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Kjo broshurë do t'ju ndihmojë  
të kuptoni më sistemin  
e shëndetësor gjerman. 

Ne dëshirojmë që të merrni ndihma sa më të  
shpejta dhe efikase. 

Këtu do të mund të gjeni informata lidhur me 

D  Sigurimin shëndetësor
D Sigurimin e kujdesit
D  Preventiva shëndetësore. 

Përveç kësaj do të mund të gjeni edhe udhëzime  
për terminin e juaj tek mjeku. 

Tek tekstet që do të vijojnë ne e përdorim formën  
mashkullore. Teksti është fare i thjesht për t’u lexuar.  
Por zakonisht e kemi fjalën për burra dhe gratë.

Kujdesi shëndetësor  
në Gjermani

Kujdes
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 Detyrat e sigurimeve shëndetësore ligjore 

 Sigurimet shëndetësore ligjore 
 funksionojnë kështu
 
 Zgjedhja e sigurimit shëndetësor

 Kartela shëndetësore

Takimi me mjekun

 Kur të jeni i sëmurë, te cili mjek mund 
 të shkoni?

 Si e bëni marrëveshjen për një takim 
 me mjekun?

 Si përgatiteni për terminin tuaj të 
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Çdo muaj paguani një shumë të caktuar  
tek sigurimi i juaj shëndetësor.
Pastaj sigurimi shëndetësor paguan për 
shembull

D Trajtimin e juaj tek mjeku
D Trajtimin e juaj në spital
D Ilaqet e nevojshme.

Ju merrni trajtimin e nevojshëm.  
Pavarësisht nga ajo se sa herë keni nevojë 
për trajtim. Ju do të paguani gjithmonë të 
njëjtën shumë.

Kontributet e juaja ndaj sigurimit  
shëndetësor ligjor caktohen sipas
të ardhurat e juaja mujore. Nëse keni 
një vend pune, atëherë kontributi do të 
tërhiqet drejt për drejt nga paga e juaj. 
Punëdhënësi i juaj ua paguan gjysmën  
e kontributit. 

Po që se jeni i pa punë, kontributet do  
të jenë të paguara nga ana e shtetit për  
sigurimin tuaj shëndetësor, deri në  
momentin kur ju do të nisni punën.

Detyrat e sigurimeve  
shëndetësore ligjore 

Në Gjermani çdo person duhet të posedon një sigurim 
shëndetësor. Sigurimi shëndetësor ndryshe quhet edhe 
Arka Shëndetësore. Kjo rregullon një ligj. E quajmë  
sigurim i detyrueshëm.

Shumica e banorëve në Gjermani janë anëtarë në një  
sigurim shëndetësor ligjor. Ekzistojnë shumë lloje të  
sigurimeve shëndetësor ligjor.

Sigurimi shëndetësor ligjor do të duhej të përkujdeset që,

D anëtarët të mbeten të shëndetshëm
D të përmirësohet gjendja shëndetësore e anëtarëve
D anëtarët pas një sëmundjeje të shërohen tërësisht. 

Të gjithë anëtarëve duhet të ju jepet trajtimi që ju  
nevojitet.  

Disa njerëz janë shpesh të sëmurë, disa të tjerë rrallë herë. 
Disa njerëz kanë nevojë për ilaqe të shtrenjta. Disa njerëz 
rrallë herë kanë nevojë për ilaçe. Sigurimi shëndetësor 
ligjor punon sipas parimit: Anëtarët janë për njëri tjetrin 
aty. Gjithashtu edhe thuhet se: Anëtarët janë solidarizues. 
Të gjithë anëtarët trajtohen njësoj. Sigurimi shëndetësor 
ligjor është një Shoqëri Solidarizuese.

Sigurimet shëndetësore ligjore funksionojnë kështu:

Sigurimi shëndetësor  
në Gjermani
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Shumica e njerëzve në Gjermani janë në 
një sigurim shëndetësor ligjor. Të gjitha 
sigurimet shëndetësore ligjore ju paguajnë 
të gjithë anëtarëve të njëjtat shërbime. 

Aty përfshihen për shembull kostot për

D Trajtimin tek mjeku 
D Trajtimin në spital.

Disa sigurime shëndetësore paguajnë  
edhe për shërbime të tjera. Për shembull  
shërbimet për parandalimin e sëmundjes. 
 

