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Kontrolle falas për shtatzënat me sigurim shëdnetësor 

Shkup, 1 dhjetor - Bëhet fjalë për masa të reja të Ministrisë së Shëndetësisë për avancim të shëndetit të 
grave shtatzëna dhe foshnjave. 

Gratë shtatzëna të cilat kanë sigurim shëndetësor prej sot nuk do të paguajnë për kontrolle gjinekologjike 
dhe mikrobiologjike, analiza biokimike, duke e përfshirë edhe lindjen, si dhe për këshillim gjatë vizitës nga 
ana e shërbimeve patronazhe. Këto shërbime nga 1 janari i vitit të ardhshëm, falas do të mund t'i marrin 
edhe gratë pa sigurim shëndetësor. 

Bëhet fjalë për masa të reja të Ministrisë së Shëndetësisë për avancim të shëndetit të grave shtatzëna dhe 
foshnjave. 

Në të gjitha institucionet shëndetësore në shtet nuk do të paguajnë participim gratë shtatzëna, ndërsa për 
mjetet për participim do të drejtohen deri te Ministria e Shëndetësisë, e cila do t'i sigurojë nga buxheti 
personal. 

Në kuadër të një sërë masave të reja të Ministrisë së SHëndetësisë, është edhe projekti "Vizitë shtëpiake", i 
cili parashikon që shërbimet patronazhe nga shtëpitë e shëndetit të vendosin theks në vizitën e grave 
shtatzëna nga grupet e rrezikuara sociale, siç janë gratë shtatzëna me shkallë të ulët të arsimit, gjegjësisht 
pa arsim ose me arsim fillor, si dhe gratë të cilat marrin asistencë sociale. 

Numri i grave nga grupet e rrezikuara sociale në periudhë riprodhuese nga 16 deri më 49 vjeç në shtet është 
rreth 70.000. Ato do të këshillohen që të paraqiten tek gjinekologu amë dhe t'i bëjnë kontrollet e nevojsme 
falas, me prioritet të grave shtatzëna. Ky aktivitet fillon nga mesi i këtij muaji. 

Ministria e Shëndetësisë këtë muaj fillon edhe me realizimin e projektit "Ambulancë gjinekologjike në rrota" i 
cili do të jetë i orientuar në mjediset rurale ku nuk ka gjinekologë amë. Fillimisht do të vizitohet rajoni i 
Berovës dhe fshatrat në këtë rajon me prioritet tek gratë pa arsim dhe vetëm me arsim fillor dhe grupet e 
rrezikuara sociale të cilat do të thirren në kontrolle gjinekologjike. Ambulanca mobile do të vazhdojë me punë 
gjatë gjithë vitit në rajonet e tjera në shtet. 

Në kuadër të projektit "Specialisti ynë", informojnë nga Ministria, nëpër shtet ka të lira 12 ambulanca 
gjinekologjike nëër shtëpitë e shëndetit në të cilat do të shkojnë gjinekologë nga spitalet rajonale të rajoneve 
të tyre dhe do të kontrollojnë gra një herë në javë.   

mailto:info@fzo.org.mk


                                                                                                                                                                                          Adresa:           Bulevardi Maqedonia nr.5, 1000 Shkup 

                                                                                                                                                                              Tel:                                                            02 3289  054 
                                                                                                                                              Qendra:                                                            02 3289  000 

                                                                                                                                                       Faks :                                                           02 3289  048 
                                                                                                                             E-mail:                                                      info@fzo.org.mk 

 

 
 

    3 

 
 

Tetova qytet ku jetohet me maska, ndotja arrinë 
rekordin në mëngjes 

Shkup, 1 dhjetor - Tetova sot në mëngjes është qyteti më i ndotur në Maqedoni. Stacionet e matjes në ora 
tetë tregojnë koncentrim të theksuar të grimcave të mikrogramit PM10 nga 262 për metër kub. 
 
Brenda natës në qytet koncentrimi maksimal arriti në 546 mikrogramë në 20 orë. 
 
Në normat më të larta të rajonit të Shkupit ishte Lisiçja 145 mikgrogram për metër kub, në qendër 121, 
Karposh 112, Gazi Babë 108.Në Manastir, sot në mëngjes në orën tetë është matur 161 mikrogramë, në 
Veles 73 dhe Kërçovë 51 mikrogramë për metër kub. 

