
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datë 08 dhe 

09.11.2012, realizoi vizitë në IPSH Spitalin Psikiatrik “Shkup”. Vizita më datë 08.11.2012 
filloi në ora 09:30 dhe përfundoi në ora 14:00, ndërsa më datë 09.11.2012 filloi në ora 09:00, 
ndërsa përfundoi në 13:30 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme e vizitës 9 orë). Më datë 
09.11.2012 vizita u realizua në shoqërim të bashkëpunëtorit të jashtëm-psikiatrit, në 
përputhje me Memorandumin për Bashkëpunim, të nënshkruar ndërmjet Avokatit të Popullit 
të RM-së dhe Shoqatës së Psikiatërve të RM-së. 

MPN realizoi vizita të rregullta të paparalajmëruara në Spitalin Psikiatrik “Shkup”, 
në kuadër të mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Konventa Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese dhe Ligji për 
Avokatin e Popullit. Qëllimi i vizitës, konform Protokollit Fakultativ, është identifikimi i 
rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve të tjera të trajtimeve 
brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose 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 të tjera juridike, si dhe mbajtjes së evidencave në 
lidhje me këtë kategori të personave. 

Vizita në spital u zbatua në disa hapa brenda dy ditë pune. Ekipi i Mekanizmit 
Parandalues Nacional, fillimisht bisedoi me drejtorin dhe zëvendësdrejtorin e 
institucionit, ndërsa më pas realizoi këqyrje në repartin e pranimit, repartin për 
sëmundje akute dhe për alkoolikë1, repartin intern dhe geriatrik2, repartin gjyqësor 
dhe kuzhinë. Gjatë ditës së dytë, MPN-ja u shoqërua nga bashkëpunëtori i jashtëm 
(psikiatri), ndërsa në përputhje me metodologjinë e punës u formuan dy nën-ekipe, 
me ç’rast u realizua këqyrje në repartet e tjera të spitalit: repartin e urgjencës për 
meshkuj dhe repartin e urgjencës për femra, repartin kronik për meshkuj dhe repartin 
kronik për femra (reparti për mjekim të vazhdueshëm, rehabilim dhe 
risocializim)3,reparti për mjekim dhe kujdes të vazhdueshëm (ish reparti i V i 
meshkujve). MPN-ja realizoi edhe vizitë në repartin për psikiatri rehabilituese dhe 
risocializim (hostel) dhe në repartin për terapi pune, rehabilitim dhe risocializim. 

Gjatë vizitës u zhvilluan biseda me më shumë pacientë të cilët qëndronin në 
institucion, ndërsa ekipi i MPN, i shoqëruar nga bashkëpunëtori i jashtë, realizoi 
takim dhe bisedë me më shumë të punësuar të cilët në momentin e vizitës ishin në 
vendet e punës (mjekë-specialistë, infermiere, teknikë, sanitarë etj.), ndërkaq bëri 
këqyrje edhe në evidencën e spitalit, regjistrat, planet për trajtim individual dhe disa 
dosje mjekësore. 

Vizita në spital u realizua në bashkëpunim të plotë me drejtorinë dhe të 
punësuarit e institucionit, me ç’rast ekipi i MPN-së zhvilloi këqyrje papengesë në 
                                                           
1 Për shkak të ndërmarrjes së ndërhyrjeve ndërtimore, pacientët nga këto dy reparte janë vendosur në një 
ndërtesë dhe të njëjtat nuk janë të ndara fizikisht. 
2 Për shkak të ndërmarrjes së ndërhyrjeve ndërtimore, pacientët nga këto dy reparte janë vendosur në një 
ndërtesë dhe të njëjtat nuk janë të ndara fizikisht. 
3 Për shkak të ndërmarrjes së ndërhyrjeve ndërtimore, në këtë repart janë vendosur pacientë me sëmundje 
kronike mendore, si dhe asociacione të sëmundjeve mendore somatike (pacientë nga ish reparti i IV kronik), 
ndërkaq të cilët kanë nevojë për mjekim dhe kujdes të vazhdueshëm. 



vendet e vendosjes, si dhe pati liri të plotë në përzgjedhjen e personave me të cilët 
zhvilloi bisedë. 

MPN-ja gjatë bisedës me pacientët nuk pranoi ankesa për torturë dhe trajtim 
brutal, ndërkaq sjellja e personelit u vlerësuar si korrekt. Në këtë institucion aplikohet 
protokoll i veçantë, me të cilin është përpunuar politika dhe rregullat për ndërmarrjen 
e masave të kufizimit (fiksim) të pacientëve dhe mjeteve të cilat guxojnë të përdoren 
gjatë fiksimit. 

