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RAPORT I MONITORIMITTE OVERSIGHT MAJ –DHJETOR 2020  
 
 
Monitorimet e Oversight jane kryer nga grupi imonitorimit bazuar ne planin e 
monitorimit te aprovuar. Monitorimi eshte kryer ne organiztatat e meposhteme: 
 
 

 NGO Stop AIDS  

 NGO Aksion plus 

 NGO  Aleanca  LGTB 

 Dispanseri 

 PMU/MSH 

 NGO SEX WORKERS  

 Klinika ambulatore HIV 
 
 
Qellimi i vizites monitoruese : 
 
Vleresimi isherbimeve qe ofrohen per popullaten kyce ( KP)  
Vleresimi synon ne burimet njerezore , problematikat  qe kane hasur vazhdimishitne 
pune e tyre  te perditshme si dhe ato te lidhura gjate  pandemise  COVID-19.  
 
 
Pjesa e përgjithshme 
 
Monitorimet kryehen ne baze te pyetesore specifike per TB dhe HIV. Fokusi ka qene 
kontrolli i dokumentacionit  si regjister, kartelat e pacinteve, database, regjistrin e 
testimeve, regjistrin e keshillimeve, regjistrat e medikamenteve, format e raportimit 
te punonjeseve outreach, raportimet finanaciare  i cili eshte vene ne dispozicion nga 
cdo organizate, Gjate verifikimit te tyre jane evidentuar  gjetjet dhe problemet e tyre. 
Per shkak te pandemise jane veshtiresuar dhe me shume   ofrimi sherbimeve pasi 
njerezitt kishin frike teofroheshin prane qendrave perkatese sipas sherbimit qe ata 
kishin nevoje , 
Me poshte po listojme gjetje  dhe rekomendimet sipas organziatave perkatese  
 
1.  NGO Stop Aids  
The infrastructure of the program offices is composed by staff room (for 
psychologist and nurses), toilet, storage corner for keeping harm reduction materials 
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and a hall where clients can stay safely and socialize with each other or trainings can 
be carried out. Project offices are completed with necessary equipment and materials 
to ensure safe and adequate service provision, as well as to guarantee clients’ 
confidentiality.  
All offices provide harm reduction services (fixed sites, mobile and in the field), 
except Tirana Drop-in Center that provides a full range of harm reduction services, 
including wound treatment.  
 
Gjate monitorimit ne qendren e STOP AIDS u kontolluan te gjitha regjistrat e 
testimit dhe te keshillimit te klienteve qe frekuentojne kete qender si dhe ecurine e 
aktiviteteve te implementation Progress Report for the Project: Prevention of HIV 
among people who use drugs and prison population, 
 Cdo kliente kishte paketen e vet te sherbimit e cila perbehej nga shiringat, kondomet 
fletepalosje per informim . Perfaqesuesit e qendres u shprehen se gjate kesaj 
periudhe numri i frekuentimit te klineteve ka qene i ulet ne krahasim me te njeten 
periudhe nje vit me pare. Pavaresisht veshteresive punonjesit e qendres jane 
perpjekur per tju ardhur ne ndihme klineteve te tyre sidomos me mobile unit.  
Barriers: 
In terms of barriers, anticipated negative community reaction to drug users, harm 
reduction/needle exchange services and free condoms was a major concern faced out 
during the reporting period. 
Problems with follow-up and care, due to lack of available treatment and social 
services for drug users. 
Staff turns out due to low level of salary, which is even far below than the 
government level. 
Rekomandime: 
 Te monitorohen dhe verifikohen te dhenat e raportuara nga punonjesit outreach 

ne te gjitha rrethet ko ofrohet ky sherbim. 

 Te raportohet ne menyre te qarte dhe korrekte stoku i produkteve shendetesore. 

 Te specifikohet qarte se cfare sherbimi ofrohet ne secilin prej burgjeve. 

 Te shtohet variabli per marrjen e pergjigjes nga secili  klient qe ka kryer testin. 