Neziri: 700 punësime në shëndetësi dhe investime mbi 
25 milionë euro Shkup 

Shkup, 30 nëntor 2015 - Një delegacion qeveritar i udhëhequr  nga Ministri i Ekonomisë Bekim Neziri, 
zëvendës-kryeministri  Fatmir Besimi dhe deputetja Vjollca M. Nuredini sot zhvilluan një vizitë pune në 
Ministrinë e Shëndetësisë ku u takuan me  Sekretarin Shtetëror Nasuf Ipçja.  
 
Në takim, delegacioni u njoftua nga Sekretari Shtetëror Ipçja, me projektet që janë  realizuar nga ky dikaster 
gjatë viteve 2014 dhe 2015 si dhe  projektet që janë në vijim e sipër.  Ministri Neziri pas takimit shprehu 
kënqësinë e tij nga numri I  madh I pusnësimeve në sferën e shëndetësisë, ku janë  punësuar 700 mjekë dhe 
personel mjekësorë shqiptarë, ndërsa  investimet kapitale në komunat shqiptare arrijnë mbi 25 milion euro.  
 
‘Në kuadër të vizitave që ne si pushtet ekzekutiv i bëjmë së  bashku me pushtetin legjislativ nëpër 
institucione, këtë javë do të vizitojmë objekte të shëndetësisë, me çrast patëm takim me sekretarin shtetëror 
Nasuf Ipçja i cili na njoftoi me projektet e realizuara që janë pjesë e programit qeveritarë. U njoftuam me 
realizimin e projekteve kapitale, nga të cilat unë do të përmend vetëm tre: ndërtimi i spitalit të Kërçovës, një 
investim capital prej 6 milion eurosh, investimi në objekte dhe aparatura në spitalin klinik të Tetovës, një 
investim prej 10 milion euro, dhe investimi në ndërtimin e spitalit të mushkërive në Kozle, një investim prej 8 
milion euro’, sa u përket punësimeve të kuadrit shqiptar gjatë kësaj periudhe janë punësuar 230 shqiptarë në 
bazë të ligjit për transformim dhe 430 tjerë me procedure të rregullt nga drejtorë kudro të BDI-së’, deklaroi 
Ministri i Ekonomisë Bekim Neziri. 

 Sekretari Shtetëror Nasuf Ipçja në prani të 24 drejtorëve shqiptarë të institucioneve publike shëndetesore, 
tha se gjatë periudhës gati dy vjeçare janë realizuar projekte kapitale dhe janë punësuar qindra mjekë dhe 
personel mjekësorë shqiptarë. 
 
‘Sot kisha nderin të takoj delegacionin e kryesuar nga ministrat Neziri dhe Besimi, ku unë së bashku me 
drejtorët e institucioneve nga radhët e BDI-së raportuam për punën e bërë dhe rezultatet e arritura.Ministria e 
shëndetësisë ne vitet e fundit ka bërë nje sërë ndryshimesh për të ndërtuar një sistem sa më të përsosur dhe 
sa me te kapshëm per qytetaret. Jemi bazuar ne tre shtyllat kryesore ne këtë drejtim edhe atë: Investimet 
kapitale në ndërtim dhe rekonstruim të institucioneve publike shëndetësore, me vlerë mbi 100 milion euro, 
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pastaj furnizim të institucioneve publike shëndetësore me pajisje dhe aparatura shendetesore, gjithashtu me 
vlerë mbi 100 milion euro te shpërndara ne baze te nevojave te institucioneve shëndetësore dhe kërkesave 
te drejtoreve  përkatës, dhe në resurse njerëzore, punesim të mjekeve ne  institucioneve shëndetësore me 
cka janë punësuar 700 mjekë shqiptarë mjeke, personel i mesëm si dhe personel teknik. Ne kuadër te 
përsosmërisë se mjekeve Ministria e shëndetësisë organizon edukimin ne qendrat me te njohura botrore. E 
gjithë kjo është arritur ne bashkëpunim me këta drejtor që janë këtu dhe që udhëheqin me 30për qind te 
kapaciteteve publike shëndetësore’, deklaroi Sekretari Shtetëror Nasuf Ipçja. 

