
 

 

Me datën 24.11.2022, Mekanizmi parandalues nacional (MPN) realizoi një vizitë të 
rregullt të paparalajmëruar në Spitalin psikiatrik “Shkup”. Vizita filloi në orën 09:00, 
ndërsa përfundoi në orën 14:30 ( me kohëzgjatje prej  5 orë dhe 30 minuta). 

Qëllimi i kësaj vizite, konform Protokollit fakultativ të Konventës kundër torturës dhe 
trajtimit tjetër mizor, çnjerëzor ose degradues ose ndëshkues, është identifikimi i 
rreziqeve për parandalimin e torturës ose llojit tjetër të trajtimit mizor, çnjerëzor ose 
degradues,ose ndëshkues. 

Avokati i popullit - Mekanizmi parandalues nacional i kushton vëmendje të veçantë 
dhe monitoron në vazhdimësi trajtimin e personave të privuar nga liria, me masë të 
shqiptuar të sigurisë. 

Gjatë vizitës në institucionet psikiatrike, Mekanizmi parandalues nacional hulumtoi: 
  

• kushtet materiale ku janë vendosur dhe mbahen pacientët, 

• sjelljen e personave zyrtarë ndaj pacientëve, 

• përdorimin e mjeteve për shtrëngim (fiksim), 

• të dhënat dhe dokumentet mjekësore të pacientëve, 

• vendet tjera (dhoma pune dhe dhoma të tjera ndihmëse si kuzhina, tualetet, 
etj.). 

Spitali është nën kompetencë të Ministrisë së shëndetësisë, e cila është përgjegjëse 
për funksionimin e tij të përgjithshëm. Në mungesë të drejtorit ekzekutiv, ekipi i 
Mekanizmit parandalues nacional fillimisht bisedoi me drejtorin profesionist dhe më 
pas kreu inspektim në repartin gjyqësor, i cili ka qenë fokusi i vetëm i vizitës së 
sotme të MPN-së. 

Për nevojat e vizitës, ekipi i MPN-së u shoqërua nga bashkëpunëtorët/ekspertët e 
jashtëm Dr. Sllavica Gajdizis Knjezheviq, psikiatre dhe znj. Natka Paçoska, 
psikologe e klinikës. 

Sipas metodologjisë së përcaktuar për kryerjen e vizitave, ekipi u nda në dy 
nëngrupe, dhe realizoi inspektim në kushtet materiale, bisedoi me stafin e angazhuar 
në repart, si dhe me disa nga pacientët. 

Vizita në spital u realizua në bashkëpunim të plotë me drejtuesit dhe punonjësit e 
institucionit, me ç’rast ekipi i MPN-së kishte akses të papenguar në vendet e 
akomodimit, si dhe liri të plotë për zgjedhjen e personave me të cilët realizoi bisedë. 



Gjatë bisedës me pacientët, MPN-ja nuk mori asnjë ankesë për torturë dhe trajtim 
mizor, ndërkaq sjellja e personelit është vlerësuar si korrekte, por u ankuan për 
ushqimin, si dhe për kushtet materiale të cilat nuk i përmbushin standardet e 
përcaktuara, objekti është i vjetër dhe i pa rinovuar, nyjet sanitare dhe banjot janë 
pjesërisht të rrënuara, të papastërta dhe të papërshtatshme për këtë kategori 
personash, shumica e shtretërve dhe dyshekëve janë të vjetër dhe të rrënuar, nuk ka 
dollapë, tryeza të vogla nate dhe ngjashëm, mobilje ku pacientët do të ruanin sendet 
e tyre personale ose ushqimin. 

Në këtë repart nuk merren masa për kufizim (fiksim) të pacientëve. 

Një pjesë shumë e vogël e personave të vendosur dhe hospitalizuar në këtë repart 
janë të përfshirë në terapi okupacionale, MPN mendon se menaxhmenti i spitalit 
duhet të ndërhyjë në këtë situatë për t’u dhënë kuptim në mënyrë produktive 
aktiviteteve të përditshme të pacientëve. 

Si rezultat i vizitës, Avokati i popullit - Mekanizmi parandalues nacional do të 
përgatisë një raport të veçantë në të cilin do të shënojë gjendjet e konstatuara 
pozitive dhe negative, si dhe do të japë rekomandimet përkatëse të cilat do t'i 
dërgohen Ministrisë së shëndetësisë dhe Spitalit psikiatrik "Shkup". “ me qëllim të 
eliminimit të mangësive të konstatuara. 


