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Gratë, romët/romet, grupet e 

margjinalizuara, të sëmurët nga 

sëmundjet malinje, diabeti dhe 

pacientët me alergji çdo ditë  

ballafaqohen me një sërë 

problemesh dhe sdash në qasjen 

deri te shërbimet shëndetësore, 

terapia dhe mjekimi.   

5 organizata qytetare, duke përfshirë 

edhe Koalicionin për të drejta 

seksuale dhe shëndetësore të 

bashkësive të margjinalizuara, 

HERA, HOPS, ESE dhe Solidariteti 

në periudhën e kaluar përgatitën 

Thirrje për aksion deri te partitë 

politike, me qëllim që ato të 

sigurojnë armim më të madh dhe 

përpjekje për avancimin e mbrojtjes 

dhe të drejtave shëndetësore të 

grave, bashkësive në nevojë dhe të 

margjinalizuara në suaza të 

programeve dhe platformave të tyre 

politike. 

Buletin për planikim e familjes

Rëndësia nga investimet në 
shëndetin e gruas dhe bashkësive 
të margjinalizuara në programet e 
partive politike 

Më poshtë janë dhënë disa probleme 

kryesore shëndetësore  të cilat i kanë 

identikuar organizatat qytetare. 

Janë propozuar edhe zgjidhje për të 

cilat partitë politike në të ardhmen 

mund të propozojnë iniciativa për 

investim gjithëpërfshirës në 

shëndetin e femrës, bashkësive në 

nevojë dhe të margjinalizuara.  

Reformat në sistemin shëndetësor 

dhe legjislacion në mënyrë 

gjithëpërfshirëse duhet t'i kyçin 

nevojat shëndetësore të këtyre 

grupeve të qytetarëve të cilët në të 

kaluarën ishin të pamjaftueshme dhe 

të nënvlerësuara. 
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Përfaqësuar të respektuar të partive politike, 

Ju prezantojmë botimin më të ri të Buletinit për planikim të 

familjes të Asociacionit për edukim shëndetësor dhe hulumtim 

– HERA. HERA më shumë se 10 vjet punon në avancimin e 

shëndetit seksual dhe reproduktiv dhe planikimin e familjes, 

veçanërisht të grupeve në nevojë dhe të margjinalizuara të 

qytetarëve.

Koncepti i këtij botimi është pak më ndryshe, duke pasur 

parasysh rrethanat shoqërore dhe politike. Buletinet e 

mëparshme i përgatisnim për deputetët dhe deputetet në 

Kuvend, ku përgatisnim analiza të hollësishme dhe 

rekomandime për avancimin e rregullativës ligjore dhe 

politikat shtetërore si parakushte të rëndësishme për 

planikimin e suksesshëm të familjes dhe të qenit prind. Ky 

botim i Buletinit për planifikim të familjes ua dedikojmë 

partive politike në Republikën e Maqedonisë, me qëllim që 

ta theksojmë rëndësinë e prioretizimit të nevojave 

shëndetësore, ekonomike dhe sociale të femrës dhe 

bashkësive të margjinalizuara në programet politike të partive 

në jehonën e përgatitjes për mundësimin e zgjedhjeve të 

rregullta dhe fer.  

Në periudhën 25-27 shtator 2016 në Nju Jork, vendet anëtare 

të Kombeve të Bashkuara e miratuan Agjendën 2030 për 

Zhvillim të Qëndrueshëm. Agjenda përmban 17 Qëllime dhe 

“Ne, Qeveritë e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara, 
jemi të gatshëm t'i mobilizojmë të gjitha resurset e 

disponueshme për zbatimin e Agjendës 2030 për Zhvillim 
të Qëndrueshëm përmes revitalizimit të partneritetit 

global dhe solidaritetit të fuqizuar, veçanërisht për grupet 
më të varfra dhe në nevojë të qytetarëve. Ne jemi të 

përgatitur që në mënyrë maksimale të angazhohemi për 
sigurimin e shoqërive të sigurta, të reja dhe inkluzive, të 

cilat janë të liruara nga frika dhe dhuna”

Transforming our World: The 2013 Agenda for Sustainable 
Development, 25 – 27 September New York UN Summit

169 caqe dhe paraqet vazhdimësi të përpjekjeve të pakryera të 

Qëllimeve mijëvjeçare zhvillimore (2000-2015) për realizimin 

e të drejtave të njeriut për të gjithë njerëzit, veçanërisht përmes 

avancimit të barazisë gjinore dhe forcimit të vajzave dhe grave 

në shoqëri. Vëmendje të veçantë me këtë Deklaratë i jepet 

nevojave të grupeve më të varfra dhe më të margjinalizuara në 

realizimin e mbrojtjes universale shëndetësore dhe qasjen deri 

te shërbimet cilësore shëndetësore me qëllim që “askush mos 

mbetet i harruar”. 

Shpresoj se problemet dhe zgjidhjet të cilat i identikuam dh i 

analizuam për përmirësimin e statusit të gruas dhe bashkësive 

të margjinalizuara do të gjejnë vend në programet dhe 

platformat Tuaja partiake, ndërsa më tej si vendimmarrës dhe 

krijues të politikave edhe në propozimin dhe zbatimin e ligjeve 

dhe politikave shtetërore. Veçanërisht nevojiten reforma në 

sistemin shëndetësor dhe legjislacion, me qëllim të që në 

mënyrë gjithëpërfshirëse të adresohen nevojat e grave dhe 

bashkësive të margjinalizuara të cilat në të kaluarën ishin të 

pamjaftueshme dhe të nënvlerësuara. 

Jemi të hapur për sugjerime dhe komente. Na shkruani në 

hera@hera.org.mk dhe na ndiqni në 

facebook.com/hera.macedonia. 

Me respekt,

Bojan Jovanovski, Drejtor ekzekutiv  

Hyrje

03

Problemi 1 Qëndrueshmëri e pavarur e programeve 

të vendosura për parandalimin e HIV mes grupeve 

nën rrezik të veçantë pas tërheqjes së Fondit global 

në fund të vitit 2016. 100% të programeve 

parandaluese për grupet të cilat janë nën rrezik prej 

HIV dekadën e fundit nancohen vetëm nga ky 

donator ndërkombëtar pa mbështetje nga buxheti i 

shtetit. 

Zgjidhja 1 Ministria e Shëndetësisë të ndajë mjete 

nanciare për shërbimet e organizatave qytetare në 

Programin për mbrojtje të popullatës nga HIV/SIDA 

dhe të vendos mekanizma ekas për nancimin në 

kohë të organizatave qytetare të cilat zbatojnë 

aktivitete për parandalim te grupet të cilat janë nën 

rrezik të veçantë nga HIV.

PERSONAT NËN RREZIK TË VEÇANTË NGA HIV INFEKTIMI 
(Meshkujt të cilët kanë seks me meshkuj, Punëtorët/et seksuale, Personat që injektojnë drogë)

Problemi 1 Në Maqedoni ekziston vakum juridik në 

rregullimin e mbrojtjes shëndetësore të personave 

trans-gjinor dhe nuk ka kuadër profesional dhe të 

trajnuar, i cili dot ë sigurojë shërbime cilësore për 

ndryshimin e gjinisë. Fondi për sigurim shëndetësor 

nuk i identikon këto shërbime shëndetësore si 

mbrojtje primare shëndetësore dhe nuk siguron 

mjete nanciare për mjekim jashtë vendit.

Zgjidhja 1 Të miratohet protokoll për mbrojtje 

shëndetësore të personave trans-gjinor në procesin e 

tranzicionit drejt gjinisë së dëshiruara, si dhe të 

vendoset institucion i pajisur institucional dhe 

kadrovik, që ofron mbrojtje shëndetësore të këtyre 

personave.  Deri te sigurimi i shërbimeve të 

domosdoshme shëndetësore, Fondi për sigurim 

shëndetësor me procedurë të shpejtuar miraton 

kërkesa për mjekim jashtë shtetit.  

PERSONAT TRANS-GJINOR



Gratë, romët/romet, grupet e 

margjinalizuara, të sëmurët nga 

sëmundjet malinje, diabeti dhe 

pacientët me alergji çdo ditë  

ballafaqohen me një sërë 

problemesh dhe sdash në qasjen 

deri te shërbimet shëndetësore, 

terapia dhe mjekimi.   

5 organizata qytetare, duke përfshirë 

edhe Koalicionin për të drejta 

seksuale dhe shëndetësore të 

bashkësive të margjinalizuara, 

HERA, HOPS, ESE dhe Solidariteti 

në periudhën e kaluar përgatitën 

Thirrje për aksion deri te partitë 

politike, me qëllim që ato të 

sigurojnë armim më të madh dhe 

përpjekje për avancimin e mbrojtjes 

dhe të drejtave shëndetësore të 

grave, bashkësive në nevojë dhe të 

margjinalizuara në suaza të 

programeve dhe platformave të tyre 

politike. 

Buletin për planikim e familjes

Rëndësia nga investimet në 
shëndetin e gruas dhe bashkësive 
të margjinalizuara në programet e 
partive politike 

Më poshtë janë dhënë disa probleme 

kryesore shëndetësore  të cilat i kanë 

identikuar organizatat qytetare. 

Janë propozuar edhe zgjidhje për të 

cilat partitë politike në të ardhmen 

mund të propozojnë iniciativa për 

investim gjithëpërfshirës në 

shëndetin e femrës, bashkësive në 

nevojë dhe të margjinalizuara.  

