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RAPORT I KOMITETIT MBIKQYRES PER VIZITAT MBIKQYRESE NE 
VITIN 2021 
 
 
VizitatmbikqyreseteKomitetitMbikqyres (OC) jane kryerngaanetaret e ketijgrupi 
duke u bazuar ne planin eaprovuarparaprakisht. Vizitatmbikqyrese u kryen per 
subjektet e meposhtme: 
 
 

 NGO “Stop AIDS” 

 NGO “Aksion plus” 

 NGO  “Aleanca  LGTB” 

 NGO “ACPD” 

 NGO “IANS” 

 Dispanseritesisherbim per pacientet me TB 

 Klinikaambulatore HIV 

 PMU/MSH 
 
Plani I vizitavembikqyreseterealizuaraparaqitet ne tabelen 1. 
 

Nr Muaji Data Rrethi Subjekti I mbikqyrur 

1 Maj 5/7/2021 Tirane  NGO Stop AIDS  

2 Maj 5/14/2021 Elbasan  Stop Aids  
3 Maj 5/21/2021 Tirane  NGO  Aleanca  LGTB 
4 Maj 5/28/2021 Vlore  NGO Aksion plus 
5 Qershor 6/3/2021 Tirane Dispanseria 
6 Qershor 6/11/2021 Tirane PMU 
7 Qershor 6/23/2021 Tirane   NGO ACPD 
8 Korrik 7/8/2021 Fier  NGO Aksion plus 
9 Korrik 7/14/2021 Lezha Dispanseria 

10 Korrik 7/23/2021 Shkoder Dispanseria 

11 Gusht 8/4/2021 Korce  NGO  Aleanca  LGTB 
12 Gusht 8/12/2021 Durresin Dispanseria 
13 Gusht 8/17/2021 Tirane Klinika HIV 
14 Shtator 9/8/2021 Berat  NGO Aksion plus 
15 Shtator 9/14/2021 Tirane  NGO Stop AIDS  
16 Tetor 10/6/2021 Kukes Dispanseria 
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17 Tetor 10/21/2021 Tirane IANS 
18 Nentor 11/2/2021 Tirane Aksion Plus  
19 Nentor 11/26/2021 Sarande  NGO Aksion plus 

 
 
Qellimiivizitavembikqyrese :  
 
Vleresimiisherbimeveqeofrohen per popullatatkyce (KPs)  
Vleresimisynon ne burimetnjerezore, cilesine e sherbimeve te ofruara, 
problematikatqekanehasurvazhdimishitne pune e tyre te perditshmesi dheato te 
lidhurame pandeminengaCOVID-19.  
 
 
Hyrje 
 
Vizitatmbikqyresekryhen ne bazetepyetesorevespecifike per TB dhe HIV. Fokusi ka 
qenekontrolliidokumentacionitsiregjister, kartelat e pacienteve, 
databasekuregjistrohenklientet e arritur, regjistrin e testimeve, regjistrin e 
keshillimeve, regjistrat e medikamenteve, format e raportimittepunonjeseve 
outreach, raportimetfinanaciareicilieshtevene ne 
dispozicionngacdoorganizat.Gjateverifikimitte tyre jane 
evidentuargjetjetdheproblemet e tyre. 
Covid -19 ka vazhduarte jete njebarriere ne sherbimet e perditshme per 
popullatatkyce, nisurngafaktiqe NGO siAksion Pus nukkanefunksionuarcdodite por 
duke e ofruarmetadoninnje here osedy here ne jave, monitorimi I 
sherbimevengaveteorganizatat ne rrethetkuatosherbejne per popullatatkycegjithashtu 
ka qene I veshtire. 
Personatqejetojne me HIV nukkanepaturmundesine e 
hospitalizimitpranesherbimitinfektiv duke qene se kysherbim ka 
vazhduartesherbejesi spital COVID, dhekysherbimeshtembuluarngasherbimet e 
tjerate QSUT osespitaletrajonale. 
 