 Te punohet per verifikimin e rasteve te testuara nga Aksion plus dhe te shmangen 
duplikatat ne numrin e testimeve te kryera nga kjo organizat 

 
2. NGO Aksion plus (Elbasan Vlore, Fier  Berat)  
All MMT centers use the same model of the documentation each methadone therapy 
client has: The clinical file, which provides detailed demographic information of the 
patient, the course of the therapy and the consent form. Psycho-social file that are 
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updated constantly depending on the problems that arise from clients and the change 
of methadone doses. Individual counselling file for testing. 
Working with people who use drugs, affects staff to be often endangered by 
aggressive behavior. 
the centers have difficulties in performing the work as a result of inadequate 
facilities The situation created by COVID-19 has made it difficult to provide daily 
services such as (testing, counseling) for some of MMT centers.  
 
Rekomandimet  
 

 Raportimi kur kryhet nga qendra duhet te verifikohet nga qendra e Aksion Plus 
ne Tirane  bazuar ne data base (update )  

 Emrat ne regjister të plotësohet bazuar ne karten e identitetit si dhe shkrimi i 
qarte i emrave ne liste, mundesisht me shkronja Capitale.  

 Perditesimi si ne regjister, te kryhet ne vazhdimesi, per te shmangur 
problematikat. 

 Shperndarja e Kondomeve dhe lubrifikanteve tek klientet ne menyre te rregullt  

 Shperdarja e methadonit te kryhet sipas protoklllit perkates  

 Database te update ne vazhdimesi  

 Inventarizimi I methadonit , furnizimi ne menrye te rregullt per te mos krijuar 
problematika ne shperndarjen e tij tek klinetet  

 
3. NGO  Aleanca  LGTB (Tirane )  
Qellimi i monitorimit  ishte vleresimi se si kjo qender po  funksionon ne  ofrim te 
sherbimeve parandaluese per MSM dhe TG.  
Gjate vizites u kontrollua dokumenatcionii kesaj qendre per cdo kliente ku u vu re se 
ishin te plotesuara dhe te perditesuara.. 
Sipas stafit gjate kesaj periudhe kane patur veshteresite e veta pasi ka ndikuar dhe 
koha e pandemise per shkak dhe te kufizimit te levizjeve. Takimet me anetaret e 
qendres kane qene me te rralla duke zbatuar dhe masat e kontrolit te Covid-19.  
Ky pyetësor ka për qëllim vlerësimin e situatës socio-ekonomike dhe psikologjike të 
komunitetit LGBTI+ gjatë COVID 19 (Koronavirusit). Plotësimi i pyetësorit është 
anonim dhe synon të identifikojë problematikat me të cilat komuniteti LGBTI+, po 
përballet në mënyrë të tillë që organizatat Aleanca LGBTI dhe Streha LGBTI, t’ju 
vijnë në ndihmë përmes punës së tyre dhe gjithashtu të dëtyrojnë institucionet 
shtetërore të ndërmarrin përgjegjësitë e tyre, gjatë kësaj pandemie 
Gjetjet  
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 Persona të komunitetit që janë me HIV, ballafaqohen me diskriminim kur 
ndeshen me personelin mjekësor, ndaj nevojitet që ky personel të jetë më i 
ndërgjegjësuar rreth komunitetit.  

 Një vështirësi tjetër është kostoja e analizave më të thelluara (analizat CD4) për 
të kuptuar stadin e zhvillimit të HIV-it.  

 Ndonjëherë spitali nuk ka mundësi ti bëjë këto analiza ndaj personat me HIV  

 Ne klinika private nuk i adresojne dot per arsye se kosto eshte e paperballueshme   
 

Rekomandime: 
 Ofrim i paketes se sherbimit per te gjithe ne menyre te barabarte  

 Te ofroje  mbrojtje dhe strehim për individët e komunitetit,  

 Krahas testimit per HIV te kryejne dhe testin e PPD per TB duke bashkepunuar 
me dispanserite.  

 Te lehtësojnë procesin e pranimit të vetvetes dhe pranimit shoqëror për këto 
individ dhe tju qëndrojnë  sa me pranë tyre përgjatë gjithë vështirësive që ata 
mund te hasin. 

 Bashkepunimi me NGO te tjera per mbeshtetjen e ketij  komuniteti  

 Evidentimi dhe ndjekja per zgjidhjen e problemeve qe ata kane ne bashekpunim 
me institucionet perkatese.   
 

