


02

QЁLLIMI 
I KЁTIJ 
CICERONI

Qëllimi i këtij ciceroni është t'i ndihmojë 
Parlamentit të Republikës së Maqedonisë dhe 
deputetëve për veprim më efikas ndaj HIV 
epidemisë përmes intensifikimit të funksioneve 
legjislative, buxhetore dhe mbikëqyrëse. Përveç 
kësaj, qëllimi i tij është t'u ndihmojë deputetëve 
të bëhen liderë, të ndërmarrin veprime konkrete 
dhe të miratojnë zgjidhje lidhur me ligjet dhe 
politikat lidhur me HIV, të cilat do ta avancojnë, 
në vend ta pengojnë përgjigjen efikase ndaj HIV. 



¢ Për mënyrat si ta mbrojnë veten dhe familjet 
e tyre nga infektimi me HIB

¢ Për statistikën aktuale dhe trendët rreth HIV 
infektimit në vendin e tyre dhe në rajon

¢ Më e rëndësishme është që ata të jenë mirë 
të informuar për implementimin e normave 
ndërkombëtare lidhur me HIV të theksuara në 
më shumë deklarata të nënshkruara nga 
republika e Maqedonisë, me çka vendi është 
obliguar për forcimin e përpjekjeve në luftën 
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PЁR 
ÇFARЁ 
DUHET TЁ 
JENЁ TЁ 
INFORMUAR 
RRETH HIV? 

Ç'është qasja universale?
Qasja universale paraqet 

përpjekje  globale  për gjithë 
përfshirjen dhe zgjerimin e qasjes 
deri te trajtimi, parandalimi, 
kujdesi dhe mbështetja lidhur e 
HIV. Ky koncept është definuar në 
Deklaratën politike për HIV/SIDA 
të Kombeve të Bashkuara nga viti 
2006 dhe paraqet obligim të 
qeverive në drejtim të çrrënjosjes së 
epidemisë të HIV.

kundër HIV infektimit dhe sigurimit të qasjes 
universale ndaj parandalimit, trajtimit, kujdesit 
dhe mbështetjes. (shihni pjesën IV)

¢ Për mekanizmat dhe funksionimin e sistemit 
nacional për qasje universale



I INFORMATA THEMELORE 
RRETH HIV
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ÇFARЁ ЁSHTЁ HIV?
Shkurtesa HIV vjen nga fjala angleze që do të 
thotë “virus i mungesës imunologjike te njeriu”. 
Ta themi me fjalë më të thjeshta, ky është virusi 
që e sulmon sistemin mbrojtës (imunologjik) të 
njeriut. HIV nuk mund të shërohet, por ekziston 
terapi e suksesshme që e mban virusin nën 
kontroll. Duke iu falënderuar terapisë personat 
me HIV sot jetojnë jetë të shëndoshë, të gjatë 
dhe të mirë. HIV e shkakton gjendjen e quajtur 
SIDA – sindrom i mungesës së fituar të 
imunitetit.

A NJIHET? 
Nuk ekzistojnë shenja specifike, sipas të cilave 
mund të përfundohet nëse jemi HIV-pozitiv ose 
HIV-negativ; zakonisht këto janë simptoma që i 
ngjajnë ftohjes ose grupit dhe mund të jenë 
rezultat i shkaktuesve të ndryshëm. Prandaj, 
mënyra e vetme që njeriu ta marrë vesh 
statusin e vet për HIV është të bëjë test për HIV.

ÇFARЁ ЁSHTЁ SIDA? 
СИДА е është shkurtesë që vjen nga gjuha 
frënge, dhe e cakton “sindromin e mungesës së 
fituar të imunitetit”, që është shkaktuar nga 
virusi HIV. Kjo është gjendje e aftësisë së 
zvogëluar të organizmit që të mbrohet nga 
mikroorganizma të ndryshëm, të cilat 
shkaktojnë sëmundje të ndryshme, shpesh të 
njohura si infektime oportuniste. Këto 
infektime paraqiten edhe te njerëzit e 
shëndoshë, por më së shpeshti shkaktojnë 
probleme te personat me HIV. SIDA zhvillohet 
gradualisht dhe është faza e fundit e HIV-
infektimit. Nëse dikush është HIV-pozitiv nuk do 
të thotë se ka SIDA. Periudha për të cilën do të 
zhvillohej SIDA, nëse nuk merret terapia, është 
e ndryshme te çdo njeri. Me fillimin në kohë 
dhe duke iu përmbajtur terapisë, si dhe duke 
pasur jetë të matur dhe të shëndoshë, mund të 

ndodh që asnjëherë mos arrijë deri te ky 
stadium, ose koha deri te paraqitja e saj të rritet 
për shumë vjet, bile edhe më shumë dekada.  
Sot, me ndihmën e terapisë së kapshme, bile 
edhe njerëzit të cikët kanë zhvilluar simptoma 
të SIDA, mund ta kthejnë dhe ta ruajnë 
imunitetin e tyre në gjendje të mirë. Prandaj, 
shumë shpesh flitet për faza të ndryshme të 
HIV-infektimit, ndërsa më rrallë për SIDA-
terminin, që për fat të keq akoma në vete e 
mban asociacionin e sëmundjes së tmerrshme, 
në vend të gjendjes shëndetësore, me të cilën 
jetohet.

FAKTE TЁ RЁNDЁSISHME 
LIDHUR ME HIV

HIV mund të transmetohet vetëm përmes 
marrëdhënies së pambrojtur seksuale, me anë 
të gjakut (shfrytëzimi i pajisjes jo sterile për 
injektimin e drogës, tatuazhit, pirsingut, 
intervenimeve mjekësore etj.) dhe me anë të 
ashtuquajturës rrugë vertikale, gjegjësisht, nga 
nëna te fëmija, gjatë lindjes ose dhënies gji.

HIV gjendet në këto lëngje trupore: gjak, lëngu 
para farës dhe lëngut faror, sekretit vagjinal dhe 
qumështit të nënës. Përmes lëngjeve trupore 
siç është pështyma, urina, djersa ose lotët nuk 
mund të transmetohet HIV, sepse nuk gjendet 
në sasi të mjaftueshme që të bëhet infektim.   

Njerëzit që jetojnë me HIV mund të jenë kolegë, 
miq tanë ose partnerë intim dhe seksual, pa 
paraqitur rrezik për shëndetin e të tjerëve. 

Kjo do të thotë se HIV nuk mund të përcillet 
përmes ajrit, përshëndetjes me dorë, 
shfrytëzimit të enëve të përbashkëta për 
ushqim dhe përmes kontakteve dhe 
aktiviteteve të përditshme sociale.



HIV nuk është i kufizuar vetëm në grupe të 
caktuara. Nuk ekzistojnë fajtorë për përhapjen e 
infektimit, ndërsa përgjegjësia për mbrojtjen 
personale e mban çdo individ.

Deri më sot nuk është gjetur ilaç për HIV-
infektimin, por ekziston terapi shumë efikase që 
e shkatërron dhe e kontrollon virusin, 
mundëson jetë të gjatë dhe cilësore, ndërsa 
HIV-infektimin e shndërron në sëmundje 
kronike, e cila mund të menaxhohet. 

Terapia gjithashtu vepron edhe si një nga 
mënyrat më efikase të parandalimit të 
transmetimit të virusit, pasiqë e zvogëlon 
shumë sasinë e tij në gjak, me çka do të 
minimizohen rastet për transmetim.