Ka paturnjeulje te rasteve te diagnostikuara me TB e cilaeshteshoqeruar me 
njenumer me te vogel te mostrave te testuara per TB. 
 
COVID-19 dhe HIV si koinfeksioneshtehasur ne njepjese te rasteve, 
porduhettheneqeketakanepatur ne pergjithesinjeklinike te moderuar, me 
pakrasteqekanekerkuarhospitalizim. Njearritje ka qenefaktiqepacientet me HIV 
janevaksinuar me dydozat e vaksines Pfizer. 
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Gjetjetngavizitatmbikqyresedherekomandimet per cdosubjektjanelistuar si me 
poshte: 
 

1. NGO “Stop AIDS” 
 
STOP AIDS ka zyradhestafteploteteperberengapsikologe, infermier,  ne Tirane, 
Elbasan ndersa ne Vlore, BeratdheKorce ka vetem storage dhepunonjesit 
outreach. 
 
Dy vizitambikqyrese jane kryerpranekesajorganizate ne Tiranedhe Elbasan ne 
muajin Maj 2021. 
Gjateketyrevizitavene qendren e STOP AIDS u kontolluantegjitharegjistrate 
testimitdhetekeshillimitteklienteveqefrekuentojneketeqendersidheecurine e 
aktiviteteve. Njepjese e sherbimevetekesajorganizateofrohet me njesine e levizshme. 
Tedyja keto qendrakanerealizuar me suksesarritjen e indikatoreve per 
klientetaarritursiedheataqe jane testuar per HIV. 
Dokumentacioniruhej ne menyrekorrektesi ne regjistraelektronikeashtuedhe ne ato 
hard copy.  
Cdoklientpajisej me paketen e vet tesherbimit e cilaperbehejngashiringat, 
kondometfletepalosje per informim . 
COVID-19 dukejqekete vit ishte me pakafektues per ketesherbim ne krahasim me 
nje vit me pare kuvihej re njenumer me I ulet I personavetearritursidomosgjate 
lockdown. 
Punonjesit outreach ishintepajisur me fletoret e tyre, kushenoninklientet e 
arritursiedhesherbiminqeatamerrnin. 
Puna ne terrenishte duke shperndareshiringa ne “hot spots” siedhe duke 
mbledhurshiringat e perdorura. 
 
Veshtiresidhepengesa: 
 
Puna me ketekomuniteteshte e veshtire duke qene se ata jane 
shpeshkonfliktualedhetepamenaxhueshem. Edhekomuniteti ka njellojreagimi 
negative ndaj tyre.  
Ka nderrimetestafit per shkakterrogaveteuleta. 
Mungesa e psikologeve ne rrethetku ka vetemstoragedhejozyra me staf te plote. 
Njepjese e klientevejaneedhe ne programin e shiringaveedhe ne ate te metadonit, 
qemund te sjelleduplikate ne testim per ketegrup. 
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Rekomandime: 
 Temonitorohendheverifikohentedhenat e raportuarangapunonjesit outreach ne 

tegjitharrethet ko ofrohetkysherbim. 

 Teraportohet ne menyreteqartedhekorrektestokuiprodukteveshendetesore. 

 Te punohet per verifikimin e rasteve te testuarangaAksion plus dhe te 
shmangenduplikatat ne numrin e testimeve te kryerangakjoorganizate. 

 Te perdoretkodiunik i identifikimit te klienteve (UIC) qe do te 
shmangeduplikatat e mundshme. 

 
2. NGO Aksion plus (Vlore, Fier, Berat, Tirane, Sarande). 

 
Vizitatmbikqyrese per ketenenperfitues u kryen ne Maj ne qendrenVlore, ne 
muajinKorrik ne Fier ; ne muajinShtator ne qendren Berat dhe ne muajinNentor u 
kryenvizitatmbikqyrese ne TiranedheSarande. 
Problematikat e qendrave te rretheveduken te ngjashme, dukeqene se ne 
ketoqendrakemiveteminfermierin e punesuar me kohe te 
pjesshmedhejopsikologapostaftjeter. 
 
