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Miratohet mundësia e të drejtës për in-vitro për fëmijën 

e tretë dhe të katërt 
 

E drejta e invitros është një ndër programet prioritare të 

Fondit. Qëllimi është që t’Ju përgjigjemi pozitivisht sa më 

shumë kërkesave që vijnë nga të siguruarit, dhe për t’i 

kënaqur nevojat e tyre. 

Në pajtueshmëri me ndryshimet ligjore të plotfuqishme, 

Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë me kënaqësi 

informon se nga data 13.11.2015, të gjithë të siguruarit 

që duan ta realizojnë të drejtën për in-vitro, janë të 

liruar nga pjesëmarrja e pagesës (participimi) me vlerë prej 6.000 denarë për kryerjen e shërbimeve 

shëndetësore për procedurën in-vitro për fëmijën e parë, të dytin, të tretin dhe të katërtit, më së shumti deri 

në tre tentime të dështuara. Kjo pjesëmarrje do të kompenzohet nga ana e Fondit për sigurim shëndetësor. 

Risia e dytë është shfrytëzimi i të drejtës për in-vitro për fëmijën e tretë dhe të katërtgjegjësisht, për 

kryerjen e shërbimeve shëndetësore për procedurën e fekondimit biomjekësor të zbatuara me fekondim 

autolog dhe fekondim alogjeneike (jashtëtrupore). 

Përqindja e shtatzanisë së dëshmuar si rrjedhojë e procedurës Invitro, në vitin 2011 është 38,7%, në vitin 

2012 është 41.3%, në vitin 2013 është 50.5%, në vitin 2014 është 54.5%, dhe nga Janari-Korrik 2015 është 

53.5%. Këto të dhëna statistikore tregojnë për suksesin dhe nivelin e lartë të specializimit të institucioneve 

shëndetësore që kanë marrëveshje me Fondin. Ky trend ritës është edhe si rezultat i mbulimit të mjeteve nga 

ana e Fondit, për dallim nga sistemet e huaja të shëndetësisë, vendet e të cilave nuk e mbulojnë këtë 

intervenim. 
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Hera e parë kur Fondi ka filluar ti mbuljë këto shërbime është viti 2008, edhe atë sipas procedurës për 

refundim të mjeteve ndërsa nga viti 2010 fillon me shpërndarjen e Vauçerave. Çmimi i intervenimit kushton 

80.000 denarë, pjesëmarrja e pacientit është 6.000 denarë. 

Institucionet shëndetësore që kanë marrëveshje me Fondin në vitin 2015 për kryerjen e shërbimeve Invitro 

janë: Pllodnost në Manastir, DR.Organxhiski në Shtip, Gineko medika në Shkup, Re-medika në Shkup, 

Ultramedika në Shkup, Moja bolnica në Shkup, Axhibadem Sistina në Shkup, Kinika për gjinekologji dhe 

akusheri, dhe Inanna sistem (Klinika Njuborn) në Shkup. 

Dokumentacioni i nevojshëm, udhëzimi për mënyrën e realizimit të drejtës për in-vitro dhe të gjitha 

informacionet tjera, janë të shpallura në web faqen zyrtare të Fondit për sigurim shëndetësorwww.fzo.org.mk 
 

 

Mirtatohet mundësia e të drejtës për in-vitro për fëmijën 

e tretë dhe të katërt 
 

E drejta e invitros është një ndër programet prioritare të 
Fondit. Qëllimi është që t’Ju përgjigjemi pozitivisht sa më 
shumë kërkesave që vijnë nga të siguruarit, dhe për t’i 
kënaqur nevojat e tyre. 
Në pajtueshmëri me ndryshimet ligjore të plotfuqishme, 
Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë me kënaqësi 
informon se nga data 13.11.2015, të gjithë të siguruarit 
që duan ta realizojnë të drejtën për in-vitro, janë të 
liruar nga pjesëmarrja e pagesës (participimi) me vlerë 
prej 6.000 denarëpër kryerjen e shërbimeve shëndetësore 
për procedurën in-vitro për fëmijën e parë, të dytin, të tretin 
dhe të katërtit, më së shumti deri në tre tentime të 
dështuara. Kjo pjesëmarrje do të kompenzohet nga ana e 
Fondit për sigurim shëndetësor. 

