
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Nacional Parandalues (NP si MPN) më datën 29.04.2013 
realizoi vizitë në IPSH Klinikën universitare për psikiatri-Shkup.  

MPN realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Klinikën për psikiatri, në suaza 
të mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ ndaj Konventës 
kundër torturës dhe trajtimeve tjera brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese dhe 
Ligjit për Avokatin e Popullit. Qëllimi i vizitës në përputhje me Protokollin Fakultativ është 
identifikim i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose trajtimeve tjera brutale, 
jonjerëzore, nënçmuese dhe ndëshkuese, përmes këqyrjes së kushteve materiale në 
institucionin publik shëndetësor, trajtimit të pacientëve, realizimit të të drejtave të garantuara 
me Ligjin për shëndet mendor, Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe akteve 
tjera juridike, si dhe mbajtjen e evidencave në lidhje me këtë kategori të personave. Vizita u 
zbatua nga Avokati i Popullit-Ekipi i Mekanizmit parandalues nacional të shoqëruar nga 
bashkëpunëtori i jashtëm mjeku-psikiatër në bazë të Memorandumit të nënshkruar 
paraprakisht për bashkëpunim me Shoqatën e psikiatrëve të RM-së. 

Vizita në Klinikën për psikiatri u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit 
parandalues nacional në fillim të vizitës realizoi takim me motrën kryesore të klinikës, 
ndërkaq më pas realizoi këqyrje të kapaciteteve strehuese në të gjitha repartet e klinikës, 
bashkëpunëtori i jashtëm mjeku-psikiatër realizoi bisedë me mjekët-specialist të psikiatrisë 
përgjegjës për secilin repart. MPN së bashku me bashkëpunëtorin e jashtëm realizoi edhe 
biseda me disa pacientë të cilët qëndronin në Repartin e psikiatrisë për fëmijë dhe 
adoleshqentë, Repartin për çrregullime neurotike dhe psikosomatike, Repartin për psikiatri 
biologjike dhe spitalin ditor. 

Në fund të vizitës ekipi i MPN-së dha perceptimet dhe sugjerimet e tij fillestare pranë 
motrës kryesore të Klinikës.  Gjatë dhënies së perceptimeve fillestare u theksua se MNP do 
të përgatit raportin e veçantë për vizitën e IPSH Klinikës psikiatrike ,,Shkup’’ në të cilin do të 
evidentohen gjendjet e konstatuara, informatat e fituara nga personat e vendosur në klinikë, 
si dhe nga të punësuarit dhe do të jep rekomandime për veprime të mëtejme. Vizita e 
tërësishme e Klinikës për psikiatri u realizua në bashkëpunim me drejtorinë dhe shërbimet, 
me ç’rast Ekipi i MPN-së zhvilloi këqyrje papengesë në të gjitha repartet ku janë vendosur 
pacientët, ndërkaq zhvilloi edhe bisedë papengesë me disa prej tyre. 

MPN gjatë bisedës me pacientët nuk mori ankesa për torturë dhe trajtime brutale, 
ndërkaq sjellja e personelit në pjesën më të madhe u vlerësua si korrekte, një numër i madh 
i pacientëve me të cilët ekipi i MPN realizoi bisedë ishin të kënaqur edhe nga ushqimi, por 
ekipi i MPN nga informatat e fituara nga pacientët konstatoi se nuk janë të njoftuar në 
mënyrë të mjaftueshme me rendin e shtëpisë të klinikës. MPN mendon se do të ishte mirë 
që rendi shtëpiak të vendoset në vend të dukshëm në pjesë të koridorit, me çka pacientët do 
të informohen në mënyrë përkatëse për të drejtat e tyre lidhur me vendosjen dhe shërimin 
në këtë institucion. MPN gjatë inspektimit në rendin e shtëpisë, ku kërkohet që në mënyrë të 
obligueshme me shoqërues të lëshohen pacientët nga klinika, përkatësisht pa shoqërues të 
mos ket mundësi të çregjistrohet pacienti, konstatoi dhe konsideron se në këtë mënyrë 
rrezikohet vullneti për shërim si dhe e drejta për besueshmëri e cila është rregulluar në Ligjin 
për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve. 

MPN konstatoi se pacientët gjatë kohës së vizitës ishin të veshur me rrobat e tyre të 
përditshme dhe nuk mbanin pizhame-në atë mënyrë respektohet dinjiteti gjatë qëndrimit në 



institucionin e klinikës. Në të gjitha repartet ishte theksuar se pacientët bëjnë dush veçmas, 
rregullisht dhe sipas nevojës, gjithashtu u cek se rregullisht ka ujë të ngrohtë. 

MPN gjatë vizitës konstatoi se terapia okupative është udhëhequr nga ana e 
punëtorit social dhe motrave medicinale. Ajo realizohet sipas programit dhe rendit të caktuar 
paraprakisht një herë në javë në çdo repart. Për qëllimet e terapisë okupative shfrytëzohet 
Qëndrimi ditor i çdo Reparti. Në Spitalin ditor ekziston hapsirë e veçantë për terapi okupative 
dhe takime tjera në grupe. 

Në këtë institucion zbatohet protokolli i veçantë me të cilin është përpunuar politika 
dhe rregullat për ndërmarrje të masave për kufizimin fizik (fiksim), ndërkaq i njëjti është 
minimizuar me ç’rast të punësuarit përpiqen t’i qetësojnë pacientët përmes bisedës dhe 
bindjes. 

Pacientët e gjinisë së kundërt në klinikë vendosen në hapsira të veçanta, me ç’rast u 
konstatua se për çdo pacient ka shtrat të veçantë (krevat), ndërkaq kushtet në të gjitha 
repartet i përmbushin standardet e dëshiruara ndërkombëtare. 

Në formularin/ pëlqimi për shërim vullnetar qëndron se, pacienti pranon dhe pajtohet 
që ‘’ vullnetarisht ta lëshojë spitalin vetëm pasi ta ket njoftuar dhe pranuar pëlqimin e mjekut 
të tij ’’. MPN mendon se pëlqimi për shërim vullnetar duhet të harmonizohet me Ligjin për 
mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, i cili parashikon procedurë për lëshim në mënyrë 
vullnetare të institucionit shëndetësor pa paralajmërim. 

Si rezultat i vizitës së realizuar Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional 
hartoi raport të veçant në të cilin i konstatonte gjendjet pozitive dhe negative dhe dha 
rekomandime përkatëse pranë Ministrisë për shëndetësi dhe pranë Drejtorisë së Klinikës për 
psikiatri-Shkup, me qëllim të eliminimit të mangësive të identifikuara. 