Regjistratjane ne flete te plotesuara ne infermieridheqesherbejne si regjiterditor i 
metadonit. Te dhenat e ketyrefleteve (emrat e klientevedhedozaditore ne te 
gjithaditet e njemuajihidhen ne regjistrinelektronikqeposedonkjoorganizate ne 
qendrenTirane. 
Ne disaqendra u vune re disaveshtiresibazike si mospasja e ujit ne qender (Berat, 
Fier, Sarande) apomungesa e dritave. 
Infermieretjane te pakenaqur me rrogenqemarrin. 
Ne disaqendra si ajo e Beratitapo e Fieritjanekryershpenzimengaveteinfermieret 
per te rritursigurine e ketyrezyrave. 
 

 
Rekomandimet 
 

 Raportimikurkryhetngaqendraduhet te verifikohetngaqendra e Aksion Plus ne 
Tiranedhe te perditesohetrregulllishtdatabaseelektronik. 

 Te unifikohenregjistrat ne formen e blloqevedhejo ne flete te vecanta. 

 Emrat ne regjistertëplotësohetbazuar ne karten e identitetit si dheshkrimi i qarte i 
emrave ne liste, mundesisht me shkronjakapitale.  

 Perditesimi si ne regjister, te kryhet ne vazhdimesi, per te 
shmangurproblematikat. 
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 Shperndarja e Kondomevedhelubrifikanteve tek klientette dokumentohetne 
menyre te rregullt. 

 Shperdarja e methadonit te kryhetsipasprotoklllitperkatesdhendryshimet te 
behenvetem me rekomandimin e mjekut. 

 Inventarizimi I methadonit ,furnizimi ne menyreterregullt per 
temoskrijuarproblematika ne shperndarjen e tijtekklientet. 

 Te shmangenduplikatat me klientet ne programin e shiringave, te perdoret UIC. 

 Te rritetcilesia e ketijsherbimi.. 
 

3. NGO  Aleanca  LGTB (Tirane )  
 

Vizitatmbikqyresepranekesajorganizate u kryen ne muajt Maj dheGusht 2021. 
Kjoorganizata ka zyre me stafteplote ne Tirane, nderkoheqe ne rrethet Durres, 
Elbasan, Korcedhe Vlore kysherbimkryhet me njesine e levizshme 
Qellimi i vizites mbikqyrese  ishte vleresimi se si kjo qender po  funksionon ne  
ofrimin e sherbimeve parandaluese per MSM dhe TG.  
Gjate vizites u kontrollua dokumentacioni i kesaj qendre per cdo klient ku u 
evidentua  se regjistrat si ato ne hard copy dhe ato elektronike ishin te plotesuar dhe 
te perditesuar. 
Gjate ketij viti jane rikuperuar veshtiresite e hasura ne vitin e kaluar ku nuk u arrit 
dot numri i testimeve per HIV ne grupin e MSM-ve. 
Gjetjet 
 Persona tëkomunitetitqëjanë me HIV, ballafaqohen me diskriminimkurndeshen 

me personelinmjekësor, 
ndajnevojitetqëkypersoneltëjetëmëindërgjegjësuarrrethkomunitetit.  

 Njëvështirësitjetërështëkostoja e analizavemëtëthelluara (analizatVL dhe CD4) 
përtëkuptuarstadin e zhvillimittë HIV-it, gjithmonenese keto nukofrohen ne 
sherbiminpublik.  

 Ndonjëherëspitalinuk ka mundësitibëjëkëtoanaliza per personat me HIV  
(gjateketijviti ka paturprobleme me CD4) 

 Ne klinika private nukiadresojne dot per arsye se kostoeshte e paperballueshme. 

 COVID-19 ka qenenjepengeseedhegjateketijviti per 
teorganizuareventetendryshme per pjesetaret e ketijkomuniteti. 

