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I nderuar Z. Minister,
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pas pandemise COVID 192020-2021.
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Shkurtesat

APK

Asociacioni i Psikiaterve të Kosovës

IKSHPK

InStitUti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës

IPF

InStitUti i Psikiatrisë Forenzike

KPSH

Kujdesi paresor shëndetësor

KDSH

Kujdesi dytesor shëndetësor

KTSH

Kujdesi tretësor shendetësor

MSh

Ministria e Shëndetësisë

OBSH

Organizata Botërore e Shëndetësise

QIRSKP

Qendra per Integrim dhe Rehabilitim të të Sëmurve Kronik Psikiatrik në Shtime

QKTJK

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

QSK

Qendra Studentore Karantinë

QSHM

Qendra e Shëndetit mendor

OMK

Oda e Mjekëve td Kosovës

SHIB

Shtepite per Integrim në Bashkësi

SHSKUK

Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës

SP

Spital i pergjithshem
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1. PIRMBLEDHJE EKZEKUTWE
Plani i veprimit per shëndet mendor gjate dhe pas pandemise Covid 19 per vitet 2020-2021 është
hartuar ne pajtim me Planin e Reagimit Kombëtar FM8, Ligjit per Shëndetesi Nr 05/L-125, Ligjit
per Shëndet Mendor Nr 05/L-025, praktikat dhe pervojat e vendeve të ndryshme të Europes
dhe botës si dhe organizatave relevante ndërkombetare në ballafaqim me pandemine Covid 19.
Plani i veprimit, bazë ka parimin e qasjes së barabartë dhe gjitheperfshires per qytetaret në
nevojë per shërbime dhe kujdes të shëndetit mendor. Plani në vete ngerthen o1ektiven e
pergjithshme dhe ato specifike që adresojnë nevojat e popullates duke perfshire edukimin,

promovimin, parandalimin,trajtintin, dhe bashkepuxiin-iin ndëriristitucional permes promovimit
të shërbuneve inovative të shëndetit mendor, udhëzuesve per trajtim, udhëzuesve edukativ,
materialeve tjera të shkruara dhe elektronike në shërbim të popullates së gjere perfshire
hulumtimet në terren dhe monitorimin, duke pershtatur ofrmniin e shërbixneve dhe kujdesit per
shëndet mendor dhe mbeshtetjen psikosociale me kapacitetet e sistemit shëndetësor pubilk në
vend dhe situatën e re të krijuar si pase e pandeniisë me Covid 19.
Bazuar në të dhënat e siguruara, te bazuara në dëshmi nga raportet dhe hulumtimet në
dispozicion, jane identifikuar sfidat të cilat duhet adresuar me qellim te ruajtjes së shëndetit

mendor te popullates gjate dhe pas pandemisë me Covid 19. Adresimi i ketyre sfidave është
bërë permes definimit td objektivave dhe aktiviteteve specifike, realizimi i te cilave do të ndikoj
në permiresinün e cilësisë dhe sigurise Se shërbimeve te ofruara qe kane per qellim ruajtjen e
shëndetit mendor të qytetareve td Republlkes se Kosoves.
Monitorimi i zbatimit te dokumentit do të behet perrnes indikatoreve te percaktuar, nga ana e
Komitetit te Shendetit Mendor i ciii bazuar ne mandatin e tij do të pergatis raporte te rregullta
të monitorimit td zbatirnit te aktiviteteve në MSh.
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2. HYRJE
Organizata Boterore e Shendetesise (OBSH) ka shpallur shperthimin e Covid 19 si emergjence
shëndetësore në mvel ndërkombëtar me mundësmë e lartë të perhapjes në te gjitha vendet e
botës, ndërsa në Mars të vitit 2020 OBSH-ja vlerësoi se Covid 19 mund të kategorizohet si
sëmtmdje pandeniikel.
Ndikimet e para të pandemisë u verejten edhe në shëndetin mendor në shumë vende të botës.
Bazuar ne të dhënat nga OBSH-ja dhe shumë organizata tjera ndërkombëtare të cilat
rekomanduan hartimin eudhezuesve dhe planeve te veprimit per kujdes të popullatës në
fushën e shëndetit mendor2.

Bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK) dhe MSh në
Republiken e Kosovës rasti i pare me infeksionin SARS-Cov 2 u regjistrua me 13 mars 2020 dhe
me qellim të parandaliinit dhe perhapjes së infeksiomt edhe Kosova u detyrua të vendos masa
kufizuese. MSh duke u bazuar në vlerësimet e gjendjes së shëndetit mendor në situate
pandemie dhe duke pare ndikimet e saj, inicoi hartiniin e Plarut të veprimit per shëndet mendor
gjate dhe pas pandeniisë COVID-19 (Plani e veprimit) me qellim që me prioritet ti pergjigjet
nevojave të qytetareve per ruajtjen dhe permiresimin e shëndetit mendor.
21 Gjendja e shëndetit mendor te popullates në bote dhe Kosovë gjate pandemise COVID 19
Sipas OBSI-I, izolimi shoqeror, frika nga infektimi, humbja e anëtarëve te familjes, shqetesimi
nga humbja e të mirave materiale, humbja e punesimit dhe shqetesimet per te ardlimen,
tregojne se pandemia Covid 19 si asnjëherë me pare ka prodhuar efekte me permasa
shqetesuese në gjitha sferat e jetes pa e amnestuar shëndetin mendor të popullates e vecanerisht
grupet e rrezikut si fëmijët, adoleshentët, te moshuarit, personat me crregullime të rënda të
shendetit mendor, personat e predispozuar per crregullime te shëndetit mendor, grate dhe
natyrisht profesionistet shëndetësorë të dilët jane linja e pare e ballafaqimit me qytetaret e
prekur nga infeksioni me Covid 19 në gjithe botën. Ngjaija e këtillë e papritur ka shkaktuar
crregullime të ndryshme të shendetit mendor perfshire stresin, ankthin, depresionin, dhunën,
abuziniin me substanca, stigmatizimin, crregullime të sjelljes si dhe crregullime të tjera
psikologjike, psikiatrike e psikosomatike. Me shume se një e treta e amerikaneve (36%) në një
anketë te Asociacionit Amerikan te Psikiaterve thonë se koronavirusi ka nje ndikim serioz në
shendetin e tyre mendor3.

'WHO, mental health and psychological consideration during the Covid-19 outbreak. EHO.2020 (EHO reference
number: WHO/2019-nCov/Mental Health/2020.1).
2https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un policy briefcovid

and

mental health final.pdf

'https:I /www.psychiatry.org/neesroomJnes-releases/nee-poll-covid-19-impacting-mental-eell-being-

americans-feeling-an bus-especially-for-loved-ones-older-adults-are-less-anxious
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Ne Kind, 14.592 persona të anketuar ne popullaten e pergjithshme te cilët u vlerësuan per
statusin psikologjik në internet me PHQ-9 dhe GAD-7, rezultuan me depresion 53.5% dhe ankth
44.6%. Ne Britani të Macthe raportohen gjetjet fillestare në 2,025 pjesemarres në nje hulumtim
në Internet duke perdorur PHQ-9 me shkallë të depresionit 22,12% dhe duke perdorur GAD-7
shkallë të ankthit 21.63% 5.
Prrndërit në Itali dhe Spanje kane raportuar se te fëmijët e tyre kane verejtur vështirësi në
perqendrim, shqetesim e nervozizëm, veçanerisht gjate kohës së masave të mbylljes, poashtu
fëmijët kane perjetuar dhunë dhe abuzim ose kane qene dëshmitarë të tyre.
Grate, personat e moshuar dhe njerezit me predispozita per crregullirne të shëndetit mendor,
perfshire dhe perdoruesit e drogave, perdoruesit dhe abuzuesit me alkool mbetën shqetesim i
profesionisteve të shendetit mendor. Ne Kanada është raportuar per rritje 20% të konsumit të
alkoolit ne moshat 15-49 vjeçe.
Profesionistët shëndetesorë në linjen e pare të shërbimit jane ballafaquar me mbingarkese në
pune, vendime të vështira per trajtim te pacienteve në situata te rënda, rrezikun nga infektimi
që tani jane të dëshmuara me studimet e realizuara në Kinë ku profesionistet shëndetësorë kane
raportuar nivel të lartë td depresionit (50%), ankthit (45%) dhe pagjumesise (34%)6.
Nderprerja apo dhe pezullimi i ofrimit të shërbimeve të shëndetit mendor në shumë vende ka
ndikuar në rritje te nunirit të qytetareve që kane nevoje per këto sherbime, vecanerisht nevoja
per shërbime balk per ballë, grupet vetë ndihmëse per alkoolin e drogen, dhe shërbimet
komunitare si qendrimi ditor i klientëve, gje qe ka ndikuar neper keqesimin e gjendjes Se tyre të
shendetit mendor.
Bazuar në faktet e mesiperme ështe e qarte se shëndeti mendor duhet të trajtohet me prioritet
dhe mbetet pergjegjesi kolektive e Qeverise dhe shoqerise civile per t'iu pergjigj nevojave të
qytetareve me qellim që te ruhet dhe arrihet permiresimi i shendetit mendor shkaktuar nga
pandemia Covid 19, në të kundërtën deshmi per ta marr me seriozitet mireqenien mendore
dhe ruajtjen e shëndetit mendor te popullates, qeverive do t'iu shkaktoj pasoja afat gjate
ekonomike dhe shoqerore.