Sot me metoda shumë të thjeshta dhe qasje 
deri te terapia anti virusale, rreziku për 
transmetimin e HIV nga nëna te fëmija është 
zvogëluar në 1 për qind. Duke iu falënderuar 
kësaj, prindërit HIV-pozitiv mund të planifikojnë 
trashëgimtarë të shëndoshë.
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Sot me metoda shumë të 
thjeshta dhe qasje deri 

te terapia anti virusale, 
rreziku për 

transmetimin e HIV 
nga nëna te fëmija 

është zvogëluar në 1 për 
qind. Duke iu 

falënderuar kësaj, 
prindërit HIV-pozitiv 
mund të planifikojnë 

trashëgimtarë të 
shëndoshë.

Ambasadori i SHBA-
ve Poll D. Volers për 
vizitë në klinikën e 

terrenit për 
HIV - testim



II EPIDEMIOLOGJIA

06

GJENDJA ME EPIDEMINЁ E 
HIV NЁ BOTЁ: 

Sot me HIV jetojnë rreth 34 milionë njerëz, e kjo 
është 17% më shumë se para 10 viteve;

Numri i personave të ri të infektuar me HIV në 
fund të vitit 2010 ishte rreth 2.7 milionë 
persona, që është 27% më pak në krahasim me 
vitin 1997, kur është regjistruar numri më i 
madh i infektimeve të reja;

Numri i vdekjeve lidhur me SIDA në vitin 2010 
ishte rreth 1.8 milionë persona, për dallim nga 
viti 2005 kur numri i vdekjeve ishte më i madh, 
2.2. milionë;

Numri i infektimeve të reja nga viti 1997 
deri në vitin 2010 ka rënë për 21%;

Nga viti 1995 deri më sot, për shkak të qasjes së 
rritur deri te terapia anti virusale janë 
parandaluar rreth 2.5 milionë vdekje nga SIDA;

Në numrin më të madh të vendeve prevalenca 
është stabilizuar në 1%, ndërsa në disa vende 
në Afrikë shënohet rënie të rasteve të HIV për 
25%.

Viteve të fundit në 
vendet e Afrikës 
shënohet rënie e 

shkallës së HIV, për 
dallim nga Evropa 

Lindore dhe Azia 
Qendrore ku numri i 

personave që jetojnë me 
HIV lidhur me vitin 

2001 shënon rritje për 
250%.

-21%

1997

2010



GJENDJA ME EPIDEMINЁ E 
HIV NЁ REPUBLIKЁN E 
MAQEDONISЁ:

Republika e Maqedonisë është vend me shkallë 
të ulët të HIV (nën 1%).

Nga viti 1987 deri në fund të vitit 2011 në 
Republikën e Maqedonisë janë regjistruar 
gjithsej 146 raste të HIV. 54% nga numri i 
përgjithshëm i personave me HIV janë 
regjistruar në 7 vitet e fundit, pasi është 
vendosur rrjet i gjerë i serviseve për parandalim 
të HIV.

Akoma është dominuese mënyra e 
transmetimit gjatë marrëdhënieve 
heteroseksuale (59,5%), e pastaj vijon 
transmetimi mes meshkujve që kanë seks me 
meshkuj (24%) dhe transmetimi me anë të 
injektimit të drogës (7.5%).

Dy të tretat (67%) nga të gjitha rastet e HIV janë 
persona të moshës prej 20-39 vjet. 

Rreth tre të katërtat (74%) nga të gjitha rastet e 
HIV janë të gjinisë mashkullore. 

Më shumë se tre të katërtat nga rastet e 
paraqitura (82%) janë persona që jetojnë në 
qytet. 
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7.5%

59.5%

24%



III SISTEMI NACIONAL PЁR 
QASJE UNIVERSALE

TRUPAT PЁR 
UDHЁHEQJE DHE 
MBIKЁQYRJE

1. KOMISIONI NACIONAL 
PЁR HIV

Komisionin nacional për HIV e emëron ministri i 
Shëndetësisë së RM, ndërsa me atë udhëheq 
Koordinatori nacional për HIV. Ky paraqet 
trupin më të lartë multi-sektorial nacional që 
bashkëpunon me Grupin tematik për HIV të 
Kombeve të Bashkuara. Përgjegjësitë e tij janë:

1. Koordinim dhe implementim të strategjisë 
për HIV dhe bashkëpunim me Programin për 
mbrojtje të popullatës nga SIDA të Qeverisë së 
RM, Programi i përbashkët për mbështetje të 
KB-së dhe programit për HIV të mbështetur me 
grant nga Fondi global për luftë kundër SIDA, 
tuberkulozi dhe malarie;

2. Përgatitja dhe implementimi i planit për 
punë të Komisionit nacional për HIV;

3. Menaxhimi me implementimin e Strategjisë 
nacional për HIV;

4. Krijimi i partneriteteve strategjike dhe 
zbatimi i mobilizimit të resurseve;

5. Sigurimi i cilësisë së lartë të politikës dhe 
këshillave lidhur me HIV të Qeverisë dhe 
partnerëve tjerë.  

Strategjia nacionale për HIV/SIDA 
paraqet dokument me të cilin definohen 
intervenimet strategjike për përgjigje 
ndaj HIV, me theks të veçantë ndaj 
bashkësisë së personave të cilët jetojnë me 
HIV dhe grupet nën rrezik të madh. Ky 
dokument përpilohet nga ana e 
Komisioni nacional për HIV, ndërsa e 
miraton Qeveria e RM. Deri më tani janë 
miratuar 2 strategji nacionale, që janë 
adekuate për periudhat 2003-2007, 
2007-2011 dhe e fundit e cila është në 
përgatitje e sipër 2012-2016.

2. MEKANIZMI KOORDINUES 
NACIONAL (MKN)  

Çfarë është Fondi Global për luftë 
kundër SIDA, tuberkulozi dhe 
malarie?
Fondi Global për luftë kundër SIDA, 

tuberkulozi dhe malaries (Fondi global, më 
tej në tekst)  është organizatë 
ndërkombëtare dhe më e madhja për 
financimin e programeve nacionale për 
ballafaqimin me epidemitë e HIV, 
tuberkulozi dhe malaria, ndërsa është 
themeluar në vitin 2002.  Ai paraqet 
partneritet publik-privat që ka për qëllim 
të tërheq donacione dhe ti drejtoj në vendet 
që kanë nevojë për  ndihmë financiare për 
pengimin e cilësdo nga tre epidemitë. 
Pjesëmarrja financiare e sektorit publik në 
Fond është 95%, ndërsa 5% kanë të bëjnë 
me donacione private. Donator më i madh i 
mjeteve janë SHBA-të, e pastaj vijojnë 
Franca, Japonia, Gjermania dhe Britania 
e Madhe.
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FINANCIMI I 
PROGRAMEVE 
DHE 
AKTIVITETEVE 
PЁR HIV NЁ 
MAQEDONI

1. PROGRAMI PЁR HIV I 
MBЁSHTETUR NGA FONDI 
GLOBAL

Në 8 vitet e kaluara Fondi global është 
instrumenti më i madh financiar për zbatimin e 
aktiviteteve rreth HIV, në pajtim me nevojat e 
vendit dhe prioritetet strategjike. Rreth 90-95% 
të fondeve të përgjithshme për HIV në vend 
vijnë nga Fondi global.