Delegacioni qeveritar vizitoi Klinkën e syve, me ç' rast u njoftua me metodat e reja të intervenimeve që kjo 
klinikë zbaton, dhe investimet që janë bërë në sigurimin e aparaturave moderne. 

 

 

Sot, Dita Ndërkombëtare e AIDS-it 
 

Sot është Dita Ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një 

mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën 

kundër virusit HIV. 

 

Ky virus vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik. 

Vitin e kaluar, 1.2 milion njerëz kanë vdekur nga sëmundje të 

lidhura me AIDS-in. 

 

Shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhura të ulëta ose të mesme. 

 

HIV-i mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar, 

të tilla si gjaku, qumështi i gjirit, sperma dhe sekrecionet vaginale. 
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Kontrolle falas për shtatzënat me sigurim shëndetësor 
Bëhet fjalë për masa të reja të Ministrisë së 

Shëndetësisë për avancim të shëndetit të grave 

shtatzëna dhe foshnjave... 

 

Gratë shtatzëna të cilat kanë sigurim shëndetësor prej sot nuk do të 

paguajnë për kontrolle gjinekologjike dhe mikrobiologjike, analiza 

biokimike, duke e përfshirë edhe lindjen, si dhe për këshillim gjatë 

vizitës nga ana e shërbimeve patronazhe. Këto shërbime nga 1 

janari i vitit të ardhshëm, falas do të mund t'i marrin edhe gratë pa 

sigurim shëndetësor. 

Bëhet fjalë për masa të reja të Ministrisë së Shëndetësisë për avancim të shëndetit të grave shtatzëna dhe foshnjave. 

Në të gjitha institucionet shëndetësore në shtet nuk do të paguajnë participim gratë shtatzëna, ndërsa për mjetet për 

participim  do të drejtohen deri te Ministria e Shëndetësisë, e cila do t'i sigurojë nga buxheti personal. 

Në kuadër të një sërë masave të reja të Ministrisë së SHëndetësisë, është edhe projekti "Vizitë shtëpiake", i cili 

parashikon që shërbimet patronazhe nga shtëpitë e shëndetit të vendosin theks në vizitën e grave shtatzëna nga grupet e 

rrezikuara sociale, siç janë gratë shtatzëna me shkallë të ulët të arsimit, gjegjësisht pa arsim ose me arsim fillor, si dhe 

gratë të cilat marrin asistencë sociale. 

Numri i grave nga grupet e rrezikuara sociale në periudhë riprodhuese nga 16 deri më 49 vjeç në shtet është rreth 

70.000. Ato do të këshillohen që të paraqiten tek gjinekologu amë dhe t'i bëjnë kontrollet e nevojsme falas, me prioritet 

të grave shtatzëna. Ky aktivitet fillon nga mesi i këtij muaji. 

Ministria e Shëndetësisë këtë muaj fillon edhe me realizimin e projektit "Ambulancë gjinekologjike në rrota" i cili do të 

jetë i orientuar në mjediset rurale ku nuk ka gjinekologë amë. Fillimisht do të vizitohet rajoni i Berovës dhe fshatrat në 

këtë rajon me prioritet tek gratë pa arsim dhe vetëm me arsim fillor dhe grupet e rrezikuara sociale të cilat do të thirren 

në kontrolle gjinekologjike. Ambulanca mobile do të vazhdojë me punë gjatë gjithë vitit në rajonet e tjera në shtet. 

Në kuadër të projektit "Specialisti ynë", informojnë nga Ministria, nëpër shtet ka të lira 12 ambulanca gjinekologjike 

nëër shtëpitë e shëndetit në të cilat do të shkojnë gjinekologë nga spitalet rajonale të rajoneve të tyre dhe do të 

kontrollojnë gra një herë në javë. (mia.mk) 

 

Ankand humanitar me rastin e Ditës botërore të SIDA-s 
Nën moton "Të gjithë jemi pjesë e ndryshimit", Shoqata për mbështetje të njerëzve që jetojnë me HIV - "Së 

bashku më të fuqishëm Shkup" organizon ngjarje humanitare dhe shënimin e Ditës botërore e SIDA-s... 
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Ngjarja është menduar si ankand i veprave artistike të disa 
artistëve, mes të cilëve Simon Kallajxhiev, Ivan Petrushevski - 
film, Nina Simovska, Mima Pejovska, Velimir Zhernovski, 
Doroti Paçkova, Marjan Arsovski, Jadranka Miteva Millçovska 
dhe Petar Petkov. Veprat e këtyre artistëve do të jenë lëndë të 
ankandit publik. 