D, Ren Y, Ian F, Li Y, Xu X, Yu X, Qu E, tang Z, Tian B, Yang F, Yao Y. Psychological Impact and Predisposing
Factors of the Coronavirus Disease 2019 (COVLD49) Pandemic on General Public in China. (3/7/2020). Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3551415 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3551415
5Shevlin, et al 2020, (4) Shevlin M, McBride 0, Murphy J, Miller JG, Hartman 1K, Levita L, Mason L, Martinez AP,
McKay R, Stocks TV, Bennett KM. Anxiety, Depression, Traumatic Stress, and COVID-19 Related Anxiety in the UK
General Population During the COVID-19 Pandemic
61(ang L, Li Y, Hu S. Chen M, Yang C, Yang BX. et al. The mental health of medical ëorkers in Euhan, China dealing ëith the
2019 novel coronavirus. Lancet Psychiatry. 2020 doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30047-X
4Liu
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3. METODOLOGJIA
Pla.ni i veprimit per shëndet mendor gjate dhe pas Panderrusë Covid 19 per vitet 2020-2021 është
hartuar në pajtim me Planin e Reagimit Kombëtar FM8, Ligjin per Shëndetësi Nr 05/L-125,
Ligjin per Shëndet Mendor Nr 05/L-025, praktikat dhe përvojat e vendeve të ndryshme të
Europes dhe botës, dhe dokumentet e organizatave relevante ndërkombëtare në ballafaqim me
Pandeminë Covid 19.
Grupi punues ka analizuar dokumentet relevante të publikuara nga OBSH, UNICEF dhe
burime tjera te informatave të bazuara në dëshmi. Gjithashtu jane shfrytezuar edhe hulumtimet
e realizuara nga profesionistët dhe hulumtuesit vendor gjate kohës së Pandemisë në Kosovë.
Dokumenti është hartuar nga grupi punues multidisciplinar I ciii gjate fazes së hartimit është
konsu.ltuar edhe me profesioruste tjere relevantë të lemive perkatese por dhe ka siguruar të
dhëna nga institucionet shëndetësore respektive.
Raportet e monitorixnit dhe vlerësimit të zbatimit te ketij plani, do të shfrytezohen per procesin
erishikinittëtij.
Duke pasur parasysh specifikat e realitetit Kosovar dhe ekspertizen relevante ndërkombëtare,
zhvillimi i shërbimeve të shkallëzuara te kujdesit per shëndetin mendor në periudhen e
Pandemisë Covid 19(stepped care model) paxaqet zgjidhjen me optimale per modelin e
shërbimeve qe duhet të zhvillohen per ballafaqimin me këtë sfidë globalene vendin tone.
Plani I vepriniit është plan nje vjeçar dhe perfsbin periudhen 2020-2021.
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4. SFONDI
Sikurse edhe në vendet e tjera masat kufizuese të ndërmarra nga Qeverite per parandalimin dhe
perhapjen e infeksiomt me Covid 19 si izolimi shoqeror, mungesa e levizjes së lire, karantinimi,
mbyllja e shkollave, universiteteve, bizneseve, aktiviteteve sportive e shoqerore, Institucioneve
fetare, dhe humbja e vendeve te punës, ka rritur shqetesimet, ankthin, depresionin në te gjithe
popullaten duke perfshire dhe grupet me rrezik si fëmijët, adoleshentët, të moshuarit, grate dhe
personat që kane predispozita per çrregullime të shëndetit mendor.

MSh dhe Departamenti I Psikologjisë i Universitetit Hasan Prishtina kane ofruar shërbime të
ndThmës Se pare psikologjike permes telefonit dhe chatit; mbi 5000 qytetare kane kontaktuar me
keto shërbime (kryesisht me ankesa te ngjashme si rte vende të tjera). Studimi i të dhënave
relevante gjate shfrytezimit të ketyre shërbimeve deshmoi se37.2% e klientëve kane perjetuar
stres,40.2% ankth,15.2% simptoma depresive,14% probleme familjare, 12% probleme
bashkëshortore, 13% probleme financiare dhe 8% e tyre ndjenin nevojë per informata shtese
perkitazi me Covid 19.
Ng Kosové, poashtu, me qellim të studimit të nivelit të depresionit, nje hulumtim i organizuar
online gjate muajve mars dhe prill 2020, me pyetësorm PHQ-9 të plotesuar nga 198 persona td
moshave nga 16-64 vjeç (mosha mesatare 27.04 vjec), dëshmoi se 65.2 % e tyre kane dekiaruar se
si pasoje e Pandemisë Covid-19 iu ka perkeqësuar gjendja e tyre psikologjike, perderisa 42.4 % e
personave kane rezultuar se kane nje formë te çrregullimit depresiv nga i lehte den tek i rende.
Keto mdikojnë nevojen e adresimit me kohë te problematikes së shëndetit mendor në popullate
(Fanaj, N. etj, 2020; pa pubilkuar).
Studimi tjeter i realizuar rte Maj 2020 në Kosove (Shahini, M 2020; pa publikuar) me qellim te
hulumtimit te ndikimit te izolimit social në shendetin mendor te studenteve ne kohe pandemie
ku jane perfshire 215 pjesemarrës te moshave 18 deri në 45 vjec, kane raportuar që izolimi
social ka ndikuar negativisht ne mireqenien e shendetit te tyre mendor, ku 32.7% e tyre jane
ndjere shume te vetmuar. Pjesemarresit me shkallë te larte te izolimit social dhe vetmisë kishin
me shume probleme me ankth, depresion si dhe probleme në sjellje gjate izolimit per shkak të
pandemise krahasuar me ata qe nuk kishin ndjenja te tilla. Interesante në kete studim eshte që
pjesëmarrësit te cilët kane qenë gjithmone në kërkim te informatave dhe shpjegimeve mbi
virusm kane raportuar me pak probleme emocionale dhe te sjelljes krahasuar me ata te cilet nuk
kane qene insistues ne kerkime td tilla.
Nga studimet e bëra perfundohet se edhe studentet raportojnë jete me pasive, me shume ankth
dhe me shume simptoma te depresionit. Si probleme me te shpeshta klinike jane paraqitur
stresi, ankthi, çrregullimi I stresit posttraumatik tek personat qe kane humbur te afermit, fobite,
obsesionet, depresionet dhe epizodat psikotike.
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Shoqeria dhe institucionet si në nivel komunal gjithashtu edhe në ate qendror, Si gjatë
pandemisë por dhe me pare, jane ballafaquar me raste të rënda të personave me crregullime të
rënda psikiatrike të cilët ose nuk kane perkujdesje të afert fami.ljare ose familjet heqm dorë per
kujdes nga pamundësia sociale dhe rrethanat e ndryshme jetësore që kane.
Nga hul.umtimet e mësiperme por dhe nga raportimi i profesionistëve të shendetit mendor në
institucionet ku ofrohen shërbimet e tilla, që nga fiflimi i pandemise dhe deri me tani (edhe pse
tani në forma me adaptive karshi situates), mund të perfundohet se ekzistonrritja e nunirit të
qytetarëve që kan nevoje per shërbime psikologjike dhe psildatrike.
Qe nga filhimi i Pandemisë Covid 19 me paraqitjen e rasteve te para, sherbimet e shëndetit
mendor ne gjitha niivelet jane ofruar duke i adaptuar shërbimet konform situates, Si ruajtja e
vazhdimesisë terapeutike të personave me crregullime të renda të shëndetit mendor, ofrimi i
kujdesit në kriza (akute) në njësite perkatese psildatrike spitalore në SHSKUK, perkujdesja
komunitare si dhënia e depo terapisë dhe kujdesi shtepiak në famulje td klientëve permes
ekipeve mobile te Qendrave të Shendetit Mendor në Bashkësi (QSI-llvl), keshilhimet me klientè
dhe ndihma e pare psikologjike permes linjave telefonike nga MSh dhe Departamenti i
Psikologjise i Universitetit Hasan Prishtina (Departamenti i Psikologjisë i UP), si dhe tegjitha
njesite perkatese të SHSKUK, perkujdesja afatgjate /rezidenciale e klientëve me crregulhime te
rënda të shëndetit mendor në Shtepite per Integrim në Bashkesi (SHIB) dhe Qendra per
Integnim dhe Rehabilitim të Sëmurëve Kronik Psikiatrik rte Shtime (QIRSKP), si dhe
qendrueshmëria e programit te terapise mbajtese me metadon.
4.1. Kapacitetet institucionale dhe njerëzore
Duke ju referuar Ligjit per Shendetesi Nr 05/L-125, Ligjit per Shëndet Mendor Nr 05/L-025,
sherbimet e shëndetit mendor jane të organizuara në tri nivelet e kujdesit shendetesor me
pergjegjesite percaktuara sipas niveleve të organizimit te sistemit shendetesor. Kujdesi Paresor
Shendetesor (KPSH) eshte pergjegjes per identifikimin, referimin dhe percjelljen e klienteve me
crreguhhime mendore dhe eshte i organizuar ne nivel lokal, perderisa niveli dytesor dhe tretësor
eshte i organizuar ne kuadër të SHSKUK dhe eshte pergjegjes per diagnostikimin, trajtimin,
rehabilitixnin dhe risocializimin e klientëve me çrreguhlime te shëndetit mendor.
Kujdesi Dytësor Shendetesor ofron shërbimet e shendetit mendor nepermjet QSHIvI dhe SI-JiB,
dhe Departamenteve Psikiatnike (Dl') ne kuadër te Spitaleve të Pergjithshme (SP) dhe QIRSKP
ne Shtime.
Kujdesi tretësor shendetesor per shendet mendor ofrohet në Klinikën e Psikiatrisë te Qendrës
Klinike Universitare te Kosovës (QKUK) e dila ofron edhe sherbime dytesore per negjionet
Prishtinë, Mitrovice dhe Fenizaj, në mungese te Departamenteve psikiatnike ne spitalet
respektive.
Mangësi evidente paraqet fakti se tie Fakultetin e Mjekesise te UP ende nuk eshte themeluar si e
veçantë Katedra e Psikiatrisë qe do të paraqiste bazë te domosdoshme mesimore, hulumtuese e
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shkencore per ngritjen e kapaciteteve profesionale të profesionisteve të diplomuar shëndetesore
dhe studimin mentor te problematikes klinike të shëndetit mendor në situatën e Pandemisë
aktuale dhe situatave te ngjashme në te ardhmen.
4.1.1. Institucionet e shëndetjt mendor me bazë komunitare
Shërbimi komurutar dhe rezidencial ofrohet përmes Shërbimit profesional të shëndetit mendor
që është pjese organizative dhe funksionale e SHSKUK rrjetit të nente (9) QSHM me nëntë (9)
-