 
 

Kontributet që duhen të paguhen tek  
sigurimet shëndetësor ligjor janë të 
ndryshme. Në Gjermani ekzistojnë plot 
sigurime shëndetësore. 

Informohuni në Internet. Apo edhe tek 
zyrat e sigurimeve shëndetësore. Nuk  
është e lehtë të bëhet krahasimi lidhur  
me shërbimet ndërmjet sigurimeve  
shëndetësore.  
Ndoshta këtu do të ju nevojitet ndihma  
e një përkthyesit.

1. Sigurimi shëndetësor ligjor

2. Sigurimet shëndetësore private 

Tek sigurimet shëndetësore private mund 
të anëtarësohen vetëm personat që kanë  
të ardhura të larta vjetore (të paktën 
57.600 € në vit).  
 

Tek sigurimet shëndetësore private 
çdonjëri anëtarë paguan kontribute të 
ndryshme. Kontributi caktohet sipas

D Moshës 
D Gjendjes shëndetësore.

Me ardhjen tuaj në Hamburg do të bëheni anëtarë  
të sigurimit shëndetësor AOK Bremen/Bremenhaven. 

Kujdes: Tek ky sigurim do të mbeteni vetëm gjatë 15 
muajve të para nga ardhja e juaj. Më pas do të duhej 
që të zgjidhni një tjetër sigurim shëndetësor.  

Ka dy lloje të sigurimeve shëndetësore. 
Ka sigurim privat dhe ajo ligjor.

Zgjedhja e sigurimit shëndetësor

Kujdes
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Kur të vizitoni ambulancën, do të duhej që të tregoni  
kartelën shëndetësore. Ambulanca i incizon të dhënat  
e juaja si dhe arsyen e trajtimit tuaj. 

Mjeku i llogarit kostot për trajtimin e juaj drejt për  
drejt me sigurimin tuaj shëndetësor.

Kur të jeni të paraqitur tek një sigurim shëndetësor,  
do të ju jepet një smart kartelë. Kartela quhet kartelë  
shëndetësie.  

Tek kartela është e integruar një foto e juaj. Gjithashtu 
te kartela është e integruar edhe një smart kartelë me 
mikroprocesorë. Kartela vlen vetëm për juve dhe fëmijët  
e juaj nën moshën 15 vjeçe. Kartela duhet të jetë e  
nënshkruar nga ju. Kartelën duhet ta mbani gjithmonë  
me vete. 
 
Tek kartela janë të incizuara të gjitha të dhënat e juaja 
personale. Për shembull:

Kartela shëndetësore

D Emri, mbiemri dhe adresa e juaj

D Ditëlindja

D Emri i sigurimit tuaj shëndetësor

D Numri i juaj i sigurimit

Kujdes
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Në Gjermani mund të zgjidhni vetë sipas dëshirës  
suaj mjekun tuaj. Së pari kërkoni një mjek amë. Mundë-
sisht në afërsinë ku ju jetoni. Mjeku amë  
është një mjek i përgjithshëm. Kjo do të thotë: Ai  
është kompetent për të gjitha problemet e juaj 
mjekësore. Kur të jeni i sëmurë shkoni gjithmonë  
së pari te mjeku i juaj amë. 
 
Nëse është e nevojshme, mjeku amë ju drejton tek  
specialisti. Lidhur me këtë ai ju jep një formular të 
plotësuar. Ky formular quhet transferim.
Specialisti është mjek që ka specializuar një  
drejtim mjekësor. 
 
Tek problemet e mëposhtme shëndetësore, atëherë 
shkoni menjëherë tek specialisti:

D Dhimbje të dhëmbit apo probleme me gojën shkoni   
 drejt për drejt te dentisti.

D Për të gjitha pyetjet lidhur me shtatzëninë, lindjen  
 apo shëndetin femërorë shkoni drejt për drejt te  
 mjeku i grave.

D Kur fëmija juaj është i sëmurë, atëherë shkoni  
 drejt për drejt te një mjek për fëmijë. 

Sigurimi shëndetësor i paguan kostot e trajtimin  
për çdo lloj mjeku.

Kur të jeni i sëmurë, te cili mjek 
mund të shkoni? 

Takimi me mjekun
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Si e bëni marrëveshjen për një takim me mjekun? Si përgatiteni për terminin e juaj të caktuar me mjekun?