Në Republikën e Maqedonisë programin e 
Fondit global e implementon Ministria e 
Shëndetësisë (i ashtuquajturi pranues primar) 
dhe institucionet shëndetësore dhe shoqatat e 
qytetarëve (pranues sekondar). Në Ministrinë e 
Shëndetësisë si pranues i vetëm primar i 
granteve të deritanishme në vend, ekziston 
njësi e veçantë për implementimin e programit 
por HIV.

Grantet nga Fondi global në vend zbatohen 
nga viti 2004 dhe deri më tani janë zbatuar tre 
grante (2 për HIV/SIDA dhe 1 për tuberkuloz) 
me vlerë prej 25.913.415,00 dollarë. 

Në mënyrë plotësuese, grantete e fundit 
pesëvjeçare për tuberkuloz dhe HIV, të cilat i 
janë miratuar vendit nga ana e Fondit global do 
të zgjatin deri në vitin 2016 dhe kapin vlerën 
prej 15. 520.647,00 euro (9.407.934,00 euro  për 
HIV dhe 6.112.713,00 euro për tuberkuloz). 

Pranuesi primar (PP) është juridikisht 
përgjegjës për suksesin e grantit të 
përgjithshëm dhe ka përgjegjësi financiare për 

Mekanizmi koordinues nacional është 
platformë multi-sektoriale që si trup profesional 
ka për qëllim të bëjë mbikëqyrje të 
implementimit të granteve të Fondit global në 
luftë kundër SIDA-s, tuberkulozit dhe malaries. 
MKN është i përbërë nga përfaqësues të 
institucioneve qeveritare dhe akademike, 
shoqata të qytetarëve, bashkësi fetare, persona 
që jetojnë me HIV dhe ata të prekurit nga 
tuberkulozi, organizata multilaterale dhe 
bilaterale.  

Sekretariati i MKN si entitet i veçantë është 
themeluar në shkurt të vitit 2010 dhe ka për 
qëllim, nën udhëheqjen e Kryesuesit që në 
mënyrë teknike ta ndihmojë dhe ta organizojë 
punën e këtij trupi, si dhe të grupeve të tij 
punuese. 

1. Zhvillimi i aplikacioneve për financim nga 
Fondi global;

2. Nominimi i pranuesit/ve primar (PP) të 
mjeteve për implementimin e granteve nga 
Fondi global;

3. Mbikëqyrja mbi pranuesit primar dhe mbi 
implementimin e programeve;

4. Realizimi i revizioneve periodike dhe 
parashtrimi i kërkesave për financim të 
vazhdueshëm; 

5. Harmonizimi, koordinimi me institucionet 
dhe agjencitë tjera dhe mobilizimi i resurseve;

6. Komunikimi dhe shpërndarja e informatave. 

MKN i ka këto funksione kryesore:

Për më shumë informata:
www.nkm.mk
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grantin. PP ka përgjegjësi që mjetet të 
shfrytëzohen vetëm për zbatimin e aktiviteteve 
të miratuara programore. Nga PP pritet që 
periodikisht të dorëzojë raporte për përparim 
deri te zyra e Fondit global në Gjenevë, përmes 
agjentit lokal të Fondit dhe deri te MKN. 

 janë përgjegjës për 
zbatimin e aktiviteteve programore të grantit të 
cilat u janë dhënë. PS periodikisht financohen 
nga ana e PP varësisht nga planet vjetore, 
raportet për azhurnimin e përparimit dhe 
kërkesat për pagesë.

Pranuesit sekondar (PS)

Në Republikën e Maqedonisë, për momentin, 
krahas institucioneve shëndetësore, më 
shumë se 12 organizata qytetare sigurojnë 
intervenime për parandalim të HIV dhe janë 
sub-pranues të granteve nga Fondi global. 

2. MINISTRIA E 
SHЁNDETЁSISЁ 

Ministria e Shëndetësisë ndan mjete financiare 
për HIV në kuadër të Programit vjetor për 
mbrojtje të popullatës nga HIV/SIDA, që e sjell 
Qeveria e RM-së, ndërsa e miraton Parlamenti i 
RM-së. Në vitin 2011 në kuadër të këtij 
programi parandalues janë ndarë edhe mjete 
për mobilizimin dhe forcimin e kapaciteteve të 
personave që jetojnë me HIV, aktivitete 

parandaluese mes popullatës së re dhe 
personave që u takojnë grupeve të rrezikuara 
dhe me qasje të vështirë, përmes njohjes së 
organizatave qytetare si zbatues të këtyre 
aktiviteteve. Mjetet financiare për Programin 
parandalues të popullatës nga HIV/SIDA në RM 
për vitin 2012 është 8.500.000 denarë.

Çfarë paraqet HIV testimi dhe pse është i 
rëndësishëm?

Organizatat qytetare ende nuk janë 
inkuadruar në implementimin e aktiviteteve 
parandaluese dhe nuk marrin mjete nga 
Programi për mbrojtje të popullatës nga 
HIV/SIDA.

Mënyra e vetme që të merret vesh HIV 
statusi personal është përmes testit 
specifik të ashtuquajtur HIV testi. 

Diagnoza e vonuar është një nga 
pengesat kryesore për ballafaqimin e 
suksesshëm me HIV epideminë. Testimi 
në kohë do të thotë mundësi për qasje në 
kohë deri te terapia, e cila në mënyrë të 
dukshme e zvogëlon vdekjen dhe siguron 
jetë normale, aftësi për punë dhe 
produktivitet shoqëror të personit me 
HIV. Me testimin në kohë sot me HIV 
jetohet në mënyrë të shëndetshme, të 
gjatë dhe jetë cilësore.  

Megjithatë, në pajtim me 
rekomandimet nga Organizata 
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Pres konferenca e 
bashkuar për 1 

Dhjetorin, Dita 
ndërkombëtare për 

ballafaqimin me HIV. 
Nga e majta në të 

djathtë: Ambasadori 
i SHBA-ve z. Poll D. 

Volers, Ministri i 
Shëndetësisë së RM 
Nikolla Todorov, dr. 

Marija Kishman, 
shefe e zyrës së 

Organizatës 
Shëndetësore 

Botërore në grupin 
tematik për SIDA të 

KB-ve dhe Bojan 
Jovanovski, drejtor 

ekzekutiv i HERA



Ndërkombëtare Botëror dhe Qendra 
Evropiane për dhe kontroll të 
sëmundjeve, çdo HIBV testim duhet të 
përcillet me këshillime/informim para 
dhe pas testit, që të sigurohet pëlqim 
informues dhe të garantohet 
besueshmëria e rezultatit nga HIV testi.

HIV testimi me dhunë ose testimi pa 
informim paraprak i personit paraqet 
shkeljen e të drejtave të tij të njeriut.

ARRITJET
Deri më tani, përmes programit të mbështetur 
nga Fondi global, ndërsa i zbatuar nga Ministria 
e Shëndetësisë dhe një numri të madh të 
organizatave qytetare, si dhe përmes 
donacioneve tjera ndërkombëtare (UNICEF, 
Federata Ndërkombëtare për planifikim të 
qenit prind (International Planned Parenthood 
Federation - IPPF), USAID, Ndihma Kishtare 
Norvegjeze) janë vendosur:

Rrjeti i qendrave për HIV testim të besueshëm 
dhe vullnetar në 11 qytete të Maqedonisë;

Njësi mobile për këshillim dhe testim në terren 
për HIV mes meshkujve që kanë seks me 
meshkuj, punëtore seksual, shfrytëzues të 
drogës, të burgosur dhe të rinj. Njësitë mobile 
janë aktive në Shkup dhe në 10 qytete në vend; 

Qendra e veçantë ditore në Klinikën për 
sëmundje infektive dhe gjendje afebrile, që 
përfshin edhe mbështetke psiko-sociale për 
personat që jetojnë me HIV, si dhe 
departamenti i veçantë klinik për HIV; 

Rrjeti prej 15 qendrave për shkëmbimin e 
pajisjes sterile për injektim dhe 10 qendra për 
terapi me substanca; 

Programi për parandalimin e HIV te punëtoret 
seksual në katër qytete në vend;

Serviset rinore miqësore në Shkup (Vodno dhe 
Shuto Orizari) ku ofrohen një seri e shërbimeve 
pa pagesë për shëndet seksual dhe reproduktiv 
të rinjve;

17 këshillimore për shëndet seksual dhe 
reproduktiv në qendrat për shëndet publik dhe 
institucionet tjera shëndetësore në republikë. 