SHIB që ofrojne shërbime të shëndetit mendor në zonat perfshirese regjionale si në vijim:
Regjiom Prishtine QSHM Prishtinë dhe QSHM Podujevë me dy (2) SI-fiB në Fushë
Kosove (1)
dhe Drenas (1), Regjiom Mitrovicë QSHM ne Mitrovice dhe Skenderaj
dhe me dy (2) SHIB,
Regjiom Prizren QSHM me SHIB, Regjiorii Peje QSHM me SHIB, Regjiom Fenizaj QSHM
me SHIB, Regjiom Gjakovë QSHM me SHIB, Regjiom Gjilan QSHM dhe SHIB, dhe QIRSKP
në Shtime si insfitucion i veçantë psikiatrik me shtretër per kujdes dhe trajtim afatgjate
rezidencial per klientët me crreguflime të rënda mendore.
-

-

-

-

-

-

-

4.1.2. Kapacitetet në Spitale te përgjithshme
Ne kuader të shtatë (7) Spitaleve të përgjithshme
në Gjilan, Gjakove, Pnizren dhe Peje

funksionojne kater (4) Departamente Psikiatrike.
4.1.3. Kapacitetet në QKUK
Kujdesi tretësor shendetesor per shëndet mendor ofrohet në QKUK në Klinikën e Psikiatrisë e
dila perbehet nga Repartet e Klinikës së Psikiatrisë, Njësia e Kujdesit Intenziv Psikiatrik, Njësia
per Sëmundjet e Vartësise dhe Qendra per Shëndet Mendor per Fëmijë dhe Adoleshent
(QSHMFA).
4.1.4. Shtretënit psikiatrik
Ne riivel vendi jane 307 shtreter (1/6.000 banore) per diagnostikim, trajtim, rehabilitim
dhe
risocializim të te sëmurëve psikiatrik Per diagnostikim dhe trajtim te
rasteve akute psikiatrike
në QKUK dhe Departamentet psikiatrike në SP jane ne dispozicion 152 shtretër, ndërsa 155
shtreter jane në dispozicion per trajtim afatgjate psikiatrik (kryesisht rastet me te rënda
psikiatrike dhe pa mbeshtetje familjare, në kuadër te SHIB dhe QIRSKP ne Shtime; nuniri
i
shtretërve per trajtim akut dhe per trajtim afatgjate psikiatrik eshte 1/12.000

banore.

Proporcioni psikiatër/shtrat eshte 1:6, infermier/shtrat 1:2 rte njesite me shtreter, perderisa

infermier/komuititet 1:28.000 banorë.
4.1.5. Instituti i Psildatrisë Forenzjke të Kosovës
shte institucion i veçante per ofrimin e shërbiineve te shëndetit mendor per persona me
crreguflime te shëndetit mendor që kane kryer vepra penale. Ka kapacitet prej 36 shtreterve
me
personel prej 7 psildaterve (dy prej tyre psildater forenzik), 23 inferniierve, 2 psikologeve klinik
dhe 2 punetoreve social.
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4.1.6. Burimet njerëzore
Sa i perket burimeve njerëzore, në rtivel vendi në institucionet publike shëndetësore jane të
punesuar 52 psikiater (1/33 mijë banorë) prej te dileve 45 psikiater per te mtur dhe 7 (shtate)
per femije dhe adoleshent, 217 inferinier (1/8.300 banorë), 10 specialist të psikologjise klinike, 2
psikolog klin.ik (1/150.000 banore), 7 punëtore social dhe 2 keshilltarë psikosocial, qe zhvillojnë
veprixntarine në mvelin dytesor dhe tretësor shëndetesor, (popullata e Kosovës 1.8 mu. banorë
ASK Statistikat e Popullsise 2018). Ne kuadër te sektorit pnvat të sherbimeve shëndetesore,
ekziston nje mimer i konsiderueshem i shërbimeve psikiatrike dhe psikologjike.

4.2. Shërbimet e ofruara gjate pandemise Covid 19
Institucionet e shëndetit mendor në SHSKUK që me paraqitjen e rastit te pare me infeksionin
SARS Coy 2, kane ofruar shërbime konform rekomandimeve të Qeverise Se Republikes së
Kosoves, Ministrisë Se Shëndetësisë, IKSHP, OBSH, ECDC, CDC si dhe rekomandimeve ditore
te marra nga Komiteti per menaxhimin e pandemise Covid-19 në SHSKUK, me kapacitetet
ekzistuese infrastrukturore dhe njerëzore ne dispozicion.
Kujdesi dhe trajtinii i klientëve ka vazhduar me sigurimin e vazhdimësisë teraputike permes
dhënies se depo preparateve per klientët nën perkujdesje të QSFIM si në institucion poashtu
dhe në rastet e krizës dhe pamundesise Se faxniljeve per levizje permes ekipeve mobile te
QSI-llvl. Si rrjedhoje e situates me panedemine e Covid 19, sipas rekomandimeve të
institucioneve relevante jane pezulluar aktivetetet e qendriinit ditor ne QSHM si dhe seancat
grupore terapeutike, rehabiituese dhe risocializuese, nderkaq keta klientë né baza te rregullta
jane këshilluar dhe percjellur përmes konsultave telefonike.
Per shfrytezuesit e shërbimeve te diet nuk kane qenë klientë nën percjellje, jane ofruar sherbime
përmes platformave elektronike dhe linjave telefonike te MSh dhe Departamentit te Psikologjise
te UP, si dhe institucioneve të Shërbhnit profesional te shëndetit mendor, por dhe nga psikiatrit
dhe psikologet në telefonat e tyre personal. Pacientët te cilët kane pas perkeqesime dhe krize
jane referuar dhe kane marre sherbime në Klinikën e Psikiatrise dhe Departamentet Psildatrike
te SF, permes linjave telefonike në dispozicion per ofrim të shërbimeve.
4.2.1. Kujdesi afatgjate psildahik rezidencial

SHIB dhe QIRSKP ne Shtime kane vazhduar me kujdes te shtuar trajtimin e rezidenteve me
crregullime të rënda mendore dhe deri me sot nuk është prekur (në bazë te raportimeve) asnje
klient me irifeksionin COVID 19 te raportuar deri me sot.
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4.2.2. Shërbimi psikiatrik në Qendren Studentore Karantinë
Specialistet psikiatër nga Kilnika e Psikiatrisë kane ofruar shërbime psildatrike në Qendren
Studentore Karantinë QSK), nga data 9 maj e deri në mbyilje të QSK poashtu specialistet
psikiater nga QSHM dhe QIRSKP në Shtixne ne mënyrë rotative poashtu kane ofruar kujdestari
në QSK dhe në Aeroportin Ndërkombëtar te Prishtinës nen koordininiin e Qendres Operative te
Emergjences te MSK

4.2.3. Instituti i Psikiatrisë Forenzike
Ky Institucion ka ofruar dhe ofron shërbimet e përcaktuara dhe gjate kësaj periudhe ka pasur 23
pranime të rasteve të reja të klientëve me crregu.Uime të shëndetit mendor që kane rënë në
konflikt me ligjin.

