paketa e shërbimeve të kardiologjisë, sipas shtojcës nr. 2, bashkëlidhur këtij vendimi;  

c) Paketa e shërbimeve të kardiokirurgjisë, sipas shtojcës nr. 3, bashkëlidhur këtij vendimi;  

ç) Paketa e shërbimit të transplantit të veshkës, sipas shtojcës nr. 4, bashkëlidhur këtij 

vendimi;  

d) Paketa e shërbimit të implantit koklear, sipas shtojcës nr. 5, bashkëlidhur këtij vendimi; 

dh) Paketa e trajtimit të kataraktës, sipas shtojcës 6, bashkëlidhur këtij vendimi;
1
  

e) Paketa e shërbimit të radioterapisë (me akselerator linear), sipas shtojcës 7, bashkëlidhur 

këtij vendimi.
2
  

                                                 
1
 Shkronja “dh”, në pikën 1 është shtuar në zbatim të vendimit  nr. 815, datë 29.12.2017, të Këshillit të 

Ministrave, të botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 236, datë 4 Janar 2018; 
2
 Shkronja “e”, në pikën 1 është shtuar në zbatim të vendimit nr. 815, datë 29.12.2017, të Këshillit të 

Ministrave, të botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 236, datë 4 Janar 2018; 

 



2. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor financon paketat e mësipërme në 

institucione shëndetësore publike, në përputhje me kapacitetet e tyre për ofrimin e 

shërbimeve të paketave. Për rastet që janë përtej kapaciteteve mjekësore të institucioneve 

shëndetësore publike, Fondi lidh kontrata dhe financon shërbimet e paketave në institucione 

shëndetësore private.  

3. Kontraktimi me institucionet publike dhe private për financimin e shërbimeve shëndetësore 

të paketave të mësipërme bëhet në përputhje me legjislacionin e sigurimit të detyrueshëm të 

kujdesit shëndetësor.  

4. Çmimi i paketave të shërbimeve shëndetësore financohet nga Fondi në masë të njëjtë, si në 

institucionet shëndetësore publike, ashtu dhe në ato private. Personat e siguruar që përfitojnë 

nga këto paketa janë të përjashtuar nga bashkëpagesa.  

5. Paketat e shërbimeve zbatohen në bazë të protokolleve të miratuara nga Ministria e 

Shëndetësisë.
3
  

6. Fondi administron Regjistrin Kombëtar të Paketave të shërbimeve shëndetësore. Rregullat, 

kriteret dhe mënyra e organizimit të Regjistrit Kombëtar të Paketave, të financuara nga 

Fondi, hartohen nga ky i fundit dhe miratohen nga Këshilli Administrativ i tij.
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7. Fondi ngre strukturat për auditimin dhe monitorimin e ofrimit të paketave të shërbimeve 

nga institucionet shëndetësore publike dhe private të kontraktuara.  

8. Çmimet e paketave të shërbimeve shëndetësore rishikohen çdo vit nga një komision i 

rishikimit të çmimeve të paketave, i cili caktohet nga Këshilli Administrativ i Fondit, me 

pjesëmarrës nga shërbimet shëndetësore publike
5
, përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë 

dhe të Fondit. Ndryshimi i çmimeve bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave. 

9. Për të gjitha institucionet shëndetësore publike, përdorimi i marzhit të fitimit, i përcaktuar 

sipas shtojcave përkatëse, do të bëhet me vendim të posaçëm të Këshillit Administrativ të 

Fondit.
6
 

10. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga buxheti i 

miratuar i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për programin e 

financimit spitalor.  

11. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  

 

KRYEMINISTRI  

Edi Rama 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Pika 5, është ndryshuar në zbatim të pikës 2, të vendimit nr. 373, datë 26.4.2017, të Këshillit të Ministrave, të 

botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 100, datë 9 maj 2017; 
4
 Pika 6, është ndryshuar në zbatim të pikës 2, të vendimit nr. 373, datë 26.4.2017, të Këshillit të Ministrave, të 

botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 100, datë 9 maj 2017; 
5
 Fjalët e pikës 8, zëvendësuar në zbatim të pikës 3, të vendimit nr. 373, datë 26.4.2017, të Këshillit të 

Ministrave, të botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 100, datë 9 maj 2017; 
6
 Pika 9, është zëvendësuar në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 373, datë 26.4.2017, të Këshillit të Ministrave, 

të botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 100, datë 9 maj 2017; 



LISTA E PAKETAVE TË SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE QË DO TË FINANCOHEN NGA FONDI I SIGURIMIT TË 
DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

 

Shtojca nr. 17     
Paketa e shërbimit të 
dializës  kosto në lekë marzhi i fitimit në përqindje çmimi në 

lekë 
 

1. 