Risia e dytë është shfrytëzimi i të drejtës për in-vitro për fëmijën e tretë dhe të katërtgjegjësisht, për 
kryerjen e shërbimeve shëndetësore për procedurën e fekondimit biomjekësor të zbatuara me fekondim 
autolog dhe fekondim alogjeneike (jashtëtrupore). 
Përqindja e shtatzanisë së dëshmuar si rrjedhojë e procedurës Invitro, në vitin 2011 është 38,7%, në vitin 
2012 është 41.3%, në vitin 2013 është 50.5%, në vitin 2014 është 54.5%, dhe nga Janari-Korrik 2015 është 

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 

 

 
 

    4 

 
 

53.5%. Këto të dhëna statistikore tregojnë për suksesin dhe nivelin e lartë të specializimit të institucioneve 
shëndetësore që kanë marrëveshje me Fondin. Ky trend ritës është edhe si rezultat i mbulimit të mjeteve nga 
ana e Fondit, për dallim nga sistemet e huaja të shëndetësisë, vendet e të cilave nuk e mbulojnë këtë 
intervenim. 
Hera e parë kur Fondi ka filluar ti mbuljë këto shërbime është viti 2008, edhe atë sipas procedurës për 
refundim të mjeteve ndërsa nga viti 2010 fillon me shpërndarjen e Vauçerave. Çmimi i intervenimit kushton 
80.000 denarë, pjesëmarrja e pacientit është 6.000 denarë. 
Institucionet shëndetësore që kanë marrëveshje me Fondin në vitin 2015 për kryerjen e shërbimeve Invitro 
janë: Pllodnost në Manastir, DR.Organxhiski në Shtip, Gineko medika në Shkup, Re-medika në Shkup, 
Ultramedika në Shkup, Moja bolnica në Shkup, Axhibadem Sistina në Shkup, Kinika për gjinekologji dhe 
akusheri, dhe Inanna sistem (Klinika Njuborn) në Shkup. 
Dokumentacioni i nevojshëm, udhëzimi për mënyrën e realizimit të drejtës për in-vitro dhe të gjitha 
informacionet tjera, janë të shpallura në web faqen zyrtare të Fondit për sigurim shëndetësorwww.fzo.org.mk 
 

 

Ministria e Shëndetësisë nga dhjetori fillon me masat 
për zvogëlimin e vdekshmërisë te foshnjat dhe nënat 

Shkup, 25 nëntor - Masat e reja të Ministrisë së Shëndetësisë për zvogëlimin e vdekshmërisë te foshnjat e 
sapolindura dhe nënat, të cilat parashohin kontrolle falas gjinekologjike dhe mikrobiologjike të grave 
shtatzëna, analiza biokimike, duke e përfshirë edhe lindjen, si dhe këshillim i grave shtatzëna gjatë vizitës 
nga ana e shërbimeve të patronazhit, do të fillojnë në dhjetor të këtij viti për të gjitha gratë e siguruara në 
Fondin shëndetësor, gjegjësisht nga janari i vitit 2016 për gratë pa sigurim shëndetësor. 
 
Këshilluesja shtetërore në Ministrinë e Shëndetësisë Jovanka Kostovska në konferencën e sotme për shtyp 
paralajmëroi se nga 1 dhjetori do të lirohen nga pjesëmarrja për të gjitha kontrollet në pajtim me udhëzimin 
antenatal, gratë shtatzëna të cilat janë të siguruar në Fondin shëndetësor, që do të thotë se  për të gjitha 
shërbimet që duhet t'i bëjnë në nivel sekondar si kontrolle laboratorike dhe mikrobiologjike dhe skriningje për 
të cilat është e nevojshme pjesëmarrje, nuk do të paguajë asnjë grua shtatzëne e siguruar. 
 
Të gjitha institucionet shëndetësore, vazhdoi Kostovska në shtet do të informohen që të jenë në dijeni të mos 
paguajnë pjesëmarrje, ndërsa për mjetet për pjesëmarrje do të drejtohen deri te Ministria e Shëndetësisë, e 
cila do t'i sigurojë nga buxheti personal. 
 
Projekti, vizita shtëpiake parasheh që shërbimet e patronazhit nga shtëpitë shëndetësore t'i vendosin theks 
të veçantë vizitës së grave shtatzëna nga grupet e cenueshme sociale, siç janë gratë shtatzëna me shkallë 
më të ulët të arsimit, gjegjësisht pa arsim ose me arsim fillor, si dhe gratë të cilat pranojnë ndihmë sociale. 
 
Aktiviteti, ambulanca në rrota, vazhdoi ajo, fillon nga fillimi i dhjetorit dhe do të drejtohet nga mjediset rurale 

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 

 

 
 

    5 

 
 

ku nuk ka gjinekologë amë. 
 
Sipas Kostovsak të dhënat për aktivitetin për acidin folik dhe suplementet e jodit për çdo grua shtatzënë 
tregojnë se deri më tani rreth 1.200 gra shtatzëna kanë marrë falas jod dhe acid folik hape dhe i zbatojnë. 
 