4.2.4. Abuzirni me substanca psikoaktive
Referuar raportimit te rregullt mujor të Qendrave zbatuese të Programit të terapise mbajtëse me
Metadon, Programi nuk është nderprere perkundrazi është verejtë nje rritje e lehtë e nuinrit të
klientëve që jane kycur në Program dhe kane marrë shërbime në Qendrat per metadon.

4.2.5. Ministria e Shëndetësisë
Gjatë kohës së pandemise MSh ka funksionalizuar platformen e shërbimeve telefonike me
Departamentin e Psikologjise të UP per ofriinin e ndthmës së pare psikologjike per qytetaret e
vendit permes ofrimit të kësKillave online per te gjithe qytetaret në nevoje. Deri me 1 Qershor
2020 mbi 5000 qytetarë kane shfrytëzuar shërbimet e kesaj linje telefonike.
4.2.6. Departamenti I Psikologjise i Universitetit Hasan Prishtina
Perveç bashkepunimit të sipërmendur me MSh në themehrnin dhe funksionalizimin e linjes
mbështetëse psikologjike on-line, Departamenti i Psikologjise i UP ka dizajnuar dhe ka vënë rte
shfrytezim të popullates së gjere, dy video psiko-edukuese per teknikat e relaksimit
neuromuskular në rrethanat e stresit dhe të ankthit. Departamenti i Psikologjise i UP poashtu
është duke realizuar aktivitete të përbashketa hulumtuese me Klinikën e Psikiatrise të QKUK.
5.1. Përfundim

Studimet e realizuara në Kosovë gjate kohës së pandemise, konfirmojnë rritje të nivelit të stresit,
ankthit dhe depresionit si rezultat i pandemise posacerisht per shkak te ndryshimeve te mëdha
në mënyren e jeteses, krizes ekonomike, kufizimeve të ndryshme, presionit nga mësimi online,
frika nga infektinü etj. Nga studimet e bëra përfundohet se edhe studentet raportojne jete me
pasive, me shumë ankth dhe me shumë simptoma të depresionit. Si probleme me te shpeshta
klinike jane paraqitur stresi, ankthi, crregullimi i stresit posttiaumatik tek personat që kane
humbur të afërmit, fobitë, obsesionet, depresionet dhe epizodat psikotike.
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Njëkohësisht, duhet theksuar se një nga problemet kryesore në vendin tone është stigma nga
semundjet psikiatrike dhe infeksioni me Covid 19 si dhe mungesa e informatave përkitazi me
këto probleme. Përvoja nga studimi paraprak i Departamentit të Psikologjise të UP është se
persorlat me probleme me të theksuara të shëndetit mendor kane përfituar nga video të thjeshta
informuese ne gjuhen shqipe per problemet e stresit, ankthit dhe depresiomt
Krahasuar me standardet ndërkombëtare, mund të konsiderohet se Kosova ka kapacitete
infrastru.kturore të shëndetit mendor në aspektin e shtretërve akut psikiatrik, shtretërve per
trajtim afatagjate/rezidencial dhe shërbimeve komunitare permes QSHM, që në bashkepunirn
me KPSh te ofrojnë shërbimet e shëndetit mendor të qasshme dhe në kohë duke respektuar te
drejtat e njeriut e vecanerisht të drejtat e klientëve me crregullime të shëndetit mendor përmes
arritjes se objektivave dhe realizimit te aktiviteteve te pershkruara në Planin e veprimit Ne
ketë aspekt, theksi duhet të vehet poashtu në ngritjen e kapaciteteve njerëzore permes
rekrutimit dhe edukimit të vazhdueshem të profesiorusteve shëndetësorë, si dhe mobilizrniin e
të gjitha resurseve në dispozicion në rrafshin e shendetit mendor jashte institucioneve
shendetesore me theks te veçante në fushën e psikologjise klinike. Njekohësisht, duhet te
sigurohet vazhdimësia e shërbixneve per personat me crregullime akute dhe kronike mendore si
dhe të punohet ne menyre sistematike në ngritjen e vetëdijes se qytetareve perkitazi me faktorët
e rrezikut dhe masat parandaluse që duhet ndèrmarrë me qellim te ruajtjes së shëndetit mendor
të tyre në rrethanat e Pandemisë globale.
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5. OBJEKTIVA E PERGJITHSHME DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKE TE PLANIT
Objektiva e përgjithshme
Ruajtja e shëndetit mendor të popullates gjate dhe pas Pandemise Covid 19

Objektiva specifike 1
Ngritja e vetedijes se qytetareve per ruajtjen e shëndetit mendor dhe per faktoret e rrezikut gjate dhe pas
pandemise Covid 19
Aktivitetet
1.1.

Mbajtja e vebmareve

1.2.

Krijimi i uebfaqes per institucionet e shëndetit mendor

1.3.

Realizimi i video mesazheve per ofrimin e shërbimeve, kundër stigmes, ankthit,

depresionit, drogave, vetëlëndimeve dhe sjefljes autoagresive.
1.4.

Hartimi dhe bôtinii I fletushkave, fletepalosjeve dhe postereve tematik per infornthnin
per ankthin, depresiorün, stresin, sjelljen vetëlënduese, dhe te drejtat e pacienteve.

1.5.

Pjesemarrja e eksperteve autoritativ të vendit në lëmine e shëndetit mendor në media
elektronike, TV, Radio nacionale e lokale per promovixnin e shëndetit mendor në kohen
e Pandemisë, parandalimin dhe identifildmin e hershëm të crregullimeve mendore e
psikosomatike. si dhe mundësitë e trajtimit adekuat.

1.6.

Organzimi i tryezave me institucionet lokale në kuadër te senzibiliziinit të shëndetit
mendor

1.7.

Organizinii i tryezes 'Varësia ndaj drogave dhe Covid 19'

Objektiva specifike 2
Sigurimi i shërbimeve psikologjike online per qyteta ret dhe profesionistet e angazhuar në
ballafaqimin me Pandemine Covid 19
Aktivitetet
2.1.

Funksionaliznni i sherbimeve on line të mbeshtetjes psikosodale permes platformave të
ndryshme elekronike, në nivelin qendror (IKSHP, MSh) dhe rajonal (QSHM).

2.2.

Intervenimet online përkitazi me sjelljet vetë-lënduese vecanërisht per adoleshentë.

2.3.

Sherbime këshilluese online per të varurit nga droga dhe alkooli.

2.4.

Zgjerimi i platformes vetmenaxhuese online 'I fight Depression' tie institucionet e
shendetit mendor tie vend.
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2.5.

Trajnimi i stafit per shërbime online per fëmijë dhe adoleshentë.

2.6.

Trajnimi i psikologeve, psikologeve klinik te licencuar dhe vuilnetarve per aplikimin e
aplikacion.

2.7.

Mbikqyija profesionale e vuflnetareve per përkrahje psikologjike.

Objektiva specifike 3
Rritja e kapaciteteve per ofrimin e shërbimeve per shëndet rnendo, permes i instrumenteve
elektronike gjate dhe pas Pandeniisë Covid 19
Aktivitetet
3.1. Zhvilhimi i aplikacioneve (app) per shëndet mendor ne gjuhen amtare.
3.2. Zhvilhinii i shërbimeve nepermjet telefonit apo kontaktit me aplikacione te tjera në
QSFIM ne rajone, per rastet klinike që kërknë angazhim me sistemak të resurseve
të shëndetit mendor në dispozicion.
3.3
3.4.

Ofrimi I sherbimeve me telefon apo me chat gjate shfryteziinit te ketyre sherbimeve.
Trajriimi i stafit nè shërbimet e shendetit mendor per shërbime online.

Objektiva specifike 4
Fuqizimi i shërbiineve të kujdesit per personat me çrregullime të shëndetit mendor gjate dhe pas
Pandemisë Covid 19
Aktivitetet
4.1.

Sigurinu i vazhdimesisë terapeutike të klientëve ne gjendje remisiom.

4.2.

Sigurinii i vazhdimësisë terapeutike dhe trajtimi në institucionet afatgjata rezidenciale
per të sëmurët kronik psikiatrik.

4.3.

Mbeshtetja profesionale e institucioneve të shërbiniit korrektues, burgjeve, dhe
institucioneve në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mireqenies Sociale në trajtiniin e
klientëve me çrregullime të shëndetit mendor në raste të shfaqjes Se nevojes.