Për t’u këshilluar me një mjek së pari  
do të duhej që të merreni vesh për një  
dit të caktuar. Këtë mund ta bëni përmes 
telefonit. Apo edhe drejt për drejt në  
ambulancë.
 
Një termin është një marrëveshje e pa 
luhatshme. Ju duhet t’i përmbaheni  
terminit të caktuar. Ju duhet të shfaqeni 
në ambulancë në ditën dhe orën e caktuar 
sipas marrëveshjes. Ngandonjëherë do  
të duhej të pritni pak. Mjaku merr kohë të 
mjaftueshme për ju.
 
Kur nuk mund të shfaqeni në terminin  
e caktuar, atëherë njoftoni me kohë  
në ambulancë për mos prezencën tuaj.  
Ju do të mund të merreni vesh për një 
termin tjetër të ri. 

Ju do të mund të shkoni në një ambulancë 
prej të hënën deri të premten. 
Të shtunave dhe të dielave ambulancat  
janë të mbyllura. 

Kur të ju nevojitet që të vizitoni një  
mjek gjatë fundjavës, atëherë telefononi 
kujdestarin mjekësore. 

Numri i telefonit në Hamburg është  

(040) 116 117 

Ose shkoni edhe në një spital. Kjo vlen 
para se gjithash për rastet urgjente. Apo 
edhe nëse ju nevojitet që natën të shkoni 
në mjek. Për më tepër lidhur me këtë lexoni 
faqen 31 dhe 32. 

Mjekut do të nevojiten disa  
informata të rëndësishme nga ju.  
Shënoni:

D  Si ndjeheni? 

D  Ku keni dhimbje?

D  Cilat pyetje keni?

D  Çfar lloji të ilaçeve merrni?

D  A ka ilaçe për të cilat organizmi  
 i juaj nuk i duron?

D  A keni qenë kohën e fundit te mjeku?

D  Te cili mjek keni qenë herën e fundit?
 
 
 
 

 

Kur e flisni gjuhën gjermane shumë pak:

D  Para se të vizitoni ambulancën pyetni,  

 nëse aty flet dikush gjuhën tuaj

D  Mendohuni: Kush do të mund të ju  

 shoqëron deri te mjeku në ditën e  

 caktuar?  

Duhet ta njihni mirë personin.  
Personi duhet ta flet gjuhën gjermane 
shumë mirë. 
Kini parasysh: Fëmijët nuk janë gjithmonë 
të përshtatshme për këtë detyrë.

Ndoshta keni nevojë për një përkthyes.  
Ka përkthyes pa para.  
Pyetni lidhur me këtë

D  Tek strehimorja ku jeni vendosur
D  Kursi për gjuhën gjermane.
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Ju lutemi merrni me vete:

D  Kartelën e shëndetësisë 
D  Pyetjet lidhur me sëmundjen tuaj

Ndoshta keni dhe dokumente të tjera. 
Atëherë merrni edhe ato me vete. 

Për shembull:

D  Udhëzim/Transferimin
D  Dokumentacion nga sëmundja e   
 mëparshme
D  Librezën e vaksinimit
D  Librezën e alergjisë 
D  Fotografitë nga radiografia

Merrni ilaçe? Atëherë merrni ilaçet me vete?

Ju mundeni lirisht të merrni dhe një  
shoqërues të rritur me veti. Shoqëruesi  
do të mund për ju të përkthen. Kësisoj  
do të jeni më i sigurt se e keni kuptuar  
mirë mjekun.

Çfarë duhet të merrni me vete për takimin  
e caktuar me mjekun?
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Gjatë takimit të parë me mjekun duhet të plotësoni  
një pyetësor. Ju duhet për shembull të përgjigjeni cilat 
sëmundjet apo alergji i keni. 

Te dhoma e trajtimit mjeku do të ju pyet, përse vini te ai.

Me rëndësi është: Flisni hapur lidhur me problemet  
shëndetësore që keni. Përgjigjuni sinqertë të gjitha  
pyetjeve. Vetëm atëherë mund mjeku në të vërtet që  
të ju ndihmon.  

Në Gjermani të gjithë mjekët kanë konfidencialitet. 

Kjo do të thotë: 
Atë çfarë ju i tregoni mjekut, mjeku duhet ta mban  
për vete. Ai nuk guxon me askënd të flet lidhur me  
sëmundjen tuaj.