Për çdo pacient, në mënyrë përkatëse, përgatitet plani individual për trajtim 
dhe rehabilitim. Pacientët e gjinive të ndryshme, në spital vendosen në dhoma të 
ndara. Në pjesën më të madhe të reparteve ishte i theksuar rendi i shtëpisë për 
aktivitetet, ndërsa në mënyrë përkatëse ishte vendosur sënduku për ankesa dhe 
lëvdata. 

Megjithëkëtë, kushtet materiale nuk i kënaqin standardet e dëshiruara: pjesa 
më e madhe e objekteve janë të vjetër dhe të pariparuara, nyjat sanitare dhe banjat 
janë pjesërisht të amortizuara, të papastra dhe të papërshtatshme për këtë kategori 
të personave, krevatet dhe dyshekët për gjumë, përkatësisht pjesa më e madhe e 
tyre, janë të vjetër. Në veçanti shqetëson edhe gjendja me të ashtuquajturin “ish-
reparti i pestë” i cili ka nevojë për ndërhyrje urgjente. 

Shkalla e rinovimit dhe progresi i ndërtimit të objekteve të reja nuk është në 
nivelin e kënaqshëm dhe zhvillohet shumë ngadalë, ndërkaq për shkak të 
ndërhyrjeve rrjedhëse ndërtimore, në disa reparte paraqitet mbipopullimi i 
kapaciteteve. Spitali nuk është ekipuar me kuadër në mënyrë adekuate dhe të plotë, 
me çka do t’i përmbushte nevojat për mjekim, rehabilitim dhe/ose kurim të 
pacientëve. 

Nuk zbatohen në praktikë dispozitat e nenit 59, neni 2 të Ligjit për procedurë 
jashtëkontestimore, më saktë për shkak të aplikimit të vështirë (ose mosaplikimit) të 
kësaj dispozite nuk sigurohen (ose sigurohen vetëm në raste të rralla) dy dëshmitarë 
të moshës madhore, të cilët i plotësojnë parakushtet e përcaktuara ligjore. Nuk 
zbatohen në praktikë dispozitat e Ligjit për procedurë jashtëkontestimore në pjesën e 
hospitalizimit, më saktësisht edhe më tej vazhdon problemi me sigurimin e vendimit 
gjyqësor brenda afatit të paraparë prej 3 ditësh. 

Në librin për fiksim, në repartin e urgjencës për meshkuj, nuk evidentohet 
kohëzgjatja e imobilizimit fizik, por vetëm fillimi i fiksimit, ndërkaq gjatë kohëzgjatjes 
së fiksimit nuk ka prezencë të vazhdueshme të personit mjekësor në dhomën ku 
është vendosur pacineti, por mbikëqyrja kryhet përmes dritares së dhomës së të 
infermiereve dhe teknikëve. MPN-ja konstatoi se lista e posaçme për dekompensim 
akut psikik nuk ishte plotësuar për pacientin e sapo-pranuar, i cili fizikisht ishte 
imobilizuar gjatë natës. Në repartin e urgjencës për meshkuj ekziston praktikë që 
derisa një person është fizikisht i imobilizuar në dhomën e fiksimit, në po atë dhomë 
njëkohësisht vendosen edhe persona të tjerë të cilët janë nën mbikëqyrje të 
përforcuar, por që nuk janë të fiksuar, gjë që paraqet rrezik për sigurinë personale të 
personit. 

Sasia dhe cilësia e ushqimit, të cilin ua ofrojnë pacientëve, nuk i kënaq 
kërkesat energjike, ndërkaq shqetëson fakti i mungesës së produkteve dhe artikujve 
ushqimorë, për shkak të furnizimit jo me kohë nga ana e furnizuesve. 

Nuk respektohet çdoherë e drejta e privatësisë, ndërkaq e drejta e pacientit 
për posedimin e sendeve për përdorim personal nuk realizohet në shkallë të 
kënaqshme. Në mesin e pacientëve ishte evident ekzistimi i gjendjes së 
përgjithshme të keqe të dhëmbëve, veçanërisht tek personat me sëmundje kronike 



mendore, të cilët për një kohë më të gjatë janë të vendosur dhe mjekohen në këtë 
institucion. 

Vetëm një pjesë e personave të vendosur dhe të hospitalizuar në spital janë 
përfshirë në terapinë e punës (okupacione). Pikë së pari, gjendja e këtillë është 
rezultat i vet natyrës dhe shkallës së zhvillimit të sëmundjes, megjithatë MPN-ja 
konsideron se e njëjta, në masë të madhe, varet edhe nga shkalla e motivimit të 
personave nga ana e personelit. 

 Avokati i Popullit si Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj 
vizite, hartoi raport të veçantë në të cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative 
dhe dha rekomandime përkatëse, të cilat ia drejtoi Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Spitalit Psikiatrik “Shkup” me qëllim të shmangies së mangësive të identifikuara. 