4.4.

Mbajtja e vazhdimësisë terapeutike per personat në prograrnin e terapise mbajtëse me
metadon.

4.5.

Rekrutimi i stafit profesional ne QSHM dhe Klinikën e Psikiatrisë e Departamentet
psikiatrike te SP. Punësimi i dhjetë (10) specialisteve të psikologjise klinike në
institucionet publike të shendetit mendor.

4.6.

Furnizimi I intitucioneve te shëndetit mendor me shtretër dhe komunitar me barna dhe
materiale mbrojtëse nga LE e MSH me theks te vecante barnat me veprim afategjate per
personat me crregullime te rënda të shëndetit mendor
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Objektiva specifike 5
Ofrimi I shërbimeve psikosociale sipas praktikës me te mire mjekesore
Aktiviteti

5.1. Hartimi i udhèzuesit (PSO) per veprim në raste të paraqitjes se rasteve me COVID 19 në
rnstitucionet rezidenciale.
5.2. Hartimi i udhrrefyesit klinik per crregullimet e shëndetit mendor
Hartimi i udhezuesit per trajthn dhe menaxhim të stresit, arikthit, depresionit, dhunes në
familje, droges, alkoolit, vetëlëndimeve dhe tentimet e vetevrasjeve e vetëvrasjet.

5.3. Hartinii i udhëzuesit (P50) per sherbime psikosociale perfemije dhe adoleshentë
0bjektiva specifike 6
Sigurimi i te dhenave te bazuara ne dëshmi per gjendjen e shëndetit mendor gjate dhe pas pandemise
Covid19
Aktiviteti

6.1 Zhvillimi i bashkëpunimLit të përbashkët hulumtues
Psikologjise te UP.

-

shkencor me Departamentin e

6.2.Huiumtimi i gjendjes së shëndetit mendor të popullates se vendit nëpërmjet pyetesorve th
validizuar per stres, ankth, depresion, çrregullim nga stresi post-traumatik, dhe sjellje
vetëlënduese perfshirë, tentimet e vetevrasjes dhe vetevrasjet si dhe sëmundjet e vartësisë nga
substancat psikoaktive dhe alkooli.
6.3. Hu1umtimi per familjet që kane pëetur nje të afërm brenda familjes me infeksion
me covid 19
6.4. Hulumtinii i stigmatizirnit të klientëve post-Covid dhe pasojave ne shëndetin mendor tC
famlljeve te tyre, me theks të veçantë në fëmijë.
6.5. Hulumtinü i Stigmatiziinit te personeli shendetesor dhe pasojat ne shendetin mendor te
femijet e tyre.
6.6. Hulumtimi per menaxhimin e problemeve të shëndetit mendor në kushtet shtepiake.
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6. ARANZHIMET E ZBATIMIT, MONITORIMrr DHE RAPORTIMIT
Ararizhimet e zbatinüt, monitorimit dhe raportiinit td Planit të veprimit per shendet mendor
gjate dhe pas pandemise Covid 19 2020-2021, do të mundësojne posedimin e të dhënave te
bazuara në dëshmi lidhur me zbatimin e aktiviteteve dhe arritjen e objektivave të përcaktuara
në ketë dokument Qellimi i monitorimit është ofrimi I raporteve lidhur me zbatimin e Planit të
veprimit, bazuar në të dhënat zyrtare, të cilat do të sherbejne per vendime të bazuara në dëshxni
per MSK
Me qellim të zbatiniit të Planit të veprixnit per shëndet mendor per periudhen 2020-2021, MSh
do te themeloj Komitetin per Shëndet Mendor per zbafimin e objekvave të Planit të veprimit
permes themelimit të grupeve punuese per adresim me kohë te aktiviteteve specifike
tëdefinuara nëtete (8) objektiva sikurse dhe perfaqesimin në komitetet lokale dhe qendrore per
menaxhim të pandemise Covid 19.
Procesi i monitorimit do të jete proces gjithëperfshires ku te gjithe akterët e perfshire në sistemin
e monitorimit dhe vlerësimit do të ofrojne kontributin e tyre per sigurixnin e informatave të
nevojshme per të gjitha pjeset e procesit duke filluar nga mbledhja, agreginü, analiza dhe
shperndarja e te dhenave si rezultat I punes Se përbashket në mes institucioneve gjegjese dhe
MSh.

Parim udheheqes gjate procesit te monitorimit dhe vlerësimit ështe gjitheperfshia, ku rte
proces të monitorimit dhe vleresinut do te perfshihen te gjitha iristitucionet hisedare në kete
fushë permes shfrytezimit te kapaciteteve institucionale, procedurave të brendshme dhe
mekanizmave te Ierë administrative që lidhin dhe mundesojne komunikimin e institucioneve

shendetesore mes vete.

Planii veprimitperfshin një numër të treguesve rte mvele të ndryshme te zbatimit per periudhen
kohore të percaktuar tie dokument, duke shfrytezuar burime te informatave, raportime në
periudha të rregullta si dhe strukturat e përcaktuara te procesit te monitorimnit.
Korniza e monitorimit ka per qellim percjelljen e progresit dhe rishiqimet eventuale bazuar në
progresin e shënuar. Raporti i monitorimit te progresit, zbatimit dhe arriIeve te Planit te
veprimit do ti prezantohet të gjitha instancave përkatese në baza te rregullta dhe kur eshtë e
nevojshme edhe publikut.
Monitorimi i zbatimit të Planit te veprimit per shëndet mendor do të bëhet nga Komiteti per
shendet mendor tie bashkepunim me insfitucione tjera i cili obligohet te pergatis raporte të
rregullta per MSh.
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7. NDIKIMI BUXHETOR DHE ZBATIMI I PLANIT TE VEPRIMIT

18

8. REFERENCAT
1. Department of Mental Health, ASST Sand Paolo e Carlo, Milan 20142, Italy (AD, BD, SC, OG);
and Department of Health Sciences (AD, BD, OG) and "Aldo Raveffi" Research Center for
Neurotechnology and Experimental Brain Therapeutics (BD, OG), UniversitàdegliStudi di
Milano, Milan, Italy
2. Dong E, Du H, Gardner L. An interactive &b-baseddashboardtotrackCOrp..1
realtime.LancetnfectDjs2()20;publjshed online Feb 19. https://doi.org/10.1016/ S14733099(20)30120-1.
3. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency
Committee regarclingthe outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). In: Eorldl-Iealth
Organization/Neesroom
eëebsitej.
Geneva:
Eorld
Health Organization; 2020 (https://eee

4.

5.
6.

7.

the-outbreak-ofnoveIcoronavjms..(2O19..flcov), accessed 29 February 2020)
Key considerations: quarantine in the context of Covid-19. In: Social Science in Humanitarian
Action: A Communication for Development Platform ëeebsite]. Net; York:UNICEF, Institute of
Development Studies; 2020 (https://eee.socialscienceinaction.org/ resources/february..2020..
social-science humanitarian-action-platform, accessed 29 February 2020).
World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI)
ëhen COVID-19 disease is suspected (accessed 16 March 2020)
World
Health
Organization.
Home
care
for
patients
6th
COVID-19 presenting ëith mild symptoms and management of their contacts: interim guidance,
17 March 2020. Geneva: World Health Organization; 2020 (accessed 17 March 2020)
World Health Organization. Global Surveillance for human infection 6th coronavirus disease
(COVTD-19): interim guidance

8. Lu H, Stratton CW, Tang YW. Outbreak of pneumonia of unknoën etiology in Euhan, China: The
mystery and the miracle. Journal of medical virology. 2020 In press
9. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y. et al. Clinical features of patients infected ëith 2019
novel coronavirus in Euhan, China. Lancet (London, England). 2020;395:497-506
10. Wang D, Hu B, Hu C, Thu F, Liu X, Zhang J. et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized
patients ëith 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in tuhan, China. Jama. 2020
11. The Beijing Neës. Emergency response ëas activated in 31 provinces (in
Chinese). http:/ /eee
February 17, 2020).
2020
12. World Health Organization. Novel Coronavirus China. https: //ëëhoint/csr/don/12-january
2020-novel-coronavirus..chjna/en/ (access Feb 17, 2020). 2020
13. World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health
Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019nCoV). httPs://eeehoint/neesroom/detil/3oo12o2ostatemefltfltheond..meeg..of..the..
coronavfrus-(2019-ncov) (access Feb 17th, 2020). 2020

19

14. Health Emergency Office. Update on the epidemic situation of neë coronavirus pneumonia as of
24:00 on February 182020
The
Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. Vital
15.
surveillances: the epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus
diseases(COVID-19)-CKina,2020. 2020: http://&-ekly.chinacdc.cn/en/article/id/(access
February 19, 2020).
China
News. Across the country, 1,716 medical eorkers ëere confirmed ëith infection and six of
16.
them died (in Chinese). http: // eeechinaneëscom/sh/2020/02-14/90913005ht (access February
17, 2020). 2020ang JL. The president of Euchang Hospital, Liu Zhiming, died of the neë croën and
(in
died
have
staff
medical
9
(access
February
22,
2020)
Chinese). 2020: https://nee.qq.com/Omn/20200218/A0K11T60Omi
Cheung T. et al. Timely mental health care for the
17. Xiang Y-T, Yang Y, Li t Zhang L, Zhang (2,
2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry. 2020 In press.
,

20

PLAN! I VEPRIMIT
Objektiva specifike 1

Ngritja e vetedijes së qytetarëve per faktorët e
rrezikut gjate dhe pas pandemise Covid 19.

