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LISTA E SHKURTESAVE
NUM			

Ndihma urgjente mjëkësore

KDF			

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës

КDPAK			

Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara

KNS 10			

Klasifikimi ndërkombëtar i sëmundjeve dhe problemeve të lidhura – rishikimi i dhjetë

KNF-FR		Klasifikimi ndërkombëtar për funksionimin, aftësitë e kufizuara dhe shëndeti
			– fëmijë dhe të rinjë
МSH			

Ministria e shëndetësisë

МPB			

Ministria për punë të brendshme

МPPS			

Ministria për punë dhe politikë sociale

OJQ			

Organizatë joqeveritare

MSHP			

Mbrojtja shëndetësore parësore

Protokoll		 Protokolli për veprimin e punëtorëve shëndetësorë në rast të dhunës në familje
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KB			

Kombet e Bashkura

QBDNJ			

Qasja e bazuar në të drejtat e njeriut

ÇSPT			

Çregullimi i stresit post-traumatik

DHBGJ			

Dhuna e bazuar në gjini

OBSH			

Organizata Botërore e Shëndetësisë

SST			

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme
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Shëndeti seksual dhe riprodhues

HPV			

Human papiloma virus

HSV-2			

Herpeks simpleks virus lloji 2

CEDAW 		

Konventa për luftimin e të gjithë formave të diskriminimit mbi gratë

OZHQ			

Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm

QPS			

Qendra për punë sociale

Doracak

Parathënie
Ky Doracak është paraparë për punëtorët shëndetësorë me
qëllim që t’u shërbejë si udhërrëfyes dhe t’ua lehtësojë punën në
praktikën e përditshme dhe zbatimin e protokollëve të veprimit,0102
në rast të dhunës të bazuar në gjini (DHBGJ), duke përfshirë edhe
personat me aftësi të kufizuara.
Është paraparë në mënyrë parësore për punëtorët shëndetësorë
(mjekët, motrat medicinale dhe punëtorët tjerë shëndetësorë (të
cilët punojnë në vijë të parë të mbrojtjes shëndetësore në rast të
DHBGJ, me qëllim që t’u mundësojë të kryejnë aktivitetet për të
cilin kanë mandat: parandalimin, trajtimin e viktimave të DHBGJ,
mbrojtjen dhe udhëzimin përmes sistemit për përgjigje ndaj
DHBGJ, në sektorin shëndetësorë dhe në sektorë tjerë në pajtim
me legjislacionin pozitiv.
Doracaku ka për qëllim që të mundësojë këshilla praktike për
evidentimin, dokumentimin, paraqitjen dhe grumbullimin
sistematik të të dhënave dhe ndjekjen e dhunës të bazuar në gjini
dhe aftësive të kufizuara, në pajtim me Ligjin për evidenca në

fushën e shëndetësisë03 dhe rekomandimet e Organizatës Botërore
të Shëndetësisë (OBSH), për ruajtjen e shëndetit fizik dhe psiqik
të viktimës, si dhe për sanimin e lëndimeve të shkaktuara dhe
traumat psikologjike.
Përmbajtja e Doracakut është e rëndësishme edhe për profesionistët
tjerë shëndetësore, hulumtues të DHBGJ dhe udhëheqës të enteve
shëndetësore. Në këtë drejtim, qëllimi i tij është që të ndihmojë për
vendosjen e sistemit të integruar për ndjekje dhe përgjigje ndaj
DHBGJ, në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.
Doracaku përbëhet nga këto pjesë: kuptimi i konceptit të dhunës
të bazuar në gjini, qasje ndaj aftësive të kufizuara, roli i sistemit
shëndetësorë në përgjigjen ndaj dhunës të bazuar në gjini,
standardet themelore për shërbimet shëndetësore të orientuara
kah viktimat e dhunës të bazuar në gjini, njohja e viktimës të këtij
lloji të dhunës, vlerësimi i rrezikut dhe bërja e planit për siguri të
viktimave, dokumentimi dhe evidentimi i dhunës të bazuar në gjini
dhe udhëzimi i viktimave.

Protokolli për veprim të punëtorëve shëndetësorë në rast të dhunës në familje “Gazeta Zyrtare e RM” 2010, nr. 33-07
Protokolli për ndihmë të ndërsjellë të institucioneve kompetente dhe shoqatave për mbrojtjen dhe pengimin e dhunës në familje
“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 143/15
03
Ligji për evidencat në fushën e shëndetësisë “Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 20/2009
01
02
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Hyrje
PËRKUFIZIME
Në këtë Doracak janë shkrytëzuar përkufizimet e paraqitura më
poshtë ndërkombëtare dhe kombëtare që janë të pranuara në
përgjithësi, të cilat i referohen dhunës, natyrës dhe llojeve të
dhunës, kurse të cilat zbatohen në shëndetësi në Republikën e
Maqedonisë së Veriut.
Organizata botërore e shëndetësisë e përkufizon dhunën si
përdorim i qëllimshëm i fuqisë apo pushtetit, kërcënuese apo reale,
kundër vetes, personit tjetër, grupës apo komunitetit, pasoja e të
cilës, apo gjasa e madhe për pasojë, është lëndimi, vdekja, lëndimi
psikologjik, zhvillimi i çregulluar apo ndonjë llojë të humbjes.04
Keqpërdorimi apo mospërfillja e fëmijëve përbehet nga të gjithë
format e veprimit të keq fizik dhe/ose emocional, keqpërdorimi
seksual, mospërfillja dhe sjellja mospërfillëse apo eksploatimi
komercial apo lloji tjetër i eksploatimit që rezulton me dëmtimin
aktual apo të mundshëm të shëndetit të fëmijës, të mbijetesës
të tij, zhvillimit apo dinjitetit në kontekst të raporteve të
përgjegjësisë, besimit apo pushtetit05. Keqpërdorimi fizik i
04
05
06

referohet lëndimit fizik apo trupor, apo mundësisë për një gjë
të tillë, të shkaktuar të fëmijët nga ana e përkujdesësve të tyre.
Keqpërdorimi seksual përkufizohet si akti gjatë të cilit fëmija
përdoret për kënaqjen seksuale të të rriturit (përkujdesësit).
Keqpërdorimi emocional i referohet dështimit të përkujdesësit
që të sigurojë mjedis mbështetës dhe përfshin veprimet siç janë:
kufizimi i lëvizjes, përçmimi, përbuzja, kërcënimi apo frikësimi,
diskriminimi dhe format tjera të refuzimit jo fizik. Mospërfillja
apo sjellja mospërfillëse i referohet dështimit të përkujdesësit
që të sigurojë mjedis mbështetës për fëmijën, edhepse prindërit
janë në gjendje të sigurojnë një gjë të tillë, dhe i referohet
shëndetit, arsimit, zhvillimit emocional, ushqimit, vendbanimit
dhe kushteve të sigurta për jetësë.
Çfarëdo akti i dhunshëm i bazuar në gjini pasojat e të cilit, janë, apo
me gjasa do të jenë fizike, seksuale apo pasoja psikologjike apo
vuajtje për gruan, duke përfshirë edhe kërcënimet nga veprimet
e tilla, shtrëngimet, apo privimi me vullnet personal nga liria,
pavarësisht nëse ndodh në jetën publike apo private06.

Ligji për evidencat në fushën e shëndetësisë “Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 20/2009
Krug EG, Mercy JA, Dahlberg LL, Zwi AB. The world report on violence and health. Geneva: World Health Organization; 2002
OBSH. Konsultim për Parandalimin e keqpërdorimit të fëmijëve

8

Doracak

Keqpërdorimi i personave më të vjetër në moshë mund të
përkufizohet si “veprim i njëhershëm apo përsëritës, apo mungesë
e veprimit përkatës, që paraqitet në çdo marrëdhënie gjatë të cilës
në vend të besimit të pritur, shkaktohet rrezikimi apo lëndimi i
personit të vjetër në moshë07.
Përdorimi instrumental i forcës nga ana e personave që identifikojnë
veten si anëtarë të grupit – pavarësisht nëse bëhet fjalë për një
grup kalimtar apo grup me indentitet më të gjatë – kundër grupit
tjetër apo individëve, me qëllim që të arrihen qëllimet politike,
ekonomike apo sociale08.
Në Kodin Penal të Republikës të Maqedonisë, dhuna në familje
nënkupton ngacmimin, fyerjen e rëndë, rrezikimin e sigurisë,
lëndimin trupor, dhunën gjinore apo dhunën tjetër psikologjike
dhe fizike, me të cilin shkaktohet ndjenja e pasigurisë, rrezikut apo
frikës ndaj bashkëshortit, prindërve dhe fëmijëve apo personave
tjerë në të cilët jetojnë në bashkësi martesore apo jashtëmartesore
apo familje (amvisëri) të përbashkët, si dhe ndaj bashkëshortit
të mëparshmëm apo ndaj personave me të cilët kanë fëmijë
të përbashkët apo me të cilët janë në marrëdhënie të afërta
personale.09
Në Ligjin mbi familjen, me dhunë në familje nënkuptohet sjellja
e anëtarit të familjes i cili me përdorimin e forcës, kërcënimit dhe
për familjen, frikësimin, kryen lëndime trupore, keqpërdorim
emocional dhe seksual dhe material, shfrytëzim seksual apo të
punës të anëtarit tjetër të familjes. Si dhunë në familje konsiderohet
sjellja e kryer: nga një bashkëshort mbi bashkëshortin tjetër, të

cilët jetojnë apo kanë jetuar në bashkësi martesore apo jashtë
martesore apo në çfarëdo lloj të bashkësisë si familje apo nëse
kanë fëmijë të përbashkët; mes vllezërve dhe motrave, gjysëm
vëllezërve dhe gjysëm motrave; mbi fëmijët; mbi anëtarët më të
vjetër në moshë të familjes dhe ndaj personave –anëtarë të famijes,
aftësia fizike e të cilëve është marrë pjesërisht apo tërësisht.10
Sipas Ligjit për parandalimin, pengimin dhe mbrojtjen nga dhuna
në familje, me dhunë në familje nënkuptojmë ngacmimin, fyerjen,
rrezikimin e sigurisë, lëndimin trupor, dhunën gjinore apo dhunën
tjetër psikologjike, fizike dhe ekonomike me të cilën shkaktohet
ndjenja e pasigurisë, rrezikimit apo frikës, duke përfshirë edhe
kërcënimet për veprimet e tilla, ndaj bashkëshortit, prindërve
apo fëmijëve apo personave tjerë të cilët jetojnë në bashkësi
martesore apo jashtëmartesore, apo familje të përbashkët, si
dhe ndaj bashkëshortit të tashëm apo të mëparshëm, partnerit
jashtëmartesor apo personat të cilat kanë fëmijë të përbashkët
apo ndodhen në marrëdhënie të afërta personale, pavarësisht
nëse kryerësi e ndan apo nuk e ka ndarë të njëjtin vendbanim me
viktimën apo jo.11
OBSH12 e ndan dhunën në tri kategori të gjëra, sipas karakteristikave
të personave që kryejnë aktin e dhunshëm: dhunë e drejtuar drejtë
vetes, dhunë ndërpersonale dhe dhunë kolektive. Këto kategori
të gjëra më tutje janë ndarë që të mund të tregohen llojet më
specifike të dhunës. Natyra e dhunës mund të jetë fizike, seksuale,
psikologjike, duke përfshirë privimin apo shpërfilljen. (Fotografia
1) Kjo tipologji paraqet një kornizë të dobishme për kuptimin e
formave komplekse të dhunës në përgjithësi, si dhe për DHBGJ.

Resolution No 48/104 United Nations General Assembly, 1993
TEACH VIP. WHO. 2006
09
Krug et al., eds. World Report on Violence and Health. WHO. Geneva, 2002
10
Kodi penal i RM-së, neni 122, paragrafi 19. „Gazeta Zyrtare “ nr. 19/04
11
Ligji për familjen, neni 99. „Gazeta Zyrtare “ nr. 38/04
12
Ligji për parandalimin, pengimin dhe mbrojtjen nga dhuna në famlije. „Gazeta zyrtare e RM “ nr. 138/14
07
08
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NDËRPERSONALE

FAMILJE-PARTNER

Femijë
Lloji i dhunës

Partner

Person më i
vjetër në moshë

BASHKËSI

I njohur

I panjohur

Fizike
Seksuale
Psiqike
Mospërfillje

Fotografia 1: Tipologjia e dhunës
Burimi: Raporti botëror për dhunën dhe shëndetin (Krug dhe të tjerë 2002)

POLITIKAT DHE INTERVENIMET
PËR PËRGJIGJE NDAJ DHBGJ
Dhuna paraqet një problem serioz publiko-shëndetësorë që ka
një ndikim të madh mbi shëndetin dhe mirëqënien. Në Raportin
Botëror për dhunën dhe shëndetin për vitin 2002 vendoset një
theks i veçantë mbi parandalimin e keqpërdorimit dhe shpërfilljes
të fëmijëve, grave dhe personave me aftësi të kufizuara.
Me Rezolutën 56.24 të Asamblesë të Organizatës botërore të
shëndetësisë, dhuna vendoset në agjendën ndërkombëtare, duke
theksuar rëndësinë për të trajtuar këtë problem të rëndësishëm
shëndetësorë13. Më pas, në vitin 2005, me Rezolutën e Komitetit
rajonal ЕUR/RC55/10 për lëndime në rajonin europian të OBSH, një

prioritet i lartë i jepet parandalimit të dhunës dhe lëndimeve të
paqëllimshme.14 Studimi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të
bashkuara për dhunën mbi fëmijët sërish ka tërhequr vëmendjen
për luftën kundër dhunës mbi fëmijët15. Gjithashtu, Konventa e
Kombeve të bashkuara për të drejtat e fëmijëve (KDF) paraqet një
instrument me ndikim në mbrojtjen dhe parandalimin e fëmijëve
nga dhuna, me çrast merret parasysh interesi më i mirë i fëmijës16.
Zbatimi i qasjes “shëndet në të gjithë politikat” në parandalimin
e dhunës mbi fëmijët ka rëndësi thelbësore dhe është në drejtim
të kornizës politike europiane për shëndetin dhe mirëqënien.

World Health Organization. World Health Assembly resolution WHA56.24 on implementing the recommendations of the world report on violence
and health. Geneva: WHO; 2003
14
World Health Organization. Resolution Prevention of injuries in the WHO European Region [Internet]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe;
2005 [cited 2016Oct27]. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/88100/rc55_eres09.pdf
15
Pinheiro PS. Violence against children: a global report. World report on violence against children [Internet]. 2006 [cited 2016Oct27]; 11(2):453–60
Available from: http://www.unicef.org/lac/full_tex(1).pdf
16
UNICEF. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations; 1989
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“Shëndet 2020”.17 Raporti europian për parandalimin e
keqpërdorimit dhe mospërfilljes të fëmijëve për vitin 2013,
krijuesve të politikave u prezanton praktika të bazuara në dëshmi
për të trajtuar dhunën ndaj fëmijëve18. Rezoluta ЕU/RC64/Р6
e Komitetit rajonal të OBSH “Investimi te fëmijët: Strategjia
europiane për shëndetin e fëmijëve dhe adoleshentëve 2015
– 2020“ dhe „Investimi te fëmijët: plani europian i veprimit për
parandalimin e keqpërdorimit dhe mospërfilljes të fëmijëve
2015-2020” vendos theks mbi avancimin e shëndetit dhe
mirëqënies të fëmijëve dhe zvogëlimin e ngarkesës nga
keqpërdorimi dhe mospërfillja e përvojave tjera negative nga
fëmijëria.19

Asambleja e Organizatës botërore të shëndetësisë në vitin
2014 ka miratuar Rezolutën WХА67.15 për „Përforcimin e rolit
të sistemit shëndetësorë në trajtimin e dhunës, veçanërisht
ndaj grave, vajzave dhe ndaj fëmijëve“.20 Është me rëndësi të
kontribuohet për realizimin e qëllimeve të vendosura me „Planin
global të veprimit për përforcimin e rolit të sistemit shëndetësorë
në trajtimin e dhunës ndërpersonale, veçanërisht mbi gratë dhe
vajzat dhe mbi fëmijët“21, si dhe të „Objektivave për zhvillim të
qëndrueshëm (OZHQ) të Kombeve të bashkuara“ dhe qëllimet
e Agjendës 2030.22 Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm
janë në mënyrë të drejtëpërdrejtë/të tërthortë të drejtuara kah
parandalimi i dhunës (Korniza 1).

Korniza 1. Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm të Kombeve të bashkuara për parandalimin e dhunës

OBJEKTIVAT E DREJTUARA NË MËNYRË TË
DREJTËPËRDREJTË KAH PARANDALIMI I DHUNËS

OBJEKTIVAT E DREJTUARA NË MËNYRË TË
TËRTHORTË KAH PARANDALIMI I DHUNËS

Objektivi: 16.1: Të zvogëlohen gjithandej në mënyrë
domethënëse të gjithë format e dhunës dhe
rastet që lidhen me vdjekje

Objektivat 1.3 dhe 10.2: Mbrojtja sociale dhe zvogëlimi i varfërisë
Objektivi 3.5: Parandalimi dhe trajtimi i përdorimit të drogave
dhe përdorimi i dëmshëm i alkoholit

Objektivi 16.2: T’i jepet fund keqpërdorimit, eksploatimit,
tregëtisë dhe të gjithë formave të dhunës dhe
torturës mbi fëmijët

Objektivi 4.3: Zhvillimi i hershëm fëmijëror dhe kujdesi, dhe
arsimi parashkollor

Objektivi 5.2: Të eliminohen të gjithë format e dhunës mbi
gratë dhe vajzat

Objektivi 11.1: Strehimi i duhur, i sigurtë dhe financiar dhe
shërbimet themelore, dhe përmirësimi i lagjeve të
varfra dhe fshatrave

Objektivi 5.3: Të eliminohen të gjithë praktikat e dëmshme,
siç janë martesat në fëmijëri, të hershme dhe
të dhunshme, si dhe gjymtimi i gjenitaleve
femërore

Objektivi 16.3: Sundimi i ligjit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
dhe qasje e barabartë në drejtësi për të gjithë

World Health Organization. Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being.
Proceedings of Regional Committee for Europe. 2012:10-3
18
Bellis M, Hughes K, Gilbert R, Mitis F, Galea G. European report on preventing child maltreatment. Sethi D, editor. Copenhagen: World Health
Organization Regional Office for Europe; 2013
19
World Health Organization. WHO Regional Committee for Europe resolution EU/RC64/R6: Investing in children: the European child and adolescent
health strategy 2015–2020 and Investing in children: the European child maltreatment prevention action plan 2015–2020. Copenhagen:
WHO Regional Office for Europe; 2014
20
World Health Organization. 67th World Health Assembly. Resolution WHA67.15. Strengthening the role of the health system in addressing
violence, in particular against women and girls, and against children. Geneva: WHO; 2014:19-24
21
World Health Organization. Sixty-Ninth World Health Assembly. Resolution WHA69.15 Global Plan of Action to Strengthen the Role of the Health
System within a National Multisectoral Response to address Interpersonal Violence, in particular Against Women And Girls, And Against Children.
Geneva: WHO; 2016
22
United Nations. General Assembly Resolution [Internet]. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development; 2015 [cited 2016Oct27].
Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030 agenda for sustainable development web.pdf
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11

Qasja e të drejtave të njeriut bazohet mbi detyrimet që kanë shtetet për të respektuar, ruajtur dhe plotësuar standardet për të drejtat e
njeriut dhe rrjedhimisht të pengojnë, eliminojnë dhe ndëshkojnë dhunën. Kjo qasje e njeh dhunën si fenomen i cili shkel shumë të drejta
të njeriut: të drejtën në jetë, liri, pavarësi dhe siguri të personalitetit; e drejta në barazi dhe mosdiskriminim; e drejta për të qënë i lirë nga
tortura dhe nga veprimi jo njerëzor dhe poshtërues dhe ndëshkimi; e drejta në privatësi; e drejta në standardin më të lartë të mundshëm
të shëndetit. Këto të drejta të njeriut janë të garantuara me marrëveshje ndërkombëtare dhe rajonale, por edhe nga kushtetutat dhe
legjislacionet nacionale të shteteve, ndërsa aktet juridike ndërkombëtare i përshkruajnë detyrimet e shteteve dhe mekanizmat me të cilat
kërkohet nga shtetet që të sillen në mënyrë përgjegjëse ndaj detyrimeve të tyre.
Konventa për të drejtat e fëmijëve i përkufizon detyrimet për shtetet që të ndërmarrin të gjithë masat e duhura ligjore, administrative,
sociale dhe arsimore për mbrojtjen e fëmijëve nga të gjithë format e dhunës fizike dhe mendore, lëndimeve apo keqpërdorimeve,
veprimeve mospërfillëse apo nga pakujdesia, ngacmimive apo eksploatimit, duke përfshirë edhe keqpërdorimin seksual, përderisa për
ta kujdeset prindi(ërit), kujdestari(ët) ligjor apo personi tjetër.
KORNIZA LIGJORE NDËRKOMBËTARE
•

Deklarata universale e të drejtave të njeriut nga 10 dhjetori i
vitit 1948;

•

Deklarata për luftë kundër dhunës ndaj grave, duke përfshirë
edhe dhunën në familje;

•

Konventa për luftë kundër të gjithë formave të diskriminimit
mbi gruan (CEDAV);

•

Deklarata për eliminimin e dhunës mbi gratë;

•

Deklarata e Pekingut dhe platforma për veprim;

•

Deklarata e Vjenës dhe programi për veprim;

•

Konventa e Stambollit;

•

Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.
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Standardet ndërkombëtare për përforcimin e përgjigjes të
sistemeve shëndetësore të dhunës të bazuar në gjini
Dhuna e bazuar në gjini paraqet shkeljen e të drejtave të njeriut të
grave. Sipas të drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, shtetet
janë të detyruara që të pengojnë, të kryejnë hetime dhe të ndjekin
penalisht veprat e tilla ndëshkuese, dhe t’ju mundësojnë grave
që janë viktimat të dhunës, mjet juridik, që përfshin mbrojtjen,
mbështetjen dhe kompenzimin e dhunës. Ky detyrim, gjithashtu
përfshin edhe detyrimin që të përmirësohet përgjigjja e sektorit
shëndetësorë ndaj DHBGJ. Përmbajtja e detyrimeve të shteteve
është shënuar në shumë konventa dhe deklarata ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut.

KOMBET E BASHKUARA
KONVENTA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR ELIMINIMIN E TË
GJITHË FORMAVE TË DISKRIMINIMIT MBI GRATË (CEDAV)

PROGRAMI PËR VEPRIM I KONFERENCËS NDËRKOMBËTARE
PËR POPULLSINË DHE ZHVILLIMIN

Konventa për eliminimin e të gjithë formave të diskriminimit
mbi gratë (CEDAV) është miratuar nga Asambleja e përgjithshme
e Kombeve të Bashkuara në vitin 1979. Ajo siguron kornizë të
detyrueshme ligjore për masat shtetërore për t’i dhënë fund
diskriminimit të grave në të gjithë fushat e jetës: fushën politike,
ekonomike, sociale, kulturore dhe qytetare, apo çfarëdo fushe
tjetër. Të gjithë shtetet në Europën Juglindore dhe Azinë Qëndrore
e kanë ratifikuar këtë Konventë dhe prandaj detyrohen që të
zbatojnë dispozitat e saj në shtetet e tyre.

Programi për veprim i miratuar nga Konferenca ndërkombëtare
për popullsinë dhe zhvillimin (ICPD) në Kajro, në vitin 1994, ka
theksuar lidhjet e pashpjegueshme ndërmjet popullsisë dhe
zhvillimit, si dhe kontributin e rëndësishëm për emancipimin e
grave dhe qasja e njerëzve deri te arsimi dhe shëndetësia, duke
përfshirë edhe shëndetin riprodhues të grave dhe përparimin
individual dhe zhvillimin e barabartë. Avancimi i barazisë gjinore,
eliminimi i dhunës mbi gratë dhe sigurimi i mundësisë të grave
që të kontrollojnë aftësinë e tyre për të lindur njihen si gur
themeli i politikave për popullsi dhe zhvillim. Për këtë qëllim,
shtetet që janë përkushtuar në këtë çështje, mes të tjerash,
eliminojnë të gjithë format e eksploatimit, keqpërdorimit,
dhunës dhe ngacmimit ndaj grave, adoleshenteve dhe vajzave.
Aspekt i rëndësishëm i Platformës për veprim është fokusi i
saj për të drejtat riprodhuese dhe shëndetin riprodhues: ajo e
shpreh përkushtimin e qeverive për të bërë sistemin për mbrojtje
shëndetësore parësore të shëndetit riprodhues të disponueshëm
për të gjithë personat në moshën e duhur. Dokumenti përkufizon
shëndetin riprodhues si “gjendje e mirëqënies të tërësishme
fizike, mendore dhe sociale të të gjithë aspekteve të lidhura me
sistemin riprodhues dhe funksionet dhe proceset e tij. Kjo do të
thotë se njerëzit janë të aftë të shumohen dhe të vendosin lirisht
nëse, kur dhe sa shpesh do ta bëjnë atë. Shëndeti riprodhues,
gjithashtu përfshin edhe shëndetin seksual, me qëllim të
përmirësimit të jetës dhe raporteve personale. Koncepti i të
drejtave riprodhuese përfshin: të drejtën e individëve dhe çifteve
që të vendosin lirisht dhe me përgjegjësi për numrin, kohën e
lindjes të fëmijëve të tyre si dhe gjatësinë kohore ndërmjet
dy apo më shumë fëmijëve të lindur dhe të kenë mjete dhe
informacione për këtë; të drejtë që të arrijnë standardin më të
lartë të shëndetit seksual dhe riprodhues; si dhe të drejtë të
vendosin për riprodhimin pa diskriminim, detyrim dhe dhunë
(UNDP 1995).

Është interesante se Konventa nuk e përmend shprehimisht
dhunën ndaj grave. Arsyeja për këtë mangësi është se në vitin 1970,
kur është përgatitur teksti i Konventës, DHBGJ, sidomos dhuna
në familje, ende nuk është konsideruar si çështje e të drejtave të
njeriut. Komiteti i CEDAV e ka mbyllur këtë zbrazëtirë në vitin 1992,
kur ka sjellur Rekomandimin e përgjithshëm nr.19 për dhunën
ndaj grave. Ky dokument shpjegon se DHBZ ndaj grave paraqet
një lloj të “diskriminimit” dhe prandaj është përfshirë në Konventë.
Në vitin 1994, Komiteti i CEDAV ka miratuar dhe një dokument
të rëndësishëm, Rekomandimin e përgjithshëm nr.24 për gratë
dhe shëndetin, me të cilin përcaktohen detyrimet e shteteve
për t’i dhënë fund diskriminimit të grave në fushën e mbrojtjes
shëndetësore për të siguruar një qasje të barabartë për gratë deri
te shërbimet shëndetësore. Është me rëndësi që Rekomandimi
i përgjithshëm nr.24 i referohet gjithashtu edhe rolit të sektorit
shëndetësor në përgjigjen ndaj DHBGJ. Që të dy rekomandimet
e përgjithshme përcaktojnë detyrimet e shteteve anëtare nga
Konventa për eliminimin e DBGJ, duke përfshirë edhe përmes
përforcimit të përgjigjes të sistemit për mbrojtjen shëndetësore.
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PËRFUNDIMET E DAKORDUARA NË SEANCËN E 57 TË
KOMISIONIT PËR STATUSIN E GRAVE
Komisoni për statusin e grave (KSG) në seancën e tij të 57 në
vitin 2013 ka miratuar Përfundimet e dakorduara për „heqjen
dhe parandalimin e të gjithë formave të dhunës ndaj grave dhe
vajzave”. Pjesa A nga dokumenti thirret në zbatim më të mirë të
ligjeve dhe politikave ekzistuese për t’i dhënë fund dhunës ndaj
grave, me mundësimin e qasjes të grave në drejtësi, zhvillim dhe
zbatim të politikave dhe strategjive efektive shumë sektoriale
dhe ndarjen e mjeteve të mjaftueshme për realizimin e tyre. Në
pjesën B janë shënuar masat për trajtimin e diskriminimit dhe
dhunës të strukturuar si arsye dhe faktor themelorë të rrezikut për
dhunën ndaj grave. Pjesa V përmban shumë dispozita detajuese
për zgjidhjen e problemit dhe përmend, mes të tjerash, nevojën
për strehime të pavarura për gratë dhe shërbime tjera. Shërbimet
e tilla duhet të jenë të disponueshme, gjithëpërfshirëse dhe të
përfshijnë koordinimin e të gjithë aktorëve të rëndësishëm duke
përfshirë edhe policinë, gjyqësinë, ndihmën juridike, mbrojtjen
shëndetësore, dhe shërbimet këshilldhënëse. Qendrat e tilla,
gjithashtu, e nxisin sektorin shëndetësor të përgjigjet ndaj DHBGJ
dhe të sigurojë shërbime shëndetësore të disponueshme dhe
cilësore. Gjithashtu, apelon deri te qeveritë që të përgjigjen ndaj
sfidave mbi shëndetin fizik, mendor, seksual dhe riprodhues të
dhunës mbi gratë dhe vajzat përmes sigurimit të mbrojtjes të
disponuesme shëndetësore. Shërbimet e tilla duhet të përgjigjen
në situata emergjente (trauma) dhe të përfshijnë ilaçe të
pranueshme, të sigurta dhe efikase me cilësi të mirë, mbështetje
të shkallës të parë, trajtim të lëndimeve dhe mbështetje psikosociale dhe mendore, kontraceptim urgjent, abort të sigurtë, kur
shërbimet e tilla janë të lejuara me të drejtën nacionale, profilaktikë
për infektimin me HIV pas ekspozimit, dijagnozë dhe trajtim të
infeksioneve seksualisht të transmetueshme, si dhe shqyrtime
forenzike nga ana e profesionistëve të trajnuar në mënyrën e
duhur. Më tutje, punëtorët shëndetësorë duhet të jenë të trajnuar
për të identifikuar në mënyrë efikase dhe të trajtojnë gratë që janë
viktimat të mëparshme të dhunës. Në pjesën G theksohet nevoja
për hulumtimin dhe grumbullimin gjithëpërfshirës të të dhënave
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për dhunën ndaj grave, që të sigurohemi se formulimi i ligjeve
dhe politikave të reja, dhe përshtatja ose rregullimi i standardeve
ekzistuese bazohet në dëshmi të fuqishme. Disa dispozita nga
përfundimet e dakorduara e theksojnë rolin e rëndësishëm të
punës të OJQ-ve të grave për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave.
KONVENTA E KB PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË
KUFIZUARA
Është miratuar në datën 13.12.2006 nga ana e Asamblesë të
Përgjithshme të KB. Republika e Maqedonisë e ka nënshkruar
Konventën në datën 30.03.2007, kurse është ratifikuar në datën
05.12.2011 me çrast është bërë një dokument i detyrueshëm
ligjor. Konventa nuk inkuadron të drejta të reja për personat me
aftësi të kufizuara, por zbatim të parimit të mosdiskriminimit të
secilës të drejtë njerëzore. Inkuadron respektivisht prezanton qasje
holistike dhe të integruara ndaj të drejtave të njeriut, me qëllim të
përshtatjes të shoqërisë ndaj personave, dhe jo anasjelltas.
PARIMET UDHËHEQËSE TË KONVENTËS
•

Respektimi i dinjitetit dhe autonomisë individuale të lindur;

•

Mosdiskriminimi dhe e drejta në përshtatje të arsyeshme;

•

Pjesëmarrje e plotë dhe efektive dhe përfshirje në shoqëri;

•

Barazi në mundësi;

•

Qasshmëri;

•

Barazi ndërmjet burrave dhe grave;

•

Respektimi i aftësive zhvilluese dhe respekt për të drejën
e fëmijëve me aftësi të kufizuara për ruajtjen e identitetit
personal.

•

Njëkohësisht, me qëllim të ndjekjes të Konventës, ekziston
edhe trupi nacional koordinativ për barazinë e të drejtave të
personave me aftësi të kufizuara pranë Qeverisë të Republikës
të Maqedonisë së Veriut që merret me zbatimin e Konventës.

