
 

Rrugë e gjatë për Shqipërinë për të arritur standardet e kujdesit 
shëndetësor të Evropës Perëndimore. 
 
(Bruksel, 15 Maj 2012) 
 
Shqipëria e mbyll me një renditje të ulët për vitin 2012 në Euro Health Consumer Index (EHCI) 
prezantuar sot në Parlamentin Evropian në Bruksel. Krahasimi i dha Holladës 872 pikë nga 
1000 pikë të mundshme, ndjekur nga Danimarka (me 822pikë), Islanda (me 799), Luksemburgu 
(791), dhe Belgjika (783), Shqipëria arriti 535 pikë, duke u renditur e 29-ta nga 34 vende 
pjesëmarrëse. EHCI është publikuar që prej 2005 nga Health Consummer Powerhouse (HCP). 
 
Cilat janë sfidat madhore për kujdesin shëndetësor në Shqipëri? 
 
- Për të qene të drejtë, Shqipëria nuk mund të krahasohet me vendet anëtare më të pasura të BE, 
thotë Dr. Arne Bjornberg, HCP COO dhe kryetar i ekipit të EHCI. Vendet fqinje si Kroacia (663 pikë), 
Republika e Maqedonisë (546) ose Serbia (457) janë më të krahasueshme me të dhe tregojnë se 
Shqipëria ka bërë njëfarë progresi, veçanërisht po të marrim parasysh kufizimet e saj financiare, por 
ka ende shumë punë për t’u ngjitur më lart! 
 
- Shërbime baze, si vaksinimi i fëmijëve, duket se funksionojnë mirë. Shqipëria ofron akses të shpejtë 
për kujdesin shëndetësor. Statistikat janë të fragmentuara, duke treguar se për burimet shumë të 
vogla shpenzuar për kujdesin shëndetësor, performanca mund të jetë jo e mirë. Por mbi të gjitha, 
shumica e shërbimeve kanë vend për tu përmirësuar. 
 
Përmirësime të përgjithshme – me shenjat paralajmëruese 
EHCI reflekton një përmirësim të vazhdueshëm të kujdesit shëndetësor Evropian, me rezultate dhe 
kushte të përgjithshme më të mira. Sinjalet alarmante përsa i përket impaktit të rënies ekonomike 
duket paksa i ekzagjeruar. Për dekada është folur për shkurtime të buxhetit në kujdesin shëndetësor 
dhe humbje të cilësisë kur në realitet zhvillimi i kundërt ka qenë më korrekt. Por indeksi vë treguesin 
në tre fusha me një rëndësi të veçantë lidhur me lindjen e krizës; 
 
- Tendencat për një kohë pritjeje më të gjatë për ndërhyrjet kirurgjikale të shtrenjta midis vendeve më 
shumë të prekura nga kriza 
 
- Rritje e pagesave informale (në xhep) për një sërë trajtimesh 
 
- Mungese e përmirësimit dhe biles konfuzion në aksesin e llojeve të reja të medikamenteve. 
 
Pavarësisht ekonomisë Evropa ngelet një territor i infeksioneve spitalore. Për çdo sekondë midis 34 
vendeve të matura EHCI sinjalizon alarmin e kuq për rrezik infeksioni. 
 
- Iniciativa e BE për të luftuar shitjet e antibiotikeve pa recetë do ta ulte ndjeshëm këtë shifër, 
deklaron Z. Johan Hjertqvist, themeluesi dhe Presidenti i HCP kjo do të thotë shumë për Sigurinë e 
Pacientit dhe shumë veprimtarive të tjera në të cilat është përfshirë BE! 
 



+ 
 
Rreth indeksit 
EHCI është kthyer në një standard matës për kujdesin shëndetësor Evropian. Edicioni i 2012 rendit 
34 sisteme kombëtare Evropiane të kujdesit shëndetësor,  përmes 42 indikatorëve, që mbulojnë 5 
fusha të cilat janë kyçe për shëndetin e konsumatorëve: Të drejtat dhe Informimi i pacientëve, Koha e 
pritjes për trajtim, Rezultatet, Parandalimi/shtrirja dhe arritja e shërbimeve të ofruara dhe 
Medikamentet. Indeksi është përpiluar prej një kombinimit të statistikave publike, sondazheve të 
pacientëve dhe kërkimeve të pavarura kryer nga themeluesi, bazuar në mendimin Suedez të Euro 
Consumer Poëerhouse. 
 
EHCI 2012 u mbështet nga grante të pakufizuara financiare nga EIPIA (Federata Evropiane e 
Industrisë Farmaceutike) Pfizer Inc, Novartis SA dhe Medicover SA. 
 
Për më shumë informacion dhe për raportin shpjegues: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Për EHCI, kontaktoni Dr. Arne Bjornberg, arne.bjornberg@healthpoëerhouse.com, 
+46 705 84 84 51. 
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