Indikatori (-ët) permatjen e arritjessëobjektives

- Numri i vebinareve të realizuara
- Numri i materialeve të shpemdara IEK
- Numri i emisioneve TV (paraqitjeve në
TV, Radio eLi)
- Numri i tryezave profesionale të
mbajtura

Kostojatotale
Attiviteti

Afatiizbatimjt
Vitil

Viti2

Tetor - dhjetor
2020

1000

1500

Tetor - dhjetor
2020

2000

1.3 Realizimi i video mesazheve në media per Tetor - dhjetor
ofrimin e shërbimeve, kundër stigmes,
2020
ankthit, depresionit, drogave, vetëlëndimeve
dhe vetëvrasjes
1.4 Hartimi dhe botimi i fletepalosjeve dhe
posterëve per ankthin, depresionin, stresin,
vetelendimet, vetëvraet dhe per te drejtat e Tetor - dhjetor
pacientit
2020
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Caku 2020

Caku 2021

0%
%

Inst.
Inst.
Burim i i
financimit Udh eqesmbështee

Produkti

QShMFA

ShSKUK
Donatoret

20 vebiriare të realizuara

ShSKUK

Donatoret

Ueb faqet e krijuara të
institucioneve të shëndetit
mendor

MSh

SHSKUK
Donatoret

Shtatë (7) video mesazhe
të pergaditua dhe
emituara

MSh

SHSKUK 7 iloje fletepalosje te
Donatoret hartuara
7 iloje posteresh të
hartuar
35.000 fletepalosje te

1.1 Mbajtja e vebinareve

1.2 Krijimi i uebfaqes per institucionet e
shëndetit mendor

Baza

MSh

MSh

7000

7000

MSh

2000

2000

MSh

shpërndara
1400 poster të shperndare
1.5 Pjesemarrja e eksperteve autoritativ të
vendit në leminë e shëndetit mendor në
media elektronike, TV, Radio nacionale e
lokale per promovimin e shëndetit mendor
në kohën e Pandemisë, parandalimin dhe
identifikimin e hershëm të crregullimeve
mendore e psikosomatike. si dhe mundësitë e
trajtimit adekuat.
1.6 Organzimi I tryezave me institucionet
lokale në kuadër të senzibilizimit të shendetit
mendor
1.7 Organizimi i tryezes 'Varësia ndaj
drogave dhe Covid 19'

Objektiva specifike 2

Tetor

Nuk ka
kosto

MSh

SHSKUK
(Profesionist
et nga
sherbimet e
shendetit
medor)

MSh

QShM

2020-2021

tetor - dhjetor
2020-2021

2.000

SHSKUK
Donatoret

Tete tryeza në vit të
realizuara; Raportet nga
treyzat

ShSKUK

Realizimi i tryezes;

Donatoret

Raportet nga treyzat

Baza

Caku 2020

Caku 2021

0'0

0/,0

0'/0

4000

Qershor
2021

5000

MS}i

Indikatori (-ët) per matjen e arritjes Se objektives

Nmnri I emisioneve te
realizuara

MSh

-

Sigurimi i shërbimeve psikologjike online
per qytetaret dhe profesionistet e
angazhuar në ballafaqimin me
Pandeminë Covid 19
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Numri i sherbimeve dhe referimeve
Numri i sherbimeve online be ofruara per
mbeshtetje psikosociale
- Numri i rasteve të identifikuara të
lëndimeve të vete-qëllimshme
- Numri I këshillimeve Wofruara per W
varurit nga droga dhe alkooli
- Numri i personelit Wtrajnuar dhe
vuilnetareve

Kostoja totale
Aktiviteti

Afati i zbatimit
Vitil

Viti2

2.1. Funksionalizinii i shërbimeve on line
të mbeshtetjes psikosociale përmes Tetor - dhjetor 14,000 C
platformave të ndryshme elekronike, në
2020
mvelin qendror (IKSHP, MSh) dhe
rajonal (QSHM
2.2 Intervenimet online perkitazi me Shtator 20202021
sjelljet vete-lënduese veçanerisht per
adoleshente

2.3. Shërbime këshilluese online per të varurit
nga droga dhe alkooli

2.4. Zgjerimi i platformes vetmenaxhuese
online 'I fight depression' në të gjitha
institucionet e shëndetit mendor në vend

2.5 Trajnimi i personelit per shërbime online
per femij dhe adoleshent

2.6 Trajnimi i psikologeve, psikologeve klinik
te licencuar dhe vullnetarëve per
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Nentor 2020

1tor - nenetor
2020

tetor - dhjetor
2020

Tetor dhjetor
2020

1500

1500

Inst.
Burimi i
financimit udheheqe
s

MSh

SHSKUK
(QSHM,
QSHMFA,
KP, DP)

MSh

SHSKUK
(QSHMFA,
QSI-IM. KP,
DP)

2,000 €

MSh

Nuk ka
kosto

Msh

SHSKUK
(KP, OF)

SHSKU
(QSHM/
QSHMFA,
KP, OP

Inst.
mbeshtete

Produkti

MSH
Themelimi i shërbimeve
Donatorët online në 14 institucione

MSh
Raporte perdiodike numri
i shérbimeve online
Donatorët

MSh
Donatorët

MSh
EUHorizont
2020.

Raportet periodike numri
i klientëve të shërbimeve
online
(9) Institucione te
shëndetit mendor W
përfshira në platforme

MSh
3000

Msh

SHSKUK- Donatorët
QSHMFA
MSH

Msh

100 personel I trajnuar per
femije dhe adoleshente

SHSKUK 150 personel The vuilnetar
te trajnuar

3000

aplikimin e app.
2.7 Mbikqyija profesionale e vuInetarve per
perkrahje psikologjike

Objektiva specifike 3

Rritja e kapaciteteve per ofrzmin e
shërbinzeve per shëndet ni.endo, permes i
rnstrumenteve elektronike gjate dhe pas
Pandemisë Covid 19

Tetor dhjetor
2020

Donatorët

Msh

2000

Indikatori (-Lt) permatjen e arritjes se objektivës

- Numri i aplikacioneve app te xhvilluara
- Numri i pasijeve elektoronike të
siguruara dhe numri i sherbimeve me
chat apo telefonike te reaizuara.
- Numri i stafit tw trajnuar
Kostojatotafe

Aktiviteti

Burimiifin
ancimit

Afatiizbatimit
Viti 1

Viti 2

3.1. Zhvillimi i aplikacioneve (app) per Tetor - dhjetor 10,000 € 10,000€
2020-2021
shéndet mendor në gjuhen amtare.

3.2. Zhvilhimi i shërbimeve nepërmjet
telefonit apo kontaktit me aplikacione
U! Ijera në
QSHM në rajone,
per rastet klinike që kërkojnë
angazhim me sistematik të resurseve
të shëndetit mendor në dispozicion.
3.3. Ofrimi i sherbimeve me telefon apo
me chat gjate shfrytezimit të ketyre
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Tetor- dhjetor
2020/2021

5,000 €

2020/2021

4,000

9,000

QSHM,
KP,DP

Donatoret

Baza

Caku 2020

Caku 2021

()0

0'/0

0'/0

Inst.

Inst.
mbeshtetë

udheheqes
MSH

MSh

MSh

Produkti

Donatoret

MSh

4 aplikacioneve te
zhvfflura

MSH

SHSKIJK
6,000

200 vullnetar te trajnuar

SHSKUK Raportet periodike numri
i klientëve te shërbimeve
Donatorët
online

MSH
Donatorët

Numri i sherbimeve me
telefon dhe me chat

shërbimeve

3.4. Trajnimi i stafit në sherbimet e
shëndetit mendor
per shërbime
online
Objektivaspecifike 4

2020/2021

MSh
2000

2000

SFISKUK

Indikatori (-ët) per matjen e arritjes se objektives

Numri i personave tw
pwrfshirw nw trajnim

Donatorët

Baza

Caku 2020

Caku 2021

Inst.