KËSHILLI I EUROPËS
KONVENTA E KËSHILLIT TË EUROPËS PËR PARANDALIMIN DHE LUFTËN KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE DHE DHUNËN NË
FAMILJE (KONVENTA E STAMBOLLIT)
Në 7 prill të viti 2011, Komiteti i ministrave i Këshillit të Europës ka miratuar Konventën për pengimin dhe luftën kundër dhunës ndaj
grave dhe dhunës në familje. Meqënëse është miratuar në Stamboll, ky dokument shpesh është quajtuar “Konventa e Stambollit”.
Konventa ka hyrë në fuqi në 1 gusht të vitit 2014. Republika e Maqedonisë të Veriut e ratifikoi në datën 22 dhjetor 2017.
Konventa e Stambollit siguron një kornizë të detajuar, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për shtetet me masat për eliminimin
e DHBGJ, që përfshin mes tjerash, edhe këto fusha:
Politikat e integruara dhe grumbullimi i të dhënave
Kjo përfshin detyrimin për miratimin dhe zbatimin e politikave gjithëpërfshirëse dhe të koordinuara për pengimin dhe luftën kundër
të gjithë formave të dhunës dhe vendos të drejtat e viktimave në qendër, kurse realizohet përmes bashkëpunimit efektiv ndërmjet
organizatave relevante (neni 7); detyrimi për mbështetje dhe bashkëpunim efikas me organizatat përkatëse joqeveritare (neni 9); si dhe
detyrimi që të grumbullohen të dhënat e ndara relevante statistikore dhe mbështetja në hulumtimin e dhunës ndaj grave (neni 11).
Parandalimi.
Mes të tjerash, Konventa vendos detyrimin që të sigurohet trajnimi i personave përkatës profesional që merren me viktimat e dhunës për
barazi gjinore, pengimi dhe zbulimi i këtij lloji të dhunës, kujdesi për nevojat dhe të drejtat e viktimave të mëparshme, dhe si të ndalohet
viktimizimi dytësor. Ky vendim, gjithashtu duhet të përfshijë edhe bashkëpunimin e koordinuar të shumë agjencive me qëllim që të
sigurohen udhëzime gjithëpërfshirëse dhe përkatëse të shërbimeve (neni 15).
Mbrojtje dhe mbështetje.
Shtetet duhet t’u mundësojnë viktimave qasje të shërbimeve përkatëse për mbështetje që t’u ndihmojnë në rehabilitimin e tyre nga
dhuna. Kjo përfshin edhe shërbimet shëndetësore dhe sociale të cilat janë me profesionistë të ekipuar dhe të pajisur në mënyrë të duhur,
të cilët janë të trajnuar që t’u ndihmojnë viktimave dhe t’i udhëzojnë në shërbimet e duhura (neni 20). Më tutje, Konventa parasheh
strehimore përkatëse dhe lehtësisht të qasshme dhe qendra krize për viktimat e dhunimit apo dhunës seksuale që duhet të ekzistojnë
të numër të mjaftueshëm (neni 23, 25), dhe linja të hapura nacionale telefonike 24/7 për ndihmë, që do punojnë pa pagesë dhe do të
sigurojnë këshilla të besueshme (neni 24). Shtetet duhet të sigurohen se viktimat do të marrin informacione të duhura dhe në kohë
për shërbimet e disponueshme për mbështetje dhe masat juridike, në gjuhën qe e kuptojnë (neni 19). Konventa, gjithashtu përcakton
parimet themelore për sigurimin e shërbimeve (neni 18, shihni kapitullin 2.5, rubrika 8).
Konventa në mënyrë plotësuese parasheh detyrimet e shteteve në fushën e legjislacionit; hetimit; kallëzimit penal dhe masave të
mbrojtjes; migracionit dhe azilit; dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
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ORGANIZATA PËR SIGURI DHE
BASHKËPUNIM NË EUROPË
VENDIMI MINISTROR I KËSHILLIT NR. 15/05
„PENGIMI DHE LUFTA KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE “
Të gjithë shtetet në Europën Lindore dhe Azinë Qëndrore janë
shtete pjesëmarrëse të Organizatët për Siguri dhe Bashkëpunim
në Europë (OSBE), dhe me këtë janë politikisht të detyruara me
vendimin e Këshillit të ministrave nr. 15/05 „Pengimi dhe lufta
kundër dhunës ndaj grave “, të miratuar në vitin 2005.
Deklarata i referohet dhunës ndaj grave si shkelje e të drejtave
të njeriut dhe kërcënimi për sigurinë e njerëzve (Preambula). Ajo
i fton shtetet anëtare të OSBE „të ndërmarrin të gjithë mjetet e
nevojshme ligjore, politike dhe programore për monitorimin dhe
vlerësimin për promovimin dhe mbrojtjen për gëzimin jo të plotë
të të drejtave të njeriut nga gratë dhe për pengimin dhe luftën
kundër të gjithë formave të dhunës të bazuar në gjini ndaj grave
dhe vajzave”. Shtetet sidomos duhet të ndërmarrin, mes të tjerash,
këto masa:
Mbrojtjen dhe mbështetjen: të sigurohet se gratë viktima kanë
qasje të plotë, të barabartë dhe në kohë deri te drejtësia dhe
mjetet efektive juridike, ndihmë juridike dhe sociale, këshillim
social dhe strehim; për miratimin dhe zbatimin e ligjeve që do ta
kriminalizojnë DHBGJ dhe për vendosjen e mbrojtjes përkatëse
juridike; që të sigurohet mbrojtje në kohë fizike dhe psiqike e
viktimave, duke përfshirë edhe masat e duhura për mbrojtjen e
dëshmitarëve; të kryejë hetim dhe të ndjek kryerësit. Grumbullimi,
analiza dhe shpërndarja e të dhënave të krahasueshme për
dhunën ndaj grave dhe sigurimi i mbështetjes të organizatave të
specializuara joqeveritare dhe për hulumtimin e kësaj pyetjeje.
Në kontekst të parandalimit, Deklarata thërret në ndërmarrjen
e masave për përforcimin e pavarësisë ekonomike të grave me
qëllim të zvogëlimit të rrezikueshmërisë të tyre në të gjithë
format e dhunës. Gjithashtu, përqëndrohet në DHBGJ ndaj grave
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dhe vajzave gjatë kohës të konflikteve të armatosura dhe rastet
emergjente duke i thirrur shtetet që të nxjerrin kryerësit e veprave
penale para fytyrës të drejtësisë dhe të ndërmarrin masa të veçanta
që t’u përgjigjen nevojave të grave dhe vajzave në periudhën e
konfliktit.
UDHËZIME TJERA PËR PUNËTORËT SHËNDETËSORË
Në vitin 2013, Organizata botërore e shëndetësisë (OBSH)
ka shpallur udhëzimet e plota të bazuara në dëshmi, që të
përmirësohet përgjigja e sistemit për mbrojtjen shëndetësore
të dhunës nga partneri intim dhe dhuna seksuale, e titulluar si
“Përgjigje e dhunës nga partneri intim dhe dhuna seksuale ndaj
grave. OBSH – drejtimet klinike dhe politike “.
Qëllimi i këtij dokumenti është që të sigurojë udhëzime për
shërbimet shëndetësore për atë se si të përgjigjen në dhunën ndaj
grave. Njëkohësisht, i drejtohet edhe krijuesve të politikave, duke
nxitur koordinimin dhe financimin më të mirë të shërbimeve, si
dhe kujdes më të madh që të përgjigjet në dhunën ndaj grave në
kuadër të programit për dhënësit e mbrojtjes shëndetësore.
Udhëzimet përfshijnë këto fusha:
•

Identifikimi dhe kujdesi klinik ndaj viktimave të dhunës nga
partneri intim;

•

Kujdesi klinik për viktimat e sulmit seksual;

•

Trajnim nga fusha e dhunës ndaj nga partneri intim dhe dhuna
seksuale ndaj grave;

•

Politika dhe qasjet programore ndaj sigurimit të shërbimeve;
dhe

•

Raportimi i detyrueshëm i dhunës nga partneri intim.

Udhëzimet e OBSH sigurojnë standarde që mund të jenë bazë për
drejtimet nacionale, si dhe për integrimin e këtyre çështjeve në
edukimin e dhënësve të shërbimeve për mbrojtjen shëndetësore
(OBSH 2013). Rekomandimet e tyre përmbahen në këtë dokument.

UDHËZIMET GJATË RASTEVE HUMANITARE:
•

Komiteti i përhershëm i ndër agjencive. Udhëzim i komitetit
të ndër agjencive për shëndet mendor dhe mbështetje psikosociale në raste urgjente. Zhenevë, Komiteti i përhershëm i
ndër agjencive, 2007.

UDHËZIMET E PËRGJITHSHME:
•

Federata ndërkombëtare për prindërim të planifikuar,
Përmirësimi i përgjigjes të sektorit shëndetësor të DHBGJ:
Doracak me materiale për punëtorët shëndetësorë në shetet në
zhvillim, 2010.

•

Grupi i punës të Komitetit të përhershëm të ndër agjencive për
ndihmë gjinore dhe humanitare, Udhëzim për intervenime
gjatë DHBGJ në rastet humanitare: Fokusi në parandalim dhe
përgjigjja ndaj dhunës seksuale në raste urgjente, 2005.

•

Komiteti ndërkombëtar për shpëtim. Kujdesi klinik për viktimat e
sulmit seksual. Nju Jork, Komiteti ndërkombëtar për shpëtim, 2008.

•

•

UNFPA, qasja praktike ndaj DHBGJ: Udhërrëfyesi programor për
dhënësit e ndihmës shëndetësore dhe menaxherët, autor: Lin
Stivens (UNFPA, 2001).

Grupi i punës i Komitetit të përhershëm të ndër agjencive për
shëndetin riprodhues në kushte të krizës, DHBGJ; Doracak
terreni i ndër agjencive për shëndetin riprodhues në kushte të
krizave humanitare, 2010.

•

Komiteti ndërkombëtar për shpëtim, UNICEF, Kujdesi për
fëmijët që janë viktima të keqpërdorimit seksual. Udhëzuesi
për dhënësit e shërbimeve shëndetësore dhe psiko-sociale në
kushte të krizave humanitare, 2012.

•

OBSH, Përgjigje ndaj dhunës nga partneri intim dhe dhuna
seksuale ndaj grave: Udhëzimet klinike dhe politika e OBSH, 2013.

•

OBSH, Fondacioni për traumat e luftës World Vision International.
Ndihma e parë psikologjike: Udhërrëfues për punëtorët në terren,
2011.

•

OBSH, Pengimi i dhunës nga partneri intim dhe dhuna seksuale
ndaj grave. Ndërmarrja e veprimit dhe gjenerimi i dëshmive, 2010.

•

OBSH, Udhërrëfyes për intervenime në çregullimet mendore,
neurologjike dhe çregullimet nga keqpërdorimi i substancave në
kushte jo të specializuara shëndetësore (mhGAP), 2010.

•

OBSH, Integrimi i varfërisë dhe gjinive në programet për shëndetësi.
Doracak për punëtorët shëndetësorë. Moduli i DHBGJ, 2005.

•

OBSH, Udhëzim për mbrojtje shëndetësore - juridike të viktimave
të dhunës seksuale, 2003.
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Raporti për dhunë dhe shëndet në Maqedoni dhe udhërrëfyesi për
parandalim23 ka siguruar informacione për politika dhe intervenime
edhe për përgjigjen e Qeverisë të Republikës të Maqedonisë ndaj
detyrimeve të përkufizuara në Rezolutën Nr. 56.24 të Asamblesë
botërore shëndetësore (WHA) të vitit 2003, kurse në lidhje me
zbatimin e rekomandimeve nga Raporti botëror për dhunë dhe
shëndet dhe Rekomandimit të Këshillit të Europës nga 31 maj i vitit
2007. Përgjigjja e Qeverisë të Maqedonisë ishte në pajtueshmëri
me Rezolutën e WHA 67.15 nga maji i vitit 2014 për përforcimin
e rolit të sistemit shëndetësorë në trajtimin e dhunës, sidomos
kundër grave dhe vajzave dhe kundër fëmijëve; me Planin global
për veprim për përforcimin e rolit të sistemit shëndetësorë në
trajtimin e dhunës ndërnjerëzore, sidomos kundër grave dhe
vajzave dhe kundër fëmijëve; dhe me Objektivat për zhvillim të
qëndrueshëm (OZHQ) të Kombeve të bashkuara dhe rezultatet e
dëshiruara përkatëse në pajtim me Agjendën 2030.

Tozija F., Gjorgjev D., Çiçevalieva S. Raport për dhunën dhe shëndetin në Maqedoni – udhërrëfyes për parandalim. MSh/IShP; Shkup, 2006
Doracak

17

Kontrolli dhe parandalimi i dhunës është vendosur si problem prioritar i shëndetit publik për Qeverinë e Republikës të Maqedonisë
në më shumë dokumente strategjike siç janë: Strategjia e shëndetit 202024, Strategjia nacionale për kontrollin dhe parandalimin e
sëmundjeve jo ngjitëse (fusha strategjike prioritare nr. 4 – kontrollimi dhe parandalimi i lëndimeve dhe dhunës, duke përfshirë edhe
dhunën në familje)25, Strategjia Nacionale për mbrojtjen nga dhuna në familje 2008 – 201126 dhe 2012 – 201527 dhe shumë dokumente
tjera strategjike të përshkruara më poshtë. Të gjithë ata janë përgatitur me qëllim të trajtimit të problemit të dhunës në Maqedoni duke
ndjekur rekomandimet e OBSH për arritjen e synimeve në kuadër të Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm, të cilat në mënyrë të
drejtëpërdrejtë apo tërthortë janë të lidhura me dhunën.
Parandalimi i dhunës është përcaktuar si prioritet në bashkëpunim të Ministrisë të Shëndetësisë me Organizatën botërore të shëndetësisë
që nga viti 2004, në marrëveshjet dyvjeçare për bashkëpunim, duke përfshirë edhe marrëveshjen vijuese për periudhën 2016 – 2017.
Zyra e OBSH në Shkup e zbaton këtë marrëveshje në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e shëndetësisë dhe institucionet tjera
nacionale dhe partnerët ndërkombëtarë.

1. ÇËSHTJA E AFTËSIVE TË KUFIZUARA DHE SHËRBIMEVE NË MBROJTJEN SHËNDETËSORE
Qasja në mbrojtjen shëndetësore mund të jetë një sfidë për një
numër të madh të personave me aftësi të kufizuara. Punëtorët
shëndetësorë dhe personat nga shëndeti publik munden dhe
duhet të ndërmarrin disa masa dhe aktivitete për të tejkaluar
pengesat që i pamundësojnë personat me aftësi të kufizuara që
të marrin shërbimet e nevojshme shëndetësore dhe programet
njësoj si të tjerat.
1.1. QASJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NDAJ PAMUNDËSISË
DHE PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Sfidat për sigurimin e pjesëmarrjes aktive të personave me aftësi të
kufizuara ekzistojnë gjithandej, por ekziston një vetëdijë gjithnjë e
më e madhe për ato sfida. Sipas raporteve të Organizatës botërore
të shëndetësisë dhe Bankës botërore, vlerësohet se një miliardë
njërëz, apo reth 15% nga popullsia në botë, jetojnë me aftësi të
kufizuara. Gjithashtu, në raportin e Këshillit ekonomik dhe social
të Kombeve të bashkuara për përfshirjen e aftësisë të kufizuar në
agjendën zhvillimore, theksohet se trendet globale, si dhe plakja
e popullsisë dhe rritja e gjendjeve kronike shëndetësore do të

sjellin në atë që gjithnjë numër më i madh i personave të jenë të
prekur me ndonjë lloj të aftësisë të kufizuar. Historia e personave
me aftësi të kufizuara është е mbushur me qasje të ndryshme.
Rrjedhimisht, edhe vetë shtetet ndërmarrin aktivitete të ndryshme
për të “normalizuar” personat që nuk janë përfshirë në standardin
shoqëror. Në dekadat e fundit më të pranishme janë dy parime për
të cilat flitet nga aktorë të ndryshëm, dhe atë: qasja mjekësore –
defektologë dhe modeli social, apo qasja për të drejtat e njeriut.
1.1.1 Modeli mjekësor – defektolog me shikim drejtë aftësive
të kufizuara
Sipas modelit mjekësor, aftësia e kufizuar shihet si problem.
Problemi qëndron te personi. Që të zgjidhet ky problem,
duhet të punohet te personi – duke filluar nga vendosja e
diagnozës për atë që “nuk bën” me atë person. Personi dhe
jeta e tij janë përcaktuar vetëm me nocionet e diagnozës.
Personeli mjekësor fokusohet në punët të cilët personi me
hendikep nuk mund të bëjë, si për shembull, nuk mund
të ec vetë, nuk mund të flasë, nuk sheh dhe të ngjajshme.

Strategjia e shëndetit 2020, Ministria e shëndetësisë. Shkup: 2016
Strategjia nacionale për kontroll dhe parandalim të sëmundjeve jo ngjitëse; Ministria e shëndetësisë. Shkup: 2009
Strategjia nacionale për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje 2008 – 2012. Ministria e punës dhe politikës sociale. Shkup: 2009
27
Strategjia nacionale për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje 2012 – 2015. Ministria për punë dhe politikë sociale. Shkup: 2012
24
25
26
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Si përgjigje të diagnozës të tyre, personeli mjekësor e kryen punën
dhe përpiqet që të gjejë ilaçe. Nëse nuk ekzistojnë ilaçe, kjo shihet
si tragjedi dhe mendohet që personi duhet të përkujdeset. Ky
kujdes duhet të rekomandohet dhe sigurohet nga profesionistët,
specialistët,
punëtorët
social,
këshilltarët,
terapeutët,
fizioterapeutët dhe të ngjajshëm, të cilët do të punojnë me këtë
person dhe me familjen e tij, me qëllim të zvogëlimit të “problemit”.
Meqënëse personi me aftësi të kufizuara është i ndryshëm nga
norma e pranuar shoqërore, ai është trajtuar si person që ka nevoja
të ndryshme apo speciale. Në shumë shtete, duke përfshirë edhe
tonin, shërbimet mjekësore konsiderohen si zgjidhje e vetme:
rrjedhimisht, sigurohen ndërtesa të veçanta, shkolla të veçanta,
diciplina speciale sportive dhe rekreative, punëtori mbrojtëse etj.
1.1.2 Modeli social dhe qasja kah të drejtat e njeriut
Modeli social kërkon që personat me aftësi të kufizuara të shihen
si subjekte të drejta si të gjithë njerëzit tjerë. Për mbështetësit e
këtij këndvështrimi, çështja e pamundësisë asnjëherë nuk ka qënë
dhe nuk do të jetë një problem shëndetësorë. Për mbështetësit
e qasjes të të drejtave të njeriut, pamundësia është thjeshtë një
produkt social dhe nuk i ndan dëmtimet e personit nga modeli
i tij individual dhe social. Përkundrazi, ata mendojnë se personat
me aftësi të kufizuara përkufizohen dhe ndahen nga ana e njerëzve
me pushtet dominant dhe patologji psiqike që të kuptojnë se disa
njerëz lindin apo bëhen të ndryshëm gjatë jetës të njeriut. Kjo
qasje ndaj të drejtave të njeriut të personave me aftësi të kufizuara
pranon se personat me aftësi të kufizuara janë bartës të të drejtave
dhe se strukturat shoqërore dhe politikat që i kufizojnë apo
injorojnë të drejtat e tyre sjellin deri te diskriminimi dhe përjashtimi
i komunitetit me aftësi të kufizuara.
Qasja ndaj të drejtave të njeriut kërkon që shoqëria, sidomos
shtetet, të rekonstruktohen, të ndryshojnë standardet, si dhe të
promovojnë dhe të vendosin kushte për të gjithë individët me aftësi
të kufizuara të kenë mundësi që tërësisht të kryejnë te drejtat e tyre.
28

1.2 KONVENTA PËR TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË
KUFIZUARA
Personat me aftësi të kufizuar ende në mënyrë parësore shihen
si “objekte” për përkujdsje apo për trajtim mjekësor në vend se si
“bartës” të të drejtave. Vendimi që të sillet një instrument universal
për të drejtat e njeriut, specifik për personat me aftësi të kufizuara,
ka lindur nga fakti se, edhepse i referohet të gjithë të drejtave të
njeriut, personave me aftësi të kufizuara ende në jetën e përditshme
u mohoen të drejtat themelore dhe liritë fundamentale.
Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara(KDPAK)
dhe Protokolli fakultativ janë miratuar në vitin 2006. Shteti jonë e
ka nënshkruar në 30 mars të vitit 2007, kurse e ka ratifikuar në vitin
2011. Me ratifikimin, dispozitat e KDPAK bëhen pjesë përbërëse e
sistem të brendshëm juridik, kurse me të shteti ndërmerr detyrim
për respektim, mbrojtje dhe garantim të të drejtave të njeriut të
komunitetit me aftësi të kufizuara. KDPAK promovon dhe flet për
çështjen e pamundësisë nga aspekti i të drejtave të njeriut. Edhe
krahas asaj që nuk jep përkufizim për atë se çfarë është pamundësia,
megjithatë, Konventa thekson se pamundësia është një proces
zhvillimor, dinamik i cili personat me aftësi të kufizuara i vendos
në pozitë të tërësisht të papërshtatshme në realizimin e të drejtave
të tyre të njeriut. Për dallim nga pamundësia, megjithatë KDPAK
jep përkufizim për atë se cilët janë personat me aftësi të kufizuara.
Në fakt, në KDPAK theksohet: „Person me aftësi të kufizuara është
personi që ka pamundësi të përhershme fizike, intelektuale,
mendore apo pamundësi senzorike, që në bashkëveprim me
pengesat e ndryshme shoqërore mund të pengojë pjesëmarrjen e
tij të tërësishme dhe efektive në shoqëri në bazë të barabartë me
të tjerët.“28 Kjo pamundësi i referohet pengesave fizike, kufizimeve
ligjore, aspekteve teknike dhe qëndrimeve shoqërore të cilat de
facto përjashtojnë apo zvogëlojnë pjesëmarrjen e tyre në shoqëri.
Në thelb, KDPAK thekson se drejtë personave me aftësi të
kufizuara ekskluzivisht duhet të zbatohet qasja ndaj të drejtave

Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, e disponueshme në: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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të njeriut dhe thekson se personat me aftësi të kufizuara duhet të gëzojnë të drejtat e njeriut njësoj si çdo person tjetër, se janë të
aftë të udhëheqin jetën e tyre si qytetarë me të drejta të plota që mund të japin kontribut të rëndësishëm në shoqëri, nëse u jepen të
drejtat e njëjta si dhe personave tjerë.
KDPAK i detyron shtetet që të ndalojnë dhe pengojnë mos sigurimin diskriminues të shërbimeve shëndetësore të personave me aftësi të
kufizuara dhe të sigurojnë shërbime shëndetësore që janë sensibilizuese ndaj gjinisë, duke përfshirë edhe ata që i referohen rehabilitimit
mjekësorë. Më saktësisht, shtetet duhet t’u sigurojnë personave me aftësi të kufizuara: përfshirje të njëjtë, cilësi dhe standard të mbrojtjes
shëndetësore pa pagesë apo të disponueshme dhe programe siç janë siguruar edhe për personat tjerë, duke përfshirë edhe në fushën e
shëndetit seksual dhe rirprodhues dhe në programet për shëndet publik të popullsisë.
Nga ana tjetër është detyrim i shtetit që personave me aftësi të kufizuara t’u sigurojë ato shërbime shëndetësore që u nevojiten sidomos
për shkak të aftësive të tyre të kufizuara, duke përfshirë edhe identifikimin e duhur të hershëm dhe intervenimin, dhe shërbimet e
planifikuara ashtu që të minimizohet dhe pengohet aftësia e kufizuar e mëtutjeshme, edhe tek fëmijët edhe tek personat e vjetër në
moshë. Që të dy llojet e shërbimeve shëndetësore, edhe ata të parapara për popullsinë e përgjithshme dhe ata që lidhen me vetë aftësinë
e kufizuar, duhet që të sigurohen më afër komunitetit në të cilin jetojnë personat me aftësi të kufizuara, duke përfshirë edhe zonat rurale
(paragrafi 1).

2. DISKRIMINIMI NDAJ PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
2.1. DISKRIMINIMI NDAJ PERSONAVE ME AFTËSI TË
KUFIZUARA NË PAJTIM ME KDPAK
KDPAK e përkufizon diskriminimin në bazë të aftësisë të kufizuar
si “çdo dallim, përjashtim apo kufizim në bazë të aftësisë të
kufizuar, që ka për qëllim apo pasojë që të pengojë apo anullojë
njohjen, gëzimin apo realizimin, në bazë të barabartë me të tjerët,
të të drejtave të njeriut dhe lirive dhemelore në fushën politike,
ekonomike, sociale, kulturore, qytetare apo në çdo fushë tjetër”.
Por, edhe shton “duke përfshirë të gjithë format e diskriminimit,
duke përfshirë dhe pamundësimin e përshtatjes përkatëse”.
Në nenin 2 të KDPAK përshtatja e duhur përkufizohet si “ndryshimi
i domosdoshëm dhe i duhur apo përshtatja e nevojshme në rastin
e caktuar që nuk paraqet një ngarkesë joproporcionale, me qëllim
të sigurimit të gëzimit apo shfrytëzimit të të gjithë drejtave të
njeriut dhe lirive themelore të personave me hendikep, në bazë të
njëjtë me të tjerët “.
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Nga kjo rrjedh qartë se ndalesa e diskriminimit në bazë të
hendikepit është fokusuar në rezultatin nga veprimi, dhe jo mbi
qëllimin e kryerësit.
Edhe krahas përkushtimeve dhe detyrimeve të dhëna në pajtim
me KDPAK, duhet të kihet parasysh se mbrojtja shëndetësore do
të mbesë e padisponueshme për personat me aftësi të kufizuara
pa qasje në hapësirat ku sigurohen këto shërbime, prandaj edhe
nëse ndërtesat në të cilat sigurohen shërbimet për mbrojtje
shëndetësore nuk janë të qasshme, nëse nuk ka transport të
qasshëm, personat me aftësi të kufizuara nuk do të munden të
udhëtojnë deri në vendet ku sigurohen këto shërbime. Përveç asaj,
të gjithë informacionet dhe komunikimi që i referohen sigurimit
të mbrojtjes shëndetësore duhet të jenë të qasshme në gjuhën e
shenjave, alfabetin braj, në forma të disponueshme elektronike,
skripta alternative, mënyra augmentative dhe alternative, mjete
dhe forma të komunikimit.

2.1.1 Diskriminimi
Diskriminimi në mënyrë gjithëpërfshirëse përkufizohet si çfarëdo
dallimi, përjashtimi apo kufizimi në bazë të paaftësisë që ka për
qëllim apo pasojë që të prishet apo anulohet njohja, gëzimi apo
realizimi, në bazë të bazës të njëjtë me gjithë tjerët, të të gjithë
të drejtave të njeriut dhe lirive themelore në fushën politike,
ekonomike, sociale, kulturore, qytetare dhe çfarëdo fushe tjetër.
Këtu bëjnë pjesë të gjithë format e diskriminimit, duke përfshirë
edhe mohimin e përshtatjes të duhur.
Shtetet janë të detyruara që të sigurojnë një dizajn universal dhe
përshtatjen e duhur. Qasshmëria është parakusht për jetesën e
pavarur të personave me aftësi të kufizuara dhe për pjesëmarrjen e
tyre të tërësishme dhe të barabartë në shoqëri. Mungesa e qasjes në
një mjedis të përshtatshëm – transport, teknologji informatike dhe
të komunikimit, dhe objekte dhe shërbime të cilat janë të hapura
për publikun, duhet të shqyrtohen në kontekst të diskriminimit.
2.1.2 Qasshmëria, dizajni universal dhe përshtatja e duhur
Parakusht për realizimin e të drejtave të parashikuara me KDPAK
janë mjedisi i qasshëm, infrastruktura dhe mediat.29 Dhe në këtë
drejtim KDPAK (neni 9) kërkon nga shtetet që “të ndërmarrin
masat e duhura për personat me aftësi të kufizuaratë kenë qasje,
në bazë të njëjtë si edhe të tjerët, deri te mjedisi i përshtatshëm, …
deri te informacionet dhe komunikacionet, …dhe deri te objektet
tjera dhe shërbimet që janë të hapuara për apo në disponim të
publikut“. Gjithashtu, nga shtetet kërkohet që të “përgatisin,
miratojnë dhe të ndjekin zbatimin e standardeve minimale për
qasshmërinë e obekteve dhe shërbimeve të cilat janë të hapura
apo janë në dispozicion të publikut“. Përveç asaj, nga shtetet
kërkohet që “të ndërmarrin të gjithë masast e duhura për personat
me aftësi të kufizuarapër të realizuar të drejtën e lirisë të shprehjes
dhe mendimit, duke përfshirë lirinë për të kërkuar, pranuar dhe
lajmërimin e informacioneve dhe ideve në bazë të njëjtë si dhe të
tjerët përmes të gjithë fomrave të komunikimit sipas përzgjedhjes

29
30

të tyre”. Konventa përmban një përkufizim gjithëpërfshirës të
“komunikimit”, që përfshin “gjuhët, paraqitjen e testeve, alfabeti
braj, komunikimi taktil, shkronja të mëdha, shërbime të qasshme
multimediale, si dhe tekst të shkruar , audio regjistrime, gjuhë
të thjeshtë, lexues dhe mënyra augmentative dhe alternative,
mënyrat dhe formatet e komunikimit, duke përfshirë dhe
teknologjinë ndihmëse të informatikës dhe komunikimit”.
Dy koncepte thelbësore të cilat janë të lidhura me detyrimin për
të siguruar mjedis të qasshëm janë dizajni universal dhe përshtatja
e duhur.30 “Dizajni universal” përkufizohet si “dizajn i produkteve,
mjedisit, programet dhe shërbimet që mund të shfrytëzohen nga të
gjithë njerëzit, deri në shkallën më të lartë, pa përdorimin e dizajnit
të përshtatur apo të specializuar.”
Për shembull, kjo do të thotë se materiali për informacionin për
të drejtat e pacientëve është dizajnuar në mënyrë që është e
përshtatshme për personat me lloje të ndryshme të aftësive të
kufizuara. Kjo konsiderohet si një qasje proaktive ndaj aftësive të
kufizuara.
Koncepti i dytë thelbësorë është “aftësimi i duhur”, që i referohet
individëve që mund të kenë nevoja në mjedisin e caktuar që
dalin nga kornizat e standardeve të përgjithshme për qasshmëri.
Apo, në praktikë, kjo do të thotë se personi me aftësi të kufizuara
mund të kërkojë masa shtesë krahas rregullave të përgjithshme për
qashmëri.
Në varësi nga situata, sigurimi i gjuhës të shenjave mund të
paraqesë masë për qasshmëri apo masë për përshtatje përkatëse
(të duhur). Për shembull, mund të ekzistojnë kërkesa të ndryshme
te institucionet shëndetësore. Për spitalet e përgjithshme,
institucionet shëndetësore, interpretimi i gjuhës të shenjave
gjatë kohës të takimeve, informacione para mediave, mund të
konsiderohet si masë për qasshmëri. Te ordinancat shëndetësore,
mjekët familjar, ky nuk duhet të jetë rasti, për shkak të kufizimeve

Komiteti për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara pranë OKB 2014, Koment i përgjithshëm nr. 2 (2014)
KDPAK neni 2
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financiare. Në të njëjtën kohë, nëse personi kërkon interpretim
në gjuhën e shenjave në kontrollin mjekësorë, atëherë sigurimi i
interpretuesit mund të jetë masë e përshtatjes të duhur, në vend të
kushtit të përgjithshëm për qasshmëri.
2.1.3 Ligji për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi
Në shumë ligje ekzistojnë dispozita përmes të cilave është
rregulluar çështja për mbrojtjen nga diskriminimi dhe përshtatja
e duhur dhe përfshirja e tyre, në nivel nacional. Në këtë drejtim
edhe Ligji për pengimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi dhe
përshtatjae duhur (neni 4) e përkufizon si “ndryshim të nevojshëm
dhe të duhur të përshtatjes që nevojitet në rastin e caktuar, që
nuk paraqet një ngarkesë joproporcionale dhe të panevojshme,
me qëllim të sigurohet gëzimi dhe realizimi i të gjithë të drejtave
të njeriut dhe liritë e personave me aftësi të kufizuara, në bazë
të njëjtë me të tjerët. Pamundësimi i përshtatjes të duhur është
diskriminim”.
Në kuadër të ligjit, dhe në pajtim me KDPAK, neni 6 përfshin të
gjithë format e diskriminimit duke përfshirë edhe pamundësimin
e përshtatjes të duhur dhe pamundësimin e qasshmërisë dhe
disponueshmërisë të infrastrukturës dhe shërbimeve. Me
këtë qasje në legjislacion, në nenin 4 dhe nenin 6 diskriminimi
është vendosur mjaftë gjërësisht, ashtuqë krahas përshtatjes të
infrastrastrukturës dhe shërbimeve, Ligji ka një përfshirje më të
gjërë duke përfshirë edhe qasjen deri te të mirat dhe të shërbmiet.
Me këtë qasje, Ligji e vendos përshtatjen e duhur për një zbatim
horizontal, që do të thotë se duhet të zbatohet në të gjithë fushat
e veprimit të Ligjit.
Për më tepër, vendosja e përshtatjes të duhur në përkufizimin
e diskriminimit vendosë premisë se për realizimn e të drejtave
themelore qytetare dhe politike janë të nevojshme masa
individuale, me qëllim që të zgjidhet problemi i diskriminimit
ekzistues sistematik ndaj personave meaftësi të kufizuara.
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2.2. PENGESAT E PËRGJITHSHME TË CILAT PAMUNDËSOJNË
PJESËMARRJEN E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Qytetarëve me aftësi të kufizuara u nevojiten shërbime
shëndetësore dhe shërbime publike shëndetësore dhe programe
për të njëjtat arsye si edhe komunitetit pa aftësi të kufizuara – të
mbesin me shëndet të mirë, aktiv dhe të mirëmbajnë shëndetin e
tyre. Megjithatë, për komunitetin me aftësi të kufizuara, qasja deri
te mbrojtja shëndetësore mund të jetë dhe të paraqesë një sfidë
më të madhe.
Kur flasim për përfshirjen nga aspekti i personave meaftësi të
kufizuara, ajo nënkupton se është e domosdoshme dhe e nevojshme
që të merren parasysh të drejtat dhe nevojat e personave me aftësi
të kufizuara dhe të mundësohet angazhimi/përfshira e tyre në të
gjithë segmentet e mbrojtjes shëndetësore në pajtim me aftësitë e
tyre, kualifikimet dhe afinitetet.
Faktorët në mjedisin e personit të cilat, përmes mungesës apo pranisë
të tyre, e pamundësojnë funksionimin e tyre dhe sjellin drejtë krijimit të
gjendjes të pamundësisë, përfshijnë disa aspekte, edhe atë:
•

Qëndrimet negative dhe stereotipet ndaj komunitetit me
aftësi të kufizuara;

•

Dispozitat ligjore;

•

Mjedisi fizik që nuk është i qasshëm dhe i disponueshëm;

•

Informacione jo të qasshme dhe të disponueshme dhe
mungesa e teknologjisë relevante ndihmëse (pajisjet
ndihmëse, përshtatëse dhe rehabilituese);

•

Shërbimet, sistemet dhe politikat të cilat janë ose joekzistuese
ose të cilat pamundësojnë përfshirjen e komunitetin me aftësi
të kufizuara në të gjithë fushat e jetës.

