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Ndotja e ajrit: Gratë shtatzëna dhe personat e sëmurë 

kronik të jenë të lire mga puna 
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Rritje rrogash  për specialistër specialistët dhe mjekët 

e përgjithshëm  

 
 

Do të formohen zona të lira mjekësore 
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Osmani: Satisfaksioni më I madh I të qenurit kirurg, 

ështështë pacienti i kënaqur 

 

 

Mjetet piroteknike paraqesin rrezik serioz për 

përdoruesit 
 

Gjatë festave të fund-vitit shpërthimet e fishekzjarrëve dhe 

pushkaliqeve bëhen rutinë e ditës. Ndonëse ato paraqesin rrezik, 

sidomos për minorenët, përdorimi i tyre vazhdon të jetë shumë i 

lartë. Në një anketë të realizuar nga Alsat-M qytetarët shprehin 

shqetësimin e tyre për sa i përket rrezikshmërisë së mjeteve 

piroteknike dhe se shitja e tyre duhet ndaluar disi. 

“Po janë shumë të rrezikshme sidomos për fëmijët që nuk janë të vetëdijshëm t’i përdorin po edhe për të 

mëdhenjtë normal”. 

“Janë shumë, po kush të pyet. Unë nuk kam ble. Kemi fëmijë po ne folim sa mundemi ato kan faj që i bien 
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prej jashtë”. 

“Shumë për së tepërmi për fëmijët. Mendoj se shteti duhet ta ndalojë këtë gjë”. 

“Po kam ble por nuk i kam marr prej atyre që janë të rrezikshme, sepse fëmija- fëmijë mundet të mashtrohet 

ta mbaje në dorë, këto janë më të sigurta e kall edhe ka kohë për ta gjujt. Ju bëhet qejfi se nuk është edhe 

aq me rëndësi”. 

Gjatë periudhës së festave të fundvitit nëpër klinika rritet numri i të lënduarve nga incidentet me mjete 

piroteknike. 

“Lëndimet kryesore që shkaktohen nga fishekzjarrët respektivisht petartave, janë lëndimet e dorës. Përveç 

asaj lëndimet i ndajmë në fizike dhe termike. Lëndimet fizike i shkakton bllasti respektivisht energjia termike 

që lirohet. Kurse aspekti termik në përkthim të thjeshtë donë të thotë djege. Sa i përket asaj se sa i rëndë 

është lëndimi mundem të them se kemi nga lëndimet më të lehta deri te ato më të rëndat, të cilat ndodh 

ndonjëherë të bëjmë edhe amputimet e ekstremiteteve pa marr parasysh a është gishti apo dora”, tha dr. Ilir 

Hasani, traumatolog. 

Nga Sektori për Punë të Brendshme në Shkup apelojnë që qytetarët që t’i shmangen përdorimit të mjeteve 

piroteknike. 

“Sektori për Punë të Brendshme Shkup u bënë apel të gjithë qytetarëve që të mos përdorin fishekzjarrë dhe 

mjete tjera piroteknike të cilat munden të shkaktojnë pasoja, gjë që do të mundësonte që festat e fundvitit të 

kalojnë në atmosferë të qetë dhe festive”, deklaroi Liza Bendevska, zëdhënëse e Sektorit për punë të 

brendshme Shkup. 

Gjatë festimeve të një viti më parë, në Klinikën për Toksikologji u shtruan mbi 50 pacientë, shumica e të 

cilëve, të helmuar nga alkooli. Po ashtu, në qendra të tjera spitalore, bilanci i të lënduarve nga rrahjet dhe 

mjetet piroteknike i kaloi 100 personat. 

Ndotja e ajrit, RDM kërkon të merren masa urgjente 
Edhe përkundër faktit që një ditë më parë ministri i ambientit 
Nurhan Izairi tha se ia ka dorëzuar Qeverisë rekomandimet për 
marrjen e masave për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit, kryeministri 
Nikolla Gruevski ndryshe nga dje sot nuk pranoi nëse i ka marrë 
apo jo këto masa, por tha se të njëjtat do të shqyrtohen së shpejti. 
Nga ana tjetër partia Ripërtëritja demokratike e Maqedonisë ka 
kërkuar që Qeveria të shpall gjendje të jashtëzakonshme nga e 
hëna deri në fund të shkurtit. Partia e Liljana Popovskës kërkon 

zonë të gjelbër për këmbësorë dhe çiklistë në Qendër, kufizim të lëvizjes së automjeteve që nuk kanë 
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standard EU- 4 si dhe vendosjen e qarkullimit çift- tek. Nga kjo parti thonë se Qeveria nuk duhet të jetë e 
shurdhër ndaj protestave dhe kërkesave të qytetarëve sepse ata luftojnë edhe për fëmijët e tyre. Ripërtritja 
demokratike ka paralajmëruar mbështetjen e protestave qytetare të së hënës, duke bërë thirrje për 
pjesëmarrje sa më të madhe.  