Në kuadër të aktivitetit "Specialisti ynë", shtoi këshilltarja shtetërore në Ministri, nëpër shtet ka 12 ambulanca 
të lira gjinekologjike nëpër Shtëpinë shëndetësore, në të cilat do të shkojnë gjinekologë nga spitalet rajonale 
në rajonet e tyre dhe do të kontrollohen gra njëherë në javë.   

Enti statistikor shtetëror tregoi se është zvogëluar 
nataliteti 

Sipas entit statistikorë të shtetit vlerësimi për natalitetin dhe mortalitetin për tremujorin e tretë të këtij viti 
tregon që ka rënë dukshëm numri i nataliteti në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2014. 

Numri i foshnjave të lindura në tremujorin e tretë të këtij viti është zvogëluar për 3.3 përqind, në krahasim me 
periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, në fakt këtë vitë në tremujorin e tretë kanë lindur 6 018 foshnja, ndërsa në 
periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kanë lindur 6 290 foshnja. 

 

Statistika shtetërorë mbrëmë shpalli që në 
tremujorin e tretë të këtij viti është rritur numri i të 
vdekurve për 0.5 përqind, në fakt këtë vitë kanë 
vdekur 4 514 njerëz, dhe në periudhën e njëjtë vitin 
e kaluar 4 493. 

 

 

 

 

Nga numri i përgjithshëm i foshnjave të të vdekurve 
në kaurtalin e tretë të vitit 2015, 41 janë të mitura, 
ndërsa 40 foshnja të vdekura të lindura . Duke e 
krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar , 
numri i të miturve është zvogëluar, në fakt vitin e 
kaluar kanë vdekur në tremujorin e tretë 71 foshnja. 
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Këtë vitë në kuartalin e tretë është rritur numri i të lindurve të vdekur, sepse në të njëjtën periudhë vitin e 
kaluar kishte 35 të lindur të vdekur. 

 

“Rritja natyrore ishte 1 567 njerëz, që do të thotë që për aq njerëz numri i foshnjave të lindura është më i 
madh nga numri i të vdekurve” sqaroi Enti shtetërorë për statistikë. Më shumë vdekje të foshnjave ka në 
Shkup, më sakt 13, pastaj 5 në Studeniçan , 2 në Tetovë, Radovish, Prilep, Kumanovë, Gjevgjeli, 
Jegunovcë, Kërçovë, Ohër dhe Shën Nikollë. Është bërë e zakonshme që Enti statistikorë shtetërorë të 
paraqet rezultatet për natalitetin dhe mortalitetin dhe këto rezultate komentohen në sfera të ndryshme dhe 
jepen mendime në lidhje me arsyet për natalitetin , poashtu edhe për mortalitetin. 
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“Ndal dhunës ndaj grave”, 900 raste dhune në familje, 4 
gra të vrara 

Në Ditën Ndërkombëtare të Dhunës ndaj Gruas, 

organizatat joqeveritare dalin me të dhënat vjetore 

të rasteve të dhunës në Maqedoni... 
 

Vetëm sivjet janë regjistruar 900 raste dhune, ku 

përqindja më e madhe e viktimave janë gra. Po ashtu 

janë regjistruar edhe 4 raste të vrasjeve të grave. 

“Për një vit kemi gjithsej 7 viktima të vrara nga 

dhuna në familje, ndërsa numri për tentim-vrasje 

është shumë më i madh. Të gjitha këto vrasje janë 

kryer nga anëtarë të familjes më të ngushtë, me 

shpesh ish-partnerë”- thuhet nga përfaqësuesit e OJQ-ve. 

 

Numri më i madh i paraqitjeve janë për maltretim fizik, pastaj për maltretim psikik, por ka edhe për arsye 

ekonomike. Të dhënat thonë se gratë vendosin që të ndahen nga burrat e tyre atëherë kur ato e kuptojnë se 

jeta e tyre është në rrezik. Ato durojnë maltretime me vite më shpesh për shkak të fëmijëve, por edhe për 

shkak të ekzistencës dhe ajo se çka do të thonë të tjerët nëse ata ndahen janë gjithashtu shkak pse ata 

durojnë këtë maltretim. 

 

“Mospasja e qasjes deri te shërbimet për mbështetje i përmendim gratë e vendeve rurale, ashtu edhe 

gratë dhe femrat me të meta të cilat janë kategori e ndjeshme dhe për këtë arsye janë viktima të 

shpeshta të këtij lloji të dhunës”-  thuhet nga përfaqësuesit e OJQ-ve. 