Në jetën e përditshme ekziston më shumë se një pengesë dhe
të gjithë ata kontribuojnë dhe bëjnë që personat me aftësi të
kufizuara të funksionojnë jashtëzakonisht vështirë apo madje ta
kenë të pamundur të funksionojnë.

2.3. PËRSHTATJA E DUHUR
Një nga elementet e rëndësishme në promovimin dhe sigurimin e
barazisë të personave me aftësi të kufizuara është që të sigurohet një
përshtatje e duhur. Ky koncept ekziston dhe është pjesë e ndalesës
për diskriminim të drejtëpërdrejtë dhe të tërthortë. Në konceptin
e përshtatjes të duhur duhet të shihet nga aspekti i të drejave të
njeriut. Ai ka për detyrë që të mundësojë barazi thelbësore për
personat me aftësi të kufizuara në shoqëri.
Ky diskriminim më shpesh paraqitet në formë të mungesë të
përshtatjes të arsyeshme, si për shembull, mungesa e rampave
(platformave të pjerrëta), ashensorëve, pajisjet e zëshme për lëvizje
dhe qasshmëri të sigurtë, mungesë e informacioneve të qasshme
për persona me shikim apo dëgjim të dëmtuar në formë që do
u mundësonte përfshirje në proceset e marrjes të vendimeve,
mungesë e pajisjes të duhur dhe kuadrit për ndjekjen e gjendjes, etj.

Përshtatjet që një institucion mund të marrë parasysh nuk janë të
kufizuara; ata duhet vetëm të jenë “të duhura dhe të arsyeshme”.
Për këtë arsye, shpenzimet e mëdha disproporcionale për
rregullimin e vendit nuk duhet të jenë të përkohshme e të kryhen
në nivel afatshkurtër, sidomos nëse bëhet fjalë për një ordinancë
të vogël në të cilën këto përshtatje nuk mund të kryhet lehtë.
2.3.1 Përshtatjet më të shpeshta të duhura janë:
• Të miratohet që punëtori/rja shëndetësore të ketë pak fleksibilitet në
orarin e tij/saj të punës, për shembull, orar të punës të shkurtuar apo
fleksibilitet gjatë ardhjes dhe ikjes nga puna.
• Transferimi i punëtorit/es shëndetësorë në zyrë tjetër, apo një
vend më afër shtëpisë të tij apo në katin e parë, apo mundësi që të
punojnë nga shtëpia.

Dyert me xham në fund të korridorit në një institucion mund të
jenë një pengesë serioze për personat me shikim të dëmtuar, por
edhe për personat tjerë, qofshin të punësuar në institucion/firmë
apo komitentët e tyre. Shtimi i shenjave të caktuara në derë apo në
tregues të tjerë, do ta bëjë pengesën më të dukshme.

• Rregullimi i mobiljeve të zyrës në ordinancë,
zgjerimin e hyrjes apo sigurimin e rampës
(platformës të pjerrët) që të mundet personi
në karrocë apo që shfrytëzon pajisje ndihmëse
për të ecur, të arrijë në mënyrë të sigurtë dhe
komode në vendin e punë apos ordinancën
për kontroll.

• Sigurimi i qasshmërisë deri te hyrja dhe në
hapësirën deri në hyrje, me vija të shënuara
mirë (me kontrast) të cilat do të tregojnë për
Zbatimi i këtij koncepti mund të paraqesë një mjet të rëndësishëm pengesat dhe përfundimet e hapësirave (për shembull, parkingjet,
të drejtuar drejtë eliminimit të diskriminimit ndaj personave me rampat, ashensorët, modifikimi i toaleteve).
aftësi të kufizuara. Për dallim nga qasshmëria, përshtatja e duhur
është gjithmonë një zgjidhje e individualizuar për personin konkret • Furnizimi apo modifikimi i pajisjes (psh. Softuer për aktivizim të zërit –
me aftësi të kufizuara. Në fakt, përshtatja e duhur gjithmonë lidhet për personin me shikimin e dëmtuar, apo telefon me përforcues të zërit –
me vlerësimin individual dhe zgjidhjen individuale, dhe jo një për personin me dëgjimin e dëmtuar, si dhe megafon për ata të cilat kanë
zgjidhje identike për të gjithë grupin. Prandaj, me përshtatjen e vështirësi gjatë marrjes të shënimeve, shtrat të lëvizshëm që të mundet
duhur nuk përfshihet grupi i personave me aftësi të kufizuara per se, personi në karrocë të transferohet në mënyrë të pavarur në shtratin për
por personi konkret me aftësi të kufizuara dhe nevojat e tij.
kontroll, aparate të qasshme dhe të disponueshme për mamografi etj.).
* Udhërrëfyes për udhëheqësit e ndërmarrjeve për qasje të personave me hendikep. E disponueshme në: http://polioplus.org.mk/dec/Publikacii/Programi-BIZ/
Vodic-za-rakovoditeli/vodic-dec-v1-mk.pdf
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• Miratimi i periudhave gjatë orarit të punës për rehabilitim të
fytyrës, trajtim apo vlerësim (për shembull, orare të dakorduara për
fizioterapi apo psikoterapi).
• Sigurimi i interepretuesve në gjuhën e shenjave për personat me
dëgjim të dëmtuar, apo lexues që do t’u lexojnë personave me
shikim të dëmtuar, apo dikujt që ka vështirësi në mësim.

•

Trajtoni karrocën si pjesë të hapësirës të përdoruesit; mos e
prekni ose mos u mbështetni në të.

b. Për personat me dëgjim të dëmtuar:
•

Pajisje dëgjimi - sythe (Hearing loops);

•

Alarme vibruese apo vizuale;

•

SMS - porosi;

•

Shkronja të rritura (dhe të shtypura);

•

Interpretues në gjuhën e shenjave;

•

Përdorimi i titrave (shkruhet ajo që është thënë);

•

Shkruani shënime (fjali të shkurtra, fjalë të përgjithshme);

• Komunikim i drejtëpërdrejtë me personat me aftësi të kufizuara
si pacient (mjek – pacient), dhe jo me prindërit e tyre dhe/ose
kujdestarë apo persona që kanë ardhur si shoqërues.

•

Shihni drejtëpërdrejtë në fytyrë derisa shkruani;

•

Mos pranoni tundjen e kokës për “po”;

•

Flisni drejtëpërdrejtë me personin, dhe jo me interpretuesin;

2.3.2. Lista e elementeve për përshtatje të duhur

•

a. Për personat me aftësi të kufizuara në lëvizje (duke përfshirë
edhe çrregullim të aftësive të lëvizjes):

Flisni me shpejtësi normale dhe ton, përveç nëse nuk kërkohet
që të veproni ndryshe;

•

Shmangni qëndrimin para burimit të ndriçimit;

•

Sigurimi i platformave të pjerrëta, ashensorësve/shkallëve
lëvizëse krahas shkallëve, hapjen automatike të dyerve,
mbajtës për duart (krahas shkallëve, mureve), është sigurar
qasja deri në hyrje, shënimi i vendit të parkimit;

•

Përpiquni që të jeni shprehës në gjuhën e trupit, gjeste dhe
shprehjet në fytyrë.

•

Ordinanca të përshtatura për lëvizje;

•

•

Modifikime të automjeteve të ambulantave;

Softuer për rritjen dhe telefona celular të mençur për personat
me shikim të dëmtuar;

•

Banjo e qasshme;

•

Rritës për lexim të materialit të shtypur të video mbikqyrjes;

•

Pajisje e përshtatur mjekësore;

•

Tregues për sipërfaqen prekëse;

•

Softuer për njohjen e fjalimit dhe fjalimit në tekst;

•

Sipërfaqe kontraste.

•

Vendoseni në vendin e njëjtë me bashkëbiseduesin që të
mundësoni shikim në sy me atë që do të gjunjëzoheni apo
uleni nëse jeni të përfshirë në një bisedë më të gjatë;

• Orare fleksibile (për shembull, ndryshimi i orareve për fillimin dhe
përfundimin e kontrollit).
• Ndryshimi i procedurave diciplinore dhe të ankesës dhe
procedurat ku personi/pacienti me aftësi të kufizuara do të mund
të dorëzojë ankesën.
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c. Për personat me shikim të dëmtuar:

ç. Për personat me aftësi të kufizuara psiqike:
•

Pushime më të gjata apo më të shpeshta;

•

Sigurimi i hapësirës apo zyrës të veçantë që të zvogëlohet
zhurma/shpërqëndrimi;

•

Shmangni ndërprerjen apo përfundimin e fjalisë në vend të
tyre;

•

Ndarja e aktiviteteve nga projektet e mëdha në detyra më të
vogla;

•

Kërkoni të përsërisin nëse nuk e keni kuptuar atë që keni
thënë;

•

Lista e detyrave dhe lista për kontroll;

•

Mos bëni se kuptoni;

•

Takime të rregullta me mbikqyrësit/supervizorët.

•

Të jeni të vetëdijshëm se ndoshta do të duhet të përdorni
metoda të ndryshme për komunikim;

•

Të keni durim dhe të nxisni personin që të shprehet.

d. Për persona me aftësi të kufizuara të kombinuara:
•

Ndihmë reth të mbajturit mend dhe planifikimit;

•

Fjalim në diktimin e tekstit;

•

Sigurimi i udhëzimeve/instruksioneve verbale;

•

Jepni njerëzve kohë të flasin, sepse u duhet më shumë që të
përgjigjen;

•

Shmangni ndërprerjen apo përfundimin e fjalisë në vend të
tyre;

•

Kërkoni përsëritje nëse nuk e kuptoni atë që ka thënë personi;

•

Mos pretendoni se kuptoni;

•

Të jeni të vetëdijshëm se ndoshta do të duhet të përdorni
metoda të ndryshme për komunikim, siç janë marrja e
shënimeve, posta elektronike (e-posta), apo opsionet e
teknologjisë;

•

Të jeni të duruar dhe të nxitni personin që të shprehet.

dh. Për personat me aftësi të kufizuara të kombinuara dhe
sëmundje të përhershme apo kronike:
•

Njësi pune me përshtatje të temparaturës/ngrohjes;

•

Ndryshime në ndriçim (për shembull, rritje të ndriçimit natyror,
ndriçim fluoreshent);

•

Jepni kohë njerëzve të flasin, sepse u duhet më shumë kohë
që të përgjigjen;
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I. KUPTIMI I NOCIONIT TË DHUNËS
TË BAZUAR NË GJINI
QËLLIMI I MODULIT
Të kuptohet koncepti i DHBGJ, arsyet për të dhe pasojat mbi shëndetin e grave;
Të menduarit për mitet e përgjithshme reth DHBGJ dhe për atë se si ata mund të ndikojnë mbi
përgjigjen për mbrojtje shëndetësore të DHBGJ;
Përkufizime dhe forma të DHBGJ;
Mite dhe fakte reth DHBGJ;
DHBGJ dhe diskriminimi i shumëfishtë.

PËRKUFIZIMET DHE FORMAT E DHBGJ

SHEMBUJ TË
DHBGJ

LLOJE TË
DHBGJ

PEMA E
DHBGJ
Dhuna në
familje

Ngacmimi
seksual

Dhuna për shkak
të prikës

FAKTORËT TË CILËT
KONTRIBUOJNË

Keqpërdorimi
verbal
emotiv

Varfëria
Arsimi
Konflikt

Keqpërdorimi verbal
emotiv për shkak
të seksit

Përdhunimi në
martesë

Seksuale
Fizike
Emotive/
Shpirtërore
Ekonomike

Përdhunimi

Keqpërdorimi i
alkoholit/drogës
Mungesa e mbrojtjes
policore

ARSYET
MOSRESPEKTIMI I TË
DREJTAVE TË NJERIUT
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KEQPËRDORIMI I
POZITËS

PABARAZIA E
GJINIVE

PËRKUFIZIME NDËRKOMBËTARE:
Dhuna e bazuar në gjini - dhuna që është drejtuar kundër
personit për shkak të seksit të tij/saj. Gruaja sepse është grua.
Dhuna e bazuar në gjini në përqindje, në mënyrë joproporcionale,
është e prekshme për gruan.

dhe frikësimin në punë, në institucione arsimore dhe në vende
tjera, tregëti me gra dhe prostitucioni i detyrueshëm;
Dhuna e kryer apo miratuar nga shteti, gjithmonë kur ndodh.
(DEVAW)

(CEDAW Rekomandimi i përgjithshëm - General Recommendation
nr.19; 1992)

1. Dhuna ndaj grave është dhunë e bazuar në gjini – ajo nuk u
ndodh grave rastësisht

Dhuna ndaj grave – çdo akt i dhunës të bazuar në gjini që
rezulton në, apo me gjasa do të rezultojë në dëm fizik, seksual apo
mendor apo vuajtje të grave, duke përfshirë edhe kërcënimet me
veprat e tilla, shtrëngim apo privim arbitrar nga liria, pavarësisht
nëse ndodh në jetën publike apo private (DEVAW 1993 – Deklarata
e KB për eliminimin e dhunës ndaj grave).

•

Problem strukturor i përfshirë në marrëdhëniet jo të barabarta
gjinore të pushtetit;

•

Dimenzionet gjinore të dhunës ndaj grave;

•

DHBGJ i prek kryesisht gratë dhe vajzat;

•

Gratë dhe vajzat e përjetojnëdhunën në mënyra të ndryshme;

•

Gratë viktima të mëparshme të dhunës përballen me pengesa
specifike për qasje në shërbimet për mbështetje;

•

Një nga mekanizmat kryesorë social përmes të cilit gratë janë
të detyruara respektivisht shtrënguara në pozitë më të ulët në
krahaim me burrat.

Më pak burime dhe opsione për qasje në drejtësi, deri në
kujdes dhe mbështetje;

•

Ligjet dhe pushtetet kompetente për zbatim shpesh nuk
arrijnë që të përgjigjen në mënyrën e duhur ndaj DHBGJ.

Paraqet shkelje të të drejtave të njeriut dhe formë të diskriminimit
të grave (DEVAW).

2. DHBGJ është shkelja e të drejtave të njeriut të grave dhe
formë e diskriminimit ndaj grave

Dhuna ndaj grave përfshin:

•

Shembuj të shkeljeve të të drejtave:

•

E drejta në jetë;

•

E drejta për të qënë i lirë nga tortura dhe trajtimi çnjerëzor dhe
degradues në paraburgim;

•

E drejta në shëndet;

•

E drejta në mbrojtje të barabartë juridike.

Dhuna ndaj grave është:
Manifestim i marrëdhënieve historike jo të barabarta të pushtetit
ndërmjet burrave dhe grave, që kanë sjellur në dominimin ndaj
grave dhe deri te diskriminimi i tyre nga ana e burrave.

Dhuna që ndodh në familje, duke përfshirë rrahjen, keqpërdorimin
seksual të fëmijëve të gjinisë femërore në familje, dhuna në lidhje
me prikën, dhuna bashkëshortore, gjymtimi i gjenitaleve të grave
dhe praktikat tjera të dëmshme tradicionale për gratë, dhuna
jashtëmartesore dhe dhuna në lidhje me eksploatimin;
Dhuna që ndodh në kuadër të komunitetit të përgjithshëm, duke
përfshirë dhunimin, keqpërdorimin seksual, ngacmimin seksual
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3. Gratë e përjetojnë DHBGJ në të gjithë sferat e jetës – private
dhe publike, por më shpesh dhuna ndodh në familje:
•

30% e të gjithë grave të cilat ndonjëherë kanë jetuar në një
lidhje me partner kanë përjetuar dhunë fizike apo seksuale
nga partneri (WHO 2013);

•

Gratë përbëjnë 2/3 e personave të vrarë nga partneri intim
(por vetëm 20% nga viktimat e vrasjes, UNDOC 2014)

Dhuna në familje
•

Dhuna fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike;

•

në kuadër të familjes apo njësisë të familjes apo ndërmjet
bashkëshortëve apo partnerëve të mëparshëm apo të tashëm;

•

Pavarësisht nëse kryerësi i dhunës e ndan apo e ka ndarë
të njëjtin vendbanim me viktimën (neni 3 nga Konventa e
Stambollit).

Dhuna nga partneri intim
•

Sjellja e partnerit intim që përbën dëmin fizik, seksual apo
mendor duke përfshirë akte të agresionit fizik, seksual
apo shtrëngimit, ngacmimit psikologjik dhe sjelljes të
pakontrolluar;

•

Njëkohësisht përfshin edhe dhunën nga ana e bashkëshortëve
të mëparshëm apo të tashëm dhe partnerët tjerë intim (WHO
et al 2013).

4. DHBGJ përfshin një spektër të gjërë të veprave të dëmshme,
duke përfshirë dhunën fizike, seksuale, psiqike dhe ekonomike
•

•
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Dhuna fizike: shuplaka, goditja, rrahja, gërvishtja, mbytja,
kafshimi, kapja, dridhja, pështyrja, kufizimi, përdorimi i armës
etj. Ndërkohë mund të shkaktojë lëndim ose jo.
Dhuna seksuale: dhunimi, format tjera të ngacmimit seksual,
martesa e dhunshme/detyrueshme, aborti i detyrueshëm,
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sterilizimi i detyrueshëm, gjymtimi i gjenitaleve femërore dhe
të tjerë.
•

Dhuna psikologjike: kërcënime, dhuna emocionale, shfrytëzimi
dhe manipulimi i fëmijëve.

•

Dhuna ekonomike: mbajtja e parave, ndalesa që gruaja të
punojë, përjashtimi i saj nga marrja e vendimeve financiare.

MITET RETH DHUNËS TË BAZUAR NË GJINI
Pse duhet të jeni të kujdesshëm për mitet për DHBGJ?
Mitet dhe qëndrimet paragjykuese reth DHBGJ
•

Ata janë të dëmshme sepse e kërcënojnë viktimën, dhe jo
kryerësin e dhunës.

•

I formësojnë perceptimet dhe reagimet e shoqërisë dhe
sektorit shëndetësor.

•

Mund të pengojnë dhënësit e shërbimeve shëndetësore të
mund të njohin DHBGJ dhe të japin mbrojtje.

•

Dhënësit e shërbimeve shëndetësore duhet të bëjnë dallimin
ndërmjet miteve dhe fakteve dhe të ruajnë qëndrimin
profesional dhe të paanshëm.

Shembuj për mitet për DHBGJ
•

Rrahja nuk është krim. Burrat kanë të drejtë të kontrollojnë
sjelljen e bashkëshorteve të tyre dhe t’i diciplinojnë.

•

Disa gra e meritojnë dhunën që e përjetojnë.

•

Gratë e rrahura lejojnë që t’u ndodhë dhuna.

•

Ata mund ta braktisin partneri, nëse vërtet e duan një gjë të
tillë.

•

Konfliktet dhe humbja e kontrollës janë pjesë normale e
secilës lidhje.

•

Dhuna në familje është private, punë e familjes dhe prandaj
shteti dhe dhënësit e shërbimeve nuk kanë të drejtë të
intervenojnë.

•

Refuzimi i kujdestarëve që t’u ndihmojnë në jetën e
përditshme, siç janë larja, veshja dhe ushqimi;

•

Shpesh u zvogëlohet kontrollimi i përzgjedhjes seksuale/
riprodhuese;

•

Sterilizimi i detyrueshëm dhe ndërprerja e dhunshme e
shtatëzanisë të dëshiruar.

DHBGJ dhe diskriminimi i shumëfishtë te:
Gratë migrante
•

Puna joformale, sektoriale, shtëpiake, bujqësore, seksuale,
mungesë të mbrojtjes juridike;

•

Qasja e kufizuar deri te mbrojtja juridike dhe shëndetësore,
pengesa gjuhësore;

•

Mungesë e informacioneve për të drejtat dhe mundësitë;

•

Përjashtimi nga mbulesa e sigurimit nacional shëndetësor;

•

Frika nga humbja e statusit të vendqëndrimit;

•

Frika nga braktisja e partnerit të dhunshëm, për shkat të
detyrimit që të qëndrojë me partnerin, apo në të kundërt do
të humb statusin e migrantit;

•

Gratë me aftësi të kufizuara kanë më shumë gjasa që të
përjetojnë dhunën dhe kjo mund t’u ndodh në periudhë më
të gjatë kohore
Krahasuar me gratë pa aftësi të kufizuara, gratë me aftësi të
kufizuara kanë gjasa më të mëdha që të përjetojnë dhunën dhe
ta durojnë një periudhë më të gjatë. Statistikat botërore flasin se
personat me aftësi të kufizuara janë nga dy deri në tri herë më
shpesh viktima sesa personat me aftësi të kufizuara.
Disa nga arsyet janë këto:
•

Mitet sociale. Personat me aftësi të kufizuara shpesh refuzohen
si të pafuqishëm, pasiv, si fëmijë të vegjël, aseksual, të vështirë/
të dhimbshëm. Këto paragjykime i bëjnë personat me aftësi të
kufizuara të padukshëm për shoqërinë dhe tregojnë në atë se
keqpërdorimi, sidomos seksual, është më pak i mundshëm.

•

Pafuqia e mësuar. Personat me aftësi të kufizuara, sidomos
personat me aftësi të kufizuara intelektuale apo ata që një
periudhë me të gjatë kanë jetuar në institucion, inkurajohen
që të japin pajtueshmëri dhe të bashkëpunojnë. Kjo histori
jetësore mund të vështirësojë jetën e një gruaje me aftësi të
kufizuara që të mbrojë veten nga keqpërdorimi.

•

Mungesa e edukimit seksual. Ekziston një tendencë që të
mohoet edukimi seksual për personat me aftësi të kufizuara
intelektuale. Nëse një grua që nuk ka patur edukim seksual
është keqpërdorur seksualisht, me më vështirësi do të kërkojë
ndihmë se ndoshta nuk do ta kuptojë se çfarë saktësisht i ka
ndodhur (nuk do ta kuptojë keqpërdorimin seksual).

Gratë migrante me status jo të rregulluar: mungesa e qasjes
deri në mbrojtje për shkak të frikës nga deportimi.

Gratë me aftësi të kufizuara
Stereotipet kontribuojnë për dhunë seksuale dhe për mungesën e
besimit kur paraqitet keqpërdorimi. Për shembull:
•

Ata i konsiderojnë si përdorues të mëshirës apo si objekte të
vendimeve të tjerëve;

•

I paraqesin si krijesa joseksuale, sepse janë të ndrojtura dhe
të sjellshme.

Format tjera të dhunës të cilat i përjetojnë:
•

Mbajtja e ilaçeve të tyre apo pajisjeve ndihmëse për
komunikim;
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•

•

•

Varësia: Gruaja mund të jetë e varur nga kujdesi fizik dhe
financiar i sulmuesit të saj, sepse aftësia e kufizuar mund ta
kufizojë në aspekt financiar, si dhe për shkak të varësisë nga
rethi.
Dijagnoza jo e saktë. Mund të keqinterpretohet e qara
për ndihmë; për shembull, sjellja e gruas mund të
dijagnostifikohet si ankth, në vend si shenjë e keqpërdorimit.
Në situatë tjetër, mund edhe të mos ekzistojë vetëdija se
dhuna në familje gjithashtu përfshin dhunën emocionale
dhe ekonomike, apo mund të mungojë vetëdija për shenjat
e dhunës.
Dhunuesi e ka kontrollën. Nëse gruaja kërkon ndihmë,
ndjekja pas ndihmës të kërkuar mund të jetë e vështirë
sepse dhunuesi mund ta izolojë dhe ta pengojë që të përdor
telefonin apo ta braktisë shtëpinë.

TAKTIKAT E PUSHTETIT DHE KONTROLLËS TË
PËRDORURA NDAJ GRAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Ekzistojnë më shumë taktika të pushtetit dhe kontrollës të cilat
përdoren ndaj personave me aftësi të kufizuara, sidomos ndaj
vajzave dhe grave me aftësi të kufizuara, të cilat si rezultat i aftësisë
kufizuar vuajnë forma të ndryshme të dhunës. Ata duhet të ndahen
në 5 kategori:
FIZIKE
•

Shtyrja e personit nga karroca e tij;

•

Goditja, dridhja dhe djegia;

•

Dhënia e substancave helmuese apo ilaçeve jo të duhura;

•

Dhënia jo e duhur e kujdesit personal apo mjekësor;

•

Dhënia e rrejshme e informacioneve personave mjekësore, që
rezulton me dijagnozë të gabuar mjekësore dhe terapi.
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EMOCIONALE
•

Izolimi i personit nga familja dhe miqtë;

•

Kritika e vazhdueshme për shkak të ndihmës që i duhet në
aktivitetet e përditshme;

•

Mosshfaqja e mungesës të dashurisë dhe afeksionit;

•

Sulmet verbale;

•

Përqeshja, kërcënimi, fyerja dhe ngacmimi.

EKONOMIKE
•

Keqpërdorimi i mjeteve financiare.

VERBALE
•

Flitet se vendi i gruas që paraqet dhunën është në institucion;

•

Kërcënimi se do të vijojë dhuna fizike;

•

Fyerje (e paaftë, e gjymtuar...).

KEQPËRDORIMI SEKSUAL
•

Detyrimi në shërbime seksuale si zëvendësim gjatë shërbimeve
themelore (larje, ushqim);

•

Kontakti seksual i pavullnetshëm apo i detyrueshëm, prekja
apo tregimi i pjesëve seksuale;

•

Kërcënime për lëndim dhe detyrim në lidhje me aktivitetin
seksual;

•

Mohimi i seksualitetit apo edukimit seksual;

•

Detyrimi në abort, kontraceptim apo sterlizim.

II. ROLI I SISTEMEVE SHËNDETËSORE NË
PËRGJIGJEN NDAJ DHBGJ
QËLLIMET E MODULIT
Të kuptojnë se pse sektori shëndetësor luan një rol thelbësor në përgjigjen ndaj DHBGJ.
Të kuptojnë se çfarë përfshin ky rol, në nivel të personelit dhe menaxhimit me entet shëndetësore.
Të mendojnë për pengesat për përgjigje efektive të sistemit shëndetësorë ndaj DHBGJ të cilat ekzistojnë
edhe për viktimat edhe për punëtorin shëndetësor, si dhe për mënyrat e trajtimit të këtyre pengesave.

HYRJE
Punëtorët shëndetësorë kanë rol kryesorë në përgjigjen
shumësektoriale ndaj DHBGJ. Ky kapitull jep shqyrtimin e
standardeve kryesore ndërkombëtare dhe dokumenteve për
drejtimin e punës të punëtorëve shëndetësorë. Ai shpjegon se pse
sistemet shëndetësore luajnë një rol të rëndësishëm në zgjidhjen
e DHBGJ dhe çfarë përfshin ky rol, dhe i përmend pengesat për
përgjigje efektive ndaj mbrojtjes shëndetësore ndaj DHBGJ. Më
tuje, i thekson parimet kryesore dhe standardet për cilësi gjatë
sigurimit të shërbimeve shëndetësore të viktimave të DHBGJ.

PSE PUNËTORËT SHËNDETËSORË LUAJNË NJË ROL
TË RËNDËSISHËM NË PËRGJIGJEN NDAJ DHUNËS TË
BAZUAR NË GJINI?
Është pranuar gjërësisht mendimi se sistemi shëndetësore ka
rolin kryesorë në parandalimin dhe përgjigjen ndaj DHBGJ. Në
të njëjtën kohë, kur punëtorët shëndetësorë nuk reagojnë në

mënyrë të duhur apo aspak nuk reagojnë në çeshtjen e DHBGJ,
kjo mospërfillje mund t’u shkaktojë dëm grave. Dhuna e bazuar
në gjini është përgjigje e shëndetit publik, me ndikim domethënës
ndaj shëndetit fizik, psiqik dhe seksusal të grave dhe vajzave.
Kjo ndikon ndaj grave gjatë gjithë jetës dhe është një nga arsyet
kryesore për lëndim, invaliditet dhe vdjekje të gratë.
Punëtorët shëndetësore janë shpesh pika e parë e kontaktit
për gratë të cilat kanë përjetuar dhunë. Pothuajse secila grua e
përdor sistemin e mbrojtjes shëndetësore në momentin e caktuar
të jetës të saj – pa dallim nëse bëhet fjalë për mbrojtje rutinore
shëndetësore, shtatzani dhe lindje, sëmundje, lëndim apo kujdes
për fëmijët, apo personat më të vjetër në moshë (Kuvendi nacional
në Uells, 2001). Për gratë që janë viktimat të dhunës nga partneri
intim që përballen me izolim dhe kontrollë nga ana e partnerit
të dhunshëm, punëtorët shëndetësorë ndoshta janë edhe pika e
vetme e kontaktit, sidomos në situatë kur këta gra nuk duan që
të paraqesin dhunën e pushteteve në drejtësinë penale. Punëtorët
shëndetësorë në shkallë të madhe gëzojnë besim ndërmjet grave
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si profesionistë të ciëve ata mund t’ua zbulojnë keqpërdorimin.
Krahas kësaj, statistikat tregojnë se gratë që kanë përjetuar dhunë
më shpesh i përdorin shërbimet shëndetësore se ata që nuk kanë
përjetuar (OBSH 2013).
Mjekësia gjyqësore luan një rol të rëndësishëm në grumbullimin e
dëshmive për mbështetjen e ndjekjes penale të kryerëit, sidomos
përmes regjistrimit të historisë të sulmit, ndërmarrjes të kontrollit
mjekësor dhe psikologjik, kryerjes të testimeve të ndryshme
laboratorike dhe dokumentimit të lëndimeve.
Njohja e situatës të dhunës ndaj gruas, mund të ndihmojë në
dijagnostifikimin apo shërimin e shumë gjendjeve, siç janë
dhimbja kronike apo sëmundje përsëritëse të trasmetueshme
seksuale (IPPF/FNPP 2010).
Për këtë arsye, punëtorët shëndetësorë kanë pozitë strategjike që
të identifikojnë gratë që kanë përjetuar dhe/ose janë ekspozuar në
rrezik nga dhuna e mëvonshme, t’u sigurojnë kujdes shëndetësorë
dhe t’i udhëzojnë deri te shërbimet tjera. Përderisa disa gra mund
të zbulojnë dhunën që kanë përjtuar, shumë prej tyre nuk e
zbulojnë, apo do ta bëjnë atë vetëm nëse pyeten. Prandaj është
e nevojshme që punëtorët shëndetësorët të jenë të trajnuar
për atë se si të njohin shenjat e dhunës të bazur në gjini dhe si
të komunikojnë me viktimat (FNPP 2010). Numër i madh i llojeve
të ndryshme të dhënësve të shërbimeve shëndetësore mund të
përballen me simptoma shëndetësore nga DHBGJ në punën e tyre
të përditshme dhe prandaj ofrojnë një spektër të gjërë të pikave
hyrëse për identifikimin e DHBGJ.
Përgjigja e DHBGJ mund të përmirësojë cilësinë e tërësishme të
mbrojtjes shëndetësore. Dhënësit e shërbimeve shëndetësore
të cilët kanë njohuri dhe kualifikime për përgjigje të duhur ndaj
DHBGJ në atë mënyrë mund të japin një kontribut të rëndësishëm
për përmirësimin e shëndetit dhe mirëqënies të pacientit/es. Nga
ana tjetër, mungesa e kualifikimev dhe njohurive të tilla mund të
ekspozojë gratë në rrezik dhe dëm të mëtutjeshëm. Për shembull,
kur punëtorët shëndetësore nuk do të pyesin për atë se i njohin
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apo jo simptomat e DHBGJ, ata mund të vendosin një dijagnozë
të gabuar të viktimës apo të japin mbrojtje jo të duhur. Për më
tepër, punëtorët shëndetësorë që nuk janë të informuar apo nuk
janë të përgatitur, mund t’i ekspozojnë në rrezik të sigurisë, jetës
dhe mirqënies pacientin/pacienten. Për shembull, punëtorët
shëndetësorë mund që të shkaktojnë pa vetëdije dëm përmes
shrehjes të qëndrimeve negative të pacientëve të cilët janë
dhunuar apo të diskutojnë për lëndimet e grave në mënyrë që
mund të dëgjojë bashkëshorti potencialisht i dhunshëm që pret
përjashta (FNPP 2010).