 Per terealizuarindikatoretkesajorganizateieshtedashurqetelevizeedhe ne 
rrethetetjera me njesine e levizshmepervecatyreqe jane planifiuar ne project. 

  
 

Rekomandime: 
 Referimi I rasteve positive per HIV praneProgramitKombetarte HIV/AIDS. 
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 Teofrojembrojtjedhestrehimpërindividët e 
komunitetitqendihentedhunuarngafamiljet e tyre. 

 Krahastestimit per HIV tekryejnedhetestin e PPD per TB duke bashkepunuar me 
dispanserite.  

 Bashkepunimi me NGO tetjera per mbeshtetjen e ketijkomuniteti. 

 Evidentimidhendjekja per zgjidhjen eproblemeveqeatakane ne bashkepunim me 
institucionetperkatese.   
 

4. Dispanserite, (Tirane ,Lezhe, Shkoder Durres, Kukes)  
 
Ne daten 3 Qershor u kryevizitambikqyrese ne dispanserine e Tiranes. Ne 
muajinKorrik u monitoruandispanserite e LezhesdheteShkodres, ne muajinGusht u 
monitoruadispanseria e Durresitdhe ne muajinTetor u monitoruadispanseria e 
Kukesit. 
 
Pneumologetgjatetakimeve ne 
dispanseriteperkatesereferojneshqetesimepothuasjetenjejta .Nisurngasituata e 
krijuarnga COVID -19, ështëkonstatuar se numriirastevetëkonfirmuara me TB 
sinëspitaleashtuedhenërretheështëulurndjeshëm.  
Shërbimet e dispanserisëdhetëspitalevekanëfunksionuar me 
tëgjithashërbimetdiagnostikuesepërTuberkulozin, por 
numriivizitavemjekësoretëdyshuarapër TB ose me TB janëreduktuar. 
 

Mangesite e konstatuara: 

 Ulje e numrit te vizitave dhe egzaminimve laboratorike 
 Ulje e numrit te testimeve me PDD test 
 Personeli eshte i angazhuar gjate gjithe kohes pothuajse per trajtimin e 

COVID-19. 
 Ulja e numrit te rasteve te konfirmuar me TB 
 Pavaresisht se ne rekomandimet e monitorimit te meparshem eshte theksuar 

sigurimi i internetit prane dispanserive, u konstatua se ky rekomandim nuk 
ishte plotesuar ende, gje e cila pengon hedhjen e te dhenave ne menyre 
elektronike.   

 Pacienteve me TB ju është shtuar frika nga COVID -19, dhe për kontrollet 
periodike nuk  paraqiten në dispanseri por konsultohen me mjekun 
pneumolog me telefon ose me sms; 

 Pacientëtqëjanënëmjekimkontrollohenngainfermeiret me telefon; 
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 Pacientëtvijnëmëtëvonuarpërvizitënëdispasneri apo nëspitale, kurshenjat e 
tyre janërënduarKjoështëvënë re dhenërastet e konfirmuara, ku 90 % e 
rastevejanëraste me TB pulmonaredhe me sputum pozitiv; 

 Veshteresi ne transportin e mostravete TB ne laboratorin e references. 
 Një problem tjetërikonstatuarështëdherritja e frikësndaj COVID-19, dhekjo, 

ipengonpacientëtqëtëshkojnëpërvizitamjekësorenëdispanseri, spital apo 
qendërshëndetësore 

  
 

Rekomandimet 

 Rritja e bashkëpunimit me gjithë personelin shëndetësor të dispanserisë dhe 
pavionit ku trajtohen pacientët me TB. 

 Testimi i pacientëve me TB për HIV dhe per COVID -19 
 Bashkëpunimi me mjekun e familjes  për një menaxhim sa më të mirë të 

rastit me TB. 
 Takime  me pacientët me TB dhe familjarët e tyre për edukimin rreth 

sëmundjes së TB për të ulur stigmatizimin rreth kësaj sëmundje dhe rritjen e 
mbështetjes së pacientit TB nga ana e familjareve të tij. 