Reformat në sistemin shëndetësor 

dhe legjislacion në mënyrë 

gjithëpërfshirëse duhet t'i kyçin 

nevojat shëndetësore të këtyre 

grupeve të qytetarëve të cilët në të 

kaluarën ishin të pamjaftueshme dhe 

të nënvlerësuara. 
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shëndetit seksual dhe reproduktiv dhe planikimin e familjes, 

veçanërisht të grupeve në nevojë dhe të margjinalizuara të 
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Koncepti i këtij botimi është pak më ndryshe, duke pasur 

parasysh rrethanat shoqërore dhe politike. Buletinet e 

mëparshme i përgatisnim për deputetët dhe deputetet në 

Kuvend, ku përgatisnim analiza të hollësishme dhe 

rekomandime për avancimin e rregullativës ligjore dhe 

politikat shtetërore si parakushte të rëndësishme për 

planikimin e suksesshëm të familjes dhe të qenit prind. Ky 

botim i Buletinit për planifikim të familjes ua dedikojmë 

partive politike në Republikën e Maqedonisë, me qëllim që 

ta theksojmë rëndësinë e prioretizimit të nevojave 

shëndetësore, ekonomike dhe sociale të femrës dhe 

bashkësive të margjinalizuara në programet politike të partive 

në jehonën e përgatitjes për mundësimin e zgjedhjeve të 

rregullta dhe fer.  
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të Kombeve të Bashkuara e miratuan Agjendën 2030 për 
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jemi të gatshëm t'i mobilizojmë të gjitha resurset e 
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donator ndërkombëtar pa mbështetje nga buxheti i 

shtetit. 
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PERSONAT NËN RREZIK TË VEÇANTË NGA HIV INFEKTIMI 
(Meshkujt të cilët kanë seks me meshkuj, Punëtorët/et seksuale, Personat që injektojnë drogë)

Problemi 1 Në Maqedoni ekziston vakum juridik në 

rregullimin e mbrojtjes shëndetësore të personave 

trans-gjinor dhe nuk ka kuadër profesional dhe të 

trajnuar, i cili dot ë sigurojë shërbime cilësore për 

ndryshimin e gjinisë. Fondi për sigurim shëndetësor 

nuk i identikon këto shërbime shëndetësore si 

mbrojtje primare shëndetësore dhe nuk siguron 

mjete nanciare për mjekim jashtë vendit.

Zgjidhja 1 Të miratohet protokoll për mbrojtje 

shëndetësore të personave trans-gjinor në procesin e 

tranzicionit drejt gjinisë së dëshiruara, si dhe të 

vendoset institucion i pajisur institucional dhe 

kadrovik, që ofron mbrojtje shëndetësore të këtyre 

personave.  Deri te sigurimi i shërbimeve të 

domosdoshme shëndetësore, Fondi për sigurim 

shëndetësor me procedurë të shpejtuar miraton 

kërkesa për mjekim jashtë shtetit.  

PERSONAT TRANS-GJINOR
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Problemi 1 Mosekzistimi i programeve për trajtim, 

socializim dhe rehabilitim të fëmijëve të cilët 

përdorin droga.

Zgjidhja 1 Hapja e programit gjithëpërfshirës për 

trajtim, socializim dhe rehabilitim të fëmijëve të cilët 

përdorin droga, të bazuara në dëshmi të mjekësisë, të 

cilat i përgjigjen nevojave të fëmijëve në praktikë 

pavarësisht moshës së tyre. 

Problemi 2 Rregullimi kuzues juridik i kanabisit 

për përdorimin mjekësor që përfshinë shumë gjendje 

shëndetësore: kërkesa më të mëdha të kushteve për 

kultivimin e kanabisit të cilat i favorizojnë kompanitë 

më të mëdha farmaceutike, që do të shkaktojë çmim 

të madh të ilaçit përfundimtar; pamundësia për 

kultivim nga personat zik.

Zgjidhja 1 Rregullimi juridik i kanabisit për 

përdorim mjekësor me ligj të veçantë që përfshinë 

më shumë sëmundje dhe gjendje shëndetësore në 

pajtim me praktikën e mirë në botë, me kushte të 

parapara për kultivim dhe për aonin dhe me të cilin 

do të mundësohet kultivimi edhe nga ana e 

personave zik. 

Problemi 1 Përfshirja e pamjaftueshme e nënave 

dhe fëmijëve romë me shërbimet parandaluese 

shëndetësore në krahasim me grupet tjera etnike, 

duke përfshirë vaksinimin, vizitat nga motrat 

patronazhe dhe edukimin shëndetësor. 

Zgjidhja 1 Formimi i ekipeve mobile për 

identikimin dhe vaksinimin e fëmijëve të 

pavaksinur dhe pjesërisht të vaksinuar nga mjediset 

rome dhe rurale. Sigurimi i numrit të mjaftueshëm të 

motrave patronazhe dhe pajisje për shërbimet 

patronazhe në të gjitha komunat, si dhe vendosja e 

sistemit për monitorim të punës të shërbimit 

patronazh. 

Problemi 1 Ka mungesë të informatave relevante 

dhe bashkëkohore për mbrojtje të shëndetit seksual 

dhe reproduktiv dhe të drejta në programet shkollore 

për nxënësit nga shkollat llore dhe të mesme.  Më 

pak se 10% të rinjve kanë deklaruar në shkollë se 

mësojnë për përdorimin e kontracepsionit oral, më 

pak se 20% për përdorimin e prezervativit dhe vetëm 

10% për mbrojtje nga keqtrajtimi seksual.

Zgjidhja 1 (1) Revizion i programeve dhe materialit 

shkollor, si dhe trajnim plotësues dhe mbështetje për 

kuadrin mësimor (2) Vendosja e përmbajtjeve në 

programet shkollore për arsimin llor dhe të mesëm 

për të gjitha temat nga shëndeti dhe të drejtat 

seksuale dhe reproduktive.

Problemi 1 Zbrazëtirë e madhe kohore në 

furnizimet e cito statikeve dhe rrezik nga mbetja e 

pacientëve pa terapi një periudhë më të gjatë kohore.

Zgjidhja 1 Furnizimi i cito statikëve të bëhet në 

nivel mujor.

Problemi 2 Pacientët të cilët vijnë nga qytetet tjera 

që të pranojnë kimioterapi në Shkup i nënshtrohen 

shpenzimeve të larta të rrugës.

Zgjidhja 2 Fondi për sigurim shëndetësor t'i 

mbulojë shpenzimet e rrugës për pacientët të cilët 

pranojnë kimioterapi, ndërsa vijnë jashtë Shkupit.

Problemi 3 Ngarkesë e madhe në punë në Klinikën 

për onkologji në Shkup.

Zgjidhja 3 Decentralizimi i pranimit të 

kimioterapisë në kushte ambulante dhe në qytetet 

tjera në Maqedoni. 

PËRDORUESIT E DROGAVE

ROMËT

TË RINJTË

PACIENTËT ME SËMUNDJE MALINJE

Problemi 1 Insulinë e keqe dhe jocilësore. Zgjidhja 1  Hedhja e insulinës nga gjenerata e parë, 

më e vjetër se 20 vjet, gjatë denimit të kritereve për 

furnizim me tender. Cilësia e terapisë me insulinë 

duhet të jetë kriter primar gjatë furnizimeve.

Problemi 2 Mungesa e shpeshtë dhe çmimi i lartë  

materialit mjekësor për diabetikët.

Zgjidhja 2 Zvogëlimi i TVSH-së për materialin 

mjekësor dhe prodhimet për diabetikët.

PERSONAT ME DIABET

Problemi 1 Ekziston një numër i vogël i ilaçeve 

antihistaminikë duke përfshirë kremrat të cilat janë 

me cilësi të mirë dhe janë në listën pozitive të ilaçeve.

Zgjidhja 1 Zgjerimi i listët pozitive me ilaçe 

antihistaminikë dhe kremra të cilat janë me cilësi më 

të mirë dhe me më pak efekte të padëshiruara.

PERSONAT ALERGJIK

Buletin për planikim e familjes
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Problemi 1 Mosekzistimi i programeve për trajtim, 

socializim dhe rehabilitim të fëmijëve të cilët 

përdorin droga.

Zgjidhja 1 Hapja e programit gjithëpërfshirës për 

trajtim, socializim dhe rehabilitim të fëmijëve të cilët 

përdorin droga, të bazuara në dëshmi të mjekësisë, të 

cilat i përgjigjen nevojave të fëmijëve në praktikë 

pavarësisht moshës së tyre. 

Problemi 2 Rregullimi kuzues juridik i kanabisit 

për përdorimin mjekësor që përfshinë shumë gjendje 

shëndetësore: kërkesa më të mëdha të kushteve për 

kultivimin e kanabisit të cilat i favorizojnë kompanitë 

më të mëdha farmaceutike, që do të shkaktojë çmim 

të madh të ilaçit përfundimtar; pamundësia për 

kultivim nga personat zik.

Zgjidhja 1 Rregullimi juridik i kanabisit për 

përdorim mjekësor me ligj të veçantë që përfshinë 

më shumë sëmundje dhe gjendje shëndetësore në 

pajtim me praktikën e mirë në botë, me kushte të 

parapara për kultivim dhe për aonin dhe me të cilin 

do të mundësohet kultivimi edhe nga ana e 

personave zik. 

Problemi 1 Përfshirja e pamjaftueshme e nënave 

dhe fëmijëve romë me shërbimet parandaluese 

shëndetësore në krahasim me grupet tjera etnike, 

duke përfshirë vaksinimin, vizitat nga motrat 

patronazhe dhe edukimin shëndetësor. 