Çfarë është servili rinor miqësor?
Servisi për shëndet seksual dhe 

reproduktiv, i cili është adaptuar 
tërësisht sipas nevojave të rinjve dhe i cili 
me sukses kryen mbështetje të 
vazhdueshme të rinjve nga fusha e SHSR. 
Ofruesit e shërbimeve në servilet rinore 
miqësore duhet ti trajtojnë të gjithë të 
rinjtë me dinjitet respekt, të garantojnë 
besueshmërinë e shërbimeve, të sigurojnë 
atmosferë të këndshme dhe të relaksuar, 
ku të rinjtë do të ndjehen këndshëm, dhe 
sigurojnë shërbime deri sa të rinjtë të 
kenë nevojë për ato. Servisi rinor optimal 
miqësor gjithëpërfshirës i përfshinë këto 
shërbime: informata dhe këshillime për 
seksualitetin, lidhjet, planifikimin e të 
qenit prind, testimin për shtatzëninë, 
abortin e sigurt, testimin dhe trajtimin e 
infektimeve seksuale të transmetueshme 
dhe HIV, shërbimet e bazuara në gjinitë 
dhe dhunën familjare etj. 

Sipas rëndësisë së vet, fjala “prostitute” 
komentohet edhe si “përdorimi i 
shkathtësive dhe aftësive në mënyrë të 
turpshme” dhe përfshinë dënim moral. 

Alternativa për këtë term është termi 
“punëtor/e seksual/e” që është më shumë 
neutral dhe i cili përdoret në kontekst që 
nuk i stigmatizon dhe i respekton 
personat që bëjnë punë seksuale.

Pse themi punëtore seksuale, e jo 
prostitute?

Pse themi MSM, e jo homoseksualë?
Homoseksualiteti nënkupton 

preferencë emocionale dhe seksuale ndaj 
personave nga e njëjta gjini dhe kjo 
mund të jetë bazë për identitet të 
përcaktuar sociale. 

Përkundër kësaj, termi “meshkuj që 
kanë seks me meshkuj” ka të bëjë me 
popullatën e definuar sipas sjelljes 
specifike, e jo sipas identiteti të 
përcaktuar. Ky për herë të parë është 

11



përdorur nga epidemiologët në vitet e 
'90-ta të shekullit të kaluar, me qëllim që 
të sigurojë qasje më analitike në 
hulumtimin e rrezikut nga HIV-
infektimi.

Kështu, MSM mund të përfshijë 
meshkuj që veten e identifikojnë si 
homoseksualë ose biseksualë, por edhe më 
shumë kategori të meshkujve me identitet 
të qartë heteroseksual, të cilët 
përkohësisht ose rregullisht kanë 
marrëdhënie seksuale me meshkuj të 
tjerë. Shembuj të tillë mund tlë jenë 
personat në burgje, djemtë në fazën e 
eksperimentimit seksual ose meshkujt të 
cilët kanë zgjedhur, ose janë të detyruar 
nga mjedisi, të identifikohen si 
heteroseksual, pavarësisht nga sjellja 
seksuale.

SFIDAT

LIGJET DHE POLITIKAT

1. KODI PENAL I 
REPUBLIKЁS SЁ 
MAQEDONISЁ

Teksti i nenit 205, alineja 1 nga Kodi penal i 
Republikës së Maqedonisë jep përshkrim të 
pamjaftueshëm të qartë për transmetimin e 
sëmundjes ngjitëse si vepër penale, që 
mund të komentohet si bazë për ndjekje, 
stigmatizim dhe diskriminim ndaj personit 
që jeton me HIV, gjegjësisht Maqedoninë e 
renditin në vendet të cilat e kriminalizojnë 
transmetimin e HIV. Ky nen u përdor në vitin 
2008 për testim grupor dhe të detyrueshëm 
të punëtoreve seksuale në rrugë.

Çfarë është kriminalizimi i transmetimit 
të HIV? 

Në shumë vende ekzistojnë ligje përmes 
të cilave transmetimi i sëmundjes së 
caktuar infektive përmes marrëdhënies 
seksuale, ose ekspozimit të ndonjë 
personi tjetër ndaj rrezikut nga infektimi 
trajtohet si vepër penale, bile edhe kur 

është bërë pa diturinë e kryesit të 
përmendur. Dispozitat e këtilla 
aplikohen pothuaj vetëm kur bëhet fjalë 
për HIV-infektim, por jo edhe për një sërë 
sëmundjesh tjera të cilat mund të jenë 
fatale, si për shembull disa lloje të gripit. 

Sipas kësaj, ndjekja penale e personit 
me HIV shpesh bazohet mbi sjellje të 
stigmatizuar ndaj tyre dhe paraqet një 
lloj të diskriminimit. Përfundimet 
gjyqësore në bazë të dispozitave të tilla 
shpesh e anashkalojnë faktin se në një 
marrëdhënie seksuale të dy partnerët e 
ndajnë përgjegjësinë për mbrojtjen e 
shëndetit të tyre.

Ekspertët në fushën e shëndetit publik 
paralajmërojnë se kriminalizimi i 
transmetimit të HIV i zmbraps njerëzit nga 
shfrytëzimi i shërbimeve për parandalim 
dhe kujdes shëndetësor dhe me këtë i 
groposin përpjekjet për eliminimin e 
epidemisë.

SI MUND TЁ NDIHMOJNЁ 
DEPUTETЁT?

Deputetët duhet të kërkojnë ndryshime të këtij 
Ligji të cilat do të ishin në funksion ti 
specifikojnë/mënjanojnë dispozitat e nenit 205, 
për shkak se aplikimi i tij mund të ketë efekte 
negative mbi shëndetin publik në Republikën e 
Maqedonisë:

¢ Zvogëlohet qasja ndaj HIV testimit: qytetarët 
do të frikësohen ta marrin vesh HIV statusin e 
tyre, pasiqë në rast të statusit pozitiv do të 
mund të ndiqen penalisht;

¢ Masat parandaluese do të bëhen joefikase: 
për fajtorë për transmetimin e infektimit do të 
llogariten personat me HIV, derisa qytetarët 
tjerë do të hiqen nga përgjegjësia që të 
mbrohen; 

¢ Zmadhohen stigma dhe diskriminimi: 
personat të cilët jetojnë me HIV do të dënohen 
për shkak të statusit të tyre, e jo për shkak të 
veprës së mundshme penale që e kanë kryer.
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2. LIGJI PЁR MBROJTJEN E 
TЁ DREJTAVE TЁ 
PACIENTЁVE

Ligji për të drejtat e pacientëve është në fuqi 
nga viti 2009. Ky është ligji i vetëm me të 
cilin mbirjen të drejtat e PJHIV, që shpesh 
shkelen. Këto janë keqpërdorimi i të 
dhënave personale dhe informata 
mjekësore, refuzimi ose qasja e vështirësuar 
deri te shërbimet shëndetësore dhe 
vazhdimësia e tyre, inkuadrimi i 
painformuar dhe jo vullnetar i pacientit në 
procesin arsimor etj. Megjithatë ky Ligj nuk 
zbatohet dhe është i papërdorshëm. 