Qëllimi i ngjarjes është që bashkarisht të kontribuohet për 

vetëdijësim më t[ë madh dpër HIV-in në opinionin në 

Maqedoni dhe të nxitet mbështetja e opinionit ndaj njerëzve 

që jetojnë me këtë status. 

Mjetet që do të grumbullohen nga ky ankand, si dhe viteve të kaluara, janëd edikuar për mbështetje të 

njerëzve që jetojnë me HIV në Maqedoni. 

Në ngjarje do të promovohet edhe video-klipi me temë "Stigma drejt personave që jetojnë me HIV", xhiruar 

në bazë të reagimeve të vërteta të opinionit në Maqedoni në kaudër të eksperimentit social që e bëri Shoqata 

për mbështetje të njeërzve me HIV. (mia.mk) 

 

Projekt i përkrahur nga Ministria e Shëndetësisë, në 
Maqedoni intervenim në boshtin kurrizor 

Me hapjen e Qendrës për Kirurgji Spinale në 

Klinikën Universitare në Shkup janë krijuar kushtet 

që personat... 

 

Me hapjen e Qendrës për Kirurgji Spinale në Klinikën 

Universitare në Shkup janë krijuar kushtet që personat të 

cilët kanë probleme me boshtin kurrizor të mjekohen në 

Maqedoni. 

 Deri më tani këta pacientë janë mjekuar jashtë vendit, 

bëri të ditur drejtor i Qendrës Emergjente në Shkup, 

Rexhep Selmani, dhe kirurgu, Ilir Hasani.  

 “Kemi edhe futje të procedurave të reja shëndetësore, një prej tyre është edhe Qendra për Kirurgji 

Spinale, e cila është një investim kapital i konsiderueshëm  nga Qeveria e Maqedonisë, Ku deri tani 

pacientë të cilët kanë pasur nevojë për intervenime për boshtin kurrizor janë dërguar jashtë, tani 

mjekohen tek ne”- deklaroi drejtori i Qendrës Emergjente, Rexhep Selmani. 

 “Ky investim prej 1 milion eurosh është një investim kapilar, është një ndër investimet më të 

mirëpritura për trajtimin e sëmundjeve të kurrizit në Republikën e Maqedonisë. Kemi filluar 
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intervenim për kurrizin e shtrembët, jemi pjesë e projektit i cili është përkrahur nga Ministria e 

Shëndetësisë, e cila ka të bëjë me metodat e reja në mjekësi”- tha mjeku, Ilir Hasani.   

Kjo u bë e ditur me rastin e vizitës së sekretarit shtetëror në Ministrinë e Shëndetësisë, Nasuf Ipçe, në 

Qendrën Emergjente. Ai me këtë theksoi angazhimin e ministrisë dhe institucioneve shëndetësore që 

qytetarëve t’u ofrohen shërbime sa më të mira.           

 “E kam parë të rrugës që të vizitoj për së afërmi të gjitha ato arritjet tona  në pjesën e shëndetësisë, 

duke e ditur se ne si strukturë partiake, me një program të bujshëm, kemi të përfshira të gjitha 

programet tona partiake  të inkuadruar në sektorin e shëndetësisë, respektivisht në qeveri”- tha 

sekretari shtetëror pranë MSH-së, Nasuf Ipçe.       

Qendra Emergjente në Shkup ka gjithsej 450 të punësuar, 53 prej të cilëve janë shqiptarë. 

Ndërsa nga 82 mjekë specialistë, 17 janë shqiptarë. Gjithashtu sot kanë marrë vendime pune edhe 10 të 

punësuar shqiptarë.  