Zgjidhja 1 Formimi i ekipeve mobile për 

identikimin dhe vaksinimin e fëmijëve të 

pavaksinur dhe pjesërisht të vaksinuar nga mjediset 

rome dhe rurale. Sigurimi i numrit të mjaftueshëm të 

motrave patronazhe dhe pajisje për shërbimet 

patronazhe në të gjitha komunat, si dhe vendosja e 

sistemit për monitorim të punës të shërbimit 

patronazh. 

Problemi 1 Ka mungesë të informatave relevante 

dhe bashkëkohore për mbrojtje të shëndetit seksual 

dhe reproduktiv dhe të drejta në programet shkollore 

për nxënësit nga shkollat llore dhe të mesme.  Më 

pak se 10% të rinjve kanë deklaruar në shkollë se 
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pak se 20% për përdorimin e prezervativit dhe vetëm 

10% për mbrojtje nga keqtrajtimi seksual.

Zgjidhja 1 (1) Revizion i programeve dhe materialit 

shkollor, si dhe trajnim plotësues dhe mbështetje për 

kuadrin mësimor (2) Vendosja e përmbajtjeve në 

programet shkollore për arsimin llor dhe të mesëm 

për të gjitha temat nga shëndeti dhe të drejtat 

seksuale dhe reproduktive.

Problemi 1 Zbrazëtirë e madhe kohore në 

furnizimet e cito statikeve dhe rrezik nga mbetja e 

pacientëve pa terapi një periudhë më të gjatë kohore.

Zgjidhja 1 Furnizimi i cito statikëve të bëhet në 

nivel mujor.
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PËRDORUESIT E DROGAVE

ROMËT

TË RINJTË

PACIENTËT ME SËMUNDJE MALINJE
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materialit mjekësor për diabetikët.

Zgjidhja 2 Zvogëlimi i TVSH-së për materialin 

mjekësor dhe prodhimet për diabetikët.

PERSONAT ME DIABET

Problemi 1 Ekziston një numër i vogël i ilaçeve 

antihistaminikë duke përfshirë kremrat të cilat janë 

me cilësi të mirë dhe janë në listën pozitive të ilaçeve.

Zgjidhja 1 Zgjerimi i listët pozitive me ilaçe 

antihistaminikë dhe kremra të cilat janë me cilësi më 

të mirë dhe me më pak efekte të padëshiruara.
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Problemi 1 Përfshirje e pamjaftueshme e femrës me 
mbrojtje shëndetësore primare gjinekologjike për 
shkak të mungesës së gjinekologëve amë në disa 
komuna në R. Maqedonisë (p.sh. Komuna e Shuto 
Orizarit ku më shumë se 8000 gra nuk kanë 
gjinekolog amë prej vitit 2006)

Zgjidhja 1 Sigurimi i vazhdueshëm i mjeteve 
nanciare për specializim për gjinekologji për 
gjinekologët amë në Mbrojtjen shëndetësore primare 
në komunat ku aspak nuk ka ose nuk ka numër të 
mjaftueshëm të gjinekologëve amë, e deri te arritja e 
kriterit të paraparë për përfshirje (një gjinekolog amë 
dhe infermiere në 3000 gra). Subvencionimi i 
gjinekologëve amë për komunat me popullatë sociale 
në nevojë, me çka do të stimulohet hapja e 
ordinancës së gjinekologut amë në Shuto Orizari.

Problemi 2 Përfshirja e pamjaftueshme e femrës 
me shërbimet shëndetësore të parapara në 
Programin për skrining të kancerit të qafës së mitrës 
dhe Programi për skrining të kancerit në gji.

Zgjidhja 2 Rritja e përfshirjes së femrës me 
Programi për skrining të karcinomit të qafës së 
mitrës dhe Programi për skrining të karcinomot të 
gjirit, përmes rritjes së vazhdueshme të buxhetit të 
këtyre Programeve dhe sigurimi i kushteve të 
nevojshme për zbatimin konsekuent të aktiviteteve të 
planikuara. 

Problemi 3 Përdorimi i mjeteve kontraceptive arrin 
12,8%, me çka Maqedonia rendite mes vendeve 
evropiane me shkallë më të ulët të përdorimit të 
kontracepsionit. Çmimi i kontraceptivëve oral janë 
shumë më të larta se nga vendet në Evropën 
Perëndimore dhe janë një nga shkaqet kryesore për 
shkallën e ulët të përdorimit në vend. Gjithashtu 
asnjë mjet kontraceptiv nuk gjendet në listën pozitive 
të Fondit për sigurim shëndetësor. 

Zgjidhja 3 Minimum një mjet kontraceptiv oral të 
përfshihet në listën pozitive të ilaçeve nga Fondi për 
sigurim shëndetësor në pajtim me Strategjinë 
nacionale për shëndet seksual dhe reproduktiv 2010-
2020, të miratuar nga ana e Qeverisë së R. 
Maqedonisë në vitin 2011.

Problemi 4 Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë 
përmban barriera administrative, mes të cilave 
kërkesa me shkrim për abort, këshillimi i 
obligueshëm, 3 (tre) ditë pritje pas këshillimit, të 
cilat nuk janë në pëlqim me mjekësinë të bazuar në 
dëshmi dhe me të cilat kuzohet gjedhja e lirë dhe e 
drejta e gruas ta ndërpresë shtatzëninë. Me këtë 
ndikohet në rritjen e numrit të aborteve jolegale, por 
edhe të shëndetit mental dhe mirëqenies sociale të 
gruas.

Zgjidhja 4 (1) Fshirja e të gjitha procedurave të 
anshme dhe mjekësore të cilat e kuzojnë të drejtën 
e gruas që lirisht të vendos për planikimin e 
mëmësisë dhe (2) miratimi i ligjit të ri në pajtim me 
udhëzimet e Organizatës Shëndetësore  Botërore, me 
të cilin plotësisht do të sigurohet garancia dhe 
mbrojtja e dinjitetit, shëndetit dhe jetës së gruas në 
Maqedoni.
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GRATË DHE SHËNDETI DHE TË DREJTAT REPRODUKTIVE

Republika e Maqedonisë është një 

nga vendet në botë e cila ka arritur të 

sigurojë qasje multi-sektoriale ndaj 

përgjigjes për HIV. Pikërisht kjo 

qasje siguron ruajtjen e nivelit të ulët 

të shkallës së infektimit që është 

lokalizuar te grupet nën rrezik të 
1veçantë nga HIV . Prej vitit 1987 kur 

është regjistruar rasti i parë me HIV 

deri në dhjetor të vitit 2015 në vend 

janë regjistruar gjithsej 75 raste të 
2HIV . Duke iu falënderuar arritjeve 

shkencore në mjekësi në fushën e 

HIV, sot personat që jetojnë me HIV 

me sukses mund të planikojnë të 

bëhen prind dhe gjatë kësaj gjasat 

për përcjelljen e HIV prej nënës te 

foshnja janë mjaft të ulëta (më pak 
3se 1%) .

Në 12 vitet e kaluara Ministria e 

Shëndetësisë vendosi rrjet të gjerë të 

shërbimeve stacionare dhe terrene 

për HIV, të menaxhuara nga 

organizatat qytetare dhe të cilat 

arrijnë deri te grupet e qytetarëve 

nën rrezik të veçantë prej HIV 

(personat të cilët injektojnë drogë, 

punëtoret seksuale, meshkujt që 

kanë seks me meshkuj dhe personat 

që jetojnë me HIV).  Kjo është bërë 

përmes Programit nacional për HIV, 

i cili edhe krahas buxhetit shtetëror, 

12 vitet e kaluara në pjesën më të 

madhe është mbështetur 
4 nanciarisht edhe prej Fondit global  

që deri në vitin 2015 investoi gjithsej 

23.017.228 dollarë për HIV në 
5Republikën e Maqedonisë .

Gjetjet nga Vlerësimi i kapaciteteve 

të organizatave qytetare të cilat 

zbatojnë programe parandaluese për 
6HIV tregojnë se :

Ÿ Gjithsej 15 organizata 

qytetare realizojnë aktivitete për 

parandalim dhe mbështetje për HIV 

në suaza të programit nacional për 

HIV dhe çdo vjet shërbejnë mbi 15 

mijë pjesëtarë të grupeve të cilat 

janë nën rrezik të veçantë prej HIV; 

Ÿ Në korniza vjetore, organizatat 

qytetare sigurojnë më shumë se 

200 mijë shërbime për 

parandalim, kujdes dhe mbështetje, 

të cilat përfshijnë ndarjen e pajisjes 

sterile për injektim, prezervativë dhe 

lubrikantë, teste të shpejta për  HIV 

dhe Hepatit C, mbështetje sociale 

dhe psikologjike, PAP testim, 

kontracepsion etj.

Ÿ Të gjitha shërbimet e vendosura 

për HIV janë nën rrezik ta 

ndërpresin punën pas tërheqjes 

së Fondit global, pasi që nuk 

ekzistojnë donatorë nuk ekzistojnë 

Rëndësia e financimit shtetëror të 
organizatave qytetare të cilat ofrojnë 
shërbime për parandalimin prej 
HIV te grupet nën rrezik 
të veçantë prej HIV

donatorë tjerë të cilët investojnë në 

regjion me vëllim siç e bënë Fondi 

global. 