Çfarë është stisma, e çka diskriminimi 
kur flasim për HIV? 

Në kontekstin e HIV, paraqet 
krijimin dhe nxitjen e qëndrimeve 
negative ndaj një grupi të caktuar të  
njerëzve në bazë të karakteristikave, siç 
është vetë HIV-statusi (i zbuluar ose i 
supozuar) ose sjellje ose identitet i 
caktuar. 

Ajo është më e theksuar ndaj personave 
që jetojnë me virusin, por edhe ndaj atyre 
grupeve të njerëzve që janë nën rrezik të 
zmadhuar nga infektimi.

Stigma zakonisht bazohet mbi 
kuptimin e gabuar se personat me HIV 
paraqesin kërcënim të drejtpërdrejt për 
rrethinën e vet, por edhe për shkak të 
paragjykimeve që ekzistojnë lidhur me 
mënyrat e transmetimit të virusit. 
Kështu, për shembull, transmetimi i HIV 
lidhet zakonisht me ndërrimin e shpeshtë 
të partnerëve seksual, marrëdhënieve 
seksuale mes meshkujve ose shfrytëzimin 
e drogës – praktika të cilat për vete janë 
lëndë e dënimit në vetëdijen e një pjese të 
madhe të shoqërisë. Lëndë e stigmës 
shpesh nuk janë vetëm personat që 
jetojnë me HIV, por edhe anëtarët e 
familjeve të tyre. 

 ndodh kur veprohet në 
bazë të këtyre qëndrimeve stigmatizuese. 
Ai mund të shprehet si veprim i 
ndërmarrë ose anashkalim i qëllimtë, i 
orientuar kundër një personi të caktuar 

stigma 

Diskriminimi

në bazë të HIV-statusit të tij të zbuluar 
ose të supozuar, ose në bazë të përkatësisë 
së tij të supozuar ose të vërtetë ndaj një 
grupi të caktuar. 

Forma më të zakonshme të 
diskriminimit ndaj personave me HIV 
janë mos formimi i shërbimit 
shëndetësor, lëshimi nga puna dhe 
largimi nga beneficione të ndryshme 
sociale.    

http://0.mk/HIV 

Stigma dhe diskriminimi paraqiten në 
çdo rast kur do të zbulohet statusi HIV 
pozitiv dhe kjo edhe në institucionet 
shëndetësore dhe në vendet e punës. 
Numri më i madh i shkeljeve të drejtave 
të PJHIV, veçanërisht e drejta e qasjes 
deri te shërbimet shëndetësore, e drejta e 
privates dhe besueshmëria e të dhënave, 
identifikohen në kuadër të institucioneve 
shëndetësore. (Vlerësimi i nevojave të 
personave me HIV në Republikën e 
Maqedonisë, 2009). Për më shumë

SI MUND TЁ NDIHMOJNЁ 
DEPUTETЁT?

SI MUND TЁ NDIHMOJNЁ 
DEPUTETЁT?

Deputetët mund të thirrin diskutim mbikëqyrës 
me Ministrinë e Shëndetësisë ku do të 
vërtetohen shkaqet për aplikimin joefikas të 
Ligjit për të drejtat e pacientëve.

3. STRATEGJIA NACIONALE 
PЁR HIV 2012-2016

Në rrjedhë është përpunimi i Strategjisë së 
tretë për HIV 2012-2016, e cila do të 
miratohet gjatë vitit.

Deputetët mund të informohen për 
intervenimet e rekomanduara dhe përmes 
diskutimeve mbikëqyrëse dhe publike të bëjnë 
vëzhgim të rregullt të aplikimit të tij.
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4. PROGRAMI NACIONAL 
PЁR MBROJTJE TЁ 
POPULLATЁS NGA HIV/SIDA

Programi për mbrojtjen e popullatës nga 
HIV/SIDA miratohet çdo vjet nga ana e 
Qeverisë së RM-së, me rekomandim të 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe paraqet aplikim 
të Strategjisë nacionale për HIV/SIDA. Mjetet e 
ndara nga ky program shfrytëzohen për 

a) Koordinim dhe zhvillim të kapaciteteve, 

b) grumbullimin dhe përdorimin e informatave 
strategjike, 

c) Aktivitete parandaluese për grupet qëllimore 
dhe popullatat nën rrezik të madh dhe të rinjtë 
dhe 

ç) Sigurimi i trajtimit, kujdesit dhe mbështetja 
psiko-sociale e personave që jetojnë me HIV.

Si sfidë kryesore e këtij programi është zbatimi 
dhe matja e rezultateve të arritura. Në mënyrë 
plotësuese, ky program vazhdimisht duhet ti 
ndërmerr obligimet për organizimin dhe 
financimin e këtyre sistemeve publike-
shëndetësore, për të cilat Maqedonia nuk 
merre ose pothuaj nuk ka ndihmë financiare 
ndërkombëtare. Gjithashtu, akoma nuk është 
vendosur sistemi për inkuadrim të shoqatave të 
qytetarëve, gjegjësisht realizimin e aktiviteteve 
për të rinjtë dhe grupe të qytetarëve të cilët 
janë ekspozuar ndaj rrezikut më të madh. 

Pse themi se të gjithë kanë rrezik të njëjtë, e 
megjithatë flasim për grupe nën rrezik të 
rritur? 

Rreziku nga ekspozimi i HIV dhe 
mundësia që një person i caktuar të 
infektohet nuk vjen nga përkatësia ndaj 
ndonjë grupi të caktuar, por nga sjellja e 
caktuar. Në thelb ekzistojnë sjellje të 
rrezikshme, e jo “grupe të rrezikshme”. 
Kështu për shembull, marrëdhënia e 
pambrojtur seksuale është sjellja që të 
gjithë i vë në rrezik. Nga ana tjetër, 
njerëzit e ndryshëm me sjellje të 
rrezikshme medoemos nuk duhet të 
identifikohen si pjesëtarë të një grupi të 

caktuar. 
Megjithatë, statistikat tregojnë se 

prevalenca e HIV te një popullatë  ose 
grupe të caktuara mund të jetë më e 
madhe lidhur me popullatën e 
përgjithshme, që mund të bëjë me më 
shumë faktorë të ndryshëm. Në këtë 
kuptim, mund të flasim për popullata ose 
grupe nën rrezik të madh. Identifikimi i 
popullatave të tilla ka kuptim vetëm nga 
aspekti i shëndetësisë publike, me qëllim 
që të gjenden masat adekuate 
parandaluese që do tu përgjigjen 
nevojave specifike të një pjese më të 
madhe të pjesëtarëve të atyre 
popullatave.

Megjithatë, një nga nevojat më të mëdha të 
këtij Programi është sigurimi i terapisë anti 
retrovirusale për PJHIV. Edhe pse ky 
program i siguron mjetet e vetme për 
furnizim të kësaj terapie në vend, 
megjithatë ai nuk parasheh sistem të 
qëndrueshëm juridik për furnizimin e tij.   

