
 

 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (NP si MPN) më datën 
27.11.2012 realizoi vizitë në IPSH Spitalin Psikiatrik ,,Negorci’’. Vizita filloi në orën 9:30 dhe 
përfundoi në orën 15:45 minuta ( kohëzgjatja e përgjithshme e vizitës: 6 orë dhe 15 minuta). 

MPN realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Spiatalin Psikiatrik ,,Negorci’’, 
në suaza të mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ ndaj 
Konventës kundër Torturës dhe Trajtimevetjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose 
Ndëshkuese dhe Ligjit për Avokatin e Popullit. Qëllimi i vizitës në përputhje me Protokollin 
Fakultativ është identifikimi 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, realizimittë të drejtave 
të pacientëve 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 këto 
kategoritë 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 Spitalin psikiatrik ,,Negorci’’ u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit 
Parandalues Nacional në fillim të vizitës realizoi takim me drejtorin e spitalit, ndërkaq më pas 
realizoi këqyrje të kapaciteteve strehuese në të gjitha repartet e spitalit, bashkëpunëtori i 
jashtëm psikiatri realizoi bisedë me mjekët-specialistë të psikiatrisë përgjegjës për secilin 
repart, ndërkaq njëherazi u vizitua edhe pjesa e veçantë për terapi pune në përbërje të 
Spitalit psikiatrik. MPN së bashku me bashkëpunëtorin e jashtëm realizoi edhe biseda me 
disa pacientë të cilët qëndronin në repartin akut, kronik dhe gjyqësor të Spitalit Psikiatrik      
,,Negorci’’. 

Në fund të vizitës ekipi i MPN-së dha perceptimet dhe sugjerimet e tij fillestare pranë 
drejtorit të spitalit,,Negorci’’. Gjatë dhënies së perceptimeve fillestare u theksua se MPN do 
të përgatisë raportin e veçantë për vizitën e IPSH Spitalit Psikiatrik ,,Negorci’’ në të cilin do 
të evidentohen gjendjet e konstatuara, informatat e fituara nga personat e vendosur në 
spital, si dhe nga të punësuarit dhe do të jep rekomandime për veprime të mëtejme. Vizita e 
tërësishme e spitalit psikiatrik 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 pranoi ankesa për torturë dhe trajtime brutale, 
ndërkaq sjellja e personelit në pjesën më të madhe u vlerësua si korrekte, vetëm në disa 
raste ku pacientët u ankuan nga teknikët, përkatësisht, se të njëjtit u kërcënohen në raste 
kur refuizojnë ta pranojnë terapinë e rekomanduar. 

Mekanizmi Parandalues Nacional konfirmoi se për secilin pacient hartohet plani 
individual për trajtim dhe rehabilitim në mënyrë përkatëse. Historitë e pacientëve kryesisht 
janë gjithëpërfshirëse, të kuptueshme, të besueshme, gjatë pranimit pacienti kontrollohet në 
mënyrë të rregullt, ndërsa gjatë përcaktimit të terapisë i kushtohet kujdesmoshës së 
pacientit.Gjatë këqyrjes së historisë të një pacienti MPN konstatoi lëshim serioz, përkatësisht 



mungesë të një dokumenti me të cilin konfirmohet vendosja në spital, që don të thotë 
pëlqimivullnetar i pacientit ose vendimi gjyqësor për hospitalizim të detyrueshëm. 

Pacientët e gjinive të ndryshme vendosen në hapsira të ndara. Në pjesën më të 
madhe të reparteve ishte theksuar rendi shtëpiak i aktiviteteve, ndërkaq në mënyrë  
përkatëse ishte vendosur edhesënduku për ankesa dhe lëvdata. U konstatua se e drejta për 
sigurimin e mjedisit human dhe të sigurt realizohet në këtë institucion, ndërkaq është 
vendosur edhe barierë e arritshme pranë hymjes së repartit për psikogeriatri. Pacientët 
posedojnë veshmbathje personale dhe të njëjtit nuk mbajnë pizhame deri sa janë të 
vendosur në institucionin psikiatrik. 

Në këtë institucion zbatohet protokolli i veçantë, me të cilin është përpunuar politika 
dhe rregullat për ndërmarrjen e masave për kufizim fizik (fiksim) të pacientëve dhe mjeteve 
të cilat guxojnë të përdoren gjatë fiksimit fizik. Në regjistrin për evidencën e fiksimit fizik në 
disa raste nuk ishte regjistruar ora, saktësisht koha kur ka mbaruar fiksimi, ndërkaq në një 
rast nuk kishte nënshkrim nga mjeku i cili ishte përgjegjës për fiksimin. 

Në pjesën më të madhe kushtet në repartet i plotësojnë standardet e dëshiruara 
ndërkombëtare. Temperetura dhe lagështia janë në kufij të parametrave të lejuar, ndërkaq 
në pjesën më të madhe të dhomave të repartit akut, kronik dhe alkoolik nuk ishte vërejtur 
mbigrumbullim. Në dhomat janë vendosur trupa ngrohës, ndërkaq krevatet janë me shtretër. 
Në disa dhoma edhe pse janë të ngjyrosura me ngjyra pastele mungon dekorimi plotësues 
me sende personale të pacientëve. 

Kushtet në repartin kronik B nuk i plotësojnë standardet minimale, nuk ka numër të 
mjaftueshëm të krevateve për pacientët e vendosur, ndërkaq tualetët janë gjetur në gjendje 
të palakmueshme dhe mirëmbajtja është në nivel të ulët. MPN konstatoi se jo çdo pacientë 
kishte krevatin e vet në repartin kronik B dhe strehimin e tyre në spitalin e vlerësoi si 
nënçmues dhe  si trajtim jonjerëzor. Në disa tualetë është vërejtuar se nuk ka ventilim (në 
repartin akut) dhe është vërejtur lagështi nëpër muret, nuk ishin të mirëmbajtur tualetët në 
repartin gjyqësor, repartin për psikogeriatri, si dhe në repartin kronik B. 

 Në këtë spital në përdorim janë: kuzhina moderne dhe terpezaria në të cilën 
ekzistojnë kushte përkatëse për servim dhe shërbim të ushqimit. Në përbërje të spitalit nuk 
ka sallë sportive, ndërkaq në vet repartet nuk ka dhoma të veçanta ose interne të 
pajisurapër terapi pune. 

Spitali nuk është ekipuar me kuadër në mënyrë përkatëse dhe të plotë,sidomos 
kuadër të mesëm medicinal dhe teknikë, dhe në këtë drejtim në repartin kronik B në të cilin 
janë vendosur edhe persona me subnormalitet mendor në ndrim me vetëm një infermiere 
dhe një teknik. Mungesa e kuadrit sjell deri te përkufizimi i lirisë së lëvizjes së pacientëve të 
këtij reparti1, në këtë mënyrë të njëjtit sillen në një situatë akoma më të palakmueshme për 
dallim të pacientëve tjerë. 

Si rezultat i vizitës së realizuar Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional 
hartoi raport të veçantë në të cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe dha 
rekomandime përkatëse pranë Ministrisë së Shëndetësi dhe pranë Drejtorisë së Spitalit 
Psikiatrik,, Negorci’’ meqëllim të eliminimit të mangsive të identifikuara. 

_____________________________________ 
1Këta pacientë mbahen tëmbyllur në ndërtesën e repartit kronik B. 