Kroacia është vendi i vetëm i 

Ballkanit i cili arriti tërësisht t'i 

mbështete programet për grupe e 

njerëzve në nevojë të menaxhuara 

nga organizatat qytetare pas 

tërheqjes së Fondit global, përmes 

programeve dhe  buxhetit të 

Ministrisë së Shëndetësisë, pushtetit 

lokal dhe bashkive. Nga ana tjetër 

Romania është vend shembull, i cili 

u ballafaqua me tranzicion të 

pasuksesshëm pas tërheqjes së 

Fondit global dhe që nuk arriti të 

vendos mekanizma për mbështetje, 

shërbime për parandalim nga HIV, 

duke përfshirë edhe shkëmbim të 

pajisjes sterile për personat që 

injektojnë drogë. Si rezultat i kësaj, 

vendi ballafaqohet me HIV epidemi 

specike te përdoruesit e drogave në 

vitin 2011, që është e lidhur 

drejtpërdrejt me rënien e dukshme 

të shërbimeve për zvogëlimin e 

dëmeve pas tërheqjes së mbështetjes 
7ndërkombëtare .  Të dhënat për këtë 

vend tregojnë se bile 29% të rasteve 

të reja të HIV në vitin 2013 janë 

persona që injektojnë drogë, në 

krahasim me 3% në vitin 2010, kur 
8në vend investonte Fondi global .

1. Strategjia nacionale për HIV ХИВ 2012 – 2016 
http://arhiva.vlada.mk/registar/les/STRATEGIJA_HIV_2012-2016.pdf 
2. Raport vjetor për HIV për vitin 2015, Instituti për shëndet publik 
3. http://www.cdc.gov/hiv/risk/gender/pregnantwomen/facts/index.html
4. HIV na prek të gjithë – udhëzues për Deputetët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë  
http://hera.org.mk/?p=2543 
5. Fondi global, Pasqyrë e vendit: Maqedoni 
http://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=MKD
6. Vlerësim i kapaciteteve të organizatave qytetare të cilat realizojnë programe për HIV  
http://hera.org.mk/?p=3925
7. HIV/AIDS among  injecting drug users in Romania Report of a recent outbreak and initial 
response policies 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_192024_EN_HIV_outbreak_Romania_
2012.pd  f 
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Problemi 1 Përfshirje e pamjaftueshme e femrës me 
mbrojtje shëndetësore primare gjinekologjike për 
shkak të mungesës së gjinekologëve amë në disa 
komuna në R. Maqedonisë (p.sh. Komuna e Shuto 
Orizarit ku më shumë se 8000 gra nuk kanë 
gjinekolog amë prej vitit 2006)

Zgjidhja 1 Sigurimi i vazhdueshëm i mjeteve 
nanciare për specializim për gjinekologji për 
gjinekologët amë në Mbrojtjen shëndetësore primare 
në komunat ku aspak nuk ka ose nuk ka numër të 
mjaftueshëm të gjinekologëve amë, e deri te arritja e 
kriterit të paraparë për përfshirje (një gjinekolog amë 
dhe infermiere në 3000 gra). Subvencionimi i 
gjinekologëve amë për komunat me popullatë sociale 
në nevojë, me çka do të stimulohet hapja e 
ordinancës së gjinekologut amë në Shuto Orizari.

Problemi 2 Përfshirja e pamjaftueshme e femrës 
me shërbimet shëndetësore të parapara në 
Programin për skrining të kancerit të qafës së mitrës 
dhe Programi për skrining të kancerit në gji.

Zgjidhja 2 Rritja e përfshirjes së femrës me 
Programi për skrining të karcinomit të qafës së 
mitrës dhe Programi për skrining të karcinomot të 
gjirit, përmes rritjes së vazhdueshme të buxhetit të 
këtyre Programeve dhe sigurimi i kushteve të 
nevojshme për zbatimin konsekuent të aktiviteteve të 
planikuara. 

Problemi 3 Përdorimi i mjeteve kontraceptive arrin 
12,8%, me çka Maqedonia rendite mes vendeve 
evropiane me shkallë më të ulët të përdorimit të 
kontracepsionit. Çmimi i kontraceptivëve oral janë 
shumë më të larta se nga vendet në Evropën 
Perëndimore dhe janë një nga shkaqet kryesore për 
shkallën e ulët të përdorimit në vend. Gjithashtu 
asnjë mjet kontraceptiv nuk gjendet në listën pozitive 
të Fondit për sigurim shëndetësor. 

Zgjidhja 3 Minimum një mjet kontraceptiv oral të 
përfshihet në listën pozitive të ilaçeve nga Fondi për 
sigurim shëndetësor në pajtim me Strategjinë 
nacionale për shëndet seksual dhe reproduktiv 2010-
2020, të miratuar nga ana e Qeverisë së R. 
Maqedonisë në vitin 2011.

Problemi 4 Ligji për ndërprerjen e shtatzënisë 
përmban barriera administrative, mes të cilave 
kërkesa me shkrim për abort, këshillimi i 
obligueshëm, 3 (tre) ditë pritje pas këshillimit, të 
cilat nuk janë në pëlqim me mjekësinë të bazuar në 
dëshmi dhe me të cilat kuzohet gjedhja e lirë dhe e 
drejta e gruas ta ndërpresë shtatzëninë. Me këtë 
ndikohet në rritjen e numrit të aborteve jolegale, por 
edhe të shëndetit mental dhe mirëqenies sociale të 
gruas.

Zgjidhja 4 (1) Fshirja e të gjitha procedurave të 
anshme dhe mjekësore të cilat e kuzojnë të drejtën 
e gruas që lirisht të vendos për planikimin e 
mëmësisë dhe (2) miratimi i ligjit të ri në pajtim me 
udhëzimet e Organizatës Shëndetësore  Botërore, me 
të cilin plotësisht do të sigurohet garancia dhe 
mbrojtja e dinjitetit, shëndetit dhe jetës së gruas në 
Maqedoni.
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Ÿ Të gjitha shërbimet e vendosura 

për HIV janë nën rrezik ta 

ndërpresin punën pas tërheqjes 

së Fondit global, pasi që nuk 

ekzistojnë donatorë nuk ekzistojnë 

Rëndësia e financimit shtetëror të 
organizatave qytetare të cilat ofrojnë 
shërbime për parandalimin prej 
HIV te grupet nën rrezik 
të veçantë prej HIV

donatorë tjerë të cilët investojnë në 

regjion me vëllim siç e bënë Fondi 

global. 

Kroacia është vendi i vetëm i 

Ballkanit i cili arriti tërësisht t'i 

mbështete programet për grupe e 

njerëzve në nevojë të menaxhuara 

nga organizatat qytetare pas 

tërheqjes së Fondit global, përmes 

programeve dhe  buxhetit të 

Ministrisë së Shëndetësisë, pushtetit 

lokal dhe bashkive. Nga ana tjetër 

Romania është vend shembull, i cili 

u ballafaqua me tranzicion të 

pasuksesshëm pas tërheqjes së 

Fondit global dhe që nuk arriti të 

vendos mekanizma për mbështetje, 

shërbime për parandalim nga HIV, 

duke përfshirë edhe shkëmbim të 

pajisjes sterile për personat që 

injektojnë drogë. Si rezultat i kësaj, 

vendi ballafaqohet me HIV epidemi 

specike te përdoruesit e drogave në 

vitin 2011, që është e lidhur 

drejtpërdrejt me rënien e dukshme 

të shërbimeve për zvogëlimin e 

dëmeve pas tërheqjes së mbështetjes 
7ndërkombëtare .  Të dhënat për këtë 

vend tregojnë se bile 29% të rasteve 

të reja të HIV në vitin 2013 janë 

persona që injektojnë drogë, në 

krahasim me 3% në vitin 2010, kur 
8në vend investonte Fondi global .

1. Strategjia nacionale për HIV ХИВ 2012 – 2016 
http://arhiva.vlada.mk/registar/les/STRATEGIJA_HIV_2012-2016.pdf 
2. Raport vjetor për HIV për vitin 2015, Instituti për shëndet publik 
3. http://www.cdc.gov/hiv/risk/gender/pregnantwomen/facts/index.html
4. HIV na prek të gjithë – udhëzues për Deputetët në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë  
http://hera.org.mk/?p=2543 
5. Fondi global, Pasqyrë e vendit: Maqedoni 
http://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=MKD
6. Vlerësim i kapaciteteve të organizatave qytetare të cilat realizojnë programe për HIV  
http://hera.org.mk/?p=3925
7. HIV/AIDS among  injecting drug users in Romania Report of a recent outbreak and initial 
response policies 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_192024_EN_HIV_outbreak_Romania_
2012.pd  f 
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Deri te tërheqja e Fondit global, 

Maqedonia ka vetëm 8 muaj për 

zbatimin e plotë të Planit nacional 

për tranzicion nga nancimi 

ndërkombëtar drejt atij vendor dhe 

vendosjen e modeleve ekase për 

qëndrueshmëri afatgjate të 

programeve të vendosura, me të cilat 

do të ruajë shkallën e ulët të HV në 

të ardhmen. Një pjesë e këtij plani 

është që në vitin 2016 të përgatitet 

Strategjia  ere nacionale për HIV 

2017 – 2021, me të cilën do të 

planikohen investimet programore 

dhe nanciare për intervenime  të 

dëshmuara, me të cilat do të ulet në 

minimum numri i rasteve të reja të 

HIV dhe numri i njerëzve që do t 

vdesin nga HIV në të ardhmen. 