 Monitorimi i rregullt i pacienteve qe fillojne mjekimin me medikamente TB . 
 Sigurimi i internetit pranë dispanserisë për funksionimin në menyrë 

të  rregullt të sistemit  elektronik të TB. 
 Forcimi i sistemit te transportit te mostrave ne Laboratorin e References se 

TB ( duke siguruar transport te vazhdueshem te mostrave nga rrethet per 
testim te dyfishte,  sputum TB  dhe  COVID). 

 Forcimi i bashkepunimit midis dispanserive dhe spitaleve te rretheve me 
Laboratorin dhe Spitalin SHefqet Ndroqi per diagnostikimin dhe trajtimin e 
pacienteve  TB ne rrethet perkatese. 

 Trajnime me personelin shendetesor spitalor dhe paresor ne lidhje me njohjen 
dhe perdorimin e rregullt te masave dhe paisjeve mbrojtese.  

 Sigurimi i infermiereve te patronazhit per pacienetet ne grupe vulnerabel dhe 
pacienteve me MDR-TB. Mbeshtetje sociale per pacientet TB, seanca 
keshillimi edukim online  

 Seancaedukimi per uljen e stigmes COVID-TB-HIV. 
 Furnizimiirregulltdheipanderprere per reagentet e TB 

dhemedikamentettuberkulare. 
 

5. Klinika ambulatore HIV ( Tirane )  
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Ne muajin Gusht eshte kryer vizita mbikqyrese prane klinikes ambulatore per 
pacientet me HIV/AIDS. 
Pacientet e katelizuar me HIV ju jepet mjekimi per nje muaj nga stafi mjekesor ne 
shtepi dhe monitorohen ne vazhdimesi prej tyre. Ne lidhej me medikamentet 
antiretrovirale per infeksionin HIV nuk ka patur problematika.Planifikimi dhe 
prokurimi i ketyre medikamenteve nepermjet UNICEF, mund te kete patur vonesa 
por nuk eshte lejuar qe te kete stock out. 
Nje problem i identifikuar gjate ketij viti eshte kryerja e ngarkeses virale, e cila ka 
munguar ne QSUT deri ne momentin e vizites mbikqyrese nderkohe qe CD4 eshte 
kryer rregullisht per cdo pacient. 
Gjate ketij viti jane rregjistruar 79 raste te reja ne terapi me ARV. 
Ka patur disa raste te raportuara me COVID-19, por te cilat kane patur nje klinike te 
moderuar. 
Ne momentin e vizites mbikqyrese nje pjese e rasteve me HIV ishin vaksinuar per 
COVID-19. 
Mbeshtetje psikosociale eshte ofruar nga stafi i specializuar i klinikes ambulatore por 
edhe nga Programi Kombetar i HIV/AIDS,  
Ka patur disa gra shtatzena me status te njohur me pare qe jane menaxhuar ne 
bashkepunim me mjeket obsteter gjinekologe dhe ato neonataloge. 
 
Rekomandimet  
Cdo pacient me HIV duhet te monitohet ne vazhdimesi nga personeli shendetesor per 
aderencen ndaj mjekimit. 
Duhet te kete trajnime per edukimin e pacienteveper aderencen. 
PMTCT duhet te vleresohet dhe te implementohet si nje program kombetar qe do te 
thote qe cdo grua shtatzene duhet te testohet per HIV ne viziten me te hershme ne 
kujdesin antenatal. 
Situata COVID-19, shtron detyren per nje decentralizim te sherbimit te kujdesit per 
HIV, ne nivel rajonal. 
Trajnimet per stigmen dhe diskriminimin ndaj HIV duhet te perfshijne nje numer te 
madh te personelit shendetesor dhe punonjesve sociale. 
 