1zodukti

-

Fuqizimi I shërbimeve të kujdesit per personat
me çrregullime të shëndetit mendor gjate dhe
pas Pandemisë Covid 19

Numri i klieneve qe kan marre barna ne
komunitet
- Numri i klienteve qe kan marre barna
ne institucione rezidenciale
- Numri I sherbimeve specialistike
profesionale ne DB dhe Institucionet e
MPMS
- Numri i klienteve perfitues ne TMM
- Numri i personelit te rekrutuar
- Percindja e furnizimit me barna dhe
materiale mbrojtese nga MSh bazuar ne
kerkesat e institucioneve.
Kostojatotale

Aktivitcti

Afatiizbatimit
Viti 1

4.1 Sigurimi i vazhdimësisë terapeutike K!
klientëve në gjendje remisioni
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Tetor 2020 tetor 2021

Viti 2

Bffina
ncimit

udheheqes

Inst.
mbështetë
9

MSH

SHSKUK

IKSHP
KPSH

Raporti periodik per
numrin e klienteve qe kan
marre depo terapine

4.2 Sigurinii i vazhdimesise terapeutike dhe
trajtimi në institucionet afatgjata rezidenciale
per td sëmurët kronik psikiatrik.

Msh

SHSKUK

tetor 2020 -

IKSHP
KI'SH

tetor 2021

4.3 Mbështetja profesionale e institucioneve të Tetor 2020shërbimit korrektues, burgjeve, dhe
institucioneve në kuadër te Ministrisë Se tetor 2021
Punes dhe Mireqenies Sociale në trajtimine
klientëve me çrregullime të shëndetit mendor
në raste td shfaqjes Se nevojes.
4.4. Mbajtja e vazhdimësisë terapeutike per
personat në programin terapise mbajtëse me
metadon (TMM)

4.5 Rekrutimi i stafit profesional

Shtator 2020 Shtator 2021
Tetor - tetor

4.6 Fumzimi i rntztucioneve të shendetit
Tetor - tetor
mendor me shfretër dhe komunitar me barna 2020-2021
dhe materiale mbrojtëse nga LE e MSH me
theks te vecante bamat me veprim afategjate
per personat me crregullime të renda të
shëndetit mendor
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SHSKUK

Raport periodik per
sherbimet e ofruara

LKSHP

2020 -2021

Objektiva specifike 5

MSh

Raport peridik nga
Institucinet Numri I
rateve te reja të pranuara.

Nuk ka Nuk ka
kosto
kosto

200,000

MSh

SHSKUK

MSH

MSH
/SHSKUK

-

MSH

Raport mbi numrin e
vizitave dhe konsultave
ne inslitucone.
(2) Psikiatër per fëmijë
dhe adoleshent;
(12)
Infemrier (13) Psikolog
klinik dhe specializat
psikologjise klinike, I
Lopped,
(2) Punëtor
social (1) Ergoterapiste

Donatorët
Msh

Indikatori (-ët) përmatjen e arritjes se objektives

Msh /
SHSKUK

Baza

Raport periodik per
furnizim me barna dhe
materiale mbrojtese

Caku 2020

Caku 2021

Ofrinu i sherbimeve psikosociale sipas
praktikës me te mire mjekësore

- Numri i shërbimeve psikosociale W
ofruara permes udhezuesve td aprovuar

Kostoja totale
Akti'viteti

Afati i
zbatimit

5.1. Hartimi i udhëzuesit (PSO) per veprim
në raste td paraqitjes së rasteve me COVID 19
në institucionet rezidenciale

Viti 1

0%

Inst.
Inst.
Burimi i
financimit udheheqes mbeshtetës

MSh

MSh,
IKSHPK

dhjetor 2020

6000

MSh

Msh
SHSKUK

tetor nentor
2020
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QSHM/
urgjenca e
KPSH,
Repartet
Infektive në
Spitalet e
Pergjithshme
dhe Klinika
Infektivenë
QKUK.
MSH
IKSHPK
Donatorët

Tetor dhjetor 2020

5.3. Hartimi i udhëzuesit (PSO) per shërbime
psikosociale per femijë dhe adoleshentë

0/0

Produkti

Viti 2

1000

5.2 Hartimi i udherrefyesit klinik pwr
çrregullime të shndetit mendor

'Vt)

SHSKUK
i000

MSh

MSH

QSHMFA Donatorët

Udhëzuesi (PSO)
I aprovuar

Udherrefyesit kilnik
aprovuar
(Protokiet qe dalin nga
udhëzuesi; stres, ankth,
depresion, dhunë në
dhe
droga
faniilje,
alkoolit, vetëlëndime dhe
vetevrasjeve)
Udhezuesi i aprovuar

Objektiva specifike 6

Sigurimi i të dhënave të bazuara në

deshmi per gjendjen e shëndetit mendor
gjate dhe pas pandemise COVID 19

Indikatori (-et) përmatjen e arritjes se objektives

-

-

-

Marrëveshja e bashkepunimit
Nuinrithulumtjmeverea1jzuara
Numri I rasteve të hulumtimeve me stres,
arikthdhetentim vetevrasje
Kostojatotale

Aktiviteti

Afatiizbatimit
Viti 1

6.1 Zhvilhimj i bashkëunimit të
perbashket hu!umtues-shkencor me
Departamentin e psikologjise të UP
6.2. Hulumtimj i gjendjes Se shëndetit
mendor të popullates Se vendit
nepermjet pytësorve të validizuar per
stres,ankth,depresion, crregullime t
stresit post traumatik, dhe sjellje
vetëlënduese perfshire tentimet e
vetëvrasjes due vetëvrasjet si dhe
sëmundjet e vartësisë nga substancat
psikoaktive dhe alkooli.
6.3. Hulumtimi per familjet që kane
perjetur nje te aferm brenda familjes me
infeksiort me covid 19

Tetor dhjetor 2020

Tetor dhjetor
2020
-

Nuk ka
kosto

Shtator

-

tetor

Caku 2020

0%

%

Inst.
udheheqes
Msh

5000

Msh

MSh, ShSKUK
QShM, KP DP.

MSH

QShMFA, ekipa
hulumtuese

2000
2020
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Viti 2

Burinijif I
nancimit

Baza

Inst.
mbështetes

Ministria e
Arsimit UP
fakultetij
Mjeksise

Caku 2021

Produkti

Marreveshja e
bashkëunjmjt.

MSh
Hulumtim i
IKShPK,
irealjzuar (rreth
Agjensionet e 2000 pjesemarres)
KB

IKShPK

Hulumtin-ii i
realizuar(rreth 350
pjesëmarres)

6.4. Hulumtimi i stigmatizimit te
klientëve post-Covid dhe pasojave në
shëndetin mendor të familjeve të
tyre, me theks të veçantë në fmijë.

6.5. Hulumtinii i Stigmatiziniit te
personeli shendetesor dhe pasojat nLi
shendetin mendor te familjeve tw tyre,
me theks tw vecant në femijet e tyre.
6.6. Realizimi i hulumtimit per
menaxhimin e problemeve të shëndetit
mendor në kushte shtëpie
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2020/ 2021
2000

Shtator - tetor
2020

Shtator - tetor
2020

2000

2000

MSH

MSh

QShMFA,

ShSKUK

ekipa
hulumtuese

Donatoret

QShM,

ShSKUK

ekipa
hulumtuese

Donatoret

QShMFA, ekipa
hulumtuese

Hulumtimi i
realizuar (rreth 350
pjma1)

IKShPK
Hulumtimi i
Agjensionet e realizuar (rreth 350
KB
pjesëmarres)

Organi Propozues
Minusiria e Shendetis
Ersirj i Propozjm-Nismës se re

PLANI I VEPRIMIT PR SHENOET MENDOR (DATE DHE PAS PANDEMISE COVID 19
2020-2021

Departamenti/programjNen Programi:
Administrate Qendrore e MSH
Qëliimi i Ninnies se re
uajtja e shendetit menclor Se popullates giate dhe pan Pandemise Covid 19
Objektivat
Objektivi I

Ngritja e vetedijes se qytetareve per ruajtjen e shendetit niendor dhe per faktoret e rrezikut gjatè dhe pas paodemise
Covid 19

Objektivi 2

Sigurimi I sherbimeve psikologjike online per qytetaret dhe profesionistét e angazhuar né ballafaqimin me Pandemine
Covid 19

Objektivi 3

Rritja e kapaciteteve per ofrimin e sherbimeve per shéndet niendo, permes i instrumenteve elektronike gjate dhe pan P

Objektivi 4

Uuqizinii i sherbinieve Se kujdesit per personat me crregullirne te shendetit mendor gjate dhe pas Pandemise Covid 19

Objektivi 5

Ofrimi i sherbimeve psikosociale sipas praktikes me te mire nijekdsore si dhe Sigurimi I Se dhenave Se bazuara nb
deshmi per gjendjen e shCndetit meridor gjate dhe pan pandemise Covid 19
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Mundbs it6 per kursin,e
Nênprógrámjj

Total

3,000.00

Paga dhe mdditje
Ma/Ira dhe shèrbjme
Komuna/j

3,000.00

110,500.00

110,500.00

Sub venciane dhe transfere
Shpenzime Kapitale

(Programi]
Paga dhe mdditje
Ma/Ira dhe shdrb/mc.