 
- 
- 

 
Seanca e dializës 
Në këtë paketë përfshihen: 
Ekzaminimet e nevojshme biokimike klinike dhe mikrobiologjike. 
Kryerja e procedurës. 

 

11,530.00 
 

5% 
 

12,106.00 

2. Kryerja e interventin për vendosjen e fistulës 10,127.00 8% 10,937.00 

3. 
- 

Kryerja e interventin për vendosjen e grafitit 
Në këtë paketë përfshihen interventi dhe grafti me përbërje të thjeshtë. 

62,187.00 8% 67,162.00 

 
Shtojca nr. 2 

Paketa e 
shërbimeve të 
kardiologjisë 

 kosto në lekë marzhi i fitimit në përqindje çmimi në 
lekë 

 

1. 
- 

 
Angiografi koronare 
Në këtë paketë përfshihen: procedura dhe një ditë qëndrimi në pavion 
(duke përfshirë edhe ekzaminimet). 

 

58,067.83 
 

8% 
 

62,713.26 

2. 
- 

Angioplastikë koronare (PTCA + stent) 
Në këtë paketë përfshihen: procedura, një ditë qëndrimi në terapinë intensive si 
dhe një ditë qëndrimi në pavion (duke përfshirë edhe ekzaminimet). 

137,415.00 8% 148,408.01 

3. 
- 

Angiografi koronare + Angioplastikë koronare (PTCA + stent) 
Në këtë paketë përfshihen procedura: një ditë qendrimi në terapinë intensive si 
dhe një ditë qëndrimi në pavion (duke përfshirë edhe ekzaminimet). 

147,346.00 8% 159,133.68 

4. 
- 

Pacemaker definitiv 
Në këtë paketë përfshihen procedura, një ditë qëndrimi në terapinë intensive si 
dhe një ditë qëndrimi në pavion (duke përfshirë edhe ekzaminimet). 

138,404.53 8% 149,476.89 

4/1 Procedura e vendosjes së aparatit 61,229.53 8% 66,127.89 

4/2 Vlera e pacemakerit 73.500 lekë.   73,500.00 
 

 
Shtojca nr. 3 

    
Paketa e 
shërbimeve të 
kardiokirurgjisë: 

 kosto në lekë marzhi i fitimit në përqindje çmimi në 

lekë 

1. By-Pass aorto koronar 521,735.74 8%  563,474.60 

1/1 By-Pass+plastike e valvules  603,362.74 8%  651,631.76 

1/2 By-Pass+zevendesim me valvul mekanike  595,392.24 8%  643,023.62 

1/3  

1/4 
 

 

- 

 
By-Pass+zevendesim me valvul biologjike 
 
By-Pass+zevendesim me valvul mekanike: 1 valvul aortale+1 valvul 
mitrale 
 

Në këto paketa përfshihen një ditë qëndrimi pre operator, ndërhyrja, dy 

ditë qëndrimi në terapinë intensive si dhe pesë ditë qëndrimi në pavion 

(duke perfshirë edhe ekzaminimet). 

614,445.26  

712,530.24 

8%  

8% 

 663,600.88        

769,532.66 

2. Valvolar    

2/1 Mono valvular me proteze mekanike  593,845.99 8%  641,353.67 

2/2 Mono valvular me proteze biologjike              619,638.19 8%  669,209.25 

2/3 BI valvular me proteze mekanike 697,771.95 8%  753,593.71 

2/4 BI valvular me proteze biologjike 735,231.93 8%  794,050.48 

- Në këto paketa përfshihen një ditë qëndrimi pre operator, ndërhyrja, dy 
ditë qëndrimi në terapinë intensive si dhe pesë ditë qëndrimi në pavion 
(duke përfshirë edhe ekzaminimet). 

   

3. Congenital 
Në këtë paketë përfshihen një ditë qëndrimi pre operator, ndërhyrja, dy 
ditë qëndrimi në terapinë intensive në shërbimin e Kardiokirurgjisë, dy 
ditë qëndrimi në terapinë intensive në shërbimin e Pediatrisë si dhe pesë ditë 
qëndrimi në pavion (duke përfshirë edhe ekzaminimet). 