 
6. ACPD ( Puntoret e seksit femra). Tirane. 

 
ACPD eshte nje nenperfitues i Fondit Global qe ofron sherbime per punetoret e 
seksit femra, gjithnje me qellimin per te parandaluar HIV/AIDS ne ketegrup. 
Vizitambykqyrese per sherbimin e ofruarngakjo NGO u krye ne 23 Qershor 
2021.Kjoorganizate ka arriturindikatoret e percaktuar ne ketesherbim. Punonjeset e 
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seksitfemratearriturangapunonjesit outreach, marrinpaketen e ofrouarqepermban: 
kondome, testim per HIV dhe IST siedhekeshillim, 
lubrifikantedhematerialeinformuesedheedukuese.Ne testimet per HIVnjerast ka 
rezultuarpozitiv ne muajin Maj 2021 
 
Shërbimet e ofruaranëklinikën ACPD per muajin Maj 2021 

 34 PSF kanëpërfituarngapaketa e shërbimeve (testimedhekëshillimpsiko –
social) 

 32 PSF janëtestuarnëklinikën e ACPD 
 1 PSF positive ndaj HIV me dy teste tëkryeranëklinikën e ACPD 
 2 PSF janëpajisur me kondomdhelubrifikantgjatëvizitavetë outreach nëterren 
 1438 kondomjanëshpërndarënëklinikën e ACPD  
 965 kondomtëshpërndarënë hotspots 
 237 lubrifikantjanëshpërndarënëklinikën e ACPD 
 102 lubrifikanttëshpërndarënë hotspots 

 
 
Shërbimet e ofruaranëklinikën ACPD deri neQershor 2021(daten e 

vizitesmbikqyrese) 
 30 PSF kanëpërfituarngapaketa e shërbimeve (testimedhekëshillimpsiko –

social) 
 26 PSF janëtestuarnëklinikën e ACPD 
 0 rastepozitivederimëdatën 18 Qershor 2021 
 4 PSF janëpajisur me kondomdhelubrifikantgjatëvizitavetë outreach nëterren 
 1100kondomjanëshpërndarënëklinikën e ACPD  
 672 kondomtëshpërndarënë hotspots 
 205lubrifikantjanëshpërndarënëklinikën e ACPD 
 95 lubrifikanttëshpërndarënë hotspots 

 
Vështirësitëdhebarrierat: 
 

 Kufizimiiorarevepërshkaktëpandemisëvështirësonkapjen e PSF 
pasjajanëtëkushtëzuaratëpunojnëmëpakpërshkaktëfrikësngainfektimi me 
COVID – 19 

 Përshkaktë COVID – 19 orari I punëstë PSF ka ndryshuar (18:00 to 22:30), 
përkëtëarsyeedheshërbimetnëklinikëofrohennëorarin 14:00 – 17:00 

 Frika e punonjësevetëterrenitndajinfektimit me COVID – 19 
 Produktethigjenosanitarejanë out of stock. 
 Testet HBV; HCV and Syphilis janë out of stock. 
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KlientevePSF perveçpaketes se ofruar per parandalimin per HIV, 
juofrohetgjithashtuedhesherbimegjinekologjikedhe Pap-Test duke qene se 
pranekesajqendrepunonedhenjemjekegjinekologe. 
 
 
Rekomandimet 
 

1. Te jene te dokumentuara format e raportimit te punonjesveoutreach. 
2. Tepunohet me shume me PSF, per teruajturvazhdueshmerine e sherbimit per 

ketekategori 
3. Te plotesohet regjistri I testimeve per HIV dhe IST te tjera dhe te raportohen 

ne raport rezultatet e testimit per cdo IST. 
4. Te jete iplotesuarregjistriikeshillimevedheskedatindividualetekeshillimit per 

klientet. 
 
PMU – Vizitembikqyrese ne muajinQershor 2021 
 
Njenderinstitucionet e vizituarangakomitetimbikqyreseshteedhe PMU ose njesi e 
implementimit te projektit te Fondit Global. 
 