Ekzistojnë dëshmi se me investime 

në intervenimet e dëshmuara deri në 

vitin 2030 vendet tërësisht mund ta 

vendosin nën kontroll epideminë e 
9HIV , për çka nevojiten para së 

gjithash investime në programet e 

dedikuara për grupet nën rrezik të 

veçantë të HIV. Në Maqedoni vetëm 

përmes punës së sektorit civil 

sigurohet parandalimi dhe kujdesi i 

këtyre grupeve të qytetarëve dhe atë 

përmes punës në terren të 15 

organizatave qytetare përmes Fondit 

global ndahen gjithsej 1.1 milionë 
10euro , ndërsa në Programin për 

mbrojtje të popullatës nga HIV për 

vitin 2016 për organizatat qytetare 

shteti ndan vetëm 29 mijë euro nga 
11buxheti i shtetit .

REKOMANDIME

Ÿ Partitë politike në programet 

e veta mund të angazhohen për 

planifikimin e shumës së 

rëndësishme të mjeteve 

financiare në buxhetin 

shtetëror për integrimin e 

rrjetit ekzistues të serviseve për 

HIV, të udhëhequra nga sektori 

civil, me qëllim që të ruhet 

vazhdimësia e qasjes së 

shërbimeve mes grupeve të 

qytetarëve në nevojë.

Ÿ Partitë politike me 

përfaqësuesit në Kuvend mund 

të kryejnë mbikëqyrje nga 

përfundimet e Diskutimit të 

fundit parlamentar publik me 

temë – “Sigurimi i 

qëndrueshmërisë së 

programeve për HIV të mbajtur 

nga Komisioni për shëndetësi 
12 në dhjetor të vitit 2015”

përmes organizimit të 

diskutimit vijues me qëllim që 

të vërtetohet progresi i arritur 

në sigurimin e 

qëndrueshmërisë financiare të 

programeve të vendosura dhe 

Gratë në tregun e punës 
dhe ndikimi mbi planifikimin 
e familjes

Hulumtimet ekonomike tregojnë 

lidhshmëri mes papunësisë së 

femrës dhe shkallës së ulur të 
13fertilitetit . Vendet nga Bashkimi 

Evropian të cilat në 10 vitet e fundit 

kanë shkallë më të lartë të fertilitetit 

(Suedi, Norvegji, Danimarkë dhe 
14Francë)  kanë edhe pjesëmarrje më 

të lartë të femrës në tregun e punës. 

Në vitin 2014 shkalla e punësimit të 

femrës në Suedi është 76.1% dhe 

është një ndër më të lartat në 

Evropë. Gjithashtu politikat e 

Suedisë janë orientuar drejt nxitës së 

femrës të inkuadrohen në tregun e 

punës përpara, por edhe pas 
15formimit të familjes . Në krahasim 

me vendet në BE me shkallë më të 

ulët të fertilitetit (Sllovakia, Spanja 

dhe Greqia) kanë edhe shkallë më të 

ulët të punësimit të femrës. 

Maqedonia ndërlidhet në këtë trend 

si vend me inkuadrimin më të ulët të 

gruas në tregun e punës, si dhe me 

shkallë më të ulët të fertilitetit në 

regjion (Tabela 1). 

Hendeku dukshëm i shprehur i 

gjinive në tregun e punës në 

Republikën e Maqedonisë në mënyrë 

plotësuese e vështirëson planikimin 

e të qenit prind dhe familje. Shkalla e 

jo aktivitetit te gratë në Maqedoni 
16është 54.7%  në raport me shkallën e 

jo aktivitetit të meshkujve që është 

30.7% dhe gratë në BE (28) ku është 

33.5%. Jo aktiviteti i femrës dhe 

mungesa e politikave adekuate 

sociale janë faktor kryesor, të cilët  e 

anulojnë planikimin e familjes. 

Sipas Entit Shtetëror Statistikor në 

vitin 2014 mosha mesatare e nënave 

gjatë lindjes së parë është 26.8 vjet 

për dallim nga viti 2014 kur mosha 

mesatare e nënave gjatë lindjes së 
17parë ka qenë nën 25 vjet . Ky tregues 

et se në Republikën e Maqedonisë 

në vazhdimësi prolongohet periudha 

për planikim e të qenit prind/llimi 

i familjes.  

Një nga qëllimet specike strategjike 

të Strategjisë për zhvillim 

demograk të Republikës së 

Maqedonisë (2008-2015) është 

zvogëlimi i dallimeve ekzistuese dhe 

pabarazisë mes popullatës me qëllim 

që të rritet kohezioni social në vend 

dhe si rezultat ceket krijimi i 

kushteve për mundësi të barabarta 

dhe kualitet të jetës mes meshkujve 
18dhe femrës .  Prej këtu është e 

rëndësishme që politikat të 

orientohen drejt avancimit të 

barazisë gjinore, nxitjes së 

inkuadrimit të femrës në tregun e 

punës, lehtësimi i ngarkimit të 

obligimeve të shtëpisë, si dhe qasja 

deri te institucionet për kujdes të 

fëmijëve, personave me nevoja të 
19veçanta dhe pleqve . 

Me qëllim të rritet përfshirja e 

femrës në tregun e punës, duhet të 

merren parasysh hulumtimet 

shkencore të cilat tregojnë për 

lidhshmërinë e determinantëve 

ekonomik të cilët ndikojnë 

negativisht mbi planikimin e të 

qenit prind. Implikimet nanciare 

siç janë shpenzimet për kujdesin e 

fëmijëve (kopshtet) dhe mungesa e 

kohës së shkurtuar të punës ndikon 

negativisht dhe e prolongon 
20planikimin e të qenit prind . 

REKOMANDIME

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të parashohin 

rritje të mjeteve buxhetore për 

ndërtimin/renovimin/aftësimi

n e kopshteve, qëllimi i fundit i 

të cilëve është të arrihet 

përfshirje më e madhe e 

fëmijëve në arsimin 

parashkollor, veçanërisht në 

mjediset rurale

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të propozojnë 

përmes Agjencisë për punësim 

të vendosin masa për punësim, 

të cilët në mënyrë specifike do 

t'i targetojnë personat jo aktiv 

të procesit të angazhimit të 

organizatave qytetare në 

regjistrin e shoqatave si 

implementuese dhe shfrytëzues 

buxhetor të Programit për 

mbrotjtje të popullatës nga 

HIV/SIDA për vitin 2016.

8. Country Progress Report on AIDS, 2013 
http://www.unaids.org/sites/default/les/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogress
reports/2014countries/ROU_narrative_report_2014.pdf
9. 90/90/90 An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic 
http://www.unaids.org/sites/default/les/media_asset/90-90-90_en_0.pdf
10. Vlerësimi i kapaciteteve të organizatave qytetare që zbatojnë programe për HIV  
http://hera.org.mk/?p=3925
11. Programi për mbrojtje të popullatës nga HIV/SIDA në Republikën e Maqedonisë për vitin 
2016
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/PROGAMA_ZA_ZDRAVSTVENA__ZASTITA_NA_
NASELENIETO_OD__HIV__SIDA_VO_REPUBLIKA_MAKEDONIJA_ZA_2016_GODINA.p
df
12. Përfundime pas diskutimit publik të Komisionit për shëndetësisë dhe Platformës për HIV 
http://hera.org.mk/?p=3913

13. Shih European Commisssion (2004) Study 
of low fertility in the regions of the European 
Union: places, periods and causes e kapshme 
në http://bit.ly/1N4KM37 dhe Currie, & 
Hannes, Schwand (2014) Short- and long-
term effects of unemployment on fertility e 
kapshme në - 
http://www.pnas.org/content/111/41/14734.f
ull.pdf 
14. E kapshme në Euro stat – Fertility 
indicators 2003-2014 
15, Shih Hoem,M.J (2005) – Why does 
Sweden have such high fertility rate. 
Demographic research - 
http://www.demographic-
research.org/volumes/vol13/22/13-
22.pdfresearch.org/volumes/vol13/22/13-
22.pdf 
16. Enti Shtetëror i Statistikës “Anketa për 
fuqinë punëtore”, e kapshme në 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPubl
ikacija.aspx?id=3, 2015, Shkup.
17. Enti Shtetëror i Statistikës – Gratë dhe 
meshkujt në Republikën e Maqedonisë 2015, e 
kapshme në  
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender20
15.pdf 
18. Strategjia për zhvillim demograk të 
Republikës së Maqedonisë 2008-2015
19. Politikat demograke dhe barazia gjinore 
në Republikën e Maqedonisë: Masat për 
avancimin mes femrës dhe mashkullit si masa 
për rritjen e natalitetit, e kapshme në  - 
http://bit.ly/1VxPKfz 
20. Shih - On the age-specic correlation 
between fertility and female employment: 
Heterogeneity over space and time in OECD 
countries Brehm, Uta; Engelhardt, Henriette. 
Demographic Research32 (Jan-Jun 2015): 
691-722. 
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Burimi: Eurostat employment rates by sex and age 2014 (20-64)
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Deri te tërheqja e Fondit global, 

Maqedonia ka vetëm 8 muaj për 

zbatimin e plotë të Planit nacional 

për tranzicion nga nancimi 

ndërkombëtar drejt atij vendor dhe 

vendosjen e modeleve ekase për 

qëndrueshmëri afatgjate të 

programeve të vendosura, me të cilat 

do të ruajë shkallën e ulët të HV në 

të ardhmen. Një pjesë e këtij plani 

është që në vitin 2016 të përgatitet 

Strategjia  ere nacionale për HIV 

2017 – 2021, me të cilën do të 

planikohen investimet programore 

dhe nanciare për intervenime  të 

dëshmuara, me të cilat do të ulet në 

minimum numri i rasteve të reja të 

HIV dhe numri i njerëzve që do t 

vdesin nga HIV në të ardhmen. 