“Kërkojmë masa urgjente nëpër qytete që të mos thithim helm, ato janë: Më shumë autobusë në transportin 

publik. Transport publik nëpër qytete ku nuk ka, mbylljen e kantiereve, larjen e rrugëve me ujë, subvencion të 

shporeteve për djegie të tërësishme dhe karburante cilësore për amvisëri, kontroll i ashpër i industrive, 

sidomos karburanteve dhe mbledhja e rregullt e mbeturinave. Këto janë masa urgjente që merren me pak 

buxhet ndërsa shpejtë mund të japin rezultate”, deklaroi Maja Moraçanin, zëdhënëse e RDM-së. 
 

 

Ministria e Ambientit apel Qeverisë të aplikojë masa 
urgjente kundër ndotjes 

Ministria e Ambientit Jetësor kërkon nga Qeveria që bashkë me 

pushtetin vendor të aplikojë masa urgjente kundër ndotjes së mëtejme të 

ajrit... 

 

Kërkohet që në mbarë vendin të bëhen kontrolle të instalimeve, të cilat i 

nënshtrohen lejeve A dhe B të integruara ekologjike. Në Shkup dhe 

Tetovë, ku grimcat PM10 janë shumëfishuar, kërkohet të reduktohet 

puna e kapaciteteve industriale, si dhe të lirohen nga puna të sëmurët 

kronikë, gratë shtatzëna dhe personat e moshës mbi 60 vjet.  

 Ministri i Ambientit Jetësor, Nurhan Izairi, kërkon gjithashtu që pushimi dimëror për nxënësit të fillojë nga 28 

dhjetori, ndërkaq të rritet frekuentimi i autobusëve dhe të ulet kostoja e biletës. 

 “Këto ishin masat që ne do t’i propozojmë Qeverisë dhe njësive të pushtetit vendor për të dalë nga 

situata dhe shpresojmë që këto do japin rezultate, pasi që nga Enti Hidrometeorologjik kemi 

informata se ditët në vijim, më shumë se 10 ditë, situata do të jetë edhe më e vështirë se sa tani që e 

kemi”- tha ministri i Ambientit Jetësor, Nurhan Izairi. 

 Ministri Izairi nuk theksoi masat afatgjate për “Jugohromin”. Ai tha se hapi i radhës do të varet nga mbyllja 

afatshkurte e kompanisë dhe respektimi i masave. 

mailto:info@fzo.org.mk
http://al.mrt.com.mk/node/23746
http://al.mrt.com.mk/node/23746


                                                                                                                                                                                          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 

 

 
 

    7 

 
 

 “Njëherë do të duhet të shohim rezultatet afatshkurte çka do të japin dhe sa i përket kohës afatgjate 

do të varet nga vetë kompania se a do t’i implementojë masat e duhura në mënyrë që nëse do të 

implementojë masat e  duhura, qëllimi ynë nuk është të mbyllim, por të hapim, por ato që do të hapen 

dhe ato që do të vazhdojnë t’i respektojnë masat, të respektojnë ambientin dhe të respektojnë ligjet”-

 theksoi ministri i Ambientit Jetësor, Nurhan Izairi. 

 Nga Ministria e Ambientit u rekomandojnë edhe qytetarëve që të shfrytëzojnë transportin publik dhe për t’u 

ngrohur mos të përdorin mjete ndotëse si mobilje, stiropol, pjesë të gomës dhe materiale sintetike. 

 Gjithashtu Shkupi dhe Tetova do të vendosin edhe masa kufizuese të qarkullimit të automjeteve sipas 

parimit çift–tek. 

 

Ajri i ndotur: Gratë shtatzëna dhe të sëmurët kronik të 
qëndrojnë në shtëpi 

Qeveria në seancë të jashtëzakonshme, ka diskutuar për nivelin e rritur 
të ndotjes së ajrit, pas çka ka miratuar konkludime dhe rekomandime, 
njofton Portalb. 

Prej atje informojnë se rekomandohet të gjithë të punëdhënësit në Shkup 
dhe Tetovë t’i lirojnë nga obligimet gratë shtatzëna, personat mbi moshën 
60 vjeçe me probleme kardiovaskulare dhe respiratore si dhe personat 
nën moshën 60 vjeçe me astmë dhe sëmundje në mushkëritë e bardha 

deri më 4 janar. 