 
Ambulantat dhe spitalet do të punojnë regullisht gjatë 

Ditës së drurit 
Ministria e Shëndetësisë informon se të mërkurën (2 

dhjetor), kur do të mbahet aksioni "Dita e drurit"... 
Ministria e Shëndetësisë informon se të mërkurën (2 
dhjetor), kur do të mbahet aksioni "Dita e drurit", do të 
punojnë rergullisht të gjitha institucionet publike 
shëndetësore në shtet dhe do të realizohen të gjitha 
kontrollimet dhe intervenimet e caktuara për çka edhe i ka 
njoftuar institucionet shëndetësore. 

 Të gjithë kontrollimet e caktuara në ambulantat 

specialistike-konsultative, kabinetet për incizime dhe 

procedura të tjera diagnostike, si dhe për intervenimet e 

caktuara kirurgjike nuk do të shtyhen, dhe për atë qëllim 

institucioneve u është urdhëruar t'i ndërmarrin të gjitha 

masat organizative këto kontrolle dhe intervenime të kryhen pa pengesë, kumtoi Ministria e Shëndetësisë. 

 Sipas të dhënave nga Sistemi nacional për evidenca eletronike në shëndetësi "Termini im", është konstatuar 

se në atë ditë tashmë janë caktuar mbi 8.000 pacientë në termin të rregullt për kontrolle dhe mbi 500 

intervenime kirurgjike. 
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 Në interes të pacientëve është që kontrollet dhe intervenimet  të bëhen në ditën kur janë caktuar, me qëllim 

të marrjes me kohë të shërbimit të nevojshëm shëndetësor. Përndryshe, shërbimet e tjera në institucione të 

cilat nuk janë tëp lidhura me terminet e caktuara, do të kyçen në aksionin Dita e drurit dhe këtë ditë plotësisht 

do ta punojnë, në pajtim me udhëzimet nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, thekson Ministria e 

Shëndetësisë. 

 

Maqedoni, kontrolle falas për shtatzënat me sigurim 

shëndetësor 
Gratë shtatzëna të cilat kanë sigurim shëndetësor prej sot nuk do 

të paguajnë për kontrolle gjinekologjike dhe mikrobiologjike, 

analiza biokimike, duke e përfshirë edhe lindjen, si dhe për 

këshillim gjatë vizitës nga ana e shërbimeve patronazhe. Këto 

shërbime nga 1 janari i vitit të ardhshëm, falas do të mund t’i 

marrin edhe gratë pa sigurim shëndetësor. 

Në të gjitha institucionet shëndetësore në shtet nuk do të paguajnë 

participim gratë shtatzëna, ndërsa për mjetet për participim do të 

drejtohen deri te Ministria e Shëndetësisë, e cila do t’i sigurojë nga buxheti personal. 

Në kuadër të një sërë masave të reja të Ministrisë së Shëndetësisë, është edhe projekti “Vizitë shtëpiake”, i 

cili parashikon që shërbimet patronazhe nga shtëpitë e shëndetit të vendosin theks në vizitën e grave 

shtatzëna nga grupet e rrezikuara sociale, siç janë gratë shtatzëna me shkallë të ulët të arsimit, gjegjësisht 

pa arsim ose me arsim fillor, si dhe gratë të cilat marrin asistencë sociale. 

Numri i grave nga grupet e rrezikuara sociale në periudhë riprodhuese nga 16 deri më 49 vjeç në shtet është 

rreth 70.000. Ato do të këshillohen që të paraqiten tek gjinekologu amë dhe t’i bëjnë kontrollet e nevojshme 

falas, me prioritet të grave shtatzëna. Ky aktivitet fillon nga mesi i këtij muaji. 

Ministria e Shëndetësisë këtë muaj fillon edhe me realizimin e projektit “Ambulancë gjinekologjike në rrota” i 

cili do të jetë i orientuar në mjediset rurale ku nuk ka gjinekologë amë. Fillimisht do të vizitohet rajoni i 

Berovës dhe fshatrat në këtë rajon me prioritet tek gratë pa arsim dhe vetëm me arsim fillor dhe grupet e 

rrezikuara sociale të cilat do të thirren në kontrolle gjinekologjike. Ambulanca mobile do të vazhdojë me punë 

gjatë gjithë vitit në rajonet e tjera në shtet. 
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