Ekzistojnë dëshmi se me investime 

në intervenimet e dëshmuara deri në 

vitin 2030 vendet tërësisht mund ta 

vendosin nën kontroll epideminë e 
9HIV , për çka nevojiten para së 

gjithash investime në programet e 

dedikuara për grupet nën rrezik të 

veçantë të HIV. Në Maqedoni vetëm 

përmes punës së sektorit civil 

sigurohet parandalimi dhe kujdesi i 

këtyre grupeve të qytetarëve dhe atë 

përmes punës në terren të 15 

organizatave qytetare përmes Fondit 

global ndahen gjithsej 1.1 milionë 
10euro , ndërsa në Programin për 

mbrojtje të popullatës nga HIV për 

vitin 2016 për organizatat qytetare 

shteti ndan vetëm 29 mijë euro nga 
11buxheti i shtetit .

REKOMANDIME

Ÿ Partitë politike në programet 

e veta mund të angazhohen për 

planifikimin e shumës së 

rëndësishme të mjeteve 

financiare në buxhetin 

shtetëror për integrimin e 

rrjetit ekzistues të serviseve për 

HIV, të udhëhequra nga sektori 

civil, me qëllim që të ruhet 

vazhdimësia e qasjes së 

shërbimeve mes grupeve të 

qytetarëve në nevojë.

Ÿ Partitë politike me 

përfaqësuesit në Kuvend mund 

të kryejnë mbikëqyrje nga 

përfundimet e Diskutimit të 

fundit parlamentar publik me 

temë – “Sigurimi i 

qëndrueshmërisë së 

programeve për HIV të mbajtur 

nga Komisioni për shëndetësi 
12 në dhjetor të vitit 2015”

përmes organizimit të 

diskutimit vijues me qëllim që 

të vërtetohet progresi i arritur 

në sigurimin e 

qëndrueshmërisë financiare të 

programeve të vendosura dhe 

Gratë në tregun e punës 
dhe ndikimi mbi planifikimin 
e familjes

Hulumtimet ekonomike tregojnë 

lidhshmëri mes papunësisë së 

femrës dhe shkallës së ulur të 
13fertilitetit . Vendet nga Bashkimi 

Evropian të cilat në 10 vitet e fundit 

kanë shkallë më të lartë të fertilitetit 

(Suedi, Norvegji, Danimarkë dhe 
14Francë)  kanë edhe pjesëmarrje më 

të lartë të femrës në tregun e punës. 

Në vitin 2014 shkalla e punësimit të 

femrës në Suedi është 76.1% dhe 

është një ndër më të lartat në 

Evropë. Gjithashtu politikat e 

Suedisë janë orientuar drejt nxitës së 

femrës të inkuadrohen në tregun e 

punës përpara, por edhe pas 
15formimit të familjes . Në krahasim 

me vendet në BE me shkallë më të 

ulët të fertilitetit (Sllovakia, Spanja 

dhe Greqia) kanë edhe shkallë më të 

ulët të punësimit të femrës. 

Maqedonia ndërlidhet në këtë trend 

si vend me inkuadrimin më të ulët të 

gruas në tregun e punës, si dhe me 

shkallë më të ulët të fertilitetit në 

regjion (Tabela 1). 

Hendeku dukshëm i shprehur i 

gjinive në tregun e punës në 

Republikën e Maqedonisë në mënyrë 

plotësuese e vështirëson planikimin 

e të qenit prind dhe familje. Shkalla e 

jo aktivitetit te gratë në Maqedoni 
16është 54.7%  në raport me shkallën e 

jo aktivitetit të meshkujve që është 

30.7% dhe gratë në BE (28) ku është 

33.5%. Jo aktiviteti i femrës dhe 

mungesa e politikave adekuate 

sociale janë faktor kryesor, të cilët  e 

anulojnë planikimin e familjes. 

Sipas Entit Shtetëror Statistikor në 

vitin 2014 mosha mesatare e nënave 

gjatë lindjes së parë është 26.8 vjet 

për dallim nga viti 2014 kur mosha 

mesatare e nënave gjatë lindjes së 
17parë ka qenë nën 25 vjet . Ky tregues 

et se në Republikën e Maqedonisë 

në vazhdimësi prolongohet periudha 

për planikim e të qenit prind/llimi 

i familjes.  

Një nga qëllimet specike strategjike 

të Strategjisë për zhvillim 

demograk të Republikës së 

Maqedonisë (2008-2015) është 

zvogëlimi i dallimeve ekzistuese dhe 

pabarazisë mes popullatës me qëllim 

që të rritet kohezioni social në vend 

dhe si rezultat ceket krijimi i 

kushteve për mundësi të barabarta 

dhe kualitet të jetës mes meshkujve 
18dhe femrës .  Prej këtu është e 

rëndësishme që politikat të 

orientohen drejt avancimit të 

barazisë gjinore, nxitjes së 

inkuadrimit të femrës në tregun e 

punës, lehtësimi i ngarkimit të 

obligimeve të shtëpisë, si dhe qasja 

deri te institucionet për kujdes të 

fëmijëve, personave me nevoja të 
19veçanta dhe pleqve . 

Me qëllim të rritet përfshirja e 

femrës në tregun e punës, duhet të 

merren parasysh hulumtimet 

shkencore të cilat tregojnë për 

lidhshmërinë e determinantëve 

ekonomik të cilët ndikojnë 

negativisht mbi planikimin e të 

qenit prind. Implikimet nanciare 

siç janë shpenzimet për kujdesin e 

fëmijëve (kopshtet) dhe mungesa e 

kohës së shkurtuar të punës ndikon 

negativisht dhe e prolongon 
20planikimin e të qenit prind . 

REKOMANDIME

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të parashohin 

rritje të mjeteve buxhetore për 

ndërtimin/renovimin/aftësimi

n e kopshteve, qëllimi i fundit i 

të cilëve është të arrihet 

përfshirje më e madhe e 

fëmijëve në arsimin 

parashkollor, veçanërisht në 

mjediset rurale

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të propozojnë 

përmes Agjencisë për punësim 

të vendosin masa për punësim, 

të cilët në mënyrë specifike do 

t'i targetojnë personat jo aktiv 

të procesit të angazhimit të 

organizatave qytetare në 

regjistrin e shoqatave si 

implementuese dhe shfrytëzues 

buxhetor të Programit për 

mbrotjtje të popullatës nga 

HIV/SIDA për vitin 2016.
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dhe gratë e papunësuara një 

periudhë më të gjatë. 

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të propozojnë 

masa për stimulimin dhe 

mbindërtimin e ndërmarrjeve 

publike dhe private, të cilët 

punësojnë persona me afat të 

shkurtuar të punës

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të iniciojnë 

subvencione për shfrytëzimin e 

kopshteve, të cilat do të 

caktohen sipas të 

ardhurave/ndihmës sociale të 

familjeve. Në këtë mënyrë do t 

zvogëlohet ngarkesa financiare, 

e cila ndikon mbi prolongimin e 

të qenit prind. 

Ÿ Partitë politike me 

përfaqësuesit e vet në 

Parlament mund të 

angazhohen për organizimin e 

diskutimit publik të Komisionit 

për mundësi të barabarta në 

bashkëpunim me organizatat 

qytetare kushtuar jo aktivitetit 

ekonomik/jo përfshirjes së 

femrës në tregun e punës dhe 

ndikimi mbi planifikimin e 

familjes.

11

Keqtrajtimi seksuale te personat 
me kufizim intelektual dhe ndikimi 
ndaj marrëdhënieve familjare 
dhe shëndeti

Dhuna në bazë të kufizimit 

përfshinë lloje të ndryshme të sjelljes 

dhe dhunës, si dhe dhunë seksuale 

dhe familjare ku viktima është 

person me kuzime, lidhur me 

keqtrajtimin, kriminalitet prej 

urrejtjes, pakujdesi, përdorimi i 

kuzimit ose praktikave restriktive, 

si dhe dhuna institucionale (regjim 

rigid, praktika jo etike ose të 

paautorizuara në pajtim me nevojat 

e personave me kuzim, si dhe 

shkelja e kujve profesional nga ana 

e të punësuarve).

Statistikat botërore asin se personat 

me kuzim janë dy deri në tre 

herë më shpesh viktima se sa 

personat pa kuzime. Në krahasim 

me femrat pa kuzime, femrat me 

kuzime kanë gjasa më të mëdha të 

përjetojnë dhunë dhe të njëjtën e 

durojnë një periudhë më të gjatë. 

Femrat me kuzime janë viktima të 

keqtrajtimit seksual së paku dy herë 

më shumë se popullata e 

përgjithshme e femrave.

Kur itet për fëmijët, dhuna mbi 

fëmijët me kuzime ndodh 

mesatarisht 1.7 herë më shumë 

në raport me dhunën mbi fëmijët pa 

kuzime. Disa studime tregojnë se 

bile 80% të personave me 

kufizime intelektuale në ndonjë 

fazë të jetës së tyre do të përjetojnë 

ndonjë tip të keqtrajtimit seksual, 

më shpesh nga ndonjë anëtar i 

familjes ose ndonjë person nga rrethi 

i ngushtë.

Po ashtu, hulumtimet tregojnë se 

mesatarisht mes 40-90% të 
21sulmeve seksuale  mbi personat 

me kuzime kalojnë pa u paraqitur. 

