
Shëndetësia Inteligjente, Kosovë 2018
Forum Kosovaro-Danez mbi Kujdesin Shëndetësor

Programi • Hotel Gorenje, Prishtinë, Kosovë• 16 Nëntor 2018, 13.30-15.30

Rregjistrimi i pjesëmarrësve

Fjala Kryesore
Shkëlqesia e Tij, Z. Uran Ismaili, Ministër i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës

Eksperienca nga Danimarka
Z. Hans Erik Henriksen, Drejtor i Përgjithshëm, Kujdesi Shëndetësor Danimarkë

Panel Diskutimi: Shëndetësia Inteligjente: Ekonomiksi dhe Shëndetësia
(Moderator: Dr. Luan Gola)
Shkëlqesia e Tij, Z. Uran Ismaili, Ministër i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës
Z. Hans Erik Henriksen, Drejtor i Përgjithshëm, Kujdesi Shëndetësor Danimarkë
Z. Fatmir Plakiqi, Drejtor i Fondit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor të Kosovës
Dr. Venera Berisha-Muharremi, Drejtore e Klinikës së Endokrinologjisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës

Pyetje & Përgjigje

Drekë & shkëmbime kontaktesh (networking)

Qëllimi i forumit të sotëm:
• Mesazhi kryesor i Z. Henriksen do të jetë theksimi i efekteve të reformës më të fundit mbi kujdesin shëndetësor në Danimarkë. 
Ai do të tregojë sesi shteti danez ka arritur të ketë një sistem shëndetësor të qëndrueshëm dhe “efiçient për vlerën monetare” 
pavarësisht burimeve të kufizuara, si dhe të sigurojë një cilësi konstante të pandryshueshme (të padëmtuar për shkak të 
kufizimeve). Me fjalë të tjera sesi shteti danez ndërsa ka mbajtur kostot nën kontroll, jo vetëm ka arritur të ruaj por edhe të 
përmirësojë më tej cilësinë e kujdesit shëndetësor.

• Prioritetet në trajtimin shëndetësor; - me anë të një shembulli të sëmundjeve kronike jo të transmetueshme. 
• Theksimi i rëndësisë së ecurisë së shëndetit të pacientit në kuadrin e organizimit të trajtimit shëndetësor, ilaçeve si dhe ndikimi në 
kostot e sistemit shëndetësor. 

13.00

13.30 - 13.45

13.45 - 14.15

14.15 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30

Kujdesi Shëndetësor në Danimarkë është një organizatë shëndetësore nën patronazhin e Lartësisë së Saj, Mary Princeshës së 
Kurorës së Danimarkës. Kujdesi Shëndetësor në Danimarkë ka një mandat unik kombëtar dhe politik për të promovuar ekselencën e 
shëndetësisë daneze në arenën ndërkombëtare. Ky institucion koordinon vizitat e delegacioneve të vendimmarrësve të huaj në 
Danimarkë si dhe të përfaqësuesve të shtypit. Delegacionet njihen në praktikë me zgjidhjet në shëndetësinë daneze dhe zhvillojnë 
takime me personat që qëndrojnë pas këtyre zgjidhjeve të cilët janë të dedikuar në promovimin e praktikave më të mira. Ata janë 
pjesë e një rrjeti të gjerë kompanish apo aktorësh të tjerë në fushën e shëndetësisë; Përfaqësues të Kujdesit Shëndetësor në 
Danimarkë, marrin pjesë në delegacione, konferenca dhe ekspozita në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me qëllim mbështetjen dhe 
forcimin e interesave daneze. Institucioni Kujdesi Shëndetësor në Danimarkë është një partnership publik privat jo fitimprurës, dhe si 
i tillë nuk shet asnjë nga produktet ose shërbimet e tij.

Shkurtimisht mbi  institucionin “Kujdesi Shëndetësor në Danimarkë”