Pas bisedës mjekun ndoshta e kontrollon edhe trupin tuaj.
Këtu do të duhej ndoshta që të zhvisheni. 

Si është trajtimi tek 
mjeku?

Kujdes
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Ilaçet Ku i merrni ilaçet?

Ndoshta do të keni nevojë për ilaçe. 
Mjeku do të ju shkruan më pas një recetë për ju. 

Kështu duket një recetë:

Ilaçet mund t’i merrni në barnatore. 
Kjo është shenja e barnatores: 

 

Jepni recetën në barnatore. Pastaj do të 
merrni ilaçet. Po që se keni pyetje tjera, 
farmacisti do të ju ndihmon.  

Disa ilaçe mund t’i blini edhe pa recetë. Për 
shembull hapa ndaj dhimbjeve të lehta.

Keni kujdes: 
Fëmijët nuk guxojnë t’i  
marrin vet ilaçet. 

Disa ilaçe duhet të paguhen nga 5 Euro.  
Ky është kontributi i juaj për ilaçet.  
Kjo quhet participim. Ju duhet paguar  
kontributin tuaj shtesë për sigurimin  
shëndetësor. Ndoshta mund të liroheni 
nga participimi. Lidhur me këtë duhet të 
aplikoni. Për më tepër mund të gjeni në 
faqen e 22.

Kujdes

Te receta është e shkruar emri i ilaçit. 
Mjeku do të bisedon me ju lidhur me ilaçin. 
Ju propozojmë që të shënoni, çfarë ju thotë 
mjeku. Pastaj nuk do ta harroni.  
Është shumë me rëndësi që ilaçet t’i merrni 
drejtë. Po që se ndonjë send nuk kuptoni, 
pyetni mjekun. 
 

Ilaçet e Gjermanisë janë shumë të mirë. 
Merrni vetëm ato ilaçe të cilat ua shkruan 
mjeku. Mos merrni më tepër se sa është 
nevoja. Por edhe jo më pak se ajo që  
nevojitet.

Nëse nuk e duroni një ilaç mirë, atëherë 
bisedoni me mjekun për këtë.
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Ndoshta keni nevojë për shumë ilaçe.  
Për shembull:

D  Për shkak se jeni shumë i sëmurë ose 
D Për shkak se keni dhimbje të mëdha.

Kjo mund të kushton shumë para. Ndoshta nuk keni 
para të mjaftueshme për participimin e ilaçeve. Atëherë 
mund të paraqitni aplikim për lirimin nga participimi. 
Aplikimin e bëni te Sigurimi i juaj shëndetësor. 
 
Këtë e paraqitni kështu:
Mblidhni të gjitha faturat nga ilaçet dhe sendet, për  
të cilat mjeku ju ka shkruar. Me këto shkoni te sigurimi  
i juaj shëndetësor. 
Nëse sigurimi shëndetësor e miraton kërkesën tuaj, 
atëherë ju nuk duhet të paguani asgjë. Atëherë ju jeni  
i liruar nga pjesëmarrja..

Aplikimi për lirimin nga 
pjesëmarrja
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Preventiva shëndetësore

Në Gjermani ofrohen kontrollime, me qëllimin që sëmundjet 
të hetohen më herët si dhe të trajtohen. Kjo quhet Preventiva 
Shëndetësore. Shumica e ofertave janë falas për ju dhe familjen 
tuaj. Këshillohuni me mjekun për këtë.

Këto janë ofertat falas e preventives shëndetësore:

 
 
 

 
0 deri 6 
 
 

 
6 deri 18 
 
 
 
13/14 
 
 
 
shtatzënia 

 
0 deri 6 
 

 
 
 

 
 

 
U1 - U9 
 
 

 
3 Kontrollime  
te dentisti

 
Çdo vit

 
6./7. Muaj

 
1x gjatë 
shtatzënisë

 
3 x gjatë 
shtatzënisë

 
1x gjatë 
shtatzënisë

 
1 Kontrollim

Mosha gjatë 
viteve Gjinia Ritmi Oferta

 
Kontrollimet për zbulimin e sëmundjeve
(Dokumentimi në librezën e kontrollimit 
të fëmijës) 