 397,002.75 8% 428,762.97 
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 Shtojcat 1, 2, 3, 4, 5, zëvendësuar në zbatim të pikës 1, të vendimit nr. 373, datë 26.4.2017, të Këshillit të 

Ministrave, të botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 100, datë 9 maj 2017. 



Shtojca nr. 4 
Paketa e shërbimit të 
transplantit të veshkës 
(me dhurues të gjallë) 

 kosto në lekë marzhi i fitimit në përqindje çmimi në 

lekë 

 Paketa e shërbimit të transplantit të veshkës është 1,109,719 lekë me    
1. marzh fitimi 8 % 1,198,496 lekë. 

Në këtë paketë përfshihen: 
1,109,719.00 8% 1,198,496.00 

- Ekzaminimet para transplantit për marrësin e dhuruesin: 
- klinikë biokimike; 
- imunologjike; 
- markuesit tumoralë; 
- imazheri virologjike; 

   

- Konsultat;    
- operacioni dhe ndjekja;    
- ekzaminimet pas transplantit për marrësin e dhuruesin;    
- terapia e induksionit;    
- imunosupresoret (dozimi në gjak).    
1/1 Terapia e flakjes akute 459,553.00 8% 496,317.00 

 
Shtojca nr. 5 

 

Paketa e shërbimit të 
implantit koklear:  kosto në lekë marzhi i fitimit në përqindje çmimi në 

lekë 

- 

- 
 

- 

 

 

- 

 

interventi kirurgjikal  
 

aparati 
 

totali  

Në këtë paketë përfshihen: ndërhyrja dhe aparatura e implantit koklear 

sipas standardeve të BE-së 
Fondi të bëjë rakordimet me spitalet publike për zbritjen e pjesës së 
kostove që paguhen në kontratat koncensionare 

 

192,425.00 
 

8% 207,819.00 

2,704,600.00 

2,912,419.00 

 

Shtojca nr. 68 

 Kostoja 2017 Njësia  Marzhi i fitimit Çmimi i 
paketës 

Paketa e trajtimit të kataraktës 20,157 lekë për paketë 8% 21,770 
Në këtë paketë përfshihen:     

Kryerja e interventit     

 
Shtojca nr. 79 

Paketa e shërbimeve të radioterapisë (me 
akselerator linear) 

Kostoja 2017 Njësia  Marzhi i fitimit Çmimi i 
paketës 

     

Paketa e trajtimit paliativ (1 - 10 seanca 
trajtimi) 

7,068 lekë për seancë 5% 7,421 

Në këtë paketë përfshihen: ekzaminimet dhe 

konsultat e nevojshme, si dhe seancat me 

akselerator linear. 

    

Paketa e trajtimit adjuvant/neoadjuvant (15 - 33 
seanca trajtimi) 

5,780 lekë për seancë 5% 6,069 

Në këtë paketë përfshihen ekzaminimet dhe 

konsultat e nevojshme, si dhe trajtimi me 

akselerator linear. 

    

Paketa e trajtimit radikal (15 - 35 seanca 
trajtimi) 

6,031 lekë për seancë 5% 6,333 

Në këtë paketë përfshihen ekzaminimet dhe 

konsultat e nevojshme, si dhe trajtimi me 

akselerator linear. 

    

Paketa e trajtimit me IMRT (15 - 39 seanca 
trajtimi) 

6,053 lekë për seancë 5% 6,356 

Në këtë paketë përfshihen ekzaminimet dhe 

konsultat e nevojshme, si dhe trajtimi me 

akselerator linear (IMRT). 

    

 

                                                 
8
 Shtojca nr. 6 është shtuar në zbatim të vendimit nr. 815, datë 29.12.2017, të Këshillit të Ministrave, të botuar 

në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 236, datë 4 Janar 2018. Shtojca nr. 6 është zëvendësuar në 

zbatim të vendimit nr. 5, datë 9.1.2018, të Këshillit të Ministrave, të botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Shqipërisë nr. 2, datë 12 Janar 2018; 
9
 Shtojca nr. 7 është shtuar në zbatim të vendimit nr. 815, datë 29.12.2017, të Këshillit të Ministrave, të botuar 

në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 236, datë 4 Janar 2018. Shtojca nr. 7 është zëvendësuar në 

zbatim të vendimit nr. 5, datë 9.1.2018, të Këshillit të Ministrave, të botuar në Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Shqipërisë nr. 2, datë 12 Janar 2018. 

 

 


