ROLI I SISTEMEVE SHËNDETËSORE NË PËRGJIGJEN
NDAJ DHBGJ
Te një spektër i gjërë i punëtorëve shëndetësorë ekziston një gjasë
e madhe që të vijnë në kontakt me gratë të cilat kanë përjetuar
DBGJ dhe me këtë sigurojnë një pikë të rëndësishme hyrëse për
qasje të grave deri te mbrojtja shëndetësore. Ata profesionistë
shëndetësorë përfshijnë:
•

Mjek të përgjithshëm, specialist të mjekësisë familjare;

•

Mjek specialist të mjekësisë urgjente dhe kirugjisë, kujdesi
intensiv, ortopedia, kirurgjia e përgjithshme;

•

Akushërë/e dhe gjinekologë, specialist për planifikimin
familjar;

•

Asistentë/e në ordinancat mjekësore;

•

Motrat mecidinale të spitalit, motrat medicinale për kujdesin
shtëpiak, motra medicinale geriatrike, akushere;

•

Stomatologë;

•

Psikiatër, psikoterapeut, psikologë klinkë, mjekë me diplomë
të psikologjisë;

•

Mjekë specialist për vesh, hundë dhe fyt, specialist të syve;

•

Mjekë të kompanive, zyrtarë në sektorin e shëndetit publik;

•

Fizioterapeutë;

•

Personeli mjekësorë profesional në klinika për SST dhe HIV/
SIDA;

•

Krjoni një mjedis miqësorë dhe të besueshëm, dëgjoni
pacientin/en dhe jepni porosi vërtetuese.

•

Punëtorë klinik social (e përshtatur nga BMWFJ 2010).

•

Merrni kartonin shëndetësorë të pacientit/es dhe kryeni
kontrollin shëndetësorë.

•

Siguroni kujdesin e duhur mjekësorë dhe psikologjik.

•

Dokumentoni pasojat mjekësore nga DHBGJ.

•

Siguroni pacientin me informacione dhe udhëzoni të dhënësit
tjerë të shërbimeve, ku nevojitet (si strehim mjëkësorë i
specializuar për gra, qendër krize).

•

Ndihmoni pacientin/ten në planifikimin e sigurisë.

Është me rëndësi të kihet parasysh se mjekët nuk janë të vetmit të
cilët kanë rol të rëndësishëm në identifikimin dhe përgjigjen ndaj
DHBGJ. Prandaj, trajnimet dhe përpjekjet tjera për përforcimin
e sistemit shëndetësorë në përgjigje ndaj DHBGJ gjithashtu
duhet të drejtohen kah motrat mediciale dhe fizioterapeutët, të
cilët ndoshta kalojnë më shumë kohë me pacientët nga mjekët.
Ndoshta viktimat e mëparshme do të hezitojnë më pak që të flasin
me ndihmësit mjekësorë, punëtorët klinik social dhe personelin për
prani. Personeli për pranim respektivisht pritje dhe administrata
mund të alarmojnë mjekët dhe motrat medicinale për dyshimet e
tyre që tregojnë në DHBGJ gjatë vëzhgimit të sjelljes në hapësirën
e pritjes kur caktojnë kontrollat (Johnson 2010).
Me qëllim që të jetë i qëndrueshëm, përpjekjet për përmirësimin e
përgjigjes të sistemit shëndetësorë të DHBGJ, duhet të drejtohen
në disa nivele:
•

Niveli i shërbimeve konkrete shëndetësore (në nivel të
personelit mjekësorë),

•

Niveli i enteve shëndetësore, siç janë spitalet, klinikat, shtëpitë
e shëndetit apo ordinancat mjekësore (në nivel të avancimit),

•

Niveli i politikës shëndetësore (krijues të politikave të
administratës publike).

Siguroni ndjekjen e kujdesin pas spitalor të pacientit/es.
Roli i enteve shëndetësore
Ekipi menaxherial i enteve shëndetësore është përgjegjës për
sigurimin e kornizës institucionale që u mundëson punëtorëve
shëndetësorë që të realizojnë rolin e tyre. Konkretisht, kjo përfshin
këtë:
•

Vendosjen e udhëzimeve me shkrim dhe protokolleve për
trajtimin e rasteve me DHBGJ dhe sigurimin që ata anëtarë të
personelit i njohin ato, si dhe me procedurat për zbatimin e
udhëzimeve në punën e tyre të përditshme (WAVE 2006).

•

Sigurimin e mbështetjes nga maja menaxheriale (drejtuese)
poshtë, duke përfshirë mbështetjen financiare për të siguruar
qëndrueshmërinë afatgjate të përpjekjeve për integrim të
DHBGJ në përgjigjet e sistemit shëndetësorë (OBSH 2013).

•

Shërbimet e siguruara duhet të promovojnë parimet e
të drejtave të njeriut dhe mosdiskriminim, dhe të jenë të
fokusuara te gratë dhe vajzat. Shërbimet duhet të jenë
të pranueshme, që do të thotë se “ata duhet të jepen në
mënyrë që garanton se gruaja e jep pëlqimin e saj plotësisht
të informuar, të respektojnë dinjitetin e saj, garantojnë

ROLI I PERSONELIT TË MBROJTJES SHËNDETËSORE
Lista e ardhshme i përmbledh elementet thelbësore të rolit të
personelit shëndetësorë në përgjigjen ndaj DHBGJ.
•

Kuptoni simptomat e DHBGJ.

•

Siguroni pacientin/en me informacione për DHBGJ dhe
pasojat e saj mbi shëndetin e grave.

•

Shtroni pyetje për DHBGJ në rast të simptomave klinike të cilat
tregojnë në përpjekje të mundshme të DHBGJ.
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besueshmëri dhe janë të ndjeshme për nevojat dhe •
perspektivat e saj”. Kjo do të thotë se sistemet, proceset dhe
shërbimet zhvillohen, realizohen dhe vlerësohen në bazë
të nevojave dhe dëshirave të gruas apo vajzës e cila pranon
kujdesin shëndetësorë (CEDAW GR 24).
•

Kujdesin për infrastruktuën e duhur që të sigurohet privatësia,
siguria dhe besueshmëria e pacientit/es, për shembull,
përmes sigurimit të dhomës private për konsultime, kërkesa
që konsultimet të mbahen pa praninë e partnerit, vendosja e
sistemit për mbajtjen e evidencës të besueshme apo dhënia e
udhëzimeve për personelin me shpjegimin e kufizimeve ligjore
për besueshmëri, nëse ka (UNFPA 2001).

•

Sensibilizimi dhe ndërtimi i aftësive të tyre për atë se si të njohin
dhe të përgjigjen ndaj DHBGJ, me qëllim që të krijohet mjedis
që do të bindë pacientët se “me ata mund të diskutohet për •
DHBGJ”. Trajnimi duhet t’i referohet të gjithë personelit. Krahas
përmirësimit të aftësive të tyre praktike klinike, siç janë njohja
e shenjave të DHBGJ apo dokumentimi i lëndimeve, personeli
mjekësor, gjithashtu, duhet të kuptojë çeshtjen e DHBGJ,
si dhe kontekstin specifik lokal, për shembull, qëndrimet e
komunitetit lokal për DHBGJ apo fjalët që njerëzit përdorin
kur flasin për DHBGJ (UNFPA 2001). Përpjekjet për trajnim nuk
duhet të bëhen në mënyrë të izoluar, por duhet të kryehen
bashkarisht me ndryshimet tjera në sistemin e kujdesit dhe
udhëzimit (Lo Fo Wong et al 2006, Garg et al 2006, të gjitha
janë përmendur në raportin e WHO, 2013).

•

Sigurimin e personelit dhe pacientëve me materiale
informuese, siç janë listat e kontrollit për mjekët dhe
motrat medicinale me një shqyrtim të shkurtër të hapave të
intevenimit; broshurat apo fletushkat e vogla me informacione
për pacientët për të drejtat e tyre ligjore dhe për dhënësit e
shërbimeve; posterët për DHBGJ të cilat duhet të ngjiten në
hapësirën pritëse, ordinancat apo banjat (UNFPA 2001, WHO,
2013), si dhe informacione për entet si dhënës të shërbimeve
në të cilat pacienti/ja mund të dërgohen për shërbime shtesë.
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Dhënien e mbështetjes për kuadrin mjekësor i cili siguron
kujdesin mjekësorë (WHO, 2013). Puna me viktimat e DHBGJ
paraqet një sfidë emocionale. Personeli shëndetësorë mund të
përjetojë viktimat e DHBGJ si pacientë të vështirë – sepse ata
janë pasivë dhe të varur dhe gjithmnonë kthehen të partneri
i dhunshëm. Më tutje, ndjenjat e përbashkëta, si kujdesi
për sigurinë dhe mirëqënien e pacientit, frika nga kryerësi i
dhunshëm për vete dhe për familjen e tij, apo përvojat personale
të dhunës në të kaluarën, mund të sjellin rraskapitjen, dhe
madje edhe traumë të dhënësit të kujdesit shëndetësorë. Me
qëllim të mbështetjes të kapaciteteve kadrovike për mbrojtjen
e tyre personale dhe trajtimin e situatave të vështira, entet
shëndetësore duhet t’u mundësojnë të punësuarve trajtim
për dinamikën dhe pasojat nga DHBGJ, si dhe mundësitë për
mbiqkyrje (Perttu et al, 2006).
Rrjetëzimin dhe ndërtimin e koalicioneve me organizatat tjera
të cilat punojnë në të njëjtën çështje, me qëllim që të sigurohet
përgjigjja shumësektoriale, e koordinuar. Si pjesë e mekanizmit
të tërësishëm të udhëzimit atu mund të përfshijnë mjekë
apo spitale nga komuniteti i njëtjë, trupa qeveritarë siç është
policia, shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve apo shërbimet
psiko-sociale, si dhe strehimoret për gra apo qendrat e krizës.
Rrjetëzimi dhe ndërrimi i koalicioneve mund të kontribuojë për
rritjen e efikasitetit në sigurimin e shërbimeve. Për shembull,
organizatat tjera mund të bëhen partnerë për udhëzimin
e pacientëve (edhe në dhe nga enti shëndetësorë) dhe
përmes punës të përbashkët mund të sigurojnë pacientin/
en me mbështetjen më të mirë të mundshme, pa përsëritjen
e shërbimeve. Më tutje këto rrjetëzime dhe koalicione
sigurojnë forum për shkëmbimin e njohurive dhe vegla të
cilat partnerët tjerë mund t’i shfrytëzojnë për punën e tyre. Të
njëjtat mund të shfrytëzohen edhe në lobimin e përbashkët
për përmirësimin e ligjeve ekzistuese apo krijimin e ligjeve
dhe politikave të reja. Protokollet janë vegël efektive për të
përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e organizatave të ndryshme
të përfshira në koalicion, si dhe procedurat për intervenime
dhe rekomandime (UNFPA 2001, WHO, 2013).

•

Zbatimin e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit për vlerësim
të ndikimit të intervenimeve në drejtim të përmirësimit
të përgjigjes të entit të DHBGJ (OBSH, 2013). Realizimi i
monitorimit dhe vlerësimi është një aspekt i rëndësishëm
për sigurimin e cilësisë në sigurimin e shërbimeve, me qëllim
që të sigurohet përgjegjësia te dhënësit e shërbimeve, te
institucioni i tyre dhe shoqëria në tërësi (WAVE 2006).

ROLI I KRIJUESVE TË POLITIKËS SHËNDETËSORE DHE
ADMINISTRATËS PUBLIKE
Përderisa kuadri shëndetësorë dhe entet shëndetësore kanë rol
kryesorë në përgjigjen e përditshme të sistemit shëndetësorë ndaj
DHBGJ dhe në dhënin e shërbimeve për viktimat, përpjekjet në këto
nivele do të kenë ndikim të kufizuar nëse nuk ekziston politikë e
caktuar shëndetësore për çështjen e DHBGJ e cila udhëheq punën
e personelit dhe enteve për integrimin e përgjigjes të DHBGJ
në mbrojtjen shëndetësore. Pa bazën e politikës shëndetësore,
ekziston rrezik që përpjekjet për përmirësimin e sigurimit të
kujdesit dhe mbrojtjes të viktimave të DHBGJ të mbetet një
iniciativë ad hok (aty për aty) të dhënësve individual apo enteve
të caktuara, në vend se ata të institucionalizohen në kuadër të
sektorit shëndetësorë (OBSH 2005). Në të njëjtën kohë, miratimi
i politikave nuk mund të jetë synim në vete – që të realizohet,
ata duhet të jenë të përhapur gjërësisht ndërmjet dhënësve të
shërbimeve shëndetësorë, si dhe për publikun (OBSH 2005).

PENGESAT PËR PËRGJIGJE EFEKTIVE TË SHËNDETËSISË
NDAJ DHBGJ
Edhe krahas asaj se është pranuar gjërësisht se sektori
shëndetësorë luan rol thelbësorë në përgjigjen efektive ndaj
DHBGJ, ekzistojnë numër i madh i pengesave që i pengojnë gratë
viktima të DHBGJ në pranimin e mbrojtjes të duhur shëndetësore.
Pengesat e tilla ekzistojnë njëkohësisht edhe për pacientët që kanë
përjetuar DHBGJ, por edhe për dhënësit e mbrojtjes shëndetësore.
Me qëllim që të tejalohen këto pengesa, nevojiten ndryshime në
udhëzimet dhe politikat si dhe në praktikat e përditshme të punës
të punëtorëve shëndetësorë.

PENGESAT ME TË CILAT PËRBALLEN GRATË QË JANË
VIKTIMA TË MËPARSHME
Arsyet e mëposhtme mund të pengojnë gratë që kanë përjetuar
DHBGJ të kërkojnë mbrojtje shëndetësore dhe të zbulojnë
dhunën para punëtorëve shëndetësorë (e përshtatur nga Ganley
1998 dhe Hellbernd 2006, e përmendur në PRO TRAIN 2009):
•

Turpi, faji dhe ndjenja për të qënë ekskluzivisht apo pjesërisht
përgjejgës për dhunën e përjetuar. Gruaja që ka përjetuar
dhunë nga partneri intim mund të bindet se ajo mund të
ndalojë dhunën, nëse dëgjon dëshirat e kryerësit dhe nëse
“përmirësohet vetë”.

Më tutje, menaxhimi shëndetësorë dhe kuadri duhet të jenë të
trajnuar për politikat ekzistuese.

•

Një qasje tjetër për zgjidhjen e përgjigjes të sistemit
shëndetësorë ndaj DHBGJ është miratimi i protokollëve apo
politikave të veçanta, zakonisht të lëshuara nga ana e Ministrisë
të shëndetësisë, në të cilat është përcaktuar roli i punëtorëve
shëndetësorë në përgjigjen ndaj DHBGJ, të cilët japin udhëzime,
përmes përkufizimit të standardeve për shërbimet e siguruara, për
hapat që duhet të ndërmerren si dhe për sigurimin e veglave.

Frika nga urrejtja nga kryerësi. Gratë të cilat jetojnë në lidhje
të dhunshme mund të frikësohet nga eskalimi i dhunës dhe
nga kërcënimet e mëtutjeshme, sepse partnerët e dhunshëm
zakonisht u ndalojnë grave që të flasin për dhunën me cilindo
person tjetër dhe kërcënohen me dhunën e mëtutjeshme.

•

Frikë nga stigmatizimi dhe përjashtimi social nga ana e
familjeve dhe komuniteteve të tyre.

•

Izolimi social dhe ndjenja se vetëm e vetme duhet të përballet
me dhunën e përjetuar.
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•

Përvojat afatgjate të ngacmimit të cilët dëmtojnë vetbesimin
dhe vetrespektimin e grave deri në atë masë sa vështirësojnë
kërkesën dhe pranimin e mbështetjes.

•

Mosekzistimi i opsioneve të sigurta për fëmijët e tyre dhe frika
nga humbja e kujdestarisë mbi fëmijën.

•

Frika nga tërheqja e vëmendjes për statusin e parregulluar
të imigracionit ose humbja e statusit pas ndarjes nga
bashkëshorti i dhunshëm.

PENGESAT PËR DHËNËSIT E MBROJTJES
SHËNDETËSORE PËR PËRGJIGJE EFEKTIVE NDAJ DHBGJ

•

Mungesa e mundësive reale, për shembull, për resurset
financiare, strehimin, punësimin dhe sigurinë.

Pengesat e mëposhtme i pengojnë punëtorët shëndetësorë që
të identifikojnë DHBGJ si arsye për simptomat mjekësore, të
pyesin pacientët për dhunën dhe/ose t’u sigurojnë kujdes efikas
dhe mbështetje (e përshtatur nga Ganley 1998 dhe Hellbernd
2006, e theksuar në PRO TRAIN 2009, IPPF 2010, Warshaw/
Ganley 1996):

Edhe krahas asaj që këto pengesa funksionojnë në nivel të
marrëdhënieve të partnerëve, familjeve, dhe të komuniteteve më
të gjëra, dhe për këtë arsye kërkojnë intervenime jashtë sistemit
të mbrojtjes shëndetësore, megjithatë, punëtorët shëndetësorë
duhet të jenë të vetëdijshëm për ata, me qëllim që të kenë
mundësinë të sigurojnë mbrojtje efikase dhe udhëzime deri te
dhënësit relevant të shërbimeve,siç janë strehimoret, qendrat
e krizës dhe qendrat për këshillim. Këto organizata mund t’u
ndihmojnë grave në zgjidhjen e disa pengesave, për shembull,
përmes sigurimit të akomodimit (strehimit), këshillimit juridik apo
mbështetjes tjetër.
Pengesat tjera me të cilat përballen gratë mund dhe duhet t’i
zgjedhin sistemet shëndetësore, duke përfshirë edhe këto:
•

Mungesa e qasje fizike deri te shërbimet shëndetësore për
gratë të cilat jetojnë në fusha të larguara.

•

Mungesa e reagimeve negative nga ana e dhënesve të
shërbimeve dhe na akuzat se pse ajo nuk braktis partnerin e
dhunshëm, veçanërisht kur gruaja ka marrë përgjigje jo të duhura
dhe akuzuese nga ana dhënësve të shërbimeve në të kaluarën.

•

Mosnjohja se cilat hapa do të ndërmarrin punëtorët
shëndetësorë, psh, a do të lajmërohet policia apo do i
drejtohen kryerësit.
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•

Pengesat gjuhësore dhe kulturologjike me të cilat përballen
gratë migrante dhe gratë që u takojnë pakicave etnike.

•

Aspekte situatash në rast të këshillimit dhe mjekimit, siç
janë kushtet fizike jo të duhur në ent apo sjellja pa ndjenja e
mjekëve dhe personelit mjekësorë.

•

Njohja e pamjaftueshme e arsyeve, pasojave dhe dinamikës të
DBGJ: Nëse punëtorët shëndetësorë nuk pyesin për simptomat
e DBGJ, apo nuk i njohin, ata mund të japin dijagnozë të gabur të
viktimave apo të ofrojnë kujdes jo të duhur.

•

Qëndrimet dhe lajthimet personale për DHBGJ që mund të
rezultojnë në shqyrtimin e dhunës nga partneri intim si punë
private apo në akuzimin e viktimës për dhunën.

•

Përvojat personave me DHBGJ në të kaluarën.

•

Mungesa e aftësive klinike në përgjigje të DHBGJ. Si pasojë e asaj,
punëtorët shëndetësorë mund të hezitojnë të pyesin për DHBGJ,
me qëllim që të shmanget “hapje e Kutisë të Pandorës “ (McCauley
et al 1998, e cituar në PRO TRAIN 2009). Mungesa e njohurive
dhe aftësive, gjithashtu mund të ekspozojë në rrezik sigurinë,
jetën dhe mirëqënin e pacientit/es, për shembull, kur punëtorët
shëndetësorë shprehin qëndrime negative për pacientët që janë
dhunuar, apo përmes diskutimit për lëndimet e gruas në mënyrë
që mund të dëgjojë bashkëshortin potencialisht të dhunshëm i
cili pret jashtë.

•

Mungesa e informacioneve për shërbimet ekzistuese për
mbështetjen dhe kontaktet e duhura profesionale, që mund të
shërbejnë si bazë për udhëzim.

•

Mungesa e kohës për mbrojtjen shëndetësore, si dhe financimi
jo i duhur i këshillimit. Do të jetë e vështirë të vlerësohet sa kohë
do të marr një bisedë e tillë dhe punëtorët shëndetësorë janë
të shqetësuar sepse për shkak të kësaj do të zvogëlohet koha e
nevojshme për pacientët tjerë.

•

Mungesa e mbështetjes ndërinstitucionale, siç janë protokollet
e standardizuara, formularët e dokumentacionit apo trajnimi i
personelit për trajtimin e viktimave të DHBGJ.

•

Pasiguri për detyrimet ligjore, siç janë rregullat për besueshmëri
apo detyrimet për njoftim.

•

Mungesa e procedurave standarde, politikave dhe protokolleve
që të sigurohet se përgjigjja e punëtorëve shëndetësorë ndaj të
gjithë viktimave të DHBGJ i ndjek standardet e kujdesit të mirë
shëndetësorë.

PARIMET DHE STANDARDET PËR SIGURIMIN E
SHËRBIMEVE
Gratë viktima të dhunës kanë nevoja të ndryshme, në varësi nga
situata e tyre individuale, serioziteti i dhunës të përjetuar dhe
pasojat. Në të njëjtën kohë, ekzistojnë shumë standarde minimale
dhe parimet në drejtim të sigurimit të shërbimeve shëndetësore
për të gjithë gratë që janë viktima të dhunës, pavarësisht llojit apo
mjedisit të dhunës të përjetuar (OBSH 2013).
Shërbimet u kushtojnë vëmendje nevojave specifike të grupeve të
rrezikuara, duke i përfshirë edhe fëmijët viktima, dhe shërbimet që
janë të disponueshme për ta.

QASJA E NDJESHME GJINORE
Dhënësit e sigurimeve shëndetësore duhet të kenë mirëkuptim
për natyrën e dhunës të bazuar në gjini ndaj grave (OBSH 2013,
neni 18 nga Konventa e Stambollit), arsyet burimore të cilat janë
“manifestim i pabarazive historike të pushtetit ndërmjet burrave
dhe grave, dhe të cilat kanë sjellur deri te dominimi mbi ta,
dhe diskriminimi ndaj grave nga ana e burave” (Preambuls e
Konventës të Stambollit). Sipas asaj, shërbimet duhet të tregojnë
qasje e cila e njeh dinamikën gjinore, ndikimet dhe pasojat nga
dhuna ndaj grave (WAVE 2011).
Shërbimet shëndetësore duhet të marrin parasysh nevojat e
grupeve të caktuara të grave dhe vajzave, duke përfshirë edhe ata
që u takojnë grupeve të margjinalizuara. Kjo i përfshin gratë me
aftësi të kufizuara fizike apo mendore; gratë që jetojnë në zonat
rurale dhe të larguara; gratë shtatëzëna dhe gratë me fëmijë të
vegjël; gratë me prejardhje nga pakica nacionale apo etnike; gratë
migrante, duke përfshirë edhe imigrantët e paraqitur dhe kërkuesit
e azilit dhe refugjatët; gratë lezbike dhe biseksuale; personat
transgjinor; punëtorët seksual, gratë HIV-pozitive; gratë që
keqpërdorin substanca; gratë e pastrehë; gratë më të vjetra; vajzat
dhe vajzat adoleshente (neni 12 nga Konventa e Stambollit dhe
Raporti për sqarim, WAVE 2011, Qendra virtuale burimore e UN
Women) dhe vajzat që janë të detyruara në martesë të hershme/
të dhunshme/fëmijërore. Gratë që u takojnë këtyre grupeve
mund të përballen me rrezik më të madh për të përjetuar dhunën:
kryerësit shpesh i zgjedhin si synime, sepse e dijnë se te këto gra
ka gjasa të vogla që të kenë mundësi të mbrohen, apo të kërkojnë
ndjekje penale të kryerësit të veprës penale apo forma tjera të
dëmshpërblimit, për shkak të situatës të tyre (neni 12 i Konventës
të Stambollit – Raporti për sqarim).
Dhënësit e shërbimeve duhet të respektojnë dallimet e përdoruesve
të shërbimeve dhe të zbatojnë qasjen jodiskriminuese (WAVE
2011). Kjo nënkupton se të gjithë gratë viktima, pa marrë parasysh
karakteristikave të përmendura më sipër, kanë një qasje të barabartë
dhe të tërësishme deri te mbrojtja shëndetësore dhe pranimi
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i kujdesit në nivel të njëjtë me cilësinë. Gjithashtu, shërbimet
shëndetësore duhet të jenë të duhura dhe të përshtatura me
nevojat dhe specifikat e përdoruesve të shërbimeve (neni 18,
Konventa e Stambollit, Qendra virtuale burimore e UN Women).
Dhënësit e shërbimeve duhet të identifikojnë dhe të zgjedhin çdo
pengesë me të cilën përballen gratë të cilat u takojnë grupeve të
caktuara në qasjen deri te shërbimet shëndetësore.
Kur gratë përjetojnë dhunë nga partneri intim, fëmijët janë
gjithmonë më të goditur, apo drejtëpërdrejtë (si objekt i veprave
të dhunshme) apo në mënyrë të tërthortë (dëshmitarë të dhunës
ndaj nënës të tyre). Prandaj, dhënësit e shërbimeve shëndetësore
që kanë qënë kontaktuar nga ana e grave që janë viktima të
mëparshme duhet të kuptojnë ndikimin e dhunës ndaj fëmijëve
(për më tepër informacione, shihni kapitullin 1.7.3). Ata duhet
të jenë të pajisur që të ndihmojnë në qasjen deri te kujdesi dhe
mbështetja e duhur, në pajtim me moshën e tyre dhe nevojat e
tyre (WAVE 2010) – nëse është e nevojshme, përmes sigurimit të
udhëzimeve deri te dhënësit tjerë të shërbimeve në të njëjtin ent
apo jashtë, siç është përkatëse. (Burimi: IPPF 2010)

QASJA E FOKUSUAR TË GRATË QË JANË VIKTIMA
Qasja e fokusuar te gratë apo te gratë viktima nënkupton se ata që
e zhvillojnë dhe sigurojnë mbrojtje shëndetësore të viktimave të
DHBGJ japin prioritet të drejtave të grave dhe nevojave të tyre dhe
dëshirave, me qëllim që:
•

Të krijohet mjedis mbështetës në të cilin viktima do të trajtohet
me respekt dhe dinjitet,

•

Të nxitet shërimi i viktimës, dhe

•

Të nxitet aftësia e viktimës për të identifikuar dhe të shpreh
nevojat dhe dëshirat e saj dhe të përforcojë kapacitetin e
saj për marrjen e vendimeve për intervenime të mundshme
(UNICEF 2010, e theksuar në publikimin e Qendrës virtuale
burimore të UN Women).
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Me qëllim që të zbatohet kjo qasje, menaxhimi i enteve
shëndetësore duhet të sigurohet se dhënësit e shërbimeve i kanë
në dispozicion burimet dhe mjetet e nevojshme (Qendra virtuale
burimore e UN Women) (Burimi: OBSH, 2013, Rekomandimi 1)

SIGURIMI I SIGURISË TË VIKTIMËS
Çdo intervenim i mbrojtjes shëndetësore duhet të jap priorite
në sigurinë e grave viktima dhe fëmijëve të tyre si interes më i
rëndësishëm (OBSH 2013, WAVE 2006).
Së pari, kjo do të thotë se shërbimet shëndetësore duhet të
përmbahen nga çfarëdo aktiviteti, madje edhe nga ata me qëllim
të mire, që mund të ekspozojnë gratë viktima ndaj rrezikut të
dhunës të mëtutjeshme. Siç është theksuar në Udhëzimet e OBSH,
“çdo intervenim duhet të udhëhiqet sipas parimit ’mos bëj keq‘,
duke siguruar kështu ekuilibër ndërmjet përfitimeve dhe dëmeve
“ (OBSH 2013). Për shembull, punëtori shëndetësorë i cili përpiqet
që të bind pacientin/en që të kthehet te partneri i tij/saj apo
nëse e pyet atë për dhunën në prani të partnerit potencialisht të
dhunshëm mund të zvogëlojë rrezikun që ajo të përjetojë dhunë
të mëtutjeshme.
Krahas asaj, punëtorët shëndetësorë duhet t’u ndihmojnë
pacientëve që kanë përjetuar DHBGJ që të rrisin sigurinë për
vete dhe për fëmijët e tyre, ku është e nevojshme (OBSH 2013).
Kjo përfshin ndihmën për pacienten gjatë vlerësimit të rreziqeve
potenciale për sigurinë dhe përgatitjen e planit për siguri.
Në praktikë, entet shëndetësore dhe institucionet tjera që nuk
janë të specializuara për punë me gra viktima të dhunës shpesh
nuk janë të pajisur siç duhet për siguruar mbrojtje të tërësisht dhe
mbështetje për gratë që janë viktimat të dhunës dhe për fëmijët e
tyre. Prandaj duhet të vendosen mënyra për udhëzim të atyre që
do të lidhin dhënësit e shërbimeve shëndetësore me dhënësit e
shërbimeve të specializuara, siç janë strehimoret për gra të cilat
u mundësojnë viktimave të dhunës anonimitet, e mbjajnë në

fshehtësi vendqëndrimin e saj dhe nuk lejojnë hyrjen e burrave
(WAVE 2011).
Gjithashtu, dhënësit e shërbimeve duhet të njihen me të gjithë
masat e disponushme për mbrojtjen e sipas legjislacionit të shtetit
të tyre, siç janë urdhërat për mbrojtje, si dhe kërkesat juridike dhe
procedurat për zbatimin e tyre.