 
Zbulimi i sëmundjeve në gojë  
Numër 1: 30.-42. Muaj
Numër 2: 49.-52. Muaj
Numër 3: 60.-72. Muaj

 
Kontrollimet lidhur me sëmundjen  
e dhëmbëve 

 
Kontrollimi i sëmundjes së sheqerit

 
Kontrollim i Chlamydeve

 
Kontrollimi me ultrazë

 
Kontrollimi i HIV infeksionit

 
Kontrollimi shëndetësore

 
 
 

Mosha gjatë viteve Gjinia Ritmi Oferta

 
deri 25 

 
 
 

 
Çdo vit 
 

 
Kontrollimi i Chlamydeve

 
Prej 30 
 

 
 
 

 
Çdo vit 
 

 
Kontrollimi për zbulimin e kancerit 
(Mjeku për gra) 

 
Prej 35 

 
 
 

 
Çdo 2 vjet 
 

 
Preventiva shëndetësore

 
Prej 35 

 
 
 

 
Çdo 2 vjet 
 

 
Kontrollimi i kancerit në lëkurë 
(Mjeku i lëkurës)

 
Prej 50 

 
 
 

 
Çdo 2 vjet 
 

 
Kontrollim për zbulimin e kancerit  
në zorrë

 
Prej 55 

 
 
 

 
Çdo vit 

 
Kontrollimi për zbulimin e kancerit  
në zorrë

 
Prej 55 

 
 

 
Çdo 10 vjet 

 
Kontrollimi për zbulimin e kancerit  
në zorrë (Endoskopi të zorrës)

 
Prej 65 

 
 1 Kontroll

 
Kontrollimi për zbulimin e Aneurizmi 
abdominale aortite

 
Prej 45 

 
 
 

 
Çdo vit 

 
Kontrollimi për zbulimin e kancerit 

 
Prej 50

 
Çdo 2 vjet 

 
Kontrollimi për zbulimin e kancerit  
në gjinj (Mjeku i grave) 
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Në Gjermani vaksinimet preferohen si mbrojtje nga  
sëmundjet e ndryshme. Disa vaksinime duhen të 
ripërtërihen disa herë. Tek atëherë mbroheni në  
të vërtet. Vaksinimet janë falas dhe me vet dëshirë. 
Veçanërisht fëmijët e vegjël duhen të jenë të vaksinuar. 
Kërkoni këshillë tek mjeku i juaj.

Me vaksinimin e parë do të merrni nga mjeku një  
librezë vaksinimi. Gjithashtu edhe fëmija i juaj do të 
merr një librezë vaksinimi. Ruajeni librezën tuaj të 
vaksinimit. Ruajini librezat e vaksinimit të familjes suaj. 
Gjithashtu do të jenë shënuar dhe vaksinimet e tjera.

Kështu duket një librezë vaksinimi:

Vaksinimet
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Sigurimi i kujdesit paguan kujdesin dhe ndihmën në 
jetën e përditshme. Disa njerëz kanë nevojë për shumë 
ndihmë, disa ju nevojitet më pak ndihmë. 
Ndihma ndahet në 5 Shkallë të kujdesit të nevojshëm. 
Sa më tepër që ka nevojë për ndihmë, aq më e lartë 
është shkalla e ndihmës. Shkallëzimin e cakton  
shërbimi mjekësor i sigurimit shëndetësor.

Kur nevojitet kujdesi, ekzistojnë 3 mundësi:
D Anëtarë të familjes apo fqinji  
 merr përsipër kujdesin në shtëpi
D  Një shërbim i kujdesit merr  
 sipër kujdesin në shtëpi
D Transferohet në një shtëpi kujdesi.

Shërbimet e sigurimit të kujdesit

Paratë për kujdesin:
Paratë për kujdesin marrin, kur në shtëpi 
kujdeset prej anëtarit të familjes apo fqinjit.

Përfitimet e shërbimit nga kujdesi:
Përfitimet e shërbimit nga kujdesi do të 
paguhet, kur në shtëpi kujdeset prej një 
shërbimit për kujdes.

Shërbime të tjera gjatë kujdesit në shtëpi:
Këtu numërohet mjetet ndihmëse  
dhe ndihmat teknike.