Dhuna dhe keqtrajtimi seksual mund 

të ketë pasoja të dëmshme dhe të 

përhershme mbi viktimën, familjet 

dhe mjedisin. Pasojat mund të 

ndahen në disa kategori:

1. Fizike – shtatzëni e padëshiruar, 

dhimbje kronike, komplikime 

gjinekologjike, infektime seksuale të 

transmetueshme, çrregullime 

gastrointestinale, kancer në qafën e 

mitrës, lëndime gjenitale, migrenë 

dhe dhimbje koke tjera.

2. Psikologjike. Viktimat 

ballafaqohen me pasoja momentale 

dhe kronike psikologjike. Momentale 

– shok, mospranim, tërheqje, 

ngatërrim, shqetësim, turp, faj, 

nervozë, mosbesim te tjerët, faj, 

simptoma të stresit postraumatik,  

çrregullim në gjumë, tapi 

emocionale. Pasojat kronike 

psikologjike përfshijnë – depresion, 

shqetësim i gjeneralizuar, sulme të 

suicidetit, stres çrregullim 

postraumatik, vetë respekt i 

ulët/vetëfajësim, interesim i 

zvogëluar/shmangia e 

marrëdhënieve seksuale.

3. Pasoja sociale – marrëdhënie dhe 

raporte të çrregulluara në familje, 

marrëdhënie të çrregulluara me 

miqtë, mungesë e mbështetjes 

emocionale nga miqtë dhe familja, 

kontakte më të rralla me miqtë, 

izolimi nga familja dhe mjedisi.

4. Sjellje e rrezikshme për shëndetin. 

Sipas disa hulumtimeve sjelljet që 

vijojnë janë pasojë dhe në të njëjtën 

kohë është shkak për të cilën personi 

mund të pësojë dhe përsëri të jetë 

viktimë në të ardhmen. Në këtë 

kategori bien: sjellja e lartë e 

rrezikshme seksuale (seksi i 

pambrojtur, llimi i marrëdhënieve 

seksuale në moshë të hershme, 

ndërrimi i shërbimit seksuale për 

ushqim, të holla ose sende tjera), 

përdorimi i substancave të dëmshme 

(alkooli, droga, keqpërdorimi i 

medikamenteve), regjimi i 

pashëndetshëm i ushqimit (anoreksi, 

bulimi), sjellje delikuente dhe 

kriminalitet.

Maqedonia e ka ratikuar Konventën 

e KB-së për avancimin e të drejtave 

të personave me kuzime. Në atë, në 

nenin 16 thuhet, “Shtetet 

nënshkruese do t'i ndërmarrin të 

gjitha masat e nevojshme ligjore, 

administrative, sociale, edukative 

dhe tjera, me qëllim që t'i mbrojnë 

personat me kuzime, në suaza të 

shtëpisë dhe jashtë saj, nga të gjitha 

format e eksploatimit, dhunës dhe 

keqtrajtimit, duke përfshirë edhe 

dhunën e bazuar në gjini”.

Gjithashtu, neni 6 nga konventa e 

njëjtë thotë “Shtetet nënshkruese 

pranojnë se gratë dhe vajzat me 

kuzime janë të ekspozuara ndaj 

diskriminimeve të shumta dhe do të 

ndërmarrin masa që t'u sigurojnë 

zhvillim të tërësishëm, avancim dhe 

emancipim për shkak të gëzimit të 

drejtave të njeriut dhe lirive 
22themelore” . 

Në praktikë nuk ka mundësi për 

implementimin e këtyre dispozitave 

nga konventa me qëllim që të 

sigurohet gëzimi i të drejtës për 

parandalimin dhe mbrojtjen nga 

keqtrajtimi i personave me kuzime. 

Shërbimet dhe serviset për mbrojtje 

nga dhuna familjare janë të 

pakapshme për këta qytetarë tanë 

dhe nuk ekziston kuadër profesional 

i cili është i trajnuar dhe i gatshëm 

që të punojë me personat me 

kuzime. 

Statistikat botërore falsin se 

personat me kuzime janë dy herë 

më shpesh viktima se sa personat pa 

kuzime. Në Republikën e 

Maqedonisë akoma nuk disponohet 

e të dhëna statistikore për llojet e 

dhunës dhe keqtrajtimet, të cilat 

kanë të bëjnë me personat me 

kuzime dhe për këtë shkak  akoma 

nuk ekziston pasqyrë e qartë se si 

është situata në këtë fushë. Vetëm 

Ministria e Punëve të Brendshme 

mban evidencë statistikore për 

veprat e kryera penale dhe kryesit e 

veprës penale "Përdhunim mbi 

person të pafuqishëm" neni 187 nga 

kodi penal i RM.

REKOMANDIME

Ÿ Partitë politike me 

përfaqësuesit në Parlament 

mund të angazhohen për 

ratifikimin e Konventës së 

Stambollit për luftë kundër 

dhunës mbi femrat dhe dhuna e 

bazuar në gjini, me çka do të 

mundësohen parakushte edhe 

për mbrojtje të personave me 

kufizime nga cilado dhunë dhe 

keqtrajtim, veçanërisht ndaj 

grave me kufizime, në suaza të 

sistemit juridik ekzistues dhe 

në institucionet njëlloj si edhe 

për të gjithë qytetarët tjerë.  

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të propozojnë 

miratimin e programeve dhe 

masave edukative për 

parandalimin dhe mbrojtjen 

nga dhuna dhe keqtrajtimi i 

personave me kufizime, me çka 

do të ndikohet në ngritjen e 

vetëdijes dhe shkathtësive për 

mbrojtje te personat me 

kufizime, por edhe të ngrihet 

edukimi i profesionistëve, me 

çka në punën e tyre 

drejtpërdrejt ose indirekt janë 

lidhur me personat me 

kufizime. 

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund t propozojnë masa 

për vendosjen e sportel 

qendrave të specializuara për 

parandalimin dhe mbrojtjen e 

viktimave të dhunës familjare të 

cilat njëkohësisht do të krijohen 

dhe sipas nevojave të personave 

me kufizime (duke përfshirë 

edhe për fëmijët me pengesa në 

zhvillim).

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre duhet të angazhohen për 

përmirësimin e statistikave në 

bazë të kufizimit në sistemet e 

mbrojtjes dhe sigurimit 

shëndetësor, mbrojtjes së 

fëmijëve dhe sociale, si dhe në 

sistemin e Ministrisë së Punëve 

të Brendshme.

21. Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and 
meta-analysis of observational studies, Karen Hughes, PhD, Prof Mark A Bellis, Lisa Jones, BSc, 
Sara Wood, MSc, Geoff Bates, MSc, Lindsay Eckley, PhD, Ellie McCoy, MSc, Christopher 
Mikton, PhD, Tom Shakespeare, PhD, Alana Ofcer, MPH; Published Online: 28 February 2012 
http://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf?ua=1
22.http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Konvencija%20za%20pravata%20na%20licata
%20so%20invalidnost.pdf
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dhe gratë e papunësuara një 

periudhë më të gjatë. 

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të propozojnë 

masa për stimulimin dhe 

mbindërtimin e ndërmarrjeve 

publike dhe private, të cilët 

punësojnë persona me afat të 

shkurtuar të punës

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të iniciojnë 

subvencione për shfrytëzimin e 

kopshteve, të cilat do të 

caktohen sipas të 

ardhurave/ndihmës sociale të 

familjeve. Në këtë mënyrë do t 

zvogëlohet ngarkesa financiare, 

e cila ndikon mbi prolongimin e 

të qenit prind. 

Ÿ Partitë politike me 

përfaqësuesit e vet në 

Parlament mund të 

angazhohen për organizimin e 

diskutimit publik të Komisionit 

për mundësi të barabarta në 

bashkëpunim me organizatat 

qytetare kushtuar jo aktivitetit 

ekonomik/jo përfshirjes së 

femrës në tregun e punës dhe 

ndikimi mbi planifikimin e 

familjes.
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Keqtrajtimi seksuale te personat 
me kufizim intelektual dhe ndikimi 
ndaj marrëdhënieve familjare 
dhe shëndeti

Dhuna në bazë të kufizimit 

përfshinë lloje të ndryshme të sjelljes 

dhe dhunës, si dhe dhunë seksuale 

dhe familjare ku viktima është 

person me kuzime, lidhur me 

keqtrajtimin, kriminalitet prej 

urrejtjes, pakujdesi, përdorimi i 

kuzimit ose praktikave restriktive, 

si dhe dhuna institucionale (regjim 

rigid, praktika jo etike ose të 

paautorizuara në pajtim me nevojat 

e personave me kuzim, si dhe 

shkelja e kujve profesional nga ana 

e të punësuarve).

Statistikat botërore asin se personat 

me kuzim janë dy deri në tre 

herë më shpesh viktima se sa 

personat pa kuzime. Në krahasim 

me femrat pa kuzime, femrat me 

kuzime kanë gjasa më të mëdha të 

përjetojnë dhunë dhe të njëjtën e 

durojnë një periudhë më të gjatë. 

Femrat me kuzime janë viktima të 

keqtrajtimit seksual së paku dy herë 

më shumë se popullata e 

përgjithshme e femrave.

Kur itet për fëmijët, dhuna mbi 

fëmijët me kuzime ndodh 

mesatarisht 1.7 herë më shumë 

në raport me dhunën mbi fëmijët pa 

kuzime. Disa studime tregojnë se 

bile 80% të personave me 

kufizime intelektuale në ndonjë 

fazë të jetës së tyre do të përjetojnë 

ndonjë tip të keqtrajtimit seksual, 

më shpesh nga ndonjë anëtar i 

familjes ose ndonjë person nga rrethi 

i ngushtë.