SIGURIMI I DINJITETIT TË PACIENTIT DHE SIGURIMI I
MBËSHTETJES DHE VLERËSIMI I MJEDISIT JETËSOR
Shërbimet shëndetësore duhet të përpiqen që të shmangin
paraqitjen e viktimizimit dytësor (neni 18 nga Konventa e
Stambollit), si situata në të cilën dhënësit e shërbimeve, në vend
se të mbështesin procesin e shërimit, mund që të shtojnë edhe
më tepër vuajtjen e viktimës, për shembull, përmes komunikimit
ose sjelljes jo të duhur. Për këtë qëllim, punëtorët shëndetësorë
duhet të jenë të kujdesshëm dhe të mos jenë paragjykues dhe të
vërtetojnë gjithçka që thonë pacienti/ja. Kur pyesin për historinë
e dhunës të pacientit, ata duhet të dëgjohen me kujdes, pa bërë
presion ndaj viktimës për atë se çfarë po flet. Duhet të kihet
kujdes kur flitet për tema të ndjeshme dhe kur janë të përfshirë
interpretues (OBSH 2013).
Dhënësit e shërbimeve shëndetësore duhet të ndërmarrin qëndrim
të qartë kundër DHBGJ dhe të dënojnë dhunën në të gjithë format.
Përpjekja për të mbetur neutral në lidhje me atë që ka ndodhur, do
të thotë ndërmarrjen e rrezikut dhe tolerimin e dhunës. Punëtorët
shëndetësorë duhet të dërgojnë porosinë se nuk ekziston arsyetim
për dhunën, se ata besojnë në tregimin e pacientit/es dhe se
kryerësi, dhe jo viktima, është përgjegjës për sjelljen e dhunshme.
Në asnjë rast, punëtorët shëndetësorë nuk guxojnë që të akuzojnë
viktimën për dhunë; gjithashtu, ata duhet të respektojnë vendimin
e viktimës që të mos ndahet nga partneri i dhunshëm (WAVE 2006,
WAVE 2011).
Dhënësit e shërbimeve shëndetësore, gjithashtu, duhet të sigurohen
se të gjithë intervenimet e respektojnë dinjitetin e viktimës (WAVE

2006, WAVE 2011). Për këtë qëllim, entet shëndetësore duhet të
sigurojnë disponueshmërinë e ekzaminuesve të gjinisë femërore,
ku ka nevojë, dhe mbrojtja e integritetit trupor të viktimave gjatë
ekzaminimit (Qendra virtuale burimore të UN Women). Gjithashtu,
shërbimet duhet të sigurojnë qasje deri te shërbimet për planifikim
të familjes, kontraceptimi, dhe ku është e ligjshme, deri te aborti i
suksesshëm (OBSH 2008, e theksuar në Qendrën virtuale burimore
të UN Women). Mbrojtja e dinjitetit të grave është e lidhur ngushtë
me masat të cilat kanë për qëllim të sigurimit të privatësisë, siç janë
hapësirat private për pritje, toaleti dhe lavamani privat, dhe dhoma
private për ekzaminim (Jewkes 2006, e theksuar në Qendrën
virtuale burimore të UN Women).

SIGURIMI I PRIVATËSISË DHE BESUESHMËRISË
Privatësia dhe besueshmëria në konsultime duhet të jetë prioritet
për punëtorët shëndetësorë, siç është paraparë me numrin më të
madh të udhëzimeve dhe politikave të parapara ndërkombëtare
(OBSH 2013). Për këtë qëllim, dhënësit e shërbimeve duhet të
sigurojnë se konsultimet mbahen në diskrecion, ashtuqë askush
në hapësirën pritëse apo në hapësirat fqinje nuk do të mund të
dëgjojë bisedën (WHO 2013, Qendra virtuale burimore e UN
Women).
Gjithashtu, dhënësit e shërbimeve shëndetësore nuk mund të
ndajnë informacione në lidhje me viktimën pa pëlqimin e saj se
është e informuar. Personeli duhet të diskutojë vetëm rastet me
dhënësit tjerë kur ajo është e nevojshme dhe në mënyrë që mos
mund të dëgjojë asnjë tjetër. Përveç asaj, entet shëndetësore
duhet të sigurohen se kartoni i viktimës ruhet në mënyrë të
besueshme. Këto dhe masat tjera duhet të rregullohen përmes
politikës të besueshmërisë të entit dhe secili nga personeli për
kujdes shëndetësor duhet të jetë i trajnuar në lidhje me atë
politikë (Qendra virtuale burimore e UN Women).
Sipas OBSH, nuk rekomandohet paraqitja e detyrueshme e
dhunës në familje në polici. Nëse legjislacioni i një shteti përcakton
paraqitjen e detyrueshme, punëtorët shëndetësorë duhet të
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informojnë viktimën për këtë detyrim, si dhe për të gjithë kufizimet
e besueshmërisë (shihni rubrikën 11). Për këtë arsye, është me
rëndësi që dhënësit e mbrojtjes shëndetësore të njohin detyrimet
e tyre ligjore, si dhe të gjithë kodekset profesionale të sjelljes (OBSH
2013). (Burimi: OBSH, Rekomandimet 37 dhe 38)
Rekomandimet e OBSH bazohen në kontrollimin e dëshmive për
ndikimin e ligjeve të detyrueshme për njoftim (shihni tabelën
8 me listën e përparësive dhe mangësive të identifikuara).
Rrjedhimisht, ëshë përfunduar se dëshmitë nuk e mbështesin
paraqitjen e detyrueshme në polici, sepse kjo mund të çrregullojë
autonominë e grave dhe marrjen e vendimeve. „Përderisa numër i
madh i grave e mbështesin paraqitjen e detyrueshme, mendohet
se po aq i madh është numri i atyre që nuk e mbështesin.
Mendohet se gratë që janë të keqpërdorura në veçanti, janë
kundër paraqitjes, sidomos nëse kjo e përfshin edhe policinë.
Gratë në këto studime sygjerojnë se vendimi për njoftim duhet
të jetë e gruas, dhe se siguria e grave dhe fëmija e saj duhet të
jenë prioriteti i parë. Gjithashtu, shërimi duhet të fokusohet në
shërimin e viktimave, duke përfshirë edhe përmes këshillimit”
(OBSH 2013). Aftësitë e mira të komunikimit nga ana punëtorëve
shëndetësorë në mënyrë thelbësore kontribuojnë që të sigurohet
privatësia dhe diskrecioni i shërbimeve (OBSH 2013). (Burimi:
OBSH 2013)

SIGURIMI I PËRFORCIMIT, PAVARËSISË DHE PJESËMARRJES
TË VIKTIMAVE
Të gjithë shërbimet për gratë që janë viktima të dhunës duhet të
kenë si qëllim përforcimin e mbështetjes të grave (WAVE 2011).
Përforcimi i viktimave të DHBGJ është proces i “ndihmës për gratë
që të ndjejnë më shumë kotroll për jetën e tyre dhe të mund të
marrin vendime për të ardhmen e tyre “ (Daton 1992, e thekuar
në OBSH 2013). Ngushtë lidhur me përforcimin është edhe parimi
për mbështetjen e autonomisë të grave. Shpesh familjarët dhe
miqtë, dhe personat profesional në organizatat për dhënien
e shërbimeve përpiqen që t’i thonë viktimës se çfarë të bëjë.

40

Doracak

Megjithatë, këshillat e tilla krijojnë edhe më shumë presion mbi
të dhe rrallëherë janë të dobishme (WAVE 2006).
Sigurimi i informacioneve për gratë për të drejtat e tyre dhe për
shërbimet juridike dhe shërbimet është strategji thelbësore
për barazi, sepse u mundëson që të marrin vendime në bazë të
informacionit dhe të vendosë mbi këto vendime kontrollin mbi
jetën personale (OBSH 2013, neni 19 nga Konventa e Stambollit
dhe sqarimi). Punëtorët shëndetësorë mund të kontribuojnë për
përforcimin e viktimave të DHBGJ, për shembull, përmes sigurimit
të fletushkave ose broshurave me informacione për të drejtat e
tyre ligjore dhe për qendrat ekzistuese të pranimit, linja të hapura
telefonike, si dhe shërbime socio-ekonomike dhe shërbime tjera
për mbështetje.
Ofruesit e shërbimeve shëndetësore duhet të mbështesin
viktimat në marrjen e vendimeve të tyre. Këtë mund të bëjnë
përmes prezantimit dhe bisedës reth opsioneve dhe sigurimit të
kujdesit praktik dhe mbështetjen e cila përgjigjet në problemet
e viktimave, me respektimin e autonomisë të viktimës; por
gruaja duhet të jetë gjithmonë ajo që merr vendimet (OBSH
2013). Kjo kërkon nga punëtorët shëndetësorë të jenë të
vetëdijshëm për nevojat dhe dëshirat e viktimës në raport me
trajtimin e saj dhe bashkëveprimin e saj me policinë, sistemin
juridik dhe udhëzimet tjera.
Ata duhet të kërkojnë pëlqim në bazë të informacionit nga
viktima, me atë që sigurojnë informacione për kontrollin dhe ilaçet
e dhëna, duke përfshirë edhe efektet e padëshiruara (Qendra
virtuale burimore e UN Women). Punëtorët shëndetësorë duhet të
përmbahen nga zbulimi i emrit të pacientit apo të informacionit
tjetër personal për të para anëtarëve të familjes, para dhënësve
tjerë të shërbimeve, trupave qeveritarë apo hulumtuesve, përveç
nëse ajo nuk jep pëlqim në bazë të informacionit. Përjashtime
duhet të bëhen kur bëhet fjalë për jetën dhe shëndetin e grave
dhe fëmijëve (për shembull, tentativë për vetëvrasje, rreziku
akut nga partneri i dhunshëm, apo kur gratë kryejnë dhunë ngaj

fëmijëve të tyre) (WAVE 2006). Përjashtim tjetër është paraqitja e
detyrueshme, në të cilin rast dhënësit e shërbimeve shëndetësore
duhet të informojnë viktimat për detyrimin e tyre për të paraqitur
dhunën (WHO 2013, shihni kapitullin 2.5.2).
Përfundimisht, punëtorët shëndetësorë duhet të nxisin
pjesëmarrjen e grave viktima në zhvillimin dhe vlerësimin e
shërbimeve. Gratë viktima të dhunës duhet të ftohen rregullisht
të marrin pjesë në vlerësimin e shërbimeve dhe të kenë të drejtë
të parashtrojnë ankesa deri te trupi i pavarur (për shembull avokati
i popullit), nëse nuk janë të kënaqur me cilësinë e shërbimit (WAVE
2011).

•

Vendos të drejtat e njeriut të individëve (“bartës të të drejtave”),
si dhe detyrimet e duhura të shtetit dhe organizatave
joqeveritare si dhënës të shërbimeve, duke përfshirë edhe
dhënësit e shërbimeve shëndetësore („bartës të detyrimeve“)
për respektimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e këtyre të
drejtave.

•

E thekson rëndësinë e krijimit të mekanizmave për përgjegjësi
në të gjihë nivelet për bartësit e detyrimeve dhe garanton
se përdoruesit e shërbimeve nuk janë përdorues pasivë, por
pjesëmarrës aktiv në zhvillimin e tyre.

•

Është përfshirë në themelin e spektrit të tërë të të drejtave
qytetare, politike, ekonomike, kulturore dhe sociale, dhe
siguron një këndvështrim të tërësishëm përmes të cilit
zgjidhen e sfidat e zhvillimit (UNFPA 2010b).

QASJA E BAZUAR NË TË DREJTAT E NJERIUT
Qasja ndaj DHBGJ e bazuar në parimet e të drejtave të njeriut
(QBDNJ) ka për qëllim që të kompenzojë shkeljet e të drejtave të
njeriut, të cilat njëkohësisht janë arsyet rrënjësore për dhunën
dhe pasojat nga dhuna. QBDNJ ka për qëllim që të përforcojë
kapacitetet e bartësve të të drejtave (pacientët që kanë përjetuar
DHBGJ) që të mund t’i kuptojnë dhe se kanë të drejtë të gëzojnë
të drejtat e tyre të njeriut, e në të njëjtën kohë të ndërtojë
kapacitetet e bartësve të detyrimeve (duke përfshirë krijuesit e
politikave, udhëheqësinë e spitaleve, punëtorët shëndetësore) që
të përmbushin detyrimet e tyre që të inkurajojnë, nxisin, dhe t’u
ndihmojnë bartësve të të drejtave (UNFPA 2010b, Qendra virtuale
burimore e UN Women, OHCHR/WHO pa datë).

VLERA E SHTUAR ME ZBATIMIN E QASJES TË BAZUAR NË
TË DREJTAT E NJERIUT
•

QBDNJ shton legjitimitetin e intervenimit sepse e njëjta
bazohet në parimet dhe standardet universale për të drejtat
e njeriut, siç është përkufizuar në konventat dhe deklaratat
ndërkombëtare (shihni kapitullin 2.1.1) dhe lëviz nga
fushëveprimi i përzgjedhur i qëllimit të mirë (humanitar) deri
në fushëveprimin e detyruar të së drejtës.

IMPLIKIMET NGA QASJA E BAZUAR NË TË DREJTAT E
NJERIUT
QBDNJ për përforcimin e përgjigjes të sistemit shëndetësorë të
DHBGJ kërkon:
•

Të gjithë politikat, protokollet, programet dhe intervenimet e
fundit të jenë në pajtim me standardet për të drejtat e njeriut;
dhe

•

Shërbimet shëndetësore janë fokusuar në përforcimin e
grave që janë viktima dhe ofrohen përmes përgjigjes shumë
sektoriale dhe gjithëpërfshirëse e cila njëkohësisht përfshin
organizatat qeveritare dhe joqeveritare.

•

Më tutje, kjo do të thotë se ata që zhvillojnë dhe sigurojnë
shërbimet shëndetësore:

•

Vlerësojnë kapacitetet e grave viktima për qasje në shërbimet
shëndetësore, e identifikojnë çdo pengesë të drejtëpërdrejtë,
themelore dhe strukturore, për shembull, përmes përmirësimit
të legjislacionit dhe realizimit të fushatave për informimin e
viktimave për shërbimet e disponueshme, që të sigurohen se
shërbimet janë të disponueshme për to;
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•

Bëjnë vlerësim të kapaciteteve të dhënësve të shërbimeve shëndetësore që të përmbushin detyrimet e tyre kundrejt (vis-à-vis)
viktimave në pajtim me ligjet kombëtare dhe ndërkombëare, identifikojnë të gjithë pengesat dhe dizajnojnë dhe implementojnë
strategji për tejkalimin e tyre, për shembull, përmez zhvillimit të politikave dhe protokolleve, trajnimit të personelit apo mbikyrjes;

•

Kryejnë monitorimin dhe vlerësimin e proceseve dhe rezultateve nga intervenimet e sistemit shëndetësore ndaj DHBGJ, në pajtim
me standardet dhe parimet e të drejtave të njeriut; dhe

•

Sigurojnë përgjegjësi nacionale të bartësve të detyrimeve për mosrespektimin e standardeve nacionale dhe ndërkombëtare apo
ligjeve (Qendra virtuale për njohuri e UN Women, UNFPA 2010b).

QBDNJ është e lidhur ngushtë me parimet për ndjeshmëri (sensitivitet) gjinor, shumëllojshmëri dhe mosdiskriminim, pjesëmarrje dhe
përfshirje, si dhe përforcim.

INTEGRIMI I PËRGJIGJES NDAJ DHBGJ NË SHËRBIMET EKZISTUESE SHËNDETËSORE
Është pranuar gjërësisht se ndihma mjekësore për viktimat e DHBGJ duhet të integrohet në shërbimet ekzistuese, në vend se të ofrohet
si një shërbim i pavarur. Arsyeja qëndron në faktin se shërbimet e pavarura shëndetësore për viktimat e DHBGJ janë me qëndrueshmëri
të vështirë dhe nuk mund të kenë efekte të dëmshme potenciale. Për shembull, shërbimi për shëndetin mendor me numër të
pamjaftueshëm të personelit të kualifikuar do të ekspozohet në rrezik nga dobësimi i mëtutjeshëm i kapaciteteve nëse duhet të sigurojë
shërbime veçanërisht për viktimat e dhunës, në vend se të sigurohet se të gjithë pacientët (duke përfshirë edhe viktimat nga DHBGJ) e
marrin kujdesin më të mirë të mundshëm (OBSH 2013).
Gjithashtu, rekomandohet integrimi i ndihmës medicinale për viktimat e DHBGJ në shërbimet ekzistuese, sepse e lehtëson qasjen deri te
spektri i gjërë i shërbimeve për kujdes dhe mbështetje të ofruara në një ent. (Burimi: OBSH, Rekomandimet 34 dhe 36)
Kur shqyrtohet modeli i integrimit të DHBGJ në shërbimet ekzistuese shëndetësore, është me rëndësi të kihet parasysh se nuk ekziston
model me “një madhësi që përgjigjet për të gjithë”: modeli i cili do të funksionojë në një mjedis mund të dalë si joefikas në rethana
të tjera. Prandaj, krijuesit e politikës duhet të marrin parasysh specifikat në kontekstin e dhënë në të cilin funksionon një intervenim
dhe të shqyrtojnë modelet e ndryshme, me të gjithë përparësitë dhe mangësitë e tyre. Për këtë qëllim, ata duhet të nxisin vlerësim
të intevenimeve në sistemin shëndetësorë ndaj DHBGJ që të mund të identifikohet ajo që funksionon më së mirë dhe që është me
efektive në mjedisin e dhënë (OBSH 2013).

42

Doracak

III. IDENTIFIKIMI I DHUNËS TË BAZUAR
NË GJINI (DHBGJ)
QËLLIMET E MODULIT
Të njohin gjendjet klinike dhe sjelljen e pacientit që mund të tregojnë në ekspozimin e tij ndaj DHBGJ.
Të kuptojnë kushtet minimale për hetim reth DHBGJ, veçanërisht nëse është e sigurtë që të pyesin.
Të sigurojnë këshilla për komunikim me viktimat e mëparshme dhe formulimin e pyetjeve reth DHBGJ
me theks edhe për personat me aftësi të kufizuara.

HYRJE
Punëtorët shëndetësorë janë shpesh kontakti i parët për gratë që kanë përjetuar dhunë. Për gratë që janë viktimat të mëparshme të
dhunës nga partneri intim të cilat përballen me izolim dhe kontroll nga ana e partnerit të dhunshëm, punëtorët shëndetësorë ndoshta
janë edhe mundësia e fundit për kontakt, sidomos në situatë kur nuk duan të paraqesin dhunën. Për këtë shkak, punëtorët shëndetësorë,
sidomos mjekët e zgjedhur kanë pozitë strategjike në sistemin shëndetësorë për të identifikuar gratë të cilat kanë përjetuar dhe/ose
janë ekspozuar në rrezik nga dhuna e mëtutjeshme, t’u sigurojnë kujdes mjekësorë dhe t’i udhëzojnë deri te shërbimet tjera. Duke patur
parasysh se 1 nga 4 gra janë viktima të DHBGJ, duhet të jemi të vetëdijshëm se çdo ditë në ordinancën tonë hyjnë disa viktima.
Viktimat e DHBGJ më shpesh shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore, por më shpesh ata nuk zbulojnë me vetë iniciativë se kanë përjetuar
dhunë. Punëtorët shëndetësorë kanë besimin e pacientëve të tyre, që i bën të privilegjuar pacientët të cilët janë viktima të dhunës të
bazuar në gjini që t’u besojnë dhe ta zbulojnë keqpërdorimin. Nëse përdoruesit shëndetësorë në mënyrë profesionale dhe mbështetëse
i pyesin gratë të cilat manifestojnë simptoma që tregojnë në DHBGJ, mund të rriten shansat për zbulimin e dhunës (Feder et al 2011).
Vetëm kështu, viktimat e DHBGJ mund të trajtojnë ndjenjat e izolimit, fajit dhe turpit që përjetojnë. Por, në ndërkohë duhet të shmanget
mundësia për viktimizimin dytësorë, respektivisht t’i shkaktohet dëm pacientes dhe edhe më shumë të rritet vuajtja e saj, për shembulll,
përmes komunikimit apo sjelljes jo të duhur.
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HETIMI I DYSHIMIT PËR DHBGJ
Punëtorët shëndetësorë duhet të mendojnë për vendosjen e
pyetjes për DHBGJ kur janë të pranishme simptoma të caktuar dhe
lloje të caktuara të sjelljes. Në rast të dyshimit, duhet të realizohet
hetimi klinik. Është me rëndësi që të kihet parasysh se asnjë nga
shenjat e përmendura më sipër nuk dërgon automatikisht në
atë se pacienti ka përjetuar DHBGJ. Megjithatë, ata duhet të
nxisin dyshimin që do të përshpejtojë punëtorët shëndetësorë
që të përpiqen të shohin gruan të vetme dhe ta pyesin nëse ka
përjetuar dhunë. Madje edhe nëse ajo zgjedh që të mos zbulojë
këtë moment, do ta dijë që dhënësi i mbrojtjes shëndetësore është
i vetëdijshëm për problemin dhe ndoshta më vonë do të vendosë
që të flas me të. Nëse pacientja nuk e zbulon dhunën, nuk duhet
të bëhet presion mbi të, sepse kështu mund ta largojmë dhe ta
mbyllim mundësinë që të ketë besim. Të japim mundësinë që të
vijë sërish, por të jetë e sigurtë se jemi të trajnuar për trajtimin e
DHBGJ dhe se mund t’i ofrojmë zgjidhje.
Prandaj, nuk bëhet hetim rutinor për DHBGJ te secila grua e cila do
të hyjë në ordinancën tonë. Edhe OBSH nuk jep rekomandime për
skanimin rutinor, përveç nëse situata të caktuara siç janë:
•

•

•

Gratë manifestojnë simptoma të çrregullimt të shëndetit
mendor (depresion, ankth, ÇSPT, vetëlëndim/tentativa për
vetëvrasje) si rezultat i dhunës të mundsme nga partneri intim.
Testimi i HIV dhe këshillim – sepse dhuna nga partneri intim
mund të ndikojë mbi zbulimin e HIV statusit, apo të rrezikojë
sigurinë e grave të cilat zbulojnë, si dhe aftësinë e tyre për
realizimin e strategjive për zvogëlimin e rrezikut.
Kujdesi antenatal – për shkak të rrezikueshmërisë të dyfishtë
në shtatzani, dhe gjithashtu, duke marrë parasysh mundësinë
për ndjekjen e kujdesit antenatal (OBSH 2013).

SHENJAT DHE SJELLJET TË CILAT MOTIVOJNË
DYSHIMIN PËR DHUNË
Shenja të DHBGJ që duhet të ngrejnë dyshimin për dhunën e
mundshme31:
•

Simptomat e depresionit, ankthit, ÇSPT, çregullim të gjumit;

•

Vetëvrasje apo vetëlëndim;

•

Keqpërdorimi i alkoholit dhe substancave tjera;

•

Simptoma të pasqaruara kronike gastrointestinale;

•

Simptoma të pasqyruara gastrourinare, duke përfshirë edhe
infektimet e shpeshta në fshikëzën e urinës apo veshkët etj;

•

Gjakderdhje e përsëritur vaginale dhe infeksione seksualisht
të transmetueshme (ISP);

•

Simptoma të pasqyruara riprodhuese, duke përfshirë
dhimbjen pelvike, çregullimi seksual;

•

Rezultate të padëshiruara riprodhuese, duke përfshirë
shtatëzaninë e disahershme të pa planifikuar dhe/ose
ndërprerje, mbrojtje e shtyrë nga shtatëzania, rezultate të
padëshiruara të lindjes;

•

Dhimbje kronike (e pasqarueshme – dmth që nuk mund të
sqarohet me kontroll normal);

•

Lëndime serioze, sidomos nëse përsëriten dhe janë me
sqarime të paqarta apo jo bindëse;

•

Probleme me sistemin qëndror nervor – kokëdhimbje,
probleme kognitive, humbje të dëgjimit;

•

Konsultime të përsëritura mjekësore pa dijagnozë të qartë.

Black, Michelle C. (2011), Dhuna nga partneri intim dhe pasojat në shëndet: implikimet për punëtorët klinik, Revista amerikane për mjeksi të stilit jetësorë,
5: 428–439. (Black, 2011)
31
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SHEMBUJT E SJELLJES QË MUND TË TREGOJNË NË
DHUNË NGA PARTNERI INTIM:

•

A e flet gruaja gjuhën lokale?
–

A ka të pranishëm një përkthyes profesional?

–

A ndjehet gruaja rehat nëse përdoret ai përkthyes?

•

Caktim i shpeshtë i kontrollave për simptoma të paqarta;

•

Më shumë lëndime në faza të ndryshme të shërimit;

•

Lëndime që nuk janë konsistente me sqarimin e arsyes;

•

Gruaja përpiqet që të fshehë lëndimet apo të zvogëlojë
seriozitetin e tyre;

•

Partneri gjithmonë merr pjesë pa nevojë;

•

Partner apo bashkëshort që sulmon gjatë konsulltimeve;

•

Partneri është agresiv apo dominant, flet në vend të gruas apo
refuzon që të largohet nga dhoma;

•

Gruaja është e nënshtruar apo frikësohet të flasë para partnerit
të saj;

•

Mospërmbushja e trajtimit;

DUHET:

•

Mungesë e shpeshtë në kontrolla;

•

•

Te pacientët paraqitet frikë, janë shumë të shqetësuar apo
janë në depresion;

Të ndërmerrni iniciativën dhe të bëni pyetje për dhunën – mos
prisni që gruaja ta përmend. Kjo tregon se keni përgjegjësi
personale për gjendjen e saj, dhe ndihmon që të ndërtohet
besimi.

•

Vizita të shpeshta apo aspak vizita për kujdesin antenatal;

•

•

Lëshimi i parakohshëm me vetëiniciativë i spitalit.

Sqaroni se informacionet do të mbesin të besueshme dhe se
do ta informoni për secilin kufizim të besueshmërisë.

•

Përdorni kontaktin vizuel dhe fokusoni të gjithë vëmendjen
tuaj te ajo. Shmangni punët administrative në të njëjtën kohë.

•

Të jeni të vetëdijshëm për gjuhën tuaj të trupit, si qëndroni
dhe mbani duart dhe kokën, natyra e e shprehjes tuaj dhe toni
i zërit – e gjithë kjo dërgon një porosi të qartë deri te gruaja
për atë se si e shihni situatën.

•

Tregoni qëndrim jo paragjykues dhe mbështetës dhe vërtetoni
atë që po thotë ajo.

•

Përdorni zë më të ndjeshëm për ta qetësuar viktimën e
mëparshme.

A ËSHTË E SIGURTË TË PYETET PËR DHBGJ
Bërja e pytjes ndaj gruas nëse ka përjetuar DHBGJ është një detyrë
e vështirë. Hulumtimet tregojnë se shumica e grave, edhepse vetë
nuk do të fillojnë të flasin për dhunën, reagojnë pozitivisht kur do
të pyeten32. Që të fillohet me pyetje për DHBGJ, duhet të vlerësohet
nëse janë përmbushur këto kushte:
•

A ndodhet në një hapësirë të qetë dhe të besueshme?

•

A është gruaja vetë?

Nëse në ndonjë prej këtyre pyetjeve jeni përgjigjur negativisht,
nuk është hapësira e sigurtë që të filloni me pyetje. Krijoni kushtet
dhe caktoni vizitën e ardhshme të pacientes.
Gjatë fillimit të bisedës me viktimën potenciale kini parasysh
se gratë nuk fillojnë të flasin për dhunën por shumica prej tyre
reagojnë pozitivisht kur do të pyeten. Gjatë bërjes të pyetjeve
përdorni terminologjinë që është e duhur respektivisht përkatëse
për moshën, arsimin, karakteristikat kulturore.

PYETJET KRYESORE QË DUHET DHE NUK DUHET TË
BËHEN PËR DHBGJ 33,34

Perttu/Kaselitz 2006
Perttu/Kaselitz et al 2006
34
OBSH 2013
32
33
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•

Dëgjoni me vëmendje përvojën e saj dhe binduni se ndjenjat
e saja janë të arsyeshme.

•

Tregoni se besoni në tregimin e saj.

•

Kini durim me gratë dhe vajzat që janë viktimat të mëparshme
të DHBGJ, duke patur parasysh se ata ndodhen në gjendje të
krizës dhe mund të kenë ndjenja kontradiktore.

•

Theksoni se dhuna nuk është faji i saj dhe se kryerësi është
përgjegjës për sjelljen e tij.

•

Përdorni deklarata të mbështetjes, siç janë “më vjen keq që
ju ka ndodhur ajo”, “ju me të vërtetë keni kaluar në momente
shumë të vështira”, që mund të inkurajojë gruan që të zbulojë
më shumë informacione.

•

Theksoni se ka opsione dhe resurse në dispozicion. Përpiquni
të gjeni shërbime të duhura bashkë me të. Lereni “derën” të
hapur për të, që të vijë sërish te ju.

NUK DUHET:
•

Mos pyesni për dhunën në prani të partnerit, anëtarit të
familjes apo mikut. Mbani mend se siguria e pacientit është
më e rëndësishmja.

•

Shmangni dëgjimin pasiv, sepse ajo do të mendojë se nuk i
besoni dhe se nuk ka të dretjë, dhe se kryerësi ka të drejtë.

•

Mos e fajësoni gruan. Shmangni pyetjet të llojit: “përse
qëndroni me të?”, “A debatuat para se të ndodhë dhuna?”,
“Çfarë bënit jashtë të vetme?”, “Si ishit veshur?” në vend të saj,
theksoni se DHBGJ nuk mund të tolerohet.

•

Shmangni gjuhën e trupit që tregon nervozë, mosbesim,
mospëlqim apo inat ndaj viktimës.

•

Mos e gjykoni sjelljen e viktimës në bazë të kulturës apo
religjionit.

•

Mos i bëni presion që të zbulojë dhunën. Nëse ajo nuk e
zbulon, tregoni se çfarë ju ka shtyrë të mendoni në dhunë.
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Dokumentoni dyshimet tuaja dhe dëshmitë në të cilat
bazohen. Shtroni këtë pyetje në takimin e ardhshëm.
Ndërmerrni aktivitetet e duhura në ordinancën tuaj që të jenë
lehtësisht të njohura për pacientet e viktimës nga DHBGJ. Mund të
vendosni fletushka në hapësirën e pritjes dhe në toaletet e grave,
të siguroni fotografi (posterë) dhe materiale të shkruara promotive
nga institucionet përkatëse të parapara për pacientët tuaj. Në këtë
mënyrë do ua bëni me dije se jeni të trajnuar për punën me viktima
të DHBGJ dhe se mund të drejtohen te ju për konsultim.
Që të lehtësoni punën, duhet të keni protokoll, formularë të
nevojshëm, listë të institucioneve për kontakt në rethinën tuaj të
cilat do të jenë lehtësisht të disponueshme.

AFTËSITË KOMUNIKUESE – BËRJA E PYETJEVE
Filloni me pyetje më të përgjithshme të llojit:
•

“E dijmë se shumë gra kanë përjetuar ngacmim dhe dhunë në
shtëpi dhe se ajo dëmton shëndetin e tyre. Pyes veten nëse ju
ndonjëherë keni patur përvojë të dhunës në shtëpi?”

•

“Nga përvoja ime, e di se keqpërdorimi dhe dhuna në shtëpi
është problem për shumë gra. A është ky problem për ju në
çfarëdo mënyre?”

•

“E kemi të njohur se dhuna ndaj grave është një problem
shumë i shpeshtë. Reth 30% e grave në këtë vend janë të
keqpëdorura nga ana e partnerëtve të tyre. A ju ka ndodhur
kjo ndonjëherë edhe ju?“

•

“Disa gra mendojnë se meritojnë keqpërdorimin sepse nuk i
përmbushin pritshmëritë e partnerëve të tyre. Por pavarësisht
kësaj, askush nuk meriton që të rrihet. A keni qënë ndonjëherë
të goditura apo të rrezikuara, për diçka që keni bërë apo nuk
keni bërë?”

•

“Shumica e grave të cilat i shoh si paciente përballen me lidhje
të dhunshme. Disa prej tyre frikësohen shumë apo ndjehen jo
rehat që ta pranojnë këtë. A keni përjetuar ndonjëherë dhunë
nga partneri?”

profesionale, persona për kujdes personal, person për
mbështetje të shërbimit për aftësi të kufizuara, personel i
specializuar për mbështetje të shërbimeve për të shurdhër/
verbër, interpretues?)

Pastaj vazhdoni me pyetje më të drejtëpërdrejta specifike:
•

“A ju ka goditur ndonjëherë, apo a ju ka lënduar fizikisht
partneri juaj i tashëm apo i mëparshëm, ju apo ndonjë të afërt
tuaj?”

•

“Jam i shqetësuar se simptomat tuaja ndoshta janë shkaktuar
nga ana e dikujt që ju ka goditur. A ju lëndon dikush?”

•

“Sipas përvojës tonë, gratë marrin lëndime të tilla kur janë të
sulmuara. A ju ka sulmuar dikush?”

•

“A ju ka goditur dikush? Kush ishte ai? A ishte partneri/
bashkëshorti juaj?”

•

“A ju ka detyruar ndonjëherë partneri juaj që të keni
marrëdhënie seksuale kur ju nuk keni dashur? A ka refuzuar
ndonjëherë që të praktikojë marrëdhënie seksuale të sigurtë?”

•

“A ju përçmon – poshtëron shpesh partneri juaj, ofendon apo
akuzon?”

•

“A është munduar ndonjëherë që partneri juaj të kufizojë
lirinë tuaj apo ju pengon që të kryeni punët të cilat janë të
rëndësishme për ju (si të shkuarit në shkollë, në punë, të shihni
miqtë apo familjen tuaj?”

Në rast se keni konsultim me person me aftësi të kufizuara dhe
dyshim për DHBGJ, respektoni këtë komunikim:

DISA REKOMANDIME PËR KOMUNIKIM ME PERSONA
ME AFTËSI TË NDRYSHME TË KUFIZUARA
Komunikimi me personat me aftësi të kufizuara
•

Mos supozoni se, për shkak të aftësive të kufizuara fizike,
personi ka edhe aftësi të kufizuara intelektuale.