Deputetët duhet të thirrin diskutim mbikëqyrës 
për mënyrën e menaxhimit të mjeteve dhe 
dedikimin e tyre të vërtetë në parandalimin 
dhe trajtimin për HIV në Maqedoni përmes 
Programit për mbrojtjen e popullatës nga 
HIV/SIDA.  

SI MUND TЁ NDIHMOJNЁ 
DEPUTETЁT?
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HIV DHE TЁ 
DREJTAT E 
NJERIUT
Të drejtat e njeriut kanë efekt të madh në 
ballafaqimin me HIV dhe efekti i shëndetit 
publik. Në tre dekadat e fundit të 
ballafaqimit me HIV u bë e qartë se në ato 
vende ku nuk respektohen të drejtat 
themelore të njeriut HIV infektimi tregoi 
përhapje të shpejtë dhe të pakontrolluar.  
Shembull i tillë janë epidemitë në vendet e 
Evropës Lindore.

Në Maqedoni janë evidentuar këto shkelje të 
drejtave të njeriut, të cilat kositen me të gjitha 
masat e ndërmarra nga ana e sistemit nacional 
publik-shëndetësor:      

 
Pamundësimi i vendosjes së qendrave për 
zvogëlimin e dëmeve në komuna të caktuara 
në vend;

Brutaliteti policor ndaj shfrytëzuesve të drogës; 

Testimi i dhunshëm për HIV të punëtoreve 
seksuale në rrugë;
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Zbulimi publik i identitetit të PJHIV ose refuzimi 
i shërbimit shëndetësor;

Mos sigurimi i terapisë së PJHIV – i burgosur; 

Mosnjohja e të drejtës së ankesës për 
diskriminim të personit me identifikim të 
ndryshëm gjinor dhe orientim seksual në Ligjin 
nacional për jodiskriminim; 

Paragjykime ndaj njerëzve me orientim të 
ndryshëm seksual, duke përshirë edhe 
meshkujt që kanë seks me meshkuj; 

Të rinjtë nuk mund ta realizojnë të drejtën e 
garantuar të qasjes deri te informatat nga fusha 
e edukimit seksual. 

Kryetari i Republikës 
së Maqedonisë dr. 

Gjorgji Ivanov, 
mbështetës i 

Koncertit humanitar 
të arieve operistike 

më 1 Dhjetor, i pritur 
nga dr. Milena 

Stefanoviq, 
koordinatori 

nacional për HIV dhe 
kryetare e HERA



DEKLARATЁ:
Vitin e kaluar shënuam raste të 

diskriminimit dhe braktisje dhe nga ana 
e institucioneve sociale: në njërin prej 
tyre një person i pastrehë me HIV u 
refuzua për kujdes në bazë të HIV-
statusit të supozuar. Ky person më vonë 
vdiq në një rrugë në qendër të Shkupit.

Punëtor social pranë Klinikës për 
sëmundje infektive dhe gjendje afebrile. 

Deputetët mund:

T'u japin mbështetje personave që jetojnë me 
HIV, duke potencuar se ky grup i qytetarëve nuk 
paraqet kurrfarë kërcënimi për rrethinën;

Të kontribuojnë individualisht në ngritjen e 
vetëdijes për HIV, të drejtat e personave që 
jetojnë me HIV dhe njohuritë moderne për këtë 
sëmundje;

Dhjetori është dita ndërkombëtare kur 
shprehet mbështetja e bashkuar e përpjekjeve 
për ballafaqimin me HIV dhe mbështetja 
ndaj personave të cilët jetojnë me HIV. 
Deputetët gjatë kësaj dite mund të jenë 
aktivë, ta vendosin fjongon e kuqe, të japin 
deklaratë në media për rritjen e masave 
parandaluese dhe eliminimin e stigmës dhe 
diskriminimit, të organizojnë ngjarje për 
ngritjen e vetëdijes dhe qartë da shprehin 
mbështetjen e tyre. 

SI MUND TЁ NDIHMOJNЁ 
DEPUTETЁT?
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Në Maqedoni sot jetojnë më shumë se 70 
persona me HIV të cilët e dinë HIV-statusin 
pozitiv të tyre. Në periudhën e kaluar, një pjesë 
e madhe prej tyre janë ekspozuar ndaj shënimit 
publik, largimit nga puna, largimi nga familja 
dhe rrethet sociale. Akoma brengosin rastet e 
mosdhënies së shërbimeve shëndetësore dhe 
sociale, si në institucionet private, ashtu edhe 
në ato shtetërore. Stigma ekzistuese, si edhe 
diskriminimi i detyron këto qytetarë të jetojnë 
në frikë që ta shpallin statusin e tyre në shoqëri, 
për çka shpeshherë nuk mund ti realizojnë të 
drejtat e tyre njëlloj si edhe të gjithë qytetarët. 

Stigma dhe diskriminimi ndaj personave me 
HIV vjen nga njohja e pamjaftueshme e 
mënyrës së transmetimit të virusit dhe 
paragjykimeve që ekzistojnë lidhur me çështjet 
siç janë seksualiteti ose përdorimi i drogave.

DEKLARATЁ:

Person që jeton me HIV, anëtar i Bashkë 
më të fuqishëm.

Gjatë periudhës së fundit numri i personave me 
HIV të cilët jetojnë nën kufirin e varfërisë rritet. 
Jeta e këtyre njerëzve krahas varfërisë, përcillet 
edhe me vështirësi të cilat i sjell statusi i HIV-
personave pozitiv, që kontribuon të kenë qasje 
të vështirësuar deri te mbrojtja sociale.

Pas kthimit nga SHBA-të shkova të 
kërkoj mjek amë në Poliklinikën e Bit 
Pazarit. Kur i thash mjekes se kam HIV, 
ajo më përjashtoi.

IV PERSONAT QЁ JETOJNЁ ME 
HIV



Të mbështetin dhe të marrin pjesë në fushatat 
publike drejt zvogëlimit të stigmës ndaj 
personave me HIV;

Të marrin pjesë në diskutimet publike në 
Parlament lidhur me çështjet nga fusha e 
trajtimit, kujdesit dhe mbështetjes së 
personave që jetojnë me HIV, si dhe stigma dhe 
diskriminimi që ekziston ndaj tyre në shoqërinë 
tonë.

ZHVILLIMI I BASHKЁSISЁ SЁ 
PERSONAVE QЁ JETOJNЁ 
ME HIV NЁ MAQEDONI

Në vitin 2009, në kuadër të shoqatës HERA u 
formua grupi i parë punues për mbështetje dhe 
vetë ndihmë të personave që jetojnë me HIV, e 
emëruar si Bashkë më të fuqishëm. Sot, grupi 
numëron më shumë se 15 anëtarë dhe deri më 
tani janë shpallur më shumë deklarata deri te 
opinioni, pati takim me kryetarin e Republikës 
së Maqedonisë dr. Gjorgje Ivanov, dhe vendosi 
komunikim me institucionet përgjegjëse 
shtetërore në drejtim të përmirësimit të cilësisë 
së jetës së personave me HIV. Bashkë më të 
fuqishëm punon për sigurimin e qasjes së 
kujdesit cilësor shëndetësor dhe terapi lidhur 
me HIV, sigurimin e mbështetjes të ndërsjellë, 
kujdesin, vetë ndihmën dhe socializimin e 
personave me HIV dhe zvogëlimin e stigmës 
dhe diskriminimit ndaj tyre.