Po ashtu, hulumtimet tregojnë se 

mesatarisht mes 40-90% të 
21sulmeve seksuale  mbi personat 

me kuzime kalojnë pa u paraqitur. 

Dhuna dhe keqtrajtimi seksual mund 

të ketë pasoja të dëmshme dhe të 

përhershme mbi viktimën, familjet 

dhe mjedisin. Pasojat mund të 

ndahen në disa kategori:

1. Fizike – shtatzëni e padëshiruar, 

dhimbje kronike, komplikime 

gjinekologjike, infektime seksuale të 

transmetueshme, çrregullime 

gastrointestinale, kancer në qafën e 

mitrës, lëndime gjenitale, migrenë 

dhe dhimbje koke tjera.

2. Psikologjike. Viktimat 

ballafaqohen me pasoja momentale 

dhe kronike psikologjike. Momentale 

– shok, mospranim, tërheqje, 

ngatërrim, shqetësim, turp, faj, 

nervozë, mosbesim te tjerët, faj, 

simptoma të stresit postraumatik,  

çrregullim në gjumë, tapi 

emocionale. Pasojat kronike 

psikologjike përfshijnë – depresion, 

shqetësim i gjeneralizuar, sulme të 

suicidetit, stres çrregullim 

postraumatik, vetë respekt i 

ulët/vetëfajësim, interesim i 

zvogëluar/shmangia e 

marrëdhënieve seksuale.

3. Pasoja sociale – marrëdhënie dhe 

raporte të çrregulluara në familje, 

marrëdhënie të çrregulluara me 

miqtë, mungesë e mbështetjes 

emocionale nga miqtë dhe familja, 

kontakte më të rralla me miqtë, 

izolimi nga familja dhe mjedisi.

4. Sjellje e rrezikshme për shëndetin. 

Sipas disa hulumtimeve sjelljet që 

vijojnë janë pasojë dhe në të njëjtën 

kohë është shkak për të cilën personi 

mund të pësojë dhe përsëri të jetë 

viktimë në të ardhmen. Në këtë 

kategori bien: sjellja e lartë e 

rrezikshme seksuale (seksi i 

pambrojtur, llimi i marrëdhënieve 

seksuale në moshë të hershme, 

ndërrimi i shërbimit seksuale për 

ushqim, të holla ose sende tjera), 

përdorimi i substancave të dëmshme 

(alkooli, droga, keqpërdorimi i 

medikamenteve), regjimi i 

pashëndetshëm i ushqimit (anoreksi, 

bulimi), sjellje delikuente dhe 

kriminalitet.

Maqedonia e ka ratikuar Konventën 

e KB-së për avancimin e të drejtave 

të personave me kuzime. Në atë, në 

nenin 16 thuhet, “Shtetet 

nënshkruese do t'i ndërmarrin të 

gjitha masat e nevojshme ligjore, 

administrative, sociale, edukative 

dhe tjera, me qëllim që t'i mbrojnë 

personat me kuzime, në suaza të 

shtëpisë dhe jashtë saj, nga të gjitha 

format e eksploatimit, dhunës dhe 

keqtrajtimit, duke përfshirë edhe 

dhunën e bazuar në gjini”.

Gjithashtu, neni 6 nga konventa e 

njëjtë thotë “Shtetet nënshkruese 

pranojnë se gratë dhe vajzat me 

kuzime janë të ekspozuara ndaj 

diskriminimeve të shumta dhe do të 

ndërmarrin masa që t'u sigurojnë 

zhvillim të tërësishëm, avancim dhe 

emancipim për shkak të gëzimit të 

drejtave të njeriut dhe lirive 
22themelore” . 

Në praktikë nuk ka mundësi për 

implementimin e këtyre dispozitave 

nga konventa me qëllim që të 

sigurohet gëzimi i të drejtës për 

parandalimin dhe mbrojtjen nga 

keqtrajtimi i personave me kuzime. 

Shërbimet dhe serviset për mbrojtje 

nga dhuna familjare janë të 

pakapshme për këta qytetarë tanë 

dhe nuk ekziston kuadër profesional 

i cili është i trajnuar dhe i gatshëm 

që të punojë me personat me 

kuzime. 

Statistikat botërore falsin se 

personat me kuzime janë dy herë 

më shpesh viktima se sa personat pa 

kuzime. Në Republikën e 

Maqedonisë akoma nuk disponohet 

e të dhëna statistikore për llojet e 

dhunës dhe keqtrajtimet, të cilat 

kanë të bëjnë me personat me 

kuzime dhe për këtë shkak  akoma 

nuk ekziston pasqyrë e qartë se si 

është situata në këtë fushë. Vetëm 

Ministria e Punëve të Brendshme 

mban evidencë statistikore për 

veprat e kryera penale dhe kryesit e 

veprës penale "Përdhunim mbi 

person të pafuqishëm" neni 187 nga 

kodi penal i RM.

REKOMANDIME

Ÿ Partitë politike me 

përfaqësuesit në Parlament 

mund të angazhohen për 

ratifikimin e Konventës së 

Stambollit për luftë kundër 

dhunës mbi femrat dhe dhuna e 

bazuar në gjini, me çka do të 

mundësohen parakushte edhe 

për mbrojtje të personave me 

kufizime nga cilado dhunë dhe 

keqtrajtim, veçanërisht ndaj 

grave me kufizime, në suaza të 

sistemit juridik ekzistues dhe 

në institucionet njëlloj si edhe 

për të gjithë qytetarët tjerë.  

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund të propozojnë 

miratimin e programeve dhe 

masave edukative për 

parandalimin dhe mbrojtjen 

nga dhuna dhe keqtrajtimi i 

personave me kufizime, me çka 

do të ndikohet në ngritjen e 

vetëdijes dhe shkathtësive për 

mbrojtje te personat me 

kufizime, por edhe të ngrihet 

edukimi i profesionistëve, me 

çka në punën e tyre 

drejtpërdrejt ose indirekt janë 

lidhur me personat me 

kufizime. 

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre mund t propozojnë masa 

për vendosjen e sportel 

qendrave të specializuara për 

parandalimin dhe mbrojtjen e 

viktimave të dhunës familjare të 

cilat njëkohësisht do të krijohen 

dhe sipas nevojave të personave 

me kufizime (duke përfshirë 

edhe për fëmijët me pengesa në 

zhvillim).

Ÿ Partitë politike në programet 

e tyre duhet të angazhohen për 

përmirësimin e statistikave në 

bazë të kufizimit në sistemet e 

mbrojtjes dhe sigurimit 

shëndetësor, mbrojtjes së 

fëmijëve dhe sociale, si dhe në 

sistemin e Ministrisë së Punëve 

të Brendshme.

21. Prevalence and risk of violence against adults with disabilities: a systematic review and 
meta-analysis of observational studies, Karen Hughes, PhD, Prof Mark A Bellis, Lisa Jones, BSc, 
Sara Wood, MSc, Geoff Bates, MSc, Lindsay Eckley, PhD, Ellie McCoy, MSc, Christopher 
Mikton, PhD, Tom Shakespeare, PhD, Alana Ofcer, MPH; Published Online: 28 February 2012 
http://www.who.int/disabilities/publications/violence_children_lancet.pdf?ua=1
22.http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Konvencija%20za%20pravata%20na%20licata
%20so%20invalidnost.pdf
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KONTRIBUTI I HERA në 
PLANFIKIMIN E FAMILJES

HERA siguron SHËRBIME PA PAGESË DHE TË 
BESUESHME për planifikimin e familjes:

SHËNDETËSORE: kontrolle gjinekologjike, PAP teste, EHO 
kontrolle, shërbime dermatologjike, prezervativë, 
kontracepsion oral, spiralë, testim për HIV dhe Infektime 
seksualisht të transmetueshme, duke përfshirë edhe terapinë 
për infektime të sistemit riprodhues 

PSIKO-SOCIALE: këshillime për seksualitetin dhe shëndetin 
seksual, mbështetje dhe këshillime për viktimat e dhunës së 
bazuar në gjini dhe dhunës familjare, fëmijët e tyre dhe 
anëtarët e familjes, si dhe trajtim psiko-social të kryesve të 
dhunës familjare 

JURIDIKE: këshillim juridik për realizimin e të drejtës nga 
fusha e shëndetësisë, kujdesi reproduktiv dhe të drejtat 
seksuale, këshillime në fushën e të drejtës familjare, përpilimi i 
parashtresave deri te institucionet në sistem, përgatitja e 
ankesave, padive dhe  akteve tjera.

Qendra rinore për shëndet seksual 
dhe riprodhues “Dëshiroj të di”

ambulanca Vodno - 
Rr. Elisije Popovski nr.2, tel. 3176 950

ambulanca Shuto Orizari - 
Shuto Orizari p.n.., tel: 2 651 955

contact@sakamdaznam.org.mk 

KËTO JANË SERVISËT TANË 

Ambulanca mobile për HIV 
këshillim dhe testim

testiranje@hera.org.mk 

Qendra e parë familjare 
e Qytetit të Shkupit kundër dhunës

infopsc@hera.org.mk,  02 321 5 905, 
rr. Kosturski Heroi nr.51

Ambulanca mobile gjinekologjike hera@hera.org.mk 

Këshillimore për ndihmë dhe 
mbështetje të Personave që jetojnë me HIV

Në bashkëpunim me Klinikën 
për sëmundje infektive dhe gjendje febrile, 
tel: 3147 752 

web:
 www.hera.org.mk

e-mail: 
hera@hera.org.mk

Botim i Asociacionit 
për edukim shëndetësor 

dhe hulumtim 

H.E.R.A.
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