•

Uleni në nivel të syve me pranuesin e shërbimit kur është e
mundur.

•

Mos zhvendosni patericën, shkopinjtë, karrocat invalidore
dhe ndihmëset tjera pa leje të personit.

•

Mos e prekni karrocën invalidore pa lejen e personit që e
përdor.

•

Pyesni personin me aftësi të kufizuara për atë që është më e
përshtatshme për të kaluar në hapësirën për kontroll.

Komunikimi me personat me aftësi të kufizuara senzorike –
dëgjim i dëmtuar
•

Të jeni të sigurtë se e keni vëmendjen e personit me aftësi të
kufizuara.

•

A ka ndonjë gjë që duhet ta dijë [për ju] që të mund t’u
sigurojë shërbimet më të mira?

•

•

A e kontrollon dikush komunikimin tuaj me të tjerët apo e
ndryshon atë që përpiqeni ta thoni?

Nëse nuk ju sheh, prekni me vëmendje në shpatulla për të
tërhequr vëmendjen e tij.

•

Përrkufizoni metodën e komunikimit që nga vetë fillimi.

•

A e ka marrë dikush pajisjen tuaj ndihmëse (për shembull,
shkopin tuaj, ndihmësen për të ecur, karrocën invalidore,
respiratorin)?

•

Nëse ka nevojë, angazhoni një njohës të gjuhës të shenjave.

•

Mos bërtisni, mos i nxirrni fjalët me zë të lartë.

•

Shihni drejtëpërdrejtë te pranuesi i shërbimeve dhe mos e
mbuloni gojën.

•

Përdorni një fjalim të ngadalshëm dhe që është i qartë (nëse
pranuesi përdor metodë për leximin e fjalëve nga buzët).

•

A ka dikush kontroll ligjor mbi paratë tuaja apo vendimet
tuaja?

•

A ju pengon diskush që të përdorni resurse dhe mbështetje
që ju takon? (për shembull, resurse që janë shërbime
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KOMUNIKIMI ME PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
NË SHIKIM
•

Mos e prekni fytyrën para se të prezantoheni.

•

Mos supozoni se pranuesi i shërbimeve nuk mund të shoh
aspak.

•

Flisni me zërin tuaj normal.

•

Nëse ka një qen shoqërues, lejoni që ta shoqërojë gjithandej.

•

Mos ia largoni shkopin përdoruresit të shërbimeve.

•

Para se të largohet nga dhoma, përshëndetuni me të.

•

Të keni informacioni të shkruara me shkronja të mëdha, ngjyra
të fuqishme apo alfabetin braj.

•

Përdorni ndihmëset vizuale apo teknike për ata që do i
kërkojnë.

KOMUNIKIMI ME PERSONA ME
PROBLEME NË TË SHPREHUR
•

Mos supozoni se personi ka
vështirësi në mësimin e apo të
kuptuarit vetëm sepse fjalimi i tij
është i ngadalshëm apo vështirë
kuptohet.

•

Kërkoni nga personi që të përsërisë
diçka që ju nuk e kuptoni.

•

Bëni pyetje të cilat personi mund të
përgjigjet me “po” apo “jo”.

•

Jepni përdoruesit të shërbimeve
kohë të mjaftueshme për të sqaruar
këtë problem.

•

Bëheni të durueshëm.
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Përdorni fjalë të thjeshta dhe fjali të shkurta.

•

Përsëritni rekomandimet dhe informacionet e nevojshme
duke përdorur teknike të ndryshme edukuese.

•

Ofroni personit informacione të thjeshta në formë të
fletushkave apo porosive për hapat e mëtejshme për trajtimin
pasiqë të khehet në shtëpinë e tij.

•

Të jeni të durueshëm.

•

Mos e trajtoni personin si fëmijë.

•

Siguroni mundësinë për përsëritje të komunikimit (numër
telefonik të ordinances, mjekut) nëse personi me aftësi të
kufizuara ka pyetje shtesë.

KOMUNIKIMI ME PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
PSIKO-SOCIALE
•

Ndërmerrni hapa për të krijuar
besim reciprok me pranuesin e
shërbimeve.

•

Përmirëson komunikimin ndërmjet
dhënësve të shërbimeve për
DHBGJ dhe SHSR dhe dhënësit
e shërbimeve për shëndetin
mendor.

•

Ofroni bashkëpunim me grupin
për mbështetje.

•

Ju dhe personeli i juaj duhet të
trajtoni këto persona me respekt,
duke respektuar përparësitë e tyre.

•

Nëse personi nuk mund të marrë
vendim për vete, siguroni personin
e duhur me çrast do të sigurohet
se dëshirat e personit me aftësi të

Porositë kryesore
Hetimi i kujdesshëm për DHBGJ
mund të rrisë mundësitëpër zbulimin,
të ndërpritet rrethi i izolimit, faji dhe
turpi të cilin e përjetojnë viktimat e
mëparshme të DHBGJ, dhe të dërgojë
porosi se ka ndihmë tënë dispozicion.
Nëse nuk ngrihet hetim apo nëse
pyetet në mënyrë të papërshtatshme,
mund të krijojë dëm më të madh.
Para se të fillojnë të pyesin për DHBGJ,
punëtorët shëndetësore duhet të
sigurojnë nëse është e sigurtë që të
pyesin.

KOMUNIKIM ME PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
INTELEKTUALE
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•

kufizuara janë realizuar.

HYRJE

IV. KONTROLLI DHE
KUJDESI MJEKËSORË
QËLLIMET E MODULIT
Të sigurohet kontroll i shkurtër i hapave të ndryshme të përfshira në:
•

Dhënien e ndihmës të drejtëpërdrejtë pacientëve të cilët besohen për DHBGJ;

•

Marrjen e anamnezave dhe kryerjen e kontrollit mjekësor;

•

Trajtimin dhe kontrollimin e gjendjes shëndetësore të pacientit, me fokus te pacientët që kanë
përjetuar dhunën seksuale dhe/ose vuajnë nga çregullimet e mëparshme mendore dhe çregullimet
mendore nga DHBGJ;

•

Kontrollin mjekësor dhe kujdesin për personat me aftësi të kufizuara.

Pas zbulimit të DHBGJ, punëtorët shëndetësorë duhet të kryejnë
kontrollin mjekësor dhe të sigurojnë kujdes mjekësor. Gjatë të
gjithë procesit të kontrollit mjekësorë dhe kujdesit, punëtorët
shëndetësorë duhet të kenë parasysh se viktimat e dhunës
seksuale shpesh janë shumë emotiv pas sulmit, dhe se mirësjellja e
dhënësve të shërbimeve e mbështet procesin e shërimit emocional
nga sulmi seksual. Kur gruaja e zbulon dhunën, dhënësit e
shërbimeve shëndetësore duhet menjëherë të ofrojnë mbështetje

të drejtëpërdrejtë të radhës të parë. Nëse ata nuk janë në gjendje,
atëherë duhet të ofrojnë person nga sistemi shëndetësorë i cili
është trajnuar që të jap këtë llojë të mbështetjes.
Rekomandimet për mbështetje të drejtëpërdrejtë të
viktimave të DHBGJ:

•

Të mos gjykojmë dhe të sigurojmë mbështetje, si dhe të dëgjojmë çfarë thotë gruaja.

•

Të sigurojmë kujdes praktik dhe mbështetje të duhur për nevojat e saj, por të mos imponohemi.

•

Të pyesim sa gjatë ka zgjatur dhuna, të dëgjojmë me kujdes, por jo edhe të kryejmë presion që të flasë.

•

T’i ndihmojmë që të marrë informacione dhe resurse.

•

T’i ndihmojmë që të mbrojë më mirë veten e saj dhe fëmijët e saj.

•

Të sigurojmë apo angazhojmë mbështetje shoqërore.

•

Të sigurohemi se konsulltimi është privat dhe të informojmë gratë për kufijtë e besueshmërisë.
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ANAMNEZA DHE KONTROLLI
Para se të kalojë në marrjen e anamnezës dhe kontrollit, punëtori
shëndetësorë duhet të marrë pëlqim të bazuar në informacion
nga pacientja. Në ndërkohë nevojitet që t’i sqarohen të gjithë
aspektet e konsulltimit, që të mundet ajo të marë një vendim
të bazuar në informacion në lidhje me shëndetin e saj. Duhet t’i
theksohet se të gjithë informacionet të cilat do të shënohen do
të jenë të besueshme dhe të ruajtura në dosjen mjekësore deri
te e cila nuk ka qasje askush tjetër, dhe se ruhen në mënyrë të
besueshme në ordinancë. Në rast të marrjes të pëlqimit në bazë
të informacionit nga personi me aftësi të kufizuara, sidomos te
personat me vështirësi komunikimi, duhet të ndahet më shumë
kohë që të jepen informacione më të kuptueshme përkatëse në
mënyrën dhe gjuhën e cila do të jetë e qartë dhe e kuptueshme
nga ana e personit.35
Nuk rekomandohet paraqitje e detyrueshme në polici të dhunës
të kryer nga partneri intim, megjithatë dhënësit e shërbimeve
shëndetësore duhet të ofrojnë që të paraqesin incidentin në
organet përkatëse (duke e përfshirë edhe policinë), nëse gruaja
e do një gjë të tillë dhe është e vetëdijshme për të drejtat e saj.
Përjashtim nga kjo ka nëse bëhet fjalë për ngacmimin e fëmijës
dhe incidente që rrezikojnë jetën të cilat duhet të paraqiten
deri te organet kompetente nga ana e punëtorit shëndetësorë.
Por njëkohësisht duhet t’i tregohen kufijtë e besueshmërisë të
informacioneve. Nëse bëhet fjalë për një proces gjyqësorë, ata
do të duhet të dorëzohen në pajtim me dispozitat ligjore. Pa
një pëlqim të nënshkruar nga ana e pacientit/es, mos qaseni në
kontroll mjekësorë.
Gjatë marrjes të anamnezës nevojitet që të merren të gjithë
informacionet në lidhje me ngjarjen, si përshkrimi i detajuar i
sulmit, kohëzgjatja e tij, nëse është përdorur armë apo jo, si dhe
data dhe koha e sulmit36. Në rastet e dhunës seksuale duhet të
shtohen edhe këto informacione: koha e kaluar nga sulmi dhe lloji
i sulmit, rreziku nga shtatëzania, rreziku nga HIV dhe sëmundjet

tjera seksualisht të transmetueshme dhe vlerësimi i statusit të
shëndetit mendorë të viktimës.
Kur kërkojmë pëlqim të bazuar në informacion te personat me
aftësi të kufizuara, punëtori shëndetësorë duhet të posedojë aftësi
të veçanta të komunikimit. Shpesh nevojitet më shumë kohë për
konsultim, viktimës duhet t’i jepen të gjithë informacionet – të
cilat duhet të jenë të qarta dhe të shkurtra – në mënyrë që të
mund t’i kuptojë dhe të marrë vendim të bazuar në informacion.
Gjatë kësaj, punëtori shëndetësor duhet të respektojë të drejtat
themelore të njeriut dhe të veprojë në mënyrë jodiskriminuese
ndaj personit me aftësi të kufizuara.

KËSHILLAT GJATË KONSULTIMIT ME PACIENTIN/EN:
•

Pyesni gruan të sqarojë me fjalët e saj se çfarë ka ndodhur.

•

Mos e ndërpritni derisa flet.

•

Të jeni të bazuar, disa pacientë/e munden që të shmangin
qëllimisht detajet e caktuara të cilat kanë turp që t’i thonë
(psh.:kontakti oral seksual, penetrimi anal).

•

Shfrytëzoni pyetje të hapura dhe shmangni pyetjet të cilat
fillojnë me “pse”, sepse pyetjet e tilla e bëjnë gruan të ndjehet
fajtore.

•

Mos gjykoni me pyetjet (përdorni një ton të qetë të zërit,
mbani kontaktin me sytë dhe shmangni atë që fytyra juaj të
duket e shokuar).

Pasi të merret anamneza, punëtorët shëndetësore duhet të kryejnë
kontrollin e plotë fizik (nga koka deri te thembra, kurse për dhunën
seksuale duke përfshirë edhe gjenitalet e pacientit) (OBSH 2013,
Rekomandim 11), në pajtim me këto parime të përgjithshme37:
•

Spjegoni kontrollin mjekësor – çfarë përfshin, pse bëhet dhe
si të shmanget vetë kontrolli që të mos shëndrrohet në një
përvojë tjetër traumatike. Gjithashtu, jepni shansë pacientëve
të bëjnë pyetje.

UNFPA 2018: Young persons with disabilities: global study on ending gender based violence and realizing sexual and reproductive health and rights
BMFWJ 2010
37
Perttu/Kaselitz 2006, Warshaw/Ganley 1996, WHO 2003
35
36
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•

Pyesni pacienten nëse preferon grua mjeke (sidomos në rastet
e dhunës seksuale).

•

Dhënësit e shërbimeve shëndetësore duhet të ofrojnë
levonorgestrel (doza e rekomanduar: 1,5 mg).

•

Mos e lini pacientin/en vetë (për shembull, kur pret për kontroll).

•

•

Kërkoni nga pacienti/ja që të zhvishet dhe të veshë veshjen e
spitalit, me qëllim që të shihet nëse pacienti/ja ka lëndime të
fshehura.

Nëse levonogestrel nuk është në dispozicion, mund të ofrohet
terapia e kombinuar regjimi estrogen – progestogen, së
bashku me antiemetikë që të parandalohet e përziera, nëse
është e pranishme.

•

Kontrolloni lëndimet serioze dhe ato më të vogla.

•

Gjatë kohës të kontrollit mjekësor tregoni pacientit se
çfarë do të bëni në vijim dhe kërkoni leje për një gjë të tillë.
Gjithmonë thoni pacientit kur dhe ku do ta prekni, tregoni dhe
sqaroni instrumentet dhe materialet për marrjen e shembullit
(kampionit) që do i përdorni gjatë kontrollit.

•

Pacientët/et mund të refuzojnë kontroll të tërësishëm apo të
pjesërishëm.

•

Siguroni shërbime mjekësore dhe juridike (forenzike) në të
njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend nga personi i njëjtë, nëse
një gjë e tillë është e mundur.

•

Kontrolloni sidomos pjesët e mbuluara me veshjen dhe flokët.

•

Gjithashtu shënoni edhe simptomat emocionale dhe
psikologjike.

•

Pacientët me gjendje të rënda, të rrezikshme për jetën, duhet
të udhëzohen menjëherë në trajtim urgjent. Pacientët me
lëndime më pak serioze, për shembull, prerje, maviosje dhe
plagë sipërfaqësore, zakonisht mund të trajtohen në vend nga
ana e punëtorit shëndetësor hetues apo nga personeli tjetër
mjekësorë. Çdo lëndim duhet të pastrohet dhe të trajtohet
siç duhet. Këto ilaçe mund të përshkruhen: antibiotikë që të
pengohet infektimi i plagës; tetanus serum dhe/ose vaksinë si
dhe ilaçe për zbutjen e dhimbjes, ankthit apo pagjumësisë.

NË RAST TË RREZIKUT PËR TË MBETUR SHTATZËNË:
•

Kontraceptimi urgjent duhet të fillojë sa më shpejtë që është e
mundur pas sulmit. Ai është më efikas nëse jepet në afat prej 3
ditësh, por mund të jepet edhe pas 5 ditësh (120 orë).

Duhet të ofrohet aborti i sigurtë në pajtim me rregullativën ligjore,
nëse:
•

Gruaja paraqitet pas kalimit të kohës të nevojshme për
kontraceptim urgjent (5 ditë),

•

Nuk ka sukses kontraceptimi urgjent, apo

•

Gruaja është shtatzanë, si rezultat i dhunimit (WHO 2013,
Rekomandimi 14).

RREZIKU NGA INFEKTIMI ME HIV
•

Punëtorët shëndetësorë duhet të mendojnë të ofrojnë HIVprofilaktikë (HIV PEP) pas ekspozimit, për gratë që paraqiten në
afat prej 72 orësh pas sulmit seksual. Punëtorët shëndetësorë
dhe viktimat e mëparshme duhet të zbatojnë marrjen e
përbashkët të vendimeve me qëllim që të vërtetohet nëse
HIV PEP është i duhur (WHO 2013, Rekomandimi 15). Kur
diskutoni për rreziqet nga HIV, duhet të shqyrtoni këto faktorë:

•

Prevalenca e HIV në zonën gjeografike;

•

Kufizimet e PEP;

•

HIV-statusi dhe karakteristikat e kryerësit, nëse njihen;

•

Karakteristikat e sulmit, duke përfshirë edhe numrin e
kryerësve;

•

Efektet e padëshiruara të ilaçeve antivirusale të cilat përdoren
në PEP-regjimin; dhe

•

Mundësia për bartjen e HIV (OBSH 2013, Rekomandimi 15,
OBSH 2007 të theksuara në OBSH 2013).
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Nëse shfrytëzohet HIV-PEP, punëtorët shëndetësorë duhet:
•

Të fillojnë regjimin sa më shpejtë që mundet dhe në afat prej
72 orësh;

•

Të sigurojnë HIV-testimin dhe këshillimin gjatë konsulltimeve
të para;

•

Të sigurojnë ndjekjen e gjendjes të pacientëvë/e në intervalet
të rregullta; dhe

•

Të sigurojnë këshillimin për shoqërim (OBSH 2013,
Rekomandimi 16). E fundit është e rëndësishme duke patur
parasysh se shumë gra të cilat kanë përjetuar dhunën seksuale
nuk i kryesjnë me sukses 28 ditët e regjimit parandalues që të
jenë efektivë. Kjo është arsyeja që HIV PEP shkakton të përziera
dhe të vjella,, mund të shkaktojë mendime të sëmura për
dhunimin dhe mund të mbizotërohet nga problemet tjera
në jetën e viktimës të mëparshme.

Rekomandohet që viktimat e mëparshme të dhunës seksuale t’i
nënshtrohen HIV-testimit para se të marrin PEP, por kjo nuk duhet
të pengojë ofertën për PEP. Personat me HIV-infeksion nuk duhet
të përdorin PEP; në vend të saj, ata duhet të pranojnë kujdes dhe
terapi aniteretrovirusale (OBSH 2014, Rekomandimet 17, 18).

NË RAST TË RREZIKUT NGA SËMUNDJET SEKSUALISHT
TË TRANSMETUESHME:
•

Grave që kanë përjetuar sulmin seksual, punëtorët
shëndetësor duhet t’u ofrojnë profilaktikë pas ekspozimit, për
këto infeksione seksualisht të transmetueshme:

•

klamidija (Azithromycin 1 g një dozë orale);

•

gonoreja (Ceftriaxone 250 mg IM një dozë, bashkë me
Azithromycin 1g një doze orale);

•

trihomonas (Metronidazole 2 g një doze orale);

•

sifiliks, në varësi nga prevalenca (Benzathine penicillin G, 2.4
milion njësi i.m një doze tek personat alergjik në penicilin
doxiciklin);
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•

hepatit B – duhet të ofrohet vaksinë për hepatit B, pas
kontrollit paraprak të statusit të hepatit B. Nëse është imune,
nuk nevojitet vaksinimi shtesë (WHO 2013, Rekomandimi 20).

TRAJTIMI I PASOJAVE PËR SHËNDETIN PSIKOLOGJIK/
MENDOR
Atje ku ka mundësi për udhëzim të pacientëve: udhëzoni viktimat
e mëparshme me çregullime mendore që janë dijagnostifikuar më
herët apo çregullime mendore në lidhje me dhunën nga partneri
intim deri te mjekët specialistë për intervenime në shëndetin
psikologjik/mendor. Disa intervenime mund të kryhen edhe nga
mjekët amë, në pajtim me udhëzimet e Programit global për
veprim për shëndetin mendor të OBSH të cilat vlejnë për kujdesin
shëndetësor jo të specializuar. Atje ku mundësitë për udhëzim
të pacientëve janë të kufizuara apo nuk ekzistojnë, siguroni
mbështetje për ndihmën e parë psikologjike. Terapitë duhet të
realizohen nga mjekët/et e trajnuar/a me që kuptojnë dhunën
seksuale. Merrni parasysh gjendjet e mëparshme të shëndetit
mendor të pacientit/es. Merrni parasysh situatat e mëparshme me
strеs (keqpërdorimi seksual në fëmijëri, dhuna nga partneri intim,
stresi në lidhje me luftën).
Rekomandimet e mëposhtme të OBSH i referohen viktimave të
dhunës nga partneri intim (megjithatë ata, gjithashtu, mund të
përdoren si udhërrëfyes për trajtimin e rezultatetve shëndetësore
psikologjike/mendore nga dhuna nga partneri jo intim):
•

Viktimat e mëparshme të dhunës nga partneri intim me
çregullime të dijagnostifikuara më herët apo mendore në
lidhje me dhunën nga partneri intim (siç janë depresioni,
çregullimi nga përdorimi i alkoholit) duhet të marrin kujdes
për shëndetin mendor nga ana e punëtorit shëndetësorë
profesional me njohuri të mirë të DHBGJ. Për gratë që
janë shtatëzëna apo që janë japin gji, apo për përdorimin
e ilaçeve psikotrope kërkohet mendim profesional, dhe
duhet të sigurohet konsultimin me specialist (OBSH 2013,
Rekomandimi 5).

•

Gratë të cilat nuk vuajnë më nga dhuna nga partneri intim, por
vuajnë nga Çregullimi i stresit post traumatik (ÇSPT), duhet të
marrin terapinë bihevioriste të siguruar nga ana e punëtorit
profesional shëndetësorë me njohuri të mirë të DHBGJ (OBSH
2013, Rekomandimi 6).

•

Intervenimi nënë – fëmijë: për fëmijët e eskpozuar në
dhunë nga partneri intim duhet t’u ofrohet intervenime
psikoterapeute, duke përfshirë seancat me apo pa praninë e
nënës të tyre.

•

Për viktimat e mëparshme të dhunës seksuale, punëtorët
shëndetësorë duhet të respektojnë tre fazat kryesore pas
sulmit, gjatë përcaktimit të intervenimeve të duhura:

•

Gjatë kohës të ditëve të para pas sulmit
•

•
•

Siguroni informacion në formë të shkruar për strategjitë për
trajtimn e stresti serioz.
Deri në tre muaj pas stresit

•

Vazhdoni me mbështetjen e drejtëpëdrejtë;

•

Zbatoni “pritjen e kujdesshme” në periudhën nga 1 deri në
3 muaj pas sulmit;

•

Udhëzoni te specialisti.

•

Tre muaj pas stresit
•

Vlerësoni nëse ka problem me shëndetin mendor;

•

Nëse personi vuan nga stresi post traumatik, udhëzoni te
specialisti.

Vazhdoni të jepni mbështetje të drejtëpërdrejtë, por jo
edhe ekzaminime psikologjike;

Porositë kryesore
Pasi pacienti të besohet për DHBGJ, mjekët duhet:
1. Të sigurojnë mbështetje të drejtëpërdrejtë;
2. Të sigurojnë pëlqim në bazë të informacionit nga pacienti për të gjithë aspektet e konsulltimit;
3. Të marrin anamnezën e plotë;
4. Të kryejnë kontrollin e plotë mjekësorë;
5. Të mjekojnë lëndimet;
6. Për viktimat e mëparshme të dhunës seksuale: të ofrojnë kontraceptim urgjent dhe terapi profilaktike për
rrezikun nga ekspozimi në HIV dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme;
7. Për viktimat e mëparshme me çregullime mendore të dijagnostifikuara më herët apo çregullime mendore
në lidhje me DHBGJ: të sigurojnë kujdes shëndetësorë për shëndetin mendor të viktimës të mëparshme dhe
të udhëzojnë viktimat te mjekët specialistë për shëndetin mendor.
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V. VLERËSIMI I RREZIKUT DHE
PLANIFIKIMI I SIGURISË
QËLLIMET E MODULIT
Të sigurojë njohuri dhe aftësi për:
•

Kuptimin e rëndësisë nga vlerësimi i rrezikut dhe planifikimi i sigurisë.

•

Dhënia e mbështetjes për pacientin/en
•

Gjatë identifikimit të faktorëve të rrezikut nga përsëritja apo shpeshmëria e dhunës nga
partneri intim

•

Gjatë zhvillimit të planit për siguri.

HYRJE
Siguria e pacientëve të cilët kanë përjetuar DHBGJ duhet të jetë në qendër të çdo intervenimi në sektorin shëndetësorë ndaj DHBGJ.
Punëtorët shëndetësorë kanë rol të rëndësishëm në mbështetjen e viktimave të mëparshme përmes vlerësimit të përbashkët të
rreziqeve potenciale nga dhuna e mëparshme, dhe mbështetje në planifikimin e sigurisë të tyre, si dhe udhëzimin për në strehimore.

FAKTORËT E RREZIKUT
Për shkallën e lartë të rrezikut në rast të dhunës nga partneri intim
(e përshtatur nga WAVE 2006):
•

Aktet e mëparshme të dhunës ndaj gruas, fëmijëve dhe
anëtarëve tjerë të familjes, si dhe ndaj partnerëve të
mëparshëm: shqyrtoni historinë e keqpërdorimit, format
dhe modelet e dhunës si dhe aktgjykimet e mëparshme
apo paraqitjet në polici. Kryerësit që kanë kryer akte të
shpeshta, serioze të dhunës (siç janë përdorimi i armëve
apo mbytje a viktimës të mëparshme) janë sidomos të
rrezikshme.

•

Aktet e mëparshme të dhunës jashtë familjes, për shembull,
kundër personelit të dhënësve të shërbimeve apo pushteteve,
tregojnë në tendencën e përgjithshme të zbatimit të dhunës,
gjithashtu, edhe në kuadër të shtëpisë.

•

Ndarja dhe divorci paraqesin periudhë të rrezikut të lartë.
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•

Aktet e dhunës të kryera nga ana e anëtarëve tjerë të familjes
mund të përdoren për të kontrolluar viktimën, kurse rezultojnë
me atë që bëjnë të jetë e pamundur për të që të largohet.

•

Posedimi dhe/ose përdorimi i armëve: me posedimin e
ligjshëm apo të paligjshëm të armëve rritet rreziku për dhunë
të armatosur, veçanërisht kur kryerësi e përdor, apo kërcënohet
se do të përdor armë në kontektst të pjesëve të mëparshme të
dhunës.

•

Keqpërdorimi i alkoholit apo drogës në vete nuk konsiderohet
si arsye për dhunë, por mund ta zvogëlojë pragun, e kështu të
kontribuojë për të eskaluar dhuna.

•

Kërcënimet gjithmonë duhet të merren seriozisht – dhunës
serioze shpesh i paraprijnë kërcënime. Sidomos seriozisht
duhet të merren kërcënimet me vrasje.

•

Xhelozia ekstreme dhe posesiviteti: kryerësit të cilët vrasin apo
seriozisht i dëmtojnë partnerët e tyre shpesh janë të fiksuar

•

•

•

•

•

me dëshirën që të posedojnë dhe kontrollojnë partnerët e tyre,
dhe vazhdimisht i akuzojnë për tradhëti.

IDENTIFIKIMI I FAKTORËVE TË RREZIKUT TE PERSONAT
ME AFTËSI TË KUFIZUARA:

Konceptet dhe qëndrimet ekstreme patriarkale, si për shembull,
se një grua apo vajzë duhet të respektojë bashkëshortin apo
babain e saj, i cili është koka e familjes, apo në pajtim me
konceptet е ngurta të nderit dhe seksualitetit.

•

Të rinjtë me aftësi të kufizuara janë të ekspozuar në rrezik katër
herë më të madh për dhunë se sa bashkëmoshatarët e tyre.

•

Vajzat dhe gratë me aftësi të kufizuara janë të ekspozuar në
dhunë tre here më shumë.

•

Fëmijët me aftësi të kufizuara janë ekpozuar në DHBGJ tre here
më shpesh në krahasim me fëmjët pa aftësi të kufizuara.

•

Fëmijët e verbër, personat autist, persona me aftësi të kufizuara
psiko-sociale dhe intelektuale janë të ekspozuar pesë herë më
shpesh në dhunë.

•

Personat me aftësi të kufizuara të akomoduar në institucione
apo shtëpi.

•

Varfëria, niveli i ulët i edukimit, papunësia.

•

Njohuri të pamjaftueshme për SHSR.

•

Prostitucioni.

•

Sjellja e çregulluar seksuale.

•

Qëndrimi se personat me aftësi të kufizuara nuk janë aktiv në
aspektin seksual – e për këtë shkak nuk identifikohen si viktima
të SHSR.

•

Qëndrimi se personat me aftësi të kufizuara nuk mund të
marrin vendimin për trajtim (kontraceptimi urgjent, aborti,
trajtimi i SHST).

Përndjekja dhe terrori psikologjik (kërcitja): shumë nga
kryerësit nuk janë të përgatitur që të pranojnë ndarjen nga
partneri i tyre dhe përpiqen që ta parandalojnë këtë në mënyra
të ndryshme, duke përfshirë edhe dhunë. Kjo mund të sjellë
deri te aktet e dhunës dhe kërcënimet e kryera edhe disa vite
pas ndarjes.
Rreziku për fëmijët: fëmijët janë të ekspozuar në rrezik të
veçantë gjatë kohës të ndarjes dhe divorcit. Agresioni i
dhunuesit kundër partnerit mund te referohet edhe ndaj
fëmijëve, kurse ai mund të hakmerret përmes keqpërdorimit
të tyre apo t’i vrasë. Prandaj, në planifikimin e sigurisë
gjithmonë duhet të përfshihen fëmijët.
Mosrespektimi i urdhërave për kufizim të shqiptuara nga ana
e gjykatave apo policisë tregon në gjendjen e rrezikut të lartë,
sepse kjo tregon se kryerësi nuk është i përgatitur të ndryshojë
sjelljen e tij.
Sfiduesit e mundshëm të cilët mund të sjellin deri te eskalimi i
papritur i dhunës përfshijnë ndryshime në lidhje, për shembull,
kur gruaja do të punojë në kundërsthim me dëshirën e
partnerit, kërkon ndihmë apo fillon procedurë për ndarje.

Ekzistojnë dëshmi se adoleshentët dhe personat e rinj me aftësi të
kufizuara nga gjinia femërore janë me rrezik të lartë për dhunën e
bazuar në gjini.38 Gjatë kësaj duhet të jemi të vetëdijshëm se personat
me aftësi të kufizuara kanë të drejtë në aktivitete seksuale dhe se
kanë më shumë rrezik për DHBGJ, për të cilin rrallëherë mendohet.
Gjithashtu, këto persona janë të aftë të marrin vendime për trajtimin
(kontraceptimin urgjent, trajtimin e sëmundjeve seksualisht të
transmetueshme) nëse u jepen informacionet e duhura.

38

Vlerësimi i rrezikut mundëson që pushtetet për drejtësinë penale
të marrin vendim për masa kundër kryerësit. Gjithashtu, u mundëson
punëtorëve shëndetësorë dhe dhënësve tjerë të shërbimeve t’i japin
mbështetje pacientit/es në identifikimin e masave për rritjen e sigurisë
të tij/saj dhe për ngritjen e vetëdijes për rrezikun (WAVE 2013).
Është zhvilluar një numër i madh i veglave për vlerësimin e
rreziqeve të standardizuara, për vlerësimin e rrezikut nga përsëritja
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e apo eskalimi i dhunës. Një nga veglat që përdoret më shpesh
për vlerësimin e rezikut që një grua të vritet nga ana e partnerit
të tashëm apo të mëparshëm është “vlerësimi i rrezikut” nga
Kembell (2004). Përbëhet nga dy elemente: 1) kalendari, në të cilin
gruaja duhet të shënojë frekuencën dhe intensitetin (në shkallë
nga 1 deri në 5) të incidenteve të dhunshme që kanë ndodhur
gjatë vitit të kaluar; dhe 2) lista prej 20 pyetjeve, të përgjigjemi me
po ose jo. Pyetjet përfshijnë faktorët e rëndësishëm të rrezikut, siç
janë ndarja, përdorimi i pistoletës, apo keqpërdorimi gjatë kohës
të shtatëzanisë, si dhe faktorët që tregojnë në rrezikun më të vogël
(siç janë: asnjëherë nuk keni jetuar bashkë apo asnjëherë nuk nuk
keni qënë shtatëzanë nga kryerësi).

•

Vendosni se ku do të shkoni nëse duhet që të largoheni nga
shtëpia dhe të keni plan se si do të shkoni deri atje, madje
edhe nëse nuk mendoni se duhet të largoheni nga shteti.

•

Nëse debati është i pashmangshëm, mundoheni që ai të
realizohet në dhomë apo në hapësirë të cilën mund ta
braktisni lehtë.

•

Qëndroni larg nga cila do dhomë në të cilën ruhet arma.