Forcimi dhe mbështetja e bashkësisë së 
personave me HIV ka rëndësi të veçantë për 
shkak të faktit se pikërisht shoqata e këtij grupi 
më të prekur janë forca kryesore lëvizëse në 
përgjigjet globale dhe nacionale ndaj 
epidemisë. Veprimi i tyre i organizuar në 
bashkësinë më të gjerë mund të kontribuojë 
për: 

Kontakt informata të Bashkë më të 
fuqishëm:

e-mail: zaedno.posilni@hotmail.com

Тел. (02) 3290 395 (zyra e HERA)

zvogëlimin e stigmës dhe diskriminimit;

përmirësimin e cilësisë së shërbimeve 
shëndetësore dhe sociale të këtij grupi; si edhe

parandalimi i përhapjes së mëtejshme të 
infektimit.   

Deputetët mund:

Në mënyrë të qartë ta mbështesin punën e 
Bashkë më të fuqishëm – grupi për mbështetje 
dhe vetë ndihmë të personave që jetojnë me 
HIV 

Të realizojnë takime me përfaqësues të Bashkë 
më të fuqishëm   me qëllim që të informohen 
për problemet me të cilat ballafaqohen 
personat që jetojnë me HIV në Maqedoni. 

TRAJTIMI, KUJDESI DHE 
MBЁSHTETJA

Trajtimi i personave me HIV në Maqedoni 
zhvillohet në Klinikën për sëmundje infektive 
dhe gjendje afebrile, institucioni i vetëm ku 
ekziston kuadër adekuat, veçanërisht 
departament i spitalit, dhe qendra ditore për 
HIV/SIDA, ku bëhen kontrollimet e rregullta, 
administrohet terapia anti virusale dhe ofrohet 
mbështetja psiko-sociale. Megjithatë, 
ekzistojnë mungesa serioze, veçanërisht në 
pjesën e qasjes deri te ilaçet anti virusale:

Sigurimi i ilaçeve moderne anti virusale dhe 
testet për përcjelljen e infektimit dhe rezultati 
nga terapia nuk janë inkorporuar në 
mekanizmat e rregullta të shtetit për sigurimin 
e ilaçeve.  Kjo mund të sjellë deri te ndërprerja e 
terapisë që në mënyrë të drejtpërdrejtë do të 
reflektohej mbi shëndetin e pacientëve.

SI MUND TЁ NDIHMOJNЁ 
DEPUTETЁT?
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Numri i mundësive të kapshme terapeutike 
është i kufizuar, ku mungojnë ilaçet për vijën e 
tretë të terapisë, e shpesh mungojnë edhe 
testet për përcjelljen e infektimit, pa të cilat nuk 
mund të sigurohet trajtim efikas i HIV. Kjo sjell 
deri te zmbrapsja nga rekomandimet për 
trajtim të Organizatës Shëndetësore Botërore 
dhe Shoqatës Klinike Evropiane për SIDA. 

Është vështirësuar qasja deri te shërbimet 
shëndetësore nga mbrojtja primare 
shëndetësore dhe shërbimet lidhur me 
sëmundjet e ndryshme serioze për shkak të 
frikës së paarsyeshme te punëtorët 
shëndetësor të cilët punojnë me këtë grup të 
pacientëve.  

KARAKTERISTIKA TЁ 
TERAPISЁ KUNDЁR HIV

Terapia për HIV përbëhet nga kombinimi i tre 
ose më shumë ilaçeve anti virusale, pasiqë 
vetëm në këtë mënyrë virusi mund të 
shkatërrohet me sukses. Si rezultat i kësaj, 
imuniteti i personave me HIV përmirësohet dhe 
në mënyrë drastike zvogëlohen rastet për 
vdekje dhe morbiditet.  

Shërimi me terapi anti retrovirusale është i 
përjetshëm dhe nuk guxon të ndërpritet, për 
shkak të rrezikut të madh të zhvillimit të 
kopjeve rezistuese të virusit.

Sot në botë ekzistojnë më shumë se 25 ilaçe 
anti retrovirusale. Për ballafaqimin me sukses 
me infektimin ato duhet të kombinohen sipas 
udhëzimeve saktë të vërtetuara. Në të 
kundërtën, virusi zhvillon rezistencë ndaj 
ilaçeve në kombinim. Një kombinim mund të 
jetë efikas më shumë vjet, por pas një kohe të 
caktuar, virusi megjithatë mund të bëhet i 
rezistueshëm ndaj tij. Gjithashtu, pas terapisë 
disavjeçare një ilaç i caktuar mund të shkaktojë 
efekte të padëshiruara. Në ato raste ilaçet nga 
kombinimi duhet të zëvendësohen me tjera. 
Prandaj, që të sigurohet trajtim i suksesshëm në 
afat të gjatë, nevojitet qasje deri te një paletë 
më e gjerë e ilaçeve.

Terapia anti retrovirusale (TAR) në 
mënyrë të dukshme mund ta rrisë 
cilësinë e jetës të personave që jetojnë me 
HIV dhe e vazhdon kohëzgjatjen e tyre 
pothuaj sa edhe jeta mesatare e jetës të 
popullatës së përgjithshme. Kjo e pengon 
paraqitjen e sëmundjeve lidhur me 
sindromin e mungesës së fituar të 
imunitetit (SIDA) dhe mundëson të 
regjenerohet imuniteti te ata persona te 
të cilët është zhvilluar SIDA.

TAT i bën personat me HIV të aftë që të 
punojnë dhe të kujdesen për familjet e 
tyre.

QASJA DERI TE TERAPIA 
ANTI RETROVIRUSALE NЁ 
MAQEDONI

Terapia për HIV në Maqedoni është e kapshme 
nga viti 2005. Kjo kontribuoi që në mënyrë 
drastike të zvogëlohet vdekshmëria mes 
personave që jetojnë me HIV dhe të zgjatet 
gjatësia dhe cilësia e jetës së tyre në 7 vitet e 
fundit.

Nga viti 2005 deri më 2010 ilaçet anti 
retrovirusale siguroheshin nga Fondi Global 
Kundër SIDA-s, tuberkulozit dhe malaries. Shteti 
u obligua që të sigurojë terapi duke filluar nga 
viti 2011. 

Në vitin 2010 Qeveria e miratoi Informatën për 
nevojën nga trajtimi i vazhdueshëm anti 
retrovirusal, përcjellja e infektimit dhe 
vendosja e sistemit për sigurimin e ilaçeve, 
ku e obligon Ministrinë e Shëndetësisë – 
Byronë për ilaçe në bashkëpunim me Fondin 
për sigurim shëndetësor, Klinikën universitare 
për sëmundje infektive dhe Koordinuesin 
nacional për HIV/SIDA që të koordinohen mes 
tyre në afat prej 30 ditëve  “ me qëllim të 
sigurimit të regjistrimit të ilaçeve në 
Republikën e Maqedonisë, zgjerimin e 
mundshëm të listës pozitive me këto ilaçe 
dhe sigurimin e çmimit më të ulët të 
mundshëm”. Megjithatë, ky proces deri më sot 
nuk ka filluar.
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Nga viti 2011 Ministria e Shëndetësisë 
buxheton mjete për furnizim të ilaçeve dhe 
teste për përcjellje në kuadër të Programit për 
mbrojtje të popullatës nga HIV/SIDA, por vetë 
Programi nuk parasheh zgjidhje konkrete për 
zbatimin e furnizimit në kushte të buxhetit të 
kufizuar dhe mungesës së ilaçeve të 
regjistruara. Gjatë kësaj, llogaria e mjeteve të 
nevojshme është bërë në bazë të çmimeve 
minimale të ilaçeve gjenerike që i ofron 
UNICEF-i dhe Fondi Global, e këto mjete nuk 
janë të mjaftueshme që të zbatohet procedura 
për tender në pajtim me Ligjin për furnizime 
publike. 