3,000.0

Komunali
Subvencjorie dhe transfere
Shpenzime Kapita/e
(Nenprograrnij
Paga dhe med/tie
Ma/Ira dhe shërbime
Kanjna/j
Subvencjone dhe transfere
Shpenzime Kapitafe
lNenprogramij
Paga dhe mëditje
Ma/Ira dhe shërbjrne
Kamuna/j
Subvencjane dhe transfere
Shpenzime Kapitaic.
[Nënprogramj
Paga dhe mëditje
Ma/Ira dhe she rb/me
Kotfluna/j
Subvencjone dhe transfere
Shpenzime Kapitale
(Programi]
Pogo dhe mëditje
Ma/Ira dhe shërbime
Komuna),
Subvencjone dhe transfere
Shpenzime Kapita/e

(NënprogramiJ
Poga dhe mëditje
Ma/Ira dhe shërbjme
Kamuna/j
Subvencjone dhe transfere
Shpenzime Kapita/e
[Nënprogramjj
Paga dhe mCditje
Ma/Ira dhe she rb/me
Komunaji
Subvencjane dhe transfere
Shpenzime Kapitaje
Nënprogrami}
Pogo dhe med/tIe
Ma/Ira dhe she rb/me
Komuria/j
Subvencjone dhe tronsfere
Shpenzime Kcipjta/e
(Prograrni]
Pogo dhe mëditje
Ma/Ira dhe shërbime
Komuna/j
Subvencjone dhe transfere
Shpenzime Kapita/e

110,500.00

-

-

3,000.00
3,000.00

110,500.00
110,500,00

0.00

[Nbnprogramjj
Paga dhe mëd/tje
Ma/Ira dhe she rb/me
Komuno/j
5ubvencjoae dhe transfere
Shpenzjme Kopjta/e
tNënprogramij
Paga dhe mëditje
Ma/Ira dhe she rb/me
Kamunajj
Subvencjane dhe transfere
Shpenzjrne Kap/tale
(Nénprogrami]
Papa dhe tnbditje
Ma/Ira dhe shërbime
Kornuna/j
Subvencjone dhe transfere
Shpenzjme Kapjta/e

Paaq're e Fnanoinnit tè Or

oaths 8ssohe10,e/prog,amjt

Ko,nlna Bsssheto,e Afatrnnsn,e (VlenOsjn,et

C Hersh,ee per Peeodh6o Aktssnk)

Paga dOe Mdoe
Malira dhSh8rbhne
Konronalft9
lubvenejone dOe tra:rfr..e
penzinre kapilah
Gjithsej

5!!i31t00
21,343.00

856,919.28
2,883,393,00

861,203.88
'--

33,740.00

~
591000 00

33.740,00

200,000.00
6,038,320.00

3,974,052.28

1,485,943.88

II'' rtc.dj3t.
Ml0a dOe 360rbero,
Konsu nail

3,00000

Subes,cioi,e dOe iranslere
Slrpanrime kesulak
Gjitksej

50000.00
3000.00

na EAE i drdhtisb,n
I p:zirtrp e

10S0a0o"

354,500.00

t0,000.00
29
2W00

-

200,000.00
-

26-0,0,10 00

-

S'our:,rr,r

Kept0,5.

Parnetot Zhojllsn,o, (donator9l)
PornO
TJO1(p.sj, PPP)
G (it jr ref

44000.00
44,000.00
244,000,00

hdnjnre

C Finaricim

244,000,00

PlANt I VEPRIMIP PtR SHN0 MENOOR GJAT DOE PAS PANDEMI$ COVID 19, ky plan do to ur:plrnstohet
nga
dOe ate no klategorin e pagave dhe medstjeve per puneslorllr e 29 pe
rsonel shendetr (12
SHSKUK, per zbat,nsin e ken) plaru r:000ptrnns nr;ele nOtes bushetore on' shonse proj 200,000
lntormje,, 13 psikolog kljoik,
1 Iogoped, 2 punetor ciaI,
nga ndarjpt e rreguljta buahetore te parapara per 595KUK. Ky plan dote (Inancohet edhe nga donatoret no shame prej 44,000€ donatorj kesor cubIc
I ergoperrartw(
Organizata boterore
,nder akrlvrteto
e shendeutsis
Ijera dote nrbutohen

Kove

epbrd K o•Rep,bI. of K000oc
11evena.V1.da GOve,nment
e uinanuoe

MInkf,artvo za

Fso.ncjje Minofry of Rninoe
flepirtament, 8uhet,t.Bvdzet Dep•rtnentBudgtt Departon,ent
Formularet e Ve,jo,ot tCfld,ynr, t Rohety,

Organi propozues:

Mjnjstrja e Shendetsjs

Emri I PropozjmNismës se-Re:

PLANI I VEPRIMJT PR SHENDET MENDOR GJATE DHE PAS PANDEM

Dorézuar nga:

Admjnjstrata Qenclrore e MSH

Qëlllmi I Nismes se re:
Ruajtja e shendetit mendor to popuIItës gjate dhe pas Pancfemjse Covid 19

Objektjvat e Nismes se re:
Objektivj 1
Objekt lvi 2

Ngritja e vetedijes se qytetareve per ruajtjen e shéndetit mendor dhe per faktorét e rrezikut gjatë dhe pas
pandemjsë Covid 19
Sigurin,i i shërbimeve psikologjtke online per Qytetarét dhe profesionistét e angazhuar no ballafaqimin me
Pandeminë Covid 19

Objektjvj 3

Rritja e kapaciteteve per ofrimin e shërbimeve per shëndet mendo, permes i instrumenteve elektronike
ate dhe 'as Pandernise Covid 19
Fuqizimi i
sherbimeve to kujdesit per personat me crregujlime to shendetjt mendor gjate dhe pas Pandemisë
Covid 19
Ofrimi
i
Objektivj 5
shérbimeve psikosodale sipas
praktikes me to mire mjekesore si dhe Sigurimi i to dhënave to
bazuara no deshmi or gjend en e shëndetit mendor *.'ate dhe pas
• andemise Covid 19
Treguesit e Efikasltetit te Produktene:
Objektivj 4

VIN 0

Produktj

Nj6,, Kooloj,
Mote,p per nj6n

VItI 1

Njeni, Kooto),
p6, njCof

nrotene

Vitf 2

V,ti 3

NI6nI, K0Otoj
S.o,o

Motp,p p6, njeni

Soni,

NJ6oI.

Koofoj

Mt6op

per Nleof

Vlerëslmet e Hershme per Organlzat8n Buxhetore/progymjn sipas KA84t aktual
Vitl 0

Vltl 1

VItI 2

856,919.28

861,203.88

4,379,316.00

2,883,393.00

591,000.00

21,343.00

33,740.00

33,740.00

Paga dhC Medltje
Malira dhe ShCrblme
Komunall
Subvencjone dhe transfere
Shpenzlme Kapitale
Gjithsej

1,637,661.00

200,000.00

6,038,320.00

3,974,052.28

1,485,943.88

p

Kostoja totale
Paga dhe Mëditje
Mallra dhe Shërblme
Komunali
Subvencjone dhe Transfere
Kapitale
Gjlthsej

Viti 0

Viti 1

3,000.00

Vlti3

50,000.00
350

3,000.00
-

Burimet e Propozuara te Financimj
Buxhet Shtesë nga KAB I Ardhshëm
Numri I Punetoreve
Pogo dhe mëditje
Ma/Ira dhe Sherbjme
Komunaji
Subvenclone dhe Transfere
5hpenzjme Kopita/e
Parnerët Zhvlllimor (donatoret)
KAB Ekzistues
Pago dhe mëditje
Mo/Ito dhe Shërbjme
Komunali

VIti2

200,000.00
104,500.00

200,000.00
200,000.00

3,000.00

44,000.00
110,500.00

3,000.00

110,500.00

3,00000

354,500.00

Subvencjone dhe Tronsfere
Shpenzjme Kapitole
8orxh
Tjetër (p.sh. PPP)
Gjlthsej
FPjesa pa financim te paraparC

I

Komente shtesë per financim

PLANI I VEPRIMIT PER SHNDET MENDOR GJAT9 DHE PAS PANDEMIS COVID 19, ky plan do te implemtohet nga SHSKuK, per zbatimjn e
ketij plani nevojitenm mete shtes buxhetore ne shume prej 200,000 €
personel shen
dhe ate ne kiategorin e pagave dhe meditjeve per punesimjn e 29
detsor ( 12 lnfermier, 13 pslkolog klinik, 1 logopecl, 2 punetor social, 1 ergoperrartjv( ,ndersa akrivitete tjera dote
mbulohen nga ndarjet e rregullta buxhetore te parapara per SHSKUK. Ky plan dote financohet edhe nga donatoret ne shume prej 44,000
€ donatori kryesor eshte Organ izata boterore e shendestsis,
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