Qeveria iu rekomandon qytetit të Shkupit dhe komunës së Tetovës që t’i intensifikojnë aktivitetet për 
pastrimin e rrugëve, në veçanti rreth ndërtimoreve. Më pas, në suazat e kontrolleve në territorin e Shkupit 
dhe Tetovës, të jepet rekomandim për punë të reduktuar të kapaciteteve industriale. /Portalb 

 

Rritje të rrogave për specialistët dhe mjekët në 
ndihmën e shpejtë 

Vitin e ardhshëm të gjithë specialistët në shtëpitë shëndetësore në 
Maqedoni do të marrin rritje të rrogave për rreth 4.000 denarë ose 14,5 
për qind, ndërsa mjekët e praktikës së përgjithshme nga Ndihma e 
shpejtë mjekësore rreth 2.700 denarë ose 11 për qind, njofton MIA. 

Ashtu siç informon sot ministri i Shëndetësisë Nikolla Todorov dinamika 
parashikon mjekët rritjen ta marrin në mënyrë etapore, për tre herë, me 
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çka deri në fund të vitit ta marrin të gjithë rritjen. 

“Javën e kaluar e kemi nënshkruar aneksin e Marrëveshjes kolektive me Sindikatën me të cilën, mes të 
tjerash u mundësua rritja e rrogave të mjekëve specialistë të cilët punojnë në shtëpitë shëndetësore. Vetëm 
këtu në Shtëpinë Shëndetësore Shkup ka 159 specialistë të cilët do të marrin rritje prej rreth 4000 denarësh. 
Rritja sipas dinamikës që është bërë me sindikatën do të jetë në tre pjesë. E para do të jetë në shkurt, e dyta 
në qershor dhe e treta në dhjetor. Në çdo rast vitin e ardhshëm do ta përfundojnë komplet me rrogë të rritur 
prej 4 mijë denarësh”, theksoi ministri Todorov duke i’u përgjigjur pyetjes së gazetarëve pas vizitës në 
Shtëpinë Shëndetësore Shkup. 

Krahas kësaj, shtoi, e rëndësishme është që në marrëveshjen kolektive u parashikua edhe rritja e rrogave të 
mjekëve të praktikës së përgjithshme në Ndihmën e shpejtë mjekësore. 

Këtu, tha Todorov, rritja është në vlerë prej rreth 2.700 denarësh ose rreth 11 për qind dhe ka të bëjë me të 
gjithë mjekët të cilët punojnë në Ndihmën e shpejtë mjekësore në të gjitha shtëpitë shëndetësore në shtet. 

 

Pacientët e rajonit të Strumicës do të kenë spital të ri 
 

Bëhet fjalë, siç sqaroi për objektin i cili qëndron në stagnim 
pothujase 30 vite dhe praktikisht  kjo do të vijë si ndërtim që nga 
fillimi, me të cilin pacientët nga rajoni i Strumicës do të kenë spital 
të ri. 
“Ky spital siguron shërbime shëndetësore për banorët e 
Radovishit, Vallandovës, Dojranit, Bogdancit , Pehçevës dhe 
Berovës, respektivisht të mbi 230 mijë banorëve. Sipas të 
dhënave nga sistemi Vizita ime vetëm gjatë vitit 2015 mbi 53 mijë 
pacientë  janë rekomanduar nga ky spital, ndërsa janë krijuar mbi 

190 mijë rekomandime për në këtë spital, tha Todorov. 
Tenderi, siç informoi ministri i Shëndetëisë, tashmë është publikuar, respektivisht ka filluar porcedura e 
tenderit për punë ndërtimore të objetit të Spitalit të  Përgjithshëm-Strumicë, ndërsa hapja e ofertave është më 
5 shkurt. Vlera e këtij projekti është vlerësuar në 275.000.000 denarë. 
Me këtë prjekt, siç shtoi ai, është parashikuar  ndërtimi dhe adaptimi i objektit ekzistues, të të ashtuquajturit 
“blloku i kirurgjisë”  i cili përbëhet nga dy blloqe, blloku A dhe blloku B dhe me këtë projekt  përfshihen të dy 
blloqet me sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 6.500 m2. 
Sipas nevojave të obektit prashikohet që në të të ketë qendër urgjence, pavion shtrimi  për pacientët e 
stacionar për kirurgji, ortopedi dhe traumatologji, sëmundje urologjike, kirurgji plastike, gjinekologji dhe 
obstetrikë me neonatologji, pavjoni për sëmundje të syve dhe pavjoni për sëmundje të veshëve, hundës dhe 
fytit. 
Në këtë objekt, është parashikuar që të ketë edhe bllok operativ -të përbërë nga tre salla operative për 
kirurgji digestive, për intervenime traumatologjiek-ortopedike dhe  intervenime të pastra operative, kirurgji 
urologjie dhe plastike, oftalmologji dhe ORL si dhe kujdes intensiv, sterilizim qëndror dhe laborator për 
patologji.  
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