Nga të gjitha rastet e paraqitura, në gjykatë vetëm dy për qind të tyre janë zgjidhur si dhunë në familje. Dhe 

kjo bën që gratë apo edhe personat e tjerë që përjetojnë dhunë në familje të vendosin me vështirësi të 

denoncojnë rastet e dhunës. (Besim Abdullai, TVM2) 
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E miratuar: In Vitro falas edhe për fëmijën e tretë dhe të 

katërt 

Në pajtueshmëri me ndryshimet ligjore të plotfuqishme, 

Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë informon 

se nga data 13.11.2015, të gjithë të siguruarit që duan ta 

realizojnë të drejtën për in-vitro, janë të liruar nga 

pjesëmarrja e pagesës (participimi) me vlerë prej 6.000 

denarë për kryerjen e shërbimeve shëndetësore për 

procedurën in-vitro për fëmijën e parë, të dytin, të tretin 

dhe të katërtit, më së shumti deri në tre tentime të 

dështuara. Kjo pjesëmarrje do të kompenzohet nga ana e 

Fondit për sigurim shëndetësor. 

Risia e dytë është shfrytëzimi i të drejtës për in-vitro për fëmijën e tretë dhe të katërt gjegjësisht, për kryerjen 

e shërbimeve shëndetësore për procedurën e fekondimit biomjekësor të zbatuara me fekondim autolog dhe 

fekondim alogjeneike (jashtëtrupore). 

Institucionet shëndetësore që kanë marrëveshje me Fondin në vitin 2015 për kryerjen e shërbimeve In vitro 

janë: Pllodnost në Manastir, DR.Organxhiski në Shtip, Gineko medika në Shkup, Re-medika në Shkup, 

Ultramedika në Shkup, Moja bolnica në Shkup, Axhibadem Sistina në Shkup, Kinika për gjinekologji dhe 

akusheri, dhe Inanna sistem (Klinika Njuborn) në Shkup. 

Dokumentacioni i nevojshëm, udhëzimi për mënyrën e realizimit të drejtës për in-vitro dhe të gjitha 

informacionet tjera, janë të shpallura në web faqen zyrtare të Fondit për sigurim shëndetësor:www.fzo.org.mk 

Nga dhjetori fillon me masat për zvogëlimin e 

vdekshmërisë te foshnjat dhe nënat 

Masat e reja të Ministrisë së Shëndetësisë për zvogëlimin e 

vdekshmërisë te foshnjat e sapolindura dhe nënat, të cilat 

parashohin kontrolle falas gjinekologjike dhe mikrobiologjike të 

grave shtatzëna, analiza biokimike, duke e përfshirë edhe 

lindjen, si dhe këshillim i grave shtatzëna gjatë vizitës nga ana 
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e shërbimeve të patronazhit, do të fillojnë në dhjetor të këtij viti për të gjitha gratë e siguruara në Fondin 

shëndetësor, gjegjësisht nga janari i vitit 2016 për gratë pa sigurim shëndetësor. 

Këshillëtarja shtetërore në Ministrinë e Shëndetësisë Jovanka Kostovska në konferencën e sotme për shtyp 

paralajmëroi se nga 1 dhjetori do të lirohen nga pjesëmarrja për të gjitha kontrollet në pajtim me udhëzimin 

antenatal, gratë shtatzëna të cilat janë të siguruar në Fondin shëndetësor, që do të thotë se  për të gjitha 

shërbimet që duhet t’i bëjnë në nivel sekondar si kontrolle laboratorike dhe mikrobiologjike dhe skriningje për 

të cilat është e nevojshme pjesëmarrje, nuk do të paguajë asnjë grua shtatzëne e siguruar. 

Të gjitha institucionet shëndetësore, vazhdoi Kostovska në shtet do të informohen që të jenë në dijeni të mos 

paguajnë pjesëmarrje, ndërsa për mjetet për pjesëmarrje do të drejtohen deri te Ministria e Shëndetësisë, e 

cila do t’i sigurojë nga buxheti personal. 

Projekti, vizita shtëpiake parasheh që shërbimet e patronazhit nga shtëpitë shëndetësore t’i vendosin theks 

të veçantë vizitës së grave shtatzëna nga grupet e cenueshme sociale, siç janë gratë shtatzëna me shkallë 

më të ulët të arsimit, gjegjësisht pa arsim ose me arsim fillor, si dhe gratë të cilat pranojnë ndihmë sociale. 

Aktiviteti, ambulanca në rrota, vazhdoi ajo, fillon nga fillimi i dhjetorit dhe do të drejtohet nga mjediset rurale 

ku nuk ka gjinekologë amë. 
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