Platformë për riorganizimin e Këshillit Rajonal të Urdhrit të
Farmacistëve të Tiranës
Tirana është rajoni më i madh i Shqipërisë dhe për karakteristikat e saj dhe të tregut
farmaceutik që përfaqëson, në rang kombëtar, ka në anëtarësinë e saj 1.316
farmacistë nga të cilët:






722 Drejtues teknikë në farmaci
132 Drejtues teknikë në import, shpërndarje, prodhues
420 Farmacistë të punësuar në sektorin privat
35 Farmacistë në sektorin shtetëror
9 Farmacistë në përfaqësi farmaceutike

Shihet qartë se mbi 50% e farmacistëve që punojnë në Shqipëri ushtrojnë profesionin e
tyre ne rajonin e Tiranës.
Një numër i tillë profesionistësh në sektor të çon në një përgjegjësi organizative, morale
dhe financiare. Farmacistët e rajonit të Tiranës janë kontribuesit më të mëdhenj në
financat e UFSH-së.
Por, çfarë marrin në këmbim për momentin?





Kurse edukimi në vazhdim të rralla, në orare të papërshtatshme dhe ato me
pagesë, pasi UFSH duhet me të drejtë të mendojë dhe për pjesën tjetër të
Shqipërisë.
Shërbim të centralizuar dhe të vonuar në kryerjen e praktikave të tyre
administrative për përmbushjen e detyrimeve ligjore (certifikimi)
Mos përfaqësim të denjë proporcional me anëtarësinë në Këshillin Kombëtar të
UFSH-së, ku 1.316 farmacistë janë të përfaqësuar vetëm me një votë, njësoj si
rajonet që kanë një numër shumë më të vogël farmacish.

PLATFORMA
Tirana ka nevojë për një ri-organizim në nivel organizativ, administrativ dhe
financiar.
Është ndoshta e vonuar, por është momenti që rajoni i Tiranës të nxjerrë në pah
potencialitetin e profesionistëve të saj.
Për këtë qëllim, rajoni i Tiranës duhet të funksionojë në mënyrë të pavarur nga
UFSH, duke e lehtësuar këtë të fundit nga përgjegjësi dhe detyra që mund t’i bëjë në
mënyrë perfekte në autonomi rajoni i Tiranës si:
1. Licencimin e farmacistëve të rajonit të Tiranës.
2. Kryerjen e kurseve të edukimit në vazhdim falas për anëtarësinë e saj.
3. Sensibilizimin e pacientëve dhe koordinimin të fushatave me institucionet
përkatëse si MSH/DRSKSH/ARSH etj.
4. Këqyrjen e praktikës profesionale.
5. Ndarjen e pjesëmarrësve të zgjedhur me administratën e KRUFT.
6. Futjen e konceptit te vullnetarizmit të anëtarësisë në ofrimin e shërbimit pranë
organizmave të KRUFT (studentët e sapodiplomuar, praktikantët etj.)
7. Pjesëmarrës në edukimin e publikut dhe përkrahës i të gjitha nismave që janë
në dobi të shëndetit të popullatës.
8. Transparencë financiare me anëtarësinë dhe publikun, për të ardhurat dhe
shpenzimet e tyre
9. Mbrojtja e figurës së Farmacistit nëpërmjet forcimit të Komisionit të Gjykimit
Disiplinor.

Kryerjen e këtyre detyrave, të cilat për ne janë një mision që farmacistët e Tiranës na
besojnë, duhet ta bëjmë në mirëkuptim të plotë me anëtarësinë, me transparencë dhe
sinqeritet. Mënyra si ne do të përdorim fondet dhe për cilësinë ë shërbimit që duhet te
ofrojmë.
Por është e pamundur që sa më lart u tha, të ofrohet nëse Rajoni i Tiranës nuk
funksionon në mënyrë autonome nga UFSH, të cilit nuk i hiqet asgjë nga roli që ka, por
përkundrazi i jepen të drejta dhe kompetenca kontrolli dhe monitorimi që ndoshta sot
nuk i ka.
Përmbushja e detyrimeve të mësipërme nuk mund të ndahet kurrsesi nga përfaqësimi i
farmacistëve në rang kombëtar. Farmacistët e Tiranës duhet të përfaqësohen
denjësisht në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në bazë të parimit të proporcionalitetit
sipas anëtarësisë, pasi janë më shumë së 50% e farmacistëve të Shqipërisë.
Si përfundim, në thelb kërkohet:
1. Riorganizimi i Rajonit të Tiranës
a. Autonomi Administrative
b. Autonomi Financiare.
2. Ndryshime në statut për të pasqyruar sa më sipër
3. Hartimi i një drafti të ri të statutit, i cili duhet t’u shpërndahet të gjithë
farmacistëve, në mënyrë që të mundësohet shprehja e opinionit të tyre.

Detyrimi moral që ne, si të zgjedhur kemi ndaj farmacistëve, na imponon një përfaqësim
dinjitoz të Këshillit Rajonal të Farmacistëve të Tiranës dhe nga unë si e zgjedhura Juaj.
Kjo është përgjigja që ne do të marrim nesër, jashtë kompromisit në dëm të interesave
të farmacistëve dhe punë dhe vetëm punë për interesat TUAJA, kjo në bazë të
kontributit të tyre, në rolin që ata me votë na kanë mësuar.
Bazuar në ligjin e Urdhrave të Shqipërisë, si ent publik jo-buxhetor, ne bazë te parimit të
administratës transparente, UFSH ka detyrimin bërjes publike të vendimeve dhe akteve
administrative që ai merr. Një nga këto, të nderuar kolegë është dhe buxheti i vitit 2015.
Mendoj se farmacistët kanë të drejtë të dinë se si përdoren paratë e tyre.

Për sa më lart propozoj që UFSH duhet te publikojë në faqen e saj:
1. Vendimet e dala nga mbledhjet e Këshillit Kombëtar.
2. Vendimet e marra nga Këshillat Rajonalë
3. Projekt-buxhetin e vitit 2015

4. Vendimet e komisioneve te posaçme të ngritura në bazë të statutit

Të nderuar kolegë,
Barnat janë një e mirë e pazëvendësueshme në shërbim të shëndetit. Farmacistët, si
specialistët e barnave janë mbikëqyrësit e tij në dobi të shëndetit.
Të gjithë bashkë është e nevojshme të krijojmë një institucion , ku të garantojmë
integritetin profesional të farmacistit si dhe instrumente që garantojnë mbrojtjen e
interesave të tij në shoqëri.
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