Furnizimi i parë i ilaçeve ARV me mjete 
buxhetore që në vitin 2011 u zbatua nga Klinika 
universitare për sëmundje infektive hasi në 
pengesa administrative për shkak të kufizimit 
të buxhetit dhe qasjes joadekuate të ilaçeve në 
shtet.  U furnizuan ilaçe gjenerike përmes 
UNICEF-it, prej të cilave asnjë nuk është 
regjistruar në republikën e Maqedonisë.

Që të sigurohet trajtim i vazhdueshëm dhe 
cilësor anti retrovirusal për personat që jetojnë 
me HIV, institucionet përkatëse duhet ti 
ndërmarrin hapat për:

Caktimin e zgjedhjes së ilaçeve ARV të 
domosdoshme, të cilat tërësisht do ti 
plotësojnë nevojat në nivel nacional dhe të cilat 
do të jenë në pajtim me rekomandimet për 
trajtim të Organizatës Shëndetësore Botërore 
dhe Shoqatës Klinike Evropiane për SIDA; 

Regjistrimi i shpejtë i të gjitha ilaçeve të 
domosdoshme anti retrovirusale (së paku 15) 
në pajtim me drejtimet për trajtim të 

Organizatës Shëndetësore Botërore dhe 
Shoqatës Klinike Evropiane për SIDA;

Zgjerimin e listës së ilaçeve në barrë të Fondit 
me të gjitha ilaçet e domosdoshme anti 
retrovirusale;

Planifikimi i kujdesshëm i nevojave;

Zbatimi i furnizime në kohë;

Ruajtja e sistemit për përcjellje të nevojave dhe 
furnizimeve me qëllim që të pengohet shterja e 
rezervave.

Deputetët mund:

Ta inkuadrojnë Parlamentin e Republikës së 
Maqedonisë në gjetjen e zgjidhjes sistemore 
dhe afatgjate për problemin me qasjen e 
terapisë për HIV;

Të marrin pjesë në diskutimet publike të 
Parlamentit lidhur me çështjet nga fusha e 
trajtimit, kujdesit dhe mbështetjes së 
personave që jetojnë me HIV dhe ti japin 
rekomandimet e tyre deri te pushteti ekzekutiv;

Të iniciojnë diskutime mbikëqyrëse në drejtim 
që institucionet përkatëse nga pushteti 
ekzekutiv ti përcjellin përpjekjet 
ndërkombëtare dhe ti plotësojnë obligimet e 
marra për sigurimin e terapisë dhe trajtimit të 
HIV-infektimit;

Të mbështesin iniciativa për ndryshimin e 
ligjeve në drejtim që të lehtësohet qasja e 
ilaçeve anti retrovirusale në Republikën e 
Maqedonisë.

SI MUND TЁ NDIHMOJNЁ 
DEPUTETЁT?
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Minimumi i ilaçeve të domosdoshme 
për trajtim të suksesshëm afatgjatë:

Numri i ilaçeve ARV të cilat 
përdoren në momentin:

Lista nacionale e ilaçeve esenciale:

Numri i ilaçeve të regjistruara 
deri tani (vetëm brende):

Numri i ilaçeve në barrë të Fondit:

15-20

11

10

5 

3



Çfarë është parandalimi pozitiv? 
Përgjigja e suksesshme e epidemisë, 

krahas masave parandaluese të 
dedikuara për popullatën e 
përgjithshme, duhet të përfshijë 
intervenime të veçanta ndaj personave që 
jetojnë me HIV, përmes cilave do të 
forcohen që të miratojnë vendime me 
përgjegjësi që ta mbrojnë shëndetin e tyre 
dhe shëndetin e partnerëve të tyre. Qasja 
e këtillë e të ashtuquajturit “parandalim 
pozitiv” nënkupton edhe qasje universale 
të terapisë anti retrovirusale, kujdes 
shëndetësor gjithëpërfshirës, që do të 
përfshijë shërbime për shëndet seksual 
dhe reproduktiv dhe mbështetje psiko-
sociale të personave me HIV.
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Drejtori ekzekutiv i 
HERA Jovanovski, ia 

prezanton ministrit 
Todorov njësinë e 

terrenit për HIV – 
testim

Aspekti parandalues i terapisë
Sot me shkencë është vërtetuar se 

terapia anti retrovirusale vepron edhe si 
një nga mënyrat më efikase të 
parandalimit, pasiqë në mënyrë drastike 
e zvogëlon infektimin e personave me 
HIV. Në të vërtetë, duke e penguar virusin 
në shumimin e tij, terapia e zvogëlon 
sasinë e tij në gjak deri në vlera të 
parëndësishme, gjatë së cilës bëhet më 
pak e sigurt që ai të përcillet përmes 
seksit. Prandaj, sigurimi i qasjes së 
vazhdueshme afatgjate i ilaçeve cilësore 
është një nga parakushtet më të 
rëndësishme për ballafaqimin me sukses

 me epideminë.



Deklarata universale për të drejtat e njeriut e 
KB-së, 1948

Pakti ndërkombëtar i t drejtave ekonomike, 
sociale dhe kulturore të KB-së, 1966 

Pakti i të drejtave qytetare dhe politike të KB-së, 
1966

Konventa e KB-së për eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit kundër grave, 
1979

Konventa e KB-së kundër torturës dhe sjelljeve 
dhe dënimeve tjera të ashpra, jonjerëzore ose 
degraduese

Konventa për eliminimin e të gjitha formave të 
diskriminimit racor të KB-së, 1965

Karta Sociale Evropiane e Këshillit të Evropës, 
1961

Konventa për të drejtat e njeriut të KB-së, 1989
 

Deklarata e Amsterdamit e OSHB për 
promovimin e të drejtave të pacientëve në 
Evropë, 1994

http://0.mk/universal

http://0.mk/convenant

http://0.mk/politicalrights

http://0.mk/CEDAW

http://0.mk/torture

http://0.mk/racialdiscrimination

http://0.mk/socialcharter

http://0.mk/childrights

http://0.mk/amsterdam

Konventa kornizë për mbrojtjen e pakicave 
nacionale në Evropë, 1995

Deklarata e KB-së për angazhim për HIV/SIDA, 
2001

Karta Evropiane për të drejtat e pacientëve të 
Këshillit të Evropës, 2002

Deklarata e Dublinit të anëtareve të BE-së për 
aktivitetet për HIV/SIDA në burgje, 2004

Deklarata politike për HIV/SIDA, 2006 

Deklarata e Bremenit të anëtareve të BE-së për 
përgjegjësitë dhe partneritetet në luftën 
kundër HIV/SIDA

Deklarata e Vjenës, 2010

Deklarata e KB-së për angazhimet për SIDA, 
2011

http://0.mk/minorities

http://0.mk/declarationHIV2001 

http://0.mk/europeancharter

http://0.mk/dublin

http://0.mk/declaration2006

http://0.mk/bremen

http://0.mk/vienna

http://0.mk/declaration2011

V DOKUMENTET 
NDЁRKOMBЁTARE TЁCILAT 
NDIKOJNЁ MBI LUFTЁN 
KUNDЁR HIV JANЁ KЁTO:
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HIV 
NA PREKË TË
GJITHË Ciceron për deputetët në 

Parlamentin  e Republikës 
së Maqedonisë
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