 

Mjetet ndihmëse janë për shembull:
D Dorëza për përdorim të një hershëm 
D Mjete dezinfektuese

Ndihmat teknike janë për shembull:
D Shtrat spitalor
D Karrige për banjë
D Bastun
D  Rolator

Shërbimet spitalore:
Shërbimet spitalore do të paguhen, kur  
do të duhej që kujdesi të ofrohet në një 
shtëpi kujdesi.

Sigurimin e kujdesit e paguan për shembull: 

Sigurimi i kujdesit

Shumë pleq dhe njerëz të sëmurë dhe disa njerëz me  
të meta kanë nevojë për kujdes dhe ndihmë në jetën  
e përditshme. Këta nuk munden të kujdesen vet për veten. 
Këta kanë nevojë për kujdes.

Lidhur me këtë ekziston sigurimi i kujdesit. Në Gjermani 
çdo individ duhet pasur një sigurim kujdesi. Kontributet  
për sigurimin e kujdesit paguhen me sigurimin shëndetësor.
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Këshilla lidhur me kujdesin 

Personat që kanë nevojë për kujdes  
dhe kujdesi i të afërmve munden të  
këshillohen për shërbimet te sigurimi  
për kujdes. Këshilla është falas.  
Këshilltarët vijnë edhe te ju.

Për më tepër informacione mund të  
drejtoheni te 

D  Sigurimet për kujdes dhe sigurimet  

 shëndetësore

D  Pikat mbështetëse të kujdesit

Pikat mbështetëse të kujdesit mund t’i gjeni 
në pjesë të ndryshme të qytetit në Hamburg. 

Ndihmë për personat me 
aftësi të kufizuar

Keni ju apo ndonjë anëtarë në familjen  
tuaj aftësi të kufizuar?
Në Gjermani njerëzve me aftësi të kufizuar 
ju jepet mbështetje: ju merrni para. Dhe 
ju do të merrni dhe ndihmë, që të mund të 
organizoni përditshmërinë.

Për më tepër informacione mund të  
drejtoheni te

D  Sigurimet për kujdes dhe sigurimet  

 shëndetësore

D  Pikat mbështetëse të kujdesit.

Gjatë fundjavës, festave dhe natën nuk mund të shkoni te mjeku  
i juaj. Po që se në këto prej ditëve keni nevojë për mjek, atëherë  
në dispozicion i keni 4 mundësi:

D Shërbimi emergjent mjekësor 
D Ambulancat urgjente
D Departamenti i emergjencës në një spital në afërsinë tuaj
D Ndihmën e shpejtë (për rastet urgjente)

Shërbimi emergjent mjekësor 
Shërbimin emergjent mjekësor në Hamburg mund  
ta kontaktoni nën numrin 

 (040) 116 117

Ambulancat urgjente
Ambulancat urgjente janë të hapura:

E hënë deri premte:  19:00 – 24:00 Uhr
Mërkure:  13:00 – 24:00 Uhr 
Fundjave/ditë feste: 07:00 – 24:00 Uhr

Adresat janë: 

Notfallpraxis Altona  Notfallpraxis Farmsen
Streesemannstraße 54  Berner Heerweg 124
22769 Hamburg 22159 Hamburg

URGJENTISHT 

Keni nevojë urgjentisht për një mjek ose 
keni ndonjë rast urgjent



URGJENTISHT 
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Ju gjithashtu mund të shkoni dhe në një spital.  

D Së pari lajmërohuni te dhoma e pranimit.
D Tregoni kartelën tuaj të shëndetësisë dhe dokumentin personal.
D Pritni në dhomën e pritjes, deri sa të jeni kontrolluar nga ana e mjekut.
 
Ndoshta jeni shumë i sëmurë, dhe nuk mundeni të shkoni  
vet në spital. Atëherë thireni ndihmën e shpejtë. 

Ndihma e shpejtë (për rastet urgjente)
Rasti urgjent duhet të trajtohet menjëherë.  
Një rast urgjent është për shembull:

D Aksident i rëndë
D Sëmundjet e rrezikshme vdekje prurës
D Helmim
 
Në rastet urgjente thirrni menjëherë  
ndihmën e shpejtë. Numri është 112. 
 

Gjatë telefonatës do të duhej të përgjigjeni këtyre pyetjeve: 

D Si quheni?
D Ku jeni? 
D Çfarë ka ndodhur
D Si jeni ju apo personi i sëmurë?

Departamenti i emergjencës në spital
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