•

Ushtroni se si të dilni me sukses nga shtëpia juaj. Zbuloni se
cilat dyer, dritare, ashensorë apo shkallë do të jenë më të mirat.

•

Duhet të keni një valixhe gati të përgatirur e cila përmban
çelësa rezervë, para, dokumente të rëndësishme dhe veshje.
Mbani në shtëpinë e familjarit apo mikut, në rast se duhet të
largoheni nga shtëpia juaj me shpejtësi.

•

Mendoni mirë, fjalëkalimin që do ta përdorni me fëmijët tuaj,
familjen, familjartë dhe miqtë, kur ju duhet ndihmë urgjente
apo dëshironi të paraqiteni në polici.

•

Shfrytëzoni instiktin dhe vlerësimin tuaj. Nëse situata është e
rrezikshme, mendoni që t’ia jepni dhunuesit atë që ai kërkon
që ta qetësoni. Ju keni të drejtë të mbroni veten dhe fëmijët
tuaj.

•

Mbani mend, ju nuk meritoni që të goditeni apo rrezikoheni.

HARTIMI I PLANIT TË SIGURISË
Mund t’u ndihmojë grave që të përgatiten në mënyrë të sigurtë që të
braktisin lidhjen në rast kur dhuna eskalon. Dhënësit e shërbimeve
shëndetësore duhet t’i ndihmojnë gruas me atë që do ta kuptojnë
nëse ka vende të sigurta në dispozicion ku mund të shkojë siç janë
shtëpitë e familjarëve apo miqve. Ata mund të udhëzohen për në
strehimore për gra apo organizata për gra të cilat mund të ndihmojnë
në vende ku ekzistojnë entet e tilla. Entet shëndetësore duhet të
ndërmarrin iniciativa që të lidhen me grupet e tilla dhe të vendosen
drejtime për udhëzim që të nxitet mbështetja e mëtutjeshme për
ndihmën e grave të cilat përjetojnë dhunën nga partneri intim
(OBSH 2005). Në mungesë të strehimoreve, punëtorët shëndetësorë
duhet të shqyrtojnë mundësinë praktike si për shembull, të ofrojnë
qëndrim afatshkurtër në entin shëndetësorë.

LISTA E KONTROLLIT PËR HARTIMIN E PLANIT TË
SIGURISË DHE MBROJTJA BASHKË ME VIKTIMËN
•

Identifikoni një apo më shumë fqinj që do të flasin për dhunën,
dhe lutni ata që t’u ndihmojnë nëse dëgjojnë të bërtitura dhe
zënka në shtëpinë tuaj.

•

A ka miq apo familjarë në të cilët keni besim dhe të cilën do
mund t’ju jepnin strehim për ju dhe fëmijët tuaj, për disa ditë?
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Porositë kryesore
Specialistët kanë një rol të rëndësishëm në mbështetjen
e viktimës të mëparshme të DHBGJ përmes vlerësimit të
përbashkët të rreziqeve potenciale, në mbështetjen për
kohën e planifikmit të sigurisë të saj dhe udhëzimin e
viktimës deri te shërbimet tjera të nevojshme (për shembull
strehimorja).

VI. DOKUMENTIMI GJATË DHUNËS TË
BAZUAR NË GJINI
QËLLIMI I MODULIT
Të sigurojë njohuri për:
•
Rëndësinë e evidentimit dhe dokumentimit të DHBGJ
•
Kornizën ligjore për evidentimin e DHBGJ dhe aftësive të kufizuara
•
Dokumentimi mjekësorë, raportimi respektivisht paraqitja e dhunës, termini im, paraqitja për
aftësitë e kufizuara
•
Evidentimi dhe klasifikimi i lëndimeve dhe dhunës dhe aftësive të kufizuara
•
Ekspozimi i dëshmive para gjykatës
•
Ruajtja dhe qasja deri te dëshmitë / informacionet për pacientin

Kjo pjesë e Doracakut i referohet të gjithë enteve shëndetësore dhe të gjithë punëtorëve shëndetësore, të cilat duhet të veprojnë
detyrimisht sipas tij në të gjithë rastet e dhunës. Përveç asaj, në të janë dhënë edhe rekomandimet specifike për veprim te llojet e
ndryshme të dhunës, kokretisht për DHBGJ, dhunën ndaj fëmijëve dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara.

KORNIZA LIGJORE
Punëtorët shëndetësorë në rast të dhunës/lëndimit të kryer janë të
detyruar të konstatojnë gjendjen shëndetësore, llojin e lëndimit, natyrën
e dhunës, rethanat në të cilat ka ndodhur, me të cilat është apo në cilin
mënyrë është bërë lëndimi dhe të gjithë të dhënat tjera të rëndësishme
për dhunën/lëndimin e kryer të cilat janë të domosdoshme në rast të
zbatimit të procedurave gjyqësore për veprat penale të kryera të lidhura
me lëndimet trupore dhe lloje të tjera të lëndimeve.
Në vitin 2009 është miratur Ligji i ri për evidenca në fushën
e shëndetësisë39, sipas të cilit dhuna detyrimisht paraqitet në
regjistrin e veçantë për dhunë.
Përkushtimi i shtetit për zbatimin e e-shëndetësisë dhe
disponueshmëria e teknologjisë bashkëkohore të informatikës
janë vërtetuar në vitin 2011, kur Ministria e shëndetësisës e filloi
projektin “Termini im”40, i cili në në fillim shërbente si sistem për
caktimin e terminit për shërbimet specialiste – konsultative dhe
39
40

shërbimet akute mjekësore me qëllim të zvogëlimit të kohës të
pritjes për procedurat e caktuara mjekësore. Më vonë ky projekt
është zgjeruar me evidencat elektronike mjekësore të të gjithë
pacientëve të cilët kanë shkuar në mjek dhe i ka përfshirë edhe
regjistrat nacional të sëmunjdeve, përshkrimin e ilaçeve etj.
Është paraparë që sistemi të zgjerohet edhe me grumbullimin
e të dhënave për faktorët e rrezikut për sëmundjet ngjitëse,
duke përfshirë edhe dhunën, dhe sidomos për aspektet të cilat i
referohen mjedisit dhe sjelljeve.
Punëtorët profesional, krahas detyrave të tyre të rregullta në
lidhje me dhënien e shërbimeve shëndetësore kurative dhe
parandaluese, duhet edhe të kontrollojnë nëse pacienti ka shenja
të dhunës dhe të zbulojnë, ecmenjëherë të japin mbrojtjen e
e duhur shëndetësore nëse ka shenja të tilla, të ndërmarrin
masa për parandalimin e DHBGJ, sidomos te fëmijët. Mandati i
punëtorëve shëndetësorë për veprim në rastin e DHBGJ dhe dhuna
ndaj personave me aftësi të kufizuara në pajtim me këto protokolle
është paraqitur më poshtë.

Ministria e shëndetësisë (2009): Ligji për evidentim në fushën e shëndetësisë: “Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 20/09, 55/11
Ministria e shëndetësisë: Termini im; Shkup. E disponueshme në: http://mojtermin.mk/
Doracak

57

Evidentimi i duhur i dhunës në pajtim me KNS 10 është i rendësishëm
për njohjen e rasteve të dhunës dhe faktorëve të rrezikut, sidomos
te kategoritë e rrezikuara siç janë fëmijët, të rinjtë, gratë, personat e
vjetër në moshë dhe personat me aftësi të kufizuara, që më tutje do
të ketë ndikim të rëndësishëm mbi parandalimin.

- Trajtimi i duhur mjekësor i dhunuesit dhe udhëzimi në
trajtim të duhur psiko-social.
•

- Rehabilitimi i viktimave të DHBGJ (rehabilitimi medicinal,
psiqik, social dhe profesional);

MANDATI
Entet shëndetësore dhe punëtorët shëndetësorë, në pajtim me
legjislacionin41,42,43,44 dhe dokumentet strategjike45,46 kanë mandat për
të siguruar sistemin e masave të cilat do të përgjigjen për DHBGJ në
të gjithë nivelet e parandalimit dhe në të gjithë nivelet në sistemin
e mbrojtjes shëndetësore (primare, sekundare, terciare):
•

Parandalimi parësorë (primar) – para se të ndodhë
DHBGJ - me:
- Informimmin dhe edukimin e popullsisë dhe promovimin
e shëndetit dhe sigurisë;

- Mbështetja psiko-sociale dhe rehabilitimi i dhunuesit.
Të gjithë punëtorët shëndetësorë janë të detyruar të japin mbrojtje
shëndetësore të bazuar në dëshmi, të bazuar në parimet e
barazisë, universale, dhe disponueshmërisë,47 efikasitet, cilësi dhe
vazhdimësi, për të gjithë përdoruesit e shërbimeve shëndetësore,
në rast të DHBGJ dhe te personat me aftësi të kufizuara.
Punëtorët shëndetësorë duhet të parandalojnë dhe të pengojnë
dhunën, por dhe të përgjigjen në mënyrë të duhur ndaj pasojave
nga ajo. Punëtorët shëndetësorë duhet:
•

Të njohin shenjat e konflikteve potenciale, sjelljes të dhunshme
dhe situatave ekzistuese të dhunës;

•

- Ndërmarrja e masave për parandalimin dhe zbulimin e
dhunës.

T’i japin kujdes këtyre shenjave dhe të ndërmarrin masat e
duhura shëndetësore, si dhe të udhëzojnë personat deri te
shërbimet e duhura për ndërmarrjen e masave tjera;

•

Parandalimi dytësorë (sekondar) për dhunën dhe DHBGJ –
pasiqë ka ndodhur dhuna:

Të përmirësojnë përgjigjen primare të viktimave të dhunës,
shërbimit për ndihmë urgjente mjekësore MSHP;

•

Të përmirësojnë trajtimin dhe rehabiltimin e viktimave të
dhunës;

- Skanimi i detyrueshëm rutinor për shenjat e dhunës dhe
sjelljen e dhunshme;

•

Të udhëzojnë viktimat e dhunës në institucionet përkatëse
për ndjekje dhe mbështetje të mëtutjeshme;

- Trajtimi në kohë dhe i drejtë i viktimave të DHBGJ, në
varësi nga natyra e dhunës, e në pajtim me parimet e
mjekësisë të bazuara në dëshmi;

•

Të parandalojnë viktimizimin dytësorë të viktimave të dhunës.

- Vlerësimi dhe zbulimi i rreziqeve për DHBGJ;
- Zbulimi i hershëm për sjelljen e dhunshme te individët,
dhunuesit potencial;

•

Parandalimi tretësorë (terciar) i dhunës dhe DHBGJ:

- Njohja dhe zbulimi i hershëm i DHBGJ;

- Përkujdesja e viktimave të dhunës – udhëzimi te Qendra
për punë sociale;

Punëtorët shëndetësorë janë të detyruar që të respektojnë të gjithë
parimet e etikës mjekësore dhe deontologjisë në profesionin e tyre, me
çrast janë të detyruar të respektojnë të drejtat e pacientëve – viktima
të DHBGJ dhe personave me aftësi të kufizuara: respektimi i dinijtetit

Ligji për mbrojtjen shëndetësore ”Gazeta zyrtare e RM” nr. 38/91, 46/93, 55/95,10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09, 88/10
Ligji për sigurimin shëndetësorë. “Gazeta zyrtare e RM” nr. 25/00, 96/00, 37/06, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10
Ligji për shëndetin publik , “Gazeta zyrtare e RM” nr 82/2008 dhe 12/2009
44
Ligji për shëndetin publik.”Gazeta zyrtare e RM” nr. 22/2010
45
Strategjia nacionale për mbrojtje nga dhuna në familje 2008 – 2011. Shkup 2008
46
Strategjia nacionale për sistemin shëndetësorë të integruar informativ. 2008
47
Kushtetuta e Republikës të Maqedonisë. 1991
41
42
43

të pacientit/viktimës, respektimi i besueshmërisë të informacionit,
avancimi i shëndetit dhe sigurisë të viktimës, si dhe të drejta tjera të
përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve48.

•

Historia mjekësore,

•

Historia sociale, dhe

•

Historia seksuale: historia e sëmundjeve seksualisht të
transmetueshme, dhunimi.

INTERVENIMI
Punëtorët shëndetësorë duhet të ndërmarrin këto intervenime,
masa, detyrime dhe procedura në rast të DHBGJ, të cilat i referohen
viktimës dhe dhunuesit:

•

Të gjithë hartat duhet të përmbajnë komente nga punëtori
shëndetësorë për atë nëse sqarimet në lidhje me lëndimin në
mënyrë të duhur e përshkruajnë.

•

Fjalët personale të pacientit me përdorimin e thojzave duhet
të shënohen në hartë në pjesën e ankesave dhe historisë për
sëmundjet e tashme ku përshkruhet ngjarja e dhunshme.

•

Emri i policit hetues dhe çdo veprim që është ndërmarrë në
rastet kur është thirr policia.

•

Dokumentimi i çdo detaji, madje edhe atë që janë të
parëndësishme në shikim të parë, siç janë rrobat e tërhequra,
rrobat e ngjyrosura, thonjtë e thyer, gërvishtjet dhe mavijosjet.

•

Përfshirja e emrave të të gjithë personave që kanë kontrolluar
apo kanë foluar me pacientin për lëndimet dhe dhunën që
është regjistruat.

VËREJTJE:
Në rast të dyshimit se lëndimi apo gjendja shëndetësore është
pasojë e DHBGJ, punëtori shëndëtësorë është i detyruar të
bëjë intervistë me personi dhe të kryejë kontrollin mjekësorë,
të inkuarjojë dhe të bindë që të ketë besim për ekzistimin e
mundshëm të DHBGJ, dhe të kuptojë sa më shumë që është
e mundur për rethanat në të cilat ka ndodhur DHBGJ dhe
është shkaktuar lëndimi, dhe detyrimisht të evidentojë në
dokumentacionin mjekësorë.

MAPIMI
Kur ekziston dyshim për DHBGJ, mjekët duhet të bëjnë regjistrimin
e qartë të detajuar për vendin e lëndimeve, që duhet të shënohet
në hartën e trupit.
Ky regjistrim duhet të përfshijë:
•

Përshkrim të detajuar të lëndimeve të pacientit: lloji, madhësia,
vjetërsia, vendi, me çrast përdoret mapimi i trupit në rastet kur
një gjë e tillë mund të përdoret.

•

Fotografi nga lëndimet e pacientit.

•

Shënimi/përshkrimi i dëshmive fizike.

•

Duhet të përfshihet:

48

Regjistrimet janë të pranueshme nëse:
1.

Janë bërë gjatë kohës të vizitës të rregulltë;

2.

Janë bërë në pajtim me procedurat rutinore;

3.

Nëse janë ruajtur në mënyrë të duhur dhe vetëm personeli
ka qasje te ato.

Edhe nëse pacienti më vonë vendosë që nuk dëshiron që të inicojë
procedura juridike, rasti mund të dokumentohet dhe dëshmohet
me paraqiten e deklaratave/regjistrimeve të dhëna/bëra më parë
në raport me atë që kanë ndodhur. Përfshini çdo informacion
faktik që mund t’ju ndihmojë të kujtoheni në qëndrimin e pacientit,
pamjes dhe përvojës të mëvonshme në të njëjtin rast, nëse
eventualisht thirren më vonë si ekspert për të dëshmuar për rastin.

Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve. “Gazeta zyrtare e RM” nr. 82/2008 dhe 12/2009
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EVIDENTIMI, DOKUMENTIMI DHE PARAQITJA
Në pajtim me legjislacionin ekzistues për evidenca në shëndetësi49,50,51 për
çdo masë të ndërmarrë në lidhje me kontrollin, shërimin dhe trajtimin e
mëtutjeshëm të punëtorëve shëndetësore duhet të mbahet evidencë
në dokumentacion ekzistues themelor medicinal dhe te Termini im. Në
ndërkohë, punëtori shëndetësorë e shënon shifrën për natyrën e lëndimit
dhe shifrën për arsyen e jashtme të lëndimit dhe dhunës në pajtim me
Klasifikimin ndërkombëtarë të sëmundjeve dhe problemeve të lidhura
shëndetësore – rishikimi i dhjetë (KNS 10). Dokumentacioni mjekësorë
dhe evidencat në shëndëtësi mbahen në të gjithë entet shëndetësore:
nga mjeku amë (MSHP), shërbimi për ndihmë urgjente mjëkësore (NUM)
dhe mjekësia urgjente, seksionet spitalore dhe kujdesi intensiv etj.
Shifra e aftësisë të kufizuar të përsonit vendoset sipas Klasifikimit
ndërkombëtar të shëmundjeve dhe problemeve të lidhura shëndetësore
– rishikimi i dhjetë (KNS 10) dhe Klasifikimi ndërkombëtarë për
funksionimin, aftësitë e kufizuara dhe shëndetin – fëmijë dhe të rinj (KNF
– FR), dhe shënohet në dokumentacionin themelorë mjekësorë. Termini
im, fletëparaqitja individuale për fëmijë me aftësi të kufizuara në zhvillim.

Dokumentacioni me të cilin disponon në lidhje me mirëqënien në të
cilën ndodhet viktima e DHBGJ dhe personi me aftësi të kufizuara, në
pajtim me viktimën, punëtori shëndetësorë e dërgon deri te institucionet
relevante të cilat janë të përshira në sistemin e integruar dhe të koordinuar
të intervenimeve për ndihmë të viktimave ndaj DHBGJ dhe personave
me aftësi të kufizuara, në pajtim me dispozitat e vlefshme ligjore, kurse
ata, janë të detyruar që të dhënat e pranuara t’i trajtojnë si të besueshme,
në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e pacientëve dhe Ligjin për mbrojtjen
e të dhënave personale53,54.
Evidenca dhe dokumentimi i DHBGJ mund të alarmojë edhe mjekët
tjerë specialistë, të cilët munden më vonë të kontrollojnë pacientin që
ka përjetuar DHBGJ dhe me këtë të ndihmojnë në sigurimin e kontrollit
përkatës të gjendjes shëndetësore, sidomos te personat me aftësi të
kufizuara.
Objektiviteti – Vërejtjet duhet të pasqyrojnë atë që ka thënë pacienti, që
ka parë dhe që ka ndodhur.

Me ligjin për evidenca në shëndetësi52 është paraparë që të mbahet
evidencë individuale për dhunën, me çrast punëtori shëndetësorë duhet
të plotësojë fletëparaqitjen për dhunë. Formulari për dokumentimin
e dhunës është dhënë në Aneks. Fletëparaqitja – formulari për dhunë
plotësohet në tre kopje dhe e ndejk viktimën e DHBGJ në trajtimin e
mëtutjeshëm, me çrast plotësohen të dhënat nga shërbimet përkatëse,
policia dhe Qendra për punë sociale, me qëllim që të pengohet
viktimizimi dytësorë i viktimave të DHBGJ, kurse për personin me aftësi të
kufizuar plotësohet edhe formulari përkatës.

Punëtorët shëndetësorë janë të detyruar të respektojnë të drejtën e
zgjedhjes të viktimës në të gjithë rastet, përveç në rastet në të cilat
punëtori shëndetësorë do të vlerësojë se jeta e viktimës është sjellur në
rrezik për shkak të rrezikut të dhunës të mundshme dhe/ose dhunës të
kryer apo në rastet e rrezikut për invaliditet të vështirë e të përherhsëm.
Në këtë rast, punëtori shëndetësorë e informon viktimën dhe në të
njëjtën kohë shënon në dokumentacionin mjekësorë se viktima është
informuar dhe se pa pëlqimin e saj e ka informuar policinë dhe Qendrën
për punë sociale.

Evidencat e plotësuara individuale për dhunën dhe aftësitë e kufizuara
të enteve shëndetësore dërgohen te Qendra për shëndetin publik (në
territorin e së cilëst ndodhet enti shëndetësorë) çdo ditë të 5-ë të muajit
për muajin paraprak. Qendra për shëndetin publik evidencat e plotësuara
individuale për dhunë çdo ditë të 10-të të muajit për muajin paraprak i
dorëzon te Instituti për shëndetin publik, ku mbahet regjistër për dhunë
dhe fëmijë me aftësi të kufizuara në zhvillim.

Sigurimi i evidencës për rastet penale – me kërkesë të organeve hetuese,
punëtorët shëndetësorë i sigurojnë të dhënat e disponueshme për
gjendjen shëndetësore/lëndimin e viktimave me të cilat disponojnë.
Me kërkesë të organeve gjyqësore, punëtorët shëndetësorë/ekspertët
sigurojnë, në kuadër të procedurave shëndetësore, vlerësim të dhunës/
lëndimit, mënyrës të shkaktimit, kushtet në të cilat është shkaktuar
lëndimi etj.

Ligji për evidenca në shëndetësi. “Fleta zyrtare e RFJ” nr. 22/78 dhe 18/88
Ligji për evidenca në shëndetësi. “Gazeta zyrtare e RM” nr. 37/79, 21/85 dhe 15/9
Ligji për statistikën shtetërore. “Gazeta zyrtare e RM” nr. 54/97 dhe 21/07
52
Ligji për evidenca në fushën e shëndetësisë. “Gazeta zyrtare e RM” rn. 20/2009
53
Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale. “Gazeta zyrtare e RM” nr. 7/05
54
Ligji për të dhënat në formë elektronike dhe nënshkrimin elektronik. “Gazeta zyrtare e RM” “ nr. 34/2001
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Shkrimi i raporteve

Obligimi dhe detyrimi i të gjithë enteve shëndetësore, të fëmijëve dhe
arsimore, ente për mbrojtje shëndetësore, organet e jurisprudencës
dhe organet tjera shëndetësore, shoqatat e qytetarëve dhe qytetarët
të paraqesin dyshimin e bazuar për keqpërdorim dhe mospërfilje të
fëmijëve deri te organet kompetente55.

•

Sqaroni çfarë ju është thënë dhe çfarë keni vërejtur vetë.

•

Përdorni terminologjinë e saktë.

•

Të jeni objektiv.

•

Të mbesni në kufijtë e fushës tuaj të ekspertizës.

Punëtori shëndetësorë duhet të bëjë:

•

Bëni dallimin ndërmjet gjetjeve dhe mendimeve.

•

•

Detajisht theksoni të gjithë shembujt e grumbulluar.

•

Thoni apo shkruani vetëm atë që jeni të gatshëm ta përsërisni
nën betim.

Një paraqitje URGJENTE/të pashtyeshme në polici dhe në
Qendrën për punë sociale, në rastet kur jeta e fëmijës është
rrezikuar apo i kërcënohet rreziku i drejtëpëdrejtë nga dëmtimi
serioz i shëndetit, respektivisht kur nevojitet intervenim i
pashtyeshëm për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit.

•

Intervenimi urgjent/i pashtyeshëm ekziston në rastet kur gjendja
shëndetësore e fëmijës kërkon trajtim urgjent mjekësor, kurse
prindi/kujdestari/përkujdesësi nuk dëshiron apo nuk është në
gjendje të sigurojë, apo kur fëmija është në rrezik nga lëndimet
nga ana e prindërit/kujdestarit që është psikotik, apo kur fëmija
është lënduar apo mund të lëndohet me armë dhe të ngjajshme.

•

Paraqitje të detyrueshme deri te Qendra kompetente për punë
sociale. Çdo rast i keqpërdorimit, apo dyshimit për keqpërdorimit
të fërmijës, paraqitet te Qendra për punës sociale. Në rast të
dyshimit se është kryer vepër penale, rasti në të njëjtën kohë
paraqitet edhe në polici, respektivisht në prokurorinë publike.

Paraqitni dëshmitë para gjyqit:
•

Të jeni të përgatitur.

•

Dëgjoni me kujdes.

•

Flisni qartë.

•

Përdorni shembuj dhe gjuhë të saktë.

•

Të mbesni në kornizat e fushës tuaj të ekspertizës.

•

Ndani faktet dhe mendimet.

•

Të mbesni të paanshëm.

PARAQITJA GJATË DYSHIMIT PËR KEQPËRDORIMIN DHE
MOSPËRFILLJEN E FËMIJËVE
VËREJTJE
Prania e më shumë faktorëve të rrezikut (komunikimi i
faktorëve) e rrit rrezikun për fëmijën, por ndonjëherë është
e mjaftueshme prania e një faktori të vetëm të rrezikut i cili
kërkon marrjen urgjente të masave për mbrojtjen e fëmijës
dhe lajmërim te organet shtetërore.

Kur punëtori shëndetësorë e paraqet rastin në Qendër, është mirë që
para dorëzimit të paraqitjes për shqetësimin e tij të bisedojë me
familjen e fëmijës, të kërkojë informacione të nevojshme shtesë nga
prindërit dhe të njoftojë se rasti do të paraqitet në Qendër. Kjo procedurë
duhet të realizohet vetëm në rast të vlerësimit se biseda e tillë nuk do
të rrisë rrezikun nga lëndimi i mëtutjeshëm i fëmijës, respektivisht nëse
nuk e rrezikon procedurën e mëtutjeshme për mbrojtjen e fëmijës.
Në praktikën e mjekëve dhe punëtorëve tjerë profesionalë, në rastet
kur ka njohuri se fëmija është keqpërdorur apo shpërfillur, mund
të paraqitet dilema për mbrojtjen e besueshmërisë, dmth ruajtjes të
detyrueshme të fshehtësisë profesionale edhe në rastet e tilla. Duhet
të kihet parasysh se, në pajtim me Konventën për të drejtat e fëmijës,
në rastet e tilla zbatohet “parimi për interesin më të mirë të fëmijës”,

Ligji për mbrojtjen sociale (“Gz.zyrtare e RM” nr. 79/09), Ligji për familjen („Gazeta zyrtare e RM “ nr. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06 dhe 84/08), Ligji për
mbrojtjen e fëmijëve („Gz. zyrtare e RM “ nr. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008 dhe 83/09), Ligji për drejtësinë e të miturve
(“Gz. zyrtare e RM” nr. 87/07 dhe 103/08), Ligji për kundërvajtjet kundër rendit publik dhe qetësisë (“Gazeta Zyrtare e RM”nr. 66/07), Ligji për
procedurën shëndetësore (G.zyrtare e RM” “ nr.150-2010.), Ligji për avokatin publik (“Gz Zyrtare e RM” nr.60-2003, 114-2009, 189/2016, 35/2018,),
Ligji për prokurorinë publike (“Gz zyrtare e RM” nr.52-2013)
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respektivisht pikërisht për mbrojtjen e interesit më të mirë të fëmijës,
rasti paraqitet detyrimisht.
Paraqitjet mund të dorëzohen me shkrim apo me gojë, duke përfshirë
edhe bisedën me telefon, në cilin rast duhet të dorëzohet edhe paraqitja
me shkrim në afat prej 48 orëve të ardhshme. Paraqitja duhet të përmbajë
të gjithë të dhënat për fëmijën të cilat në atë moment janë të njohura
për punëtorin shëndetësorë, respektivisht për shërbimin i cili e kryen
paraqitjen, si dhe arsyet për dyshimin për keqpërdorim dhe mospërfillje.
Shtyrja e paraqitjes:

VËREJTJE
Në parim, çdo vepër penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare,
e në këto korniza bën pjesë edhe DHBGJ, sipas Ligjit për
procedurë penale, çdo qytetar, edhe punëtori shëndetësor,
është i detyruar që ta paraqes.
Fletëparaqitja mund të parashtrohet deri te policia, prokurori,
si dhe përmes QPS.
Do të ishte mirë që gjatë kontaktit të parë me viktimën të
sigurohet edhe dëshmia, por edhe gjetja mjekësore nga
kontrolli i parë, si dhe nga trajtimi i përgjithshëm mjekësor i
viktimës në entin përkatës shëndetësor.

Vendimi që dyshimi të mos paraqitet në Qendrën për punës sociale
mund të merret nëse ekipi prej profesionistësh vendos, pas shqyrtimit të
përbashkët të të dhënave, se janë përmbushur tre kushtet e ardhshme PËRMBLEDHJE
në mënyrë kumulative:
Punëtorët shëndetësorë në rast të DHBGJ të kryer dhe aftësisë të
•
rreziku nga keqpërdorimi/mospërfillja e fëmiljes është i ulët,
kufizuar, janë të detyruar që të konstatojnë gjendjen shëndetësore,
•
familja e fëmijës ka dëshirë që të bashkëpunojë dhe është e aftë të llojin e lëndimit, natyrën e dhunës, rethanat nën të cilat është kryer,
bëjë ndryshime në drejtim të mbrojtjes më të mirë të fëmijës,
me se apo në cilën mënyrë është kryer lëndimi dhe të gjithë të
•
enti ka kapacitete për të zgjidhur problemet e fëmijës dhe familjes. dhënat tjera të rëndësishme për dhunimin/lëndimin e kryer të
cilat janë të domosdoshme në rast të zhvillimit të procedurave
Megjithatë, është e rëndësishme që të gjithë rastet që nuk janë paraqitur gjyqësore për vepra penale të kryera në lidhje me lëndimet trupore
në Qendrën për punës sociale të ndiqen në mënyrë aktive, kurse rreziku dhe lëndimet tjera.
nga keqpërdorimi apo mospërfillja të vlerësohet sërish, respektivisht
vendimi të shqyrtohet në intervale të rregullta kohore.

NJOFTIMI
Nëse punëtori shëndetësorë vërteton se pacienti ka marrë lëndime të
shkaktuara nga DHBGJ, sidomos te fëmijët dhe personat me aftësi të
kufizuara, detyrimisht duhet të paraqesin rastin në stacionin policor me
kompetencë lëndore.
Nëse punëtori shëndetësor vërteton se pacienti ka lëndim nga DHBGJ,
të fituar drejtëpërdrejtë para kontrollit, menjëherë do të paraqes rastin
në stacionin policorë me kompetencë lëndore, kurse raportin me shkrim
do ta parashtrojë më së voni në afat prej 2 ditësh nga dita e kontrollit.
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Porositë kryesore
•

Dokumentacioni i DBGJ dhe aftësia e kufizuar është e
domosdoshme nga këndvështrimi i mjekut, pacientit
dhe mbrojtja e mirë shëndetësore.

•

Mjekët duhet që me kujdes të përshkruajnë aftësitë e
kufizuara dhe nevojat e shqyrtuara, duke përfshirë edhe
llojin, numrin dhe lokacionin e lëndimeve me përdorimin
e hartës të trupit.

•

Interpretimi i lëndimeve për qëllimet gjyqësore –
mjekësore duhet t’i bëjnë mjekët e trajntuar – që janë
specialistë të mjekësisë gjyqësore.