Kjonjesisynon te implementojesherbimet per popullatat me ne risk si MSM, PSF, 
PID dhemonitoronsesinenperfituesit i implementojneketoaktivitete 
Duke qenenjegranttranzicioni, ketosherbimekaneqene te fokusuara ne ofrimin e 
paketes per secilinsherbim per popullatatkyçe, nderkoheqeaktivitetet e tjera si 
trajnimejaneshume te rralla 
 
Fondet e fondit global janeperdorurnganenperfituesit ne perputhje me aplikimin e 
bere ne menyrestrikte. 
PMU ka ndjekurdhembeshteturprocesin e 
prokurimittebarnaveantituberkularedheantiretroviraleve, per teshmangur stock out 
teketyremedikamenteve. 
Respektimiitedrejtavetenjeriut per 
popullatatkyçeeshterespektuardhekjojueshtekerkuaredhestafevete NGO qepunojne 
me popullatatkyce. 
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Raportiminga NGO behetnepermjetraportevemujore per raportetprogramatike 
(realizimi I indikatoreve, etj) nderkoheqeraportimi I stokutteprodukteve (teste, 
metadon, etj) behet ne fund tecdojave. 
 
 
 
 
IANS- vizitembikqyrese ne muajinTetor 2021. 
 
InstitutipërAktivizëmdheNdryshimeSocialegjatëvitit 2021 ka 
arriturtëkonsolidojëbashkëpunimin e ndërsjellë me Ministrinë e 
ShëndetësisëdheMbrojtjesSociale, 
profesionistëtmjekësorëqëpunojnëdhekontribuojnënëgarantimin e mirëqeniesdheshëndetit 
personal të PLHHA, me 
QendrënKombëtaretëEdukimittëVazhdueshëmpërtëprioritizuarndërhyrjetdhegjithashtubazuarn
ëtrajnimet e mëparshme, përtëvlerësuarmundësinë e përgatitjessënjëprogramitëpërshtatur me 
nevojat e pjesëmarrësvepërgrupet e vetëndihmës. 
 
Ky procesishteshoqërua me paqartësidhevështirësi, por po përparontengadalë. 
Gjatëaktivitetevetëplanifikuara, IANS u 
perpoqqët'usigurojëklientëveinformacionoset'ikontaktojëata me 
mjekëtëtjerëtëfamiljessimasëparaprakepërpërdorim. Ky informacionnuk u 
bazuanëshqetësimetpërsigurinë e vaksinës, por pasqyronfaktin se ka 
informaciontëkufizuarmbiefikasitetin e vaksinësteknjerëzit me mungesëimunitetidhe/ose HIV.  
 
Nëkontekstin e programit, punapërqasjenvetë-
mbështetësedrejtidentifikimitdheadresimittënevojavepsikosocialetë PLHIV mbetet e 
njërëndësietëmadhepasi ka shumëvështirësitëvlerësuara: 
• Kontekstinëtëcilin u zbatuaprogrami, përballënjëpërhapjejetëepidemisësë COVID-19 në vend 
• Niveliifshehtësisëpërshkaktëstigmëssëmadhe, traumësdhepërjashtimit social dheekonomiktë 
PLHIV 
• Niveliikufizuarinjohurivedhendërgjegjësimitpërtëdrejtat e pacientit. 
• Mënyra e shtrenjtë e trajtimitdheburokracitëkryesoreprogramore me tëcilatpërballet PLHIV 
kuriafrohetsistemittëkujdesitshëndetësor 
• Mungesa e informacionittëndjeshëmndajgjinisëdhemoshësqëduhettëjetënëdispozicion, 
qërrisindobësitë e këtijgrupi. 
• Faktorëtëtjerësimigrimioselëvizshmëria urbane, orientimiseksual, 
përdorimiidrogësdheorientimiseksualtanijanëprioritizuarsikërcënimqëushqejnëqasjediskriminu
ese. 
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Pavaresishtpunes se bere, akoma ka shume per te bere ne drejtim te fuqizimit te 
personaveqejetojne me HIV dhekrijimit te grupevevete-mbeshtetese per te drejtate tyre 
 
 
 
Grupi i anetareve te vizitave mbikqyrese 
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