VII. UDHËZIMI GJATË DHUNËS TË
BAZUAR NË GJINI
QËLLIMI I MODULIT
•

Përkufizimi i sistemit për udhëzim

•

Anët kryesore të përfshira në sistemi për udhëzim

•

Zhvillimi dhe zbatimi i sistemit efikas për udhëzim – hapat dhe rekomandimet

KORNIZA INSTITUCIONALE
Me vendim të Qeverisë të RM, në vitin 2009 është formuar trupi
nacional koordinativ qeveritar për parandalimin e dhunës në familje,
në të cilin marrin pjesë përfaqësues të ministrisë të shëndetësisë,
punës dhe politikës sociale, punë të brendshme, arsim dhe drejtësi,
si dhe Instituti i shëndetit publik, organizatat joqeveritare, OBSH
dhe palë tjerë të interesuara përgjegjëse për zbatimin e Strategjisë
nacionale për parandalimin e dhunës në familje.
Janë përgatitur politika nacionale për parandalimin e dhunës në
familje dhe plane vjetore të veprimit: është implementuar Strategjia
nacionale për mbrojtjen e dhunës në familje për periuhdhën
2008-2011, me çrast kordinimi është kryer nga Trupi koordinativ
nacional, është implementuar edhe Strategjia e dytë nacionale për
mbrojtjen nga dhuna në familje për periudhën 2012 – 2015. Në
vitin 2010 është përgatitur edhe Protokolli i përbashkët për veprim
në rastet e dhunës në familje56 në bashkëpunim me ministrinë e
shëndetësisë, punës dhe politikës sociale, punëve të brendshme,
arsimit dhe drejtësisë, organizatave joqeveritare, UNDP, UNFPA,
OBSH, UNIFEM dhe agjencitë tjera të Kombeve të bashkuara.
Programi i përbashkët i Kombeve të Bashkuara për “Përforcimin
e kapaciteteve nacionale për parandalimin e dhunës në familje”
filloi në dhjetor të vitit 2008 dhe mbaroi në gusht të vitit 2012,
duke i siguruar ndihmë teknike dhe financiare Trupit nacional

koordinativ në zbatimin e Strategjisë nacionale për mbrojtjen
nga dhuna në familje. Agjencia e Kombeve të bashkuara:UNDP,
UNFPA, OBSH, UNICEF dhe UNIFEM punuan bashkarisht me
partnerët nacional: ministria për punë dhe politikë sociale, punët
e brendshme, drejtësia, shëndetësia dhe arsimi dhe shkenca, duke
siguruar mjete financiare në vlerë prej 2.458.000 US$ (dollarë
amerikanë) nga Qeveria e Hollandës, 958.000 US$ nga Fondi i
trusteve të Kombeve të Bashkuara dhe 43.000 US$ nga Agjencia e
Kombeve të Bashkuara. Nga Qeveria e Republikës të Maqedonisë
janë siguruar 70.000 US$.
Ligji i ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje
është miratuar në vitin 201457, ndërsa në vitin 2015 janë përgatitur
rregulloret e nevojshme për zbatimin e tij për sektorët e
rëndësishëm: shëndetësi, mbrojtje sociale dhe punë të brendshme
(Rregullorja për mënyrën e zbatimit të masës të përkohshme për
mbrojtjen nga dhuna në familje – mjekimi i detyrueshëm i kryerësit
nëse keqpërdoret alkoholi, droga dhe substancat tjera psikotropike
apo ka sëmundjes psiqike). Në vitin 2015 është përgatitur Protokolli
për bashkëpunim reciprok të institucioneve kompetente dhe
shoqatat për mbrojtjen nga dhuna në familje.58
Me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve rregullohet sistemi, organizimi
dhe mënyra e sigurimit të mbrojtjes të fëmijëve59. Ligji për familjen
jep mundësinë për parandalimin dhe mbrojtjen represive të

Protokolle të përbashkëta për veprim në rast të dhunës në familje. Ministria për punë dhe politikë sociale. Shkup: 2010
Ministria për punë dhe politikë sociale (2014): Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje. “Gazeta zyrtare e RM” nr. 138/14 dhe 33/15
58
Ministria për punë dhe politikë sociale (2015): Protokolli për bashkëpunimin reciprok të organeve kompetente dhe shoqatat për mbrojtjen dhe
pengimin e dhunës në familje. “Gazeta zyrtare e RM-së”nr. 143/15
59
Qeveria e Republikës të Maqedonisë. Ligji për mbrojtjen e fëmijëve. “Gz zyrtare e RM” nr. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005,
98/2008, 107/2008, 46/2009, 83/2009
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të drejtave dhe interesave të fëmijëve përmes të drejtës dhe
detyrimeve të Qendrave për punë sociale të cilat e ndjekin
përmbushjen e të drejtave prindërore.60 Me Ligjin për arsimin
fillor ndalohet diskriminimi në bazë të seksit, racës, ngjyrës të
lëkurës, si dhe në bazë të përkatësisë nacionale, sociale, politike
dhe fetare, materiale dhe klasore.61
Me Ligjin për mbrojtjen shëndetësore mundësohen procedurat
parandaluese, dijagnostifikuese, terapeutike dhe rehabilituese.
Në pajtim me këtë Ligj, mbrojtja shëndetësore është e drejtë e
garantuar e fëmijës që është viktimë e keqpërdorimit.62 Neni 5, 6
dhe 10, të Ligjit për sigurim shëndetësorë parashohin sigurim të
detyrueshëm shëndetësorë për fëmijët e moshës ndër 18 vite,
të cilat kanë të drejtë në të gjithë shërbimet shëndetësore nga
entet shëndetësore, dhe gjatë secilës formë të dhunës të marrin
mbrojtje të detyrueshme shëndetësore.63
Në Maqedoni, problemi me dhunën e bazuar në gjini është
trajtuar nga Qeveria me disa intervenime, siç janë përmirësimi i
politikës dhe kornizës ligjore, duke përfshirë edhe aktet nënligjore.
Megjithatë, ka hapësirë për përmirësim, dhe atë në pjesën e
zbatimit të politikave dhe kornizës ligjore, duke përfshirë edhe
realizimin e programeve parandaluese të bazuara mbi dëshmi.

SIGURIMI I MBROJTJES TË VAZHDUESHME
SHËNDETËSORE DHE UDHËZIMI
Punëtori shëndetësor kryen vlerësimin e sigurisë të viktimës
të DHBGJ dhe personave me aftësi të kufizuara me vlerësimin
e sigurisë dhe vlerësimin për nevojat e ndihmës nga ana e
shërbimeve tjera relevante, dhe atë vlerësim të:
•

Treguesve për pranim në spital apo në entin përkatës
shëndetësorë për lëndim fizik, traumë psikologjike, frikë,
shqetësim (koordinim me Qendrën për punë sociale, policinë);

•

Nevoja për akomodim në strehimore të veçantë për viktima
të DHBGJ (koordinimi me linjën nacionale SOS, qendër
strehimore, strehim tjetër, me QPS);

•

Mundësi për akomodim te familjarët apo miqtë, nëse nuk
ekziston strehimore (kompetencë e QPS).

PËRCAKTIMI I RREZIQEVE TË ARDHSHME
Punëtori shëndetësor e vlerëson gjendjen e sigurisë të viktimës
në mjedisin në të cilin jeton dhe vlerëson rreziqet e ardhsme
për dhunë të mundshme, respektivisht viktimizim të ardhshëm
të viktimës në bazë të njohurive të marra nga anamneza dhe
kontrolli.
Punëtori shëndetësorë e përcakton natyrën dhe llojin e dhunës
(fizike, psiqike, seksuale, ekonomike) përmes:
•

Treguesve për dhunë fizike;

•

Treguesve për dhunë seksuale;

•

Tregues për traumën psikologjike të shkaktuar nga dhuna.

Vlerësimi i rrezikut nga dhuna
Në kuadër të kontrollit dhe anamnezës të marrë, punëtori
shëndetësor e përcakton lidhjen ndërmjet dhunës në familje dhe
efekteve mbi shëndetin e viktimës dhe ndërmerr masa përkatëse
me gjetjen. Punëtori shëndetësorë:
Në varësi nga lloji i lëndimit apo gjendjes shëndetësore të
viktimës të DHBGJ, punëtori shëndetësor tregon në mbrojtjen
shëndetësore, e udhëzon në entin tjetër shëndetësorë nëse
kërkohet dhe nevojitet lloj tjetër i mbrojtjes shëndetësore dhe
sygjeron udhëzime tjera të mundshme deri te institucionet
relevante të cilat sigurojnë ndihmë juridike, sociale apo lloj tjetër
të ndihmës, me qëllim të sigurimit të trajtimit të duhur dhe

Qeveria e Republikës të Maqedonisë. Ligji për familjen. “Gz zyrtare e RM” nr. 86/1992, 9/1996, 19/2000, 29/2001, 38/2004, 60/2005, 33/2006, 84/2009, 112/2009
Qeveria e Republikës të Maqedonisë. Ligji për arsimin fillor. “Gz zyrtare e RM” nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12 dhe 100/12.
Qeveria e Republikës të Maqedonisë, Ligji për mbrojtjen shëndetësore “Gz zyrtare e RM” nr. 17/97; 15/02; 7/04; 3/05; 19/05; 26/05; 16/06; 11/07;
12/07; 16/08; 27/08; 29/09
63
Qeveria e Republikës të Maqedonisë, Ligji për sigurim shëndetësorë. “Gz zyrtare e RM” nr. 17/00; 25/00; 5/03; 30/05; 3/06; 28/06; 15/07; 27/07; 8/08; 15/09; 29/09
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Punëtori shëndetësorë

Përcakton

Ndërmerr masa

Historinë e dhunës (Situata me rrezik të lartë: historia disavjeçare
e dhunës, kohëzgjatja e dhunës gjatë kohës të shatëzanisë,
dhuna në familjen parësore)

Evidenton me regjistër të shkruar (dokumentacionin themelorë
mjekësorë të pacientit dhe paraqitjen për dhunë)

Llojin e dhunës

Evidenton me regjistër me shkrim (dokumentacioni themelorë i
pacientit dhe paraqitja për dhunë)

Përdorimin e armës apo kërcënimit për armë

Njoftimi i detyrueshëm i policisë dhe këshilltarit për mbrojtjen e
të drejtave të pacientëve

Përdorimin e drogës dhe alkoholit

Njoftimi i detyrueshëm i policisë dhe këshilltarit për mbrojtjen e
të drejtave të pacientëve

Sjelljen kontrolluese
Dhunën ndaj fëmijëve

Njoftimi i detyrueshëm i QPS, avokatit të popullit dhe këshilltarit
për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve

Debatet për fërmijët

Njoftimi i detyrueshëm i QPS, avokati i popullit dhe këshilltari
për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve

Bisedën reth ndarjes

Njoftimi i detyrueshëm QPS

përkudesin e viktimës të dhunës në familje, kurse në çdo rast e
njofton edhe këshilltarin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve
në entin shëndetësorë.
Punëtori shëndetësorë, në pajtim me gjendjen shëndetësore të
viktimës, ndërmerr masat e nevojshme për trajtimin e lëndimit/
gjendjes të viktimës në kuadër të kompetencave të tij dhe e
këshillon/udhëzon për trajtimin e mëtutjeshëm. Trajtimi mund
të vazhdojë në entin shëndetësor në nivel të njëjtë apo më të
lartë apo në segment tjetër të sistemit të integruar të mbrojtjes
të viktimës ndaj DHBGJ. Të gjithë punëtorët shëndetësorë dhe
personeli ndihmës do të respektojnë dinjitetin e viktimave ndaj
DHBGJ, duke i siguruar kujdes, siguri dhe informacione kthyese,

në mënyrë të qartë, në të gjithë rethanat, në pajtim me Ligjin për
mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

UDHËZIMI
Udhëzimi në nivel më të lartë të mbrojtjes shëndetësore për
kujdesin përfundimtar, trajtimin dhe/ose rehabilitimin e viktimës
të DHBGJ. Viktima udhëzohet deri te enti përkatës shëndetësorë i
mbrojtjes shëndetësore dytësore apo tretësore, ku do të kujdeset
përfundimisht dhe aspekti mjekësorë dhe do të marrë trajtim të
duhur mjekësor, respektivisht rehabilitim mjekësor, në varësi nga
natyra dhe pesha e lëndimeve dhe traumave të marre nga me
dhunën.
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Udhëzimi deri te shërbimet e duhura për përfaqësim. Sistemi i
integruar i mbrojtjes të viktimave ndaj DHBGJ i përfshin shërbimet
sociale dhe policinë, në varësi nga gjenjda e viktimës.
Udhëzimi deri te shërbimet për ndihmë juridike. Punëtorët
shëndetësorë, në rast të nevojës për ndihmë juridike, do ta
udhëzojnë viktimën deri te shërbimet të cilat ofrojnë ndihmë
juridike.
Kontaktimi me policinë. Punëtori shëndetësorë në rast të
formës të qartë dhe të shprehur në formë të DHBGJ me dëmtime
serioze për shëndetin apo ku ka rrezik për dhunës ndaj personit, e
kontakton policinë me qëllim që të intervenojë dhe të parandalojë
rrezikimin e mëtutjeshëm të sigurisë dhe shëndetit të viktimës.
Kontaktimi i shërbimeve sociale. Në rast të nevojës për
përkujdesjen e përkohshme apo nga format tjera të ndihmës në
formë të punës sociale, punëtori social që ka njohur personi si
viktimë e dhunës dhe i ka treguar ndihmë mjekësore (sidomos
mjeku amë) do ta udhëzojë viktimën deri te Qendra për punë
sociale.
VËREJTJE:
Gjatë veprimit me viktimat e DHBGJ, punëtorët shëndetësorë
duhet të realizojnë komunikim dhe këshillim me specialistë
nga fusha e interesit, gjithmonë kur do të vlerësojnë se është
e nevojshme, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë.
Punëtorët shëndetësorë duhet të japin mbrojtje shëndetësore
viktimës të DHBGJ, si dhe të grumbullojnë dëshmi për veprën
penale që mund të jetë kryer dhe t’i dorëzojë deri te organi
kompetent, që nga kontrolli i parë deri në shkallë që është
e realizueshme, me qëllim që të parandalohet traumatizimi i
mëtutjeshëm i viktimës.

ZBATIMI I PLANIT TË SIGURISË
Procesi i intervistimit nga ana e punëtorit shëndetësor duhet të
përmbajë edhe diskutim për planet dhe opsionet afatgjate, duke
përfshirë edhe vlerësimin nga aspekti mjekësor nëse është e
sigurtë për pacientin që të kthehet në shtëpi.
Punëtorët shëndetësorë të cilët e pranojnë pacientin e lënduar
duhet të sigurojnë besueshmërinë e kontrollit dhe informacionet
për pacientin, përderisa ai është në spital (menjanimi, respektivisht
mbulimi i emrit të pacientit nga dhoma në të cilën ndodhet, tabela
kompjuterike etj.) si dhe vazhdimisht, në pajtim me dispozitat për
besueshmëri të Ligjit për mbrojtje të të drejatave të pacientëve
dhe të dhënave personale.
Në të gjithë rastet, punëtori shëndetësor duhet të ketë njohuri
që ta udhëzojë pacientin deri te entet lokale të cilat japin ndihmë
dhe mbështetje viktimave të DHBGJ në kuadër të kompetencave
të tyre – Qendra për punë sociale, Qendra strehimore, SOS-linja
(Fotografia 2).
Nëse pacienti pajtohet, punëtori shëndetësor i ndihmon pacientit
në paraqitjen e SOS për DHBGJ.
Në pajtim me Protokollin për bashkëpunim të ndërsjellë të
intitucioneve dhe shoqatave kompetente për mbrojtjen dhe
parandalimin e dhunës në familje, punëtori shëndetësor pas
marrjes të anamnezës, kontrollit të kryer dhe/ose shërbimit të
dhënë shëndetësorë apo tratjimit tjetër shëndetësorë të viktimës,
jep dokumentacionin e duhur mjekësorë për lëndimin e konstatuar,
traumën dhe llojin tjetër të gjetjeve për dhunë në familje, me
çrast shërbimi i kryer shëndetësorë dhe dokumentacioni i lëshuar
mjekësor për viktimat është pa pagesë, dhe për këtë e njofton
me shkrim qendrën dhe policinë, të cilët plotësojnë paraqitjes në
pajtim me ligjin.
Kur viktima është dërguar përmes qendrës, punëtori shëndetësor
në pajtim me vërtetimn e dhënë nga qendra, kryen kontrollin dhe/
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ose trajtimin tjetër mjekësor të viktimës dhe pas kontrollit të kryer
dhe/ose trajtimit tjetër mjekësor, viktimës i jep dokumentacionin
e duhur mjekësor për lëndim të konstatuar nga dhuna në familje.
Viktimat janë të liruara nga pagesa e shpenzimeve për shërbimin e
kryer mjekësorë dhe dokumentacionin.
Enti shëndetësor, menjëherë pas marrjres të vendimit nga gjykata,
ndërmerr masa për shërimin e personit, respektivisht për kryerjen e
masës të përkoshme për mbrojtjen nga dhuna në familje – shërimi
i detyrueshëm i kryersësit nëse e keqpërdor alkoholin, drogën dhe
substancat tjera psikotropike apo nëse ka sëmundje psiqike.

MPPS
(QPS)

Në procesin e parandalimit dhe mbrojtjes të fëmijëve nga
keqpërdorimi dhe mospërfillja duhet të marrin pjesë entet
shëndetësore, por edhe në koordinim me sektorët tjerë (arsim,
mbrojtje sociale, polici, jurisprudencë etj.).
Koordinator në procesin e mbrojtjes të fëmijëve duhet të jetë
Qendra për punë sociale, e cila është shërbimi i vetëm për
mbrojtjen e fëmijëve dhe e cila, mes të tjerash, kryen punë që janë
të lidhura me kujdestarinë.
Punëtorët shëndetësorë marrin pjesë në të gjithë fazat e procesit të
mbrojtjes të fëmijëve, por roli i tyre në zbulimin e keqpërdorimeve
dhe mospërfilljeve është i pazëvendësueshëm dhe specifik.

Fotografia 2: Vlerësimi efektiv dhe udhëzimi

MSH

DHBGJ TE FËMIJËT

MPB

Udhëzimi deri te shërbimet e duhura dhe nivelet më të larta të
mbrojtjes shëndetësore
Fëmija që është keqpërdorur udhëzohet deri te enti përkatës
shëndetësorë dhe atë te:

MASH

OJQ

REINTEGRIMI DHE RESOCIALIZIMI

Ekipe profesionale të
QPS (MPPS)
Shoqata qytetare në
bashkësinë lokale

•

Mjekët amë;

•

Pediatrit, mjekët shkollorë;

•

Kirurgjia e fëmijëve;

•

Klinika e pediatrisë;

•

Entet shëndetësore mendore;

•

Gjinekologu (sipas mundësisë për të mitur);

•

Mjekësia gjyqësore;

•

Gjatë lëndimeve fizike: Klinika e pedijatrisë, mjekësia urgjente,
kirurgjia për fëmijë;

•

Gjatë pasojave psikologjike. Enti për shëndetin mendor të
fëmijëve dhe të rinjve, Klinika e psikiatrisë;

•

Gjatë mospërfilljes emocionale: Klinika e pediatrisë.
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Punëtori shëndetësor i cili ka paraqitur keqpërdorimin duhet t’u
ndihmojë në mënyrë aktive shërbimeve kompetente (Qendrës
për punë sociale, policisë, dhe prokurorisë publike) në procesin e
mëtutjeshëm të shqyrtimit dhe dëshmisë.

Qëndrimet negative ndaj dallueshmërisë dhe invalideti, të
shprehura nga ana e shumë personave, përmbajnë diskrimin të
hapur. Përçmimi, frika nga kontakti fizik dhe urrejtja paraqesin forma
të dhunës të cilat personat me invaliditet shpesh i vuajnë si viktima.

DHUNA NDAJ PERSONAVE ME INVALIDITET

Shumë persona me invaliditet tregoJnë se mungesa e mundësive të
barabarta në shumë forma të jetës krijon efekte të dhunshme ndaj
jetës të tyre. Pengesat të cilat paraqiten para personave me aftësi
të kufizuara, nga qasja deri te mundësitë, janë edhe fizike edhe
mendore.

Diagnostifikimi i DHBGJ ndaj personave me invaliditet kërkon nivel të
lartë të dyshimit dhe numër të caktuar të signaleve përfundimtare. Ata
janë:
•

Treguesit fizik te personat me invaliditet, të cilat i referohen
lezioneve (plagëve) fizike, higjienës, ushqimit dhe pamjes;

•

Treguesit nga sjellja e personave me invaliditet (sidomos fëmijëve
me pengesa në zhvillim dhe persona me aftësit të kufizuara
intelektuale), të cilat i referohen karakteristikave bihevioriste dhe
karakteristikat e personalitetit të kësaj katergorie të popullsisë;

•

Tregues nga prindërit dhe më të afërmit, të cilat i referohen sjelljes,
gjuhës, dhe qëndrimeve.

Njohja e shenjave dhe simptomave të fëmijës të ngacmuar është
e vështirë, e madje edhe më vështirë kur bëhet fjalë për fëmijë me
pengesa në zhvillim, Veçanërisht e vështirë është kur bëhet fjalë për
persona me aftësi të kufizuara intelektuale. Ata shpesh nuk mund të
thonë me fjalë se janë keqpërdorur, apo nuk mund të kuptojnë se ajo
që u ka ndodhur është diçka e keqe.
Format ekzistuese specifike të dhunës gjatë të cilave fëmijët janë me
pengesa në zhvillim/persona me aftësi të kufizuaraintelektuale janë
viktima dhe të cilët janë të vështira për zbulim apo njohje si të tilla:
•

Në nivel të familjes, mospranimi i aftësisë të kufizuar ose pritjeve
joreale që i kanë prindërit mund të shkaktojnë kokëfortësi
(këmbëngulje) terapeutike e cila paraqet kërcënim për fëmijët.

•

Përdorimi jo i duhur i ndonjë trajtimi farmakologjik apo refuzimi
i ndihmës shëndetësore përkatëse (për shembull, kujdesi
stomatologjik) mund të llogariten si formë e dhunës.

•

Sjellja e rrezikshme e nënës gjatë shtatëzanisë, për shembull,
përdorimi i drogës dhe alkoholit, paraqet formë të dhunës
prenatale që mund të shkaktojë aftësi të kufizuara të rënda.
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Punëtorët shëndetësorë të cilët koordinojnë intervenimet në dobi
të viktimave – fëmijë me invaliditet duhet shpesh të angazhojnë
prindërit në dialog dhe t’i përfshijnë në të gjithë fazat e procesit të
marrjes të vendimit.
Nga ana tjetër, përgjegjësia e ndarë ndërmjet prindërve/të afërmve
dhe personave profesional në kujdesin për persona me invaliditet
(duke përfshirë edhe fëmijët me pengesa në zhvilim) kërkon
reciprocitet. Personat profesional duhet të jenë të vetëdijshëm për
rolin e tyre specifik dhe qëndrimet e tyre personale për personin
me invaliditet dhe familjen e tij, nëse duan të jenë objektiv në
vlerësimet dhe intervenimet e tyre.

Porositë kryesore
•

Punëtori shëndetësor, në varësi nga lloji i lëndimit
apo gjendja shëndetësore e viktimës, ofron mbrojtje
shëndetësore,

•

E udhëzon në ent tjetër shëndetësorë nëse nevojitet
lloj tjetër i mbrojtjes shëndetësore dhe sygjeron
udhëzime tjera të mundshme deri te institucionet
relevante të cilat ofrojnë ndihmë juridike, sociale
apo lloj tjetër të ndihmës, me qëllim të sigurimit të
trajtimit të duhur dhe përkujdesjen e viktimës në
familje për përkujdesje,

•

Kurse në çdo rast e njofton edhe këshilltarin për
mbrojtje të të drejtave të pacientëve në entin
shëndetësorë.

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Në Republikën e Maqedonisë janë zbatuar politikat e bazuara
në dëshmi për parandalimin e DHBGJ me bartjen e njohurive
në praktikë. Janë arritur arritje të rëndësishme në krijimin e
politikës nacionale, ndërtimin e kapaciteteve, bashkëpunimin
shumësektorial dhe ndjekjen e DHBGJ.
Qasjet e zbatuara të të gjithë Qeverisë dhe të gjithë shoqërisë,
me koordinim të fuqishëm vertikal dhe horizontal, me resurse të
siguruara, ndryshime legjislative dhe organizative, duke vendosur
sistemin e shëndetit në të gjithë politikat për parandalimin e
dhunës, janë faktorët kryesorë kontribues për këtë tregim të
suksesshëm.
Edhe krahas arritjes shumë të madhe në fushën e kontrollit dhe
parandalimit të dhunës dhe promovimin e sigurisë, nevojiten
përpjekje shtesë dhe qasje më strategjike në vitet që vijnë,
sidomos në planin e trajtimit të DHBGJ dhe aftësive të kufizuara
dhe arritjene e synimeve në kuadër të Objektivave për zhvillim të
qëndrueshëm në lidhje me dhunën.
Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm janë një kornizë
potenciale e fuqishme për parandalimin e dhunës. Realizimi
i sukseshëm i këtyre objektivave nuk do ta zvogëlojë
automatikisht dhunën gjithandej. Nevojitet shumë punë që
të kthehet vëmendja kah ky problem dhe të bëhen objektivat
e matshme. Përforcimi i tërësishëm i funksioneve kryesore, e

sidomos përgatitja dhe zbatimi i politikave dhe legjislacionit për
parandalimin e DHBGJ, dhe vendosja e monitorimit të fuqishëm,
në mënyrë domethënëse do të shtojnë vlerë për sistemin e
integruar për parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve me zbatimin
e “shëndet në të gjithë politikat”:
•

Rishikimi i politikës nacionale dhe zbatimi efikas i ligjeve.

•

Realizimi i programeve parandaluese të bazuara në dëshmi.

•

Përmirësimi i sistemit për grumbullimin e të dhënave
dhe hulumtimit, monitorimi dhe vlerësimi. Sistemi për
grumbullimin e të dhënave për DHBGJ dhe aftësi të kufizuara
tregon për nevojën e përmirësimit të tij, avancimin dhe
përforcimin me qëllim që të miratohet një qasje e standardizuar
në grumbullimin e të dhënave të vlefshme. Hulumtimet dhe
anketat duhet të realizohen rregullisht, me qëllim të matjes
të përparimit në zvogëlimin e ngarkesës nga keqpërdorimi
dhe mospërfillja e fëmijëve, në pajtim me metodologjitë e
propozura nga ana e OBSH.64

•

Përforcimi i përgjigjes sistematike për parandalimin,
bashkëpunimin ndërsektorial dhe ndërtimin e kapaciteteve.
Sektori shëndetësorë, social, policor, arsimor dhe i
jurisprudencës duhet të miratojnë një qasje të koordinuar të
dhënies të shërbimeve cilësore për evidentimin, zbulimin,
trajtimin, parandalimin dhe mbrojtjen nga DHBGJ.

Meinck F, Steinert JI, Sethi D, Gilbert R, Bellis MA, Mikton C, et al. Measuring and monitoring national prevalence of child maltreatment:
A practical handbook. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2016
64
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ANEKSET
ANEKSI 1
STATISTIKA NDËRKOMBËTARE E KLASIFIKIMEVE TË SËMUNDJEVE DHE PROBLEMEVE TË LIDHURA SHËNDETËSORE – RISHIKIMI I
10-KATEGORITË E PËRZGJEDHURA PËR DHUNËN
XVIII

XIX

XX

XXI
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R00–R99

SIMPTOMA, SHËNJA DHE GJETJE ABNORMALE KLINIKE DHE LABORATORIKE, TË PAKLASIFIKUARA NË VEND TJETËR

R45

SIMPTOMA DHE SHENJA QË I REFEROHEN GJENDJES EMOTIVE

R45.6

DHUNA PSIQIKE

R46

SIMPTOMA DHE SHENJA QË I REFEROHEN PAMJES DHE SJELLJES

S00–Т98

LËNDIMET, HELMIMET DHE PASOJAT TJERA TË CAKTUARA NGA ARSYET E JASHTME

Т74

SINDROMI I KEQPËRDORIMIT TË PËRJETUAR

V01–Y98

ARSYET E JASHTME PËR MORBIDITET DHE VDEKSHMËRI

X60-X84

LËNDIMI I QËLLIMSHËM

X85-Y09

TENTATIVA PËR SHKAKTIMIN E LËNDIMIT TRUPOR

Y10-Y34

NGJARJE ME QËLLIM TË PAKONFIRMUAR

Y35-Y36

INTERVENIMI LIGJORE DHE VEPRIMET USHTARAKE

Y87

PASOJAT NGA VETËLËNDIMI I QËLLIMSHËM, TENTATIVA PËR SHKAKTIM TË LËNDIMIT
TRUPOR DHE NGA NGJARJET ME QËLLIM TË PAKONFIRMUAR

З00–З99

FAKTORËT QË NDIKOJNË NDAJ STATUSIT SHËNDETËSORË DHE KONTAKTI ME SHËRBIMET SHËNDETËSORE

З55-З65

PERSONA ME RREZIK POTENCIAL PËR SHËNDETIN PËR SHKAK TË RETHANAVE SOCIO-EKONOMIKE DHE PSIKO-SOCIALE

З60

PROBLEME TË LIDHURA ME MJEDISIN SOCIAL

З61

PROBLEMI NË LIDHJE ME NGJARJET E JETËSORE ME NDIKIM NEGATIV NË FËMIJËRI

З62

PROBLEME TJERA QË LIDHEN ME EDUKIMIN

З63

PROBLEME TJERA QË I REFEROHEN GRUPIT THEMELORË TË JETËSËS TË PËRBASHKËT
DHE MBAJTJES, DUKE PËRFSHIRË RETHANAT FAMILJARE

З64

PROBLEMET NË LIDHJE ME RETHANAT E CAKTUARA PSIKO-SOCIALE

З65

PROBLEME NË LIDHJE ME RETHANA TJERA PSIKO-SOCIALE

ANEKSI 2
STATISTIKA NDËRKOMBËTARE E KLASIFIKIMEVE TË SËMUNDJEVE DHE PROBLEMEVE TË LIDHURA SHËNDETËSORE – RISHIKIMI
I 10– KATEGORITË E PËRZGJEDHURA PËR AFTËSITË E KUFIZUARA
AFTËSIA E KUFIZUAR E SHQISAVE
H90

HUMBJA KONDUKTIVE DHE SENZONEURALE E DËGJIMIT

H91

HUMBJE TJETËR E DËGJIMIT

H53

ÇREGULLIM I SHIKIMIT

H54

VERBËRI DHE SHIKIM I DOBËT

AFTËSITË E KUFIZUARA MENDORE
F00

DEMENTIA TE SËMUNDJA ALCHAJMER (G30.-)

F01

DEMENTIA VASKULARE

F02

DEMENTIA TE SËMUNDJET TJERA TË KLASIFIKUARA NË VEND TJETËR

F06

ÇREGULLIME TJERA SHPIRTËRORE TË SHKAKTUARA PËR SHKAK TË DËMTIMIT TË TRURIT DHE FUNKSIONIT TË
TIJ DHE PËR SHKAK DHIMBJES TRUPORE

F07

ÇREGULLIME TË PERSONALITETIT TË SJELLJEVE PËR SHKAK TË SËMUNDJES, DËMTIMIT DHE MOSFUNKSIONIMIT TË TRURIT

F70

PRAPAMBETURI e LEHTË SHPIRTËRORE

F71

PRAPAMBETURI E MODERUAR SHPIRTËRORE

F72

PRAPAMBETURI E RËNDËS SHPIRTËRORE

F73

PRAPAMBETURI E THELLË SHPIRTËRORE
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F78

PRAPAMBETURI TJETËR SHPIRTËRORE

F79

PRAPAMBETURI E PATHEKSUAR SHPIRTËRORE

F80

ÇREGULLIME SPECIFIKE NË TË SHPREHUR DHE GJUHËSORE

F81

ÇREGULLIME SPECIFIKE ZHVILLIMORE TË AFTËSIVE SHKOLLORE

F84

ÇREGULLIME ZHVILLUESE PERVAZIVE

F90

ÇREGULLIME HIPERKINETIKE

F91

ÇREGULLIME NË SJELLJE

F92

ÇREGULLIME TË PËRZIERA NË SJELLJE DHE EMOCIONE

F93

ÇREGULLIME EMOCIONALE ME FILLIM SPECIFIK TË FËMIJËRISË

F94

ÇREGULLIME TË FUNSKIONIMIT SOCIAL ME FILLIM SPECIFIK PËR FËMIJËRINË DHE ADOLESHENCËN

F95

TIK NERVOZ

F98

ÇREGULLIME TJERA NË SJELLJET DHE EMOCIONET ÇREGULLIME TJERA NË MARRËDHËNIET DHE EMOCIONET
QË ZAKONISHT FILLOJNË NË FËMIJËRI DHE ADOLESHNCË

AFTËSITË E KUFIZUARA TRUPORE
G11

ATAKSIJA HEREDITARE

G40

EPILEPSIJA

G41

STATUS EPTILEPTIKUS

G71

DHIMBJET PARËSORE TË MUSKUJVE

G80

PARALIZA INFANTILE CEREBRALE

G81

HEMIPLEGIJA

G82

PARAPLEGIJA DHE TETRAPLEGIJA

Q69

POLIDAKTILIJA

Q70

SINDAKTILIA
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Q71

DEFEKTET REDUKTIVE TË EKSTREMITETIT TË SIPËRM

Q72

DEFEKTE REDUKTIVE TË EKSTREMITETIT TË POSHTËM

Q73

DEFEKTE REDUKTIVE TË EKSTREMITETIT TË PACAKTUAR

Q74

MALFORMACIONE TJERA KONGJENITALE TË EKSTREMITETIT(VE)

Q75

MALFORMACIONE TJERA KONGENITALE TË KAFKËS DHE TË ESHTRAVE TË FYTYRËS

Q90

SINDROMA E DAUNIT

Q91

SIDROMA E EDVARDIT DHE SINDROMA PATAU

Q92

TRIZOMET TJERA DHE TRIZOMET PARCIALE TË AUTOZOMEVE, TË PAKLASIFIKUARA NË VEND TJETËR

Q93

MONOZOMET DHE DELECET E AUTOZOMEVE, TË PAKLASIFIKUARA NË VEND TJETËR

Q95

MARKERËT E BALANCUAR TË SHPËRNDARË DHE STRUKTURORË, TË PAKLASIFIKUARA NË VEND TJETËR

Q96

SINDROMA E TURNERIT

Q97

JONORMALITETE TË TJERA TË SEKS-KROMOZOMIT, FENOTIPI FEMËROR, TË PAKLASIFIKUARA NË VEND TJETËR

Q98

JONORMALITETE TJERA TË SEKS KROMOZOMIT, FENOTIPI MASHKULLOR, TË PAKLASIFIKUARA NË VEND
TJETËR

Q99

JONORMALITETE TJERA KROMOZOMALE, TË PAKLASIFIKUARA NË VEND TJETËR
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