4. Dispanseria, (Tirane , Durres , Shkoder, Lushnje,  Kukes)  
 

Pneumologet gjate takimeve ne dispanserite perkatese referojne shqetesime 
pothuasje te njejta . 
Nisur nga situata e krijuar nga COVID -19, është konstatuar se numri i rasteve të 
konfirmuara me TB si në spitale ashtu edhe në rrethe është ulur ndjeshëm.  
 Shërbimet e dispanserisë dhe të spitaleve  kanë funksionuar me të gjitha shërbimet 
diagnostikuese për Tuberkulozin, por numri i vizitave mjekësore të dyshuara për TB 
ose me TB janë reduktuar. 
Gjetjet 
 Periudha e izolimit gjatë muajit mars dhe prill solli kufizimet e transportit, duke i 

berë më të vështira vizitat në shërbimet shëndetësore; 

 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; 

 Pacientët që janë në mjekim  kontrollohen nga infermeiret me telefon; 

 Mjekimin tashmë e marrin për një kohë me të gjatë, një ose dy herë në muaj në 
dispanseri, ose për pacientët që nuk kanë mundësi e çojnë infermierët;  
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 Pacientët  vijnë më të vonuar për vizitë në dispasneri apo në spitale, kur shenjat e 
tyre janë rënduar Kjo është vënë re dhe në rastet e konfirmuara, ku 90 % e 
rasteve janë raste me TB pulmonare dhe me sputum pozitiv; 

 Veshteresi ne transportin e mostrave te TB ne laboratorin e references  

 Një problem tjetër i konstatuar është dhe rritja e frikës ndaj COVID-19, dhe kjo, i 
pengon pacientët që të shkojnë për vizita mjekësore në dispanseri, spital apo 
qendër shëndetësore 
 
Rekomandimet  
 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 për të përmirësuar komunikimin ndermjet platforms on line 
ndermejt mjekeve te familjes dhe  

 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 vulnerable dhe 
pacienteve MDR-TB  

 Mbeshtetje sociale per pacientet TB, seanca keshillimi edukim online  

 Seanca edukimi per uljen e stigmes COVID-TB-HIV 

 Furnizimi i rregullt dhe i panderprere per reagentet e TB dhe medikamentet 
tuberkulare  
 

5. Klinika ambulatore HIV ( Tirane )  
Pacientet e indentifikuar me HIV ju eshte dhene mjekim nga stafi mjekesor ne shtepi 
dhe monitorohen en vazhdimesi perje tyre.Ne lidhej me ilacet e HIV nuk ka patur 
problematika. 
Medikametet e HIV jane gjendje dhe kane ardhe dhe furnizimi i ri me medikamentet 
te tjera te HIV keshtu qe nuk shikohen veshterisi per mungesen e tyre edhe pse me 
gjendje pandemie.  
Rekomandimet  
Cdo pacient me HIV duhet te monitohet ne vazhdimesi nga personeli shendetesor  
Te ofrohet mundesia e cdo sherbimi shendetesor ne rrethet perkatese ,ne pamundesi 
per te ardhe ne Tirane per shkak te pandemise  
 
6. ACPD ( SEX WORKERS)  (Tirane )  
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ACPD clinic center provides free of charge sexual and reproductive health services 
especially for vulnerable groups. Some of the services provided by the gynecologist 
are: Pap smearing, colposcopy, ultrasound, pre and post abortion counselling, STI; 
contraception, pregnancy test etc.  
The clients who were tested and counselled for HIV/AIDS were as well provided 
with gynecological services. They received Pap smearing and gynecological 
consultation free of charge with ACPD gynecologist.  
Member staff of the project weekly report about testing and the distribution of 
condoms. Psychologist monthly report on her work about difficulties on her job and 
good practices undertaken in order to have a better understanding of the situation in 
the clinic center.  
For each of the beneficiaries, a package that contains information about sexually 
transmitted infections, condoms, and the importance of the counseling during the 
service is being distributed.  
The clients who are tested and counselled for HIV/AIDS are as well provided with 
gynecological services such as Pap smearing and gynecological consultation free of 
charge with ACPD gynecologist. 
 
Gjetjet 
The situation created by COVID-19 makes the work of achieving counselling and 
testing on HIV more difficult for reaching this category group. 
Time constraints due to the pandemic situation have made it difficult for staff to 
meet with the FSW on the field because as reported by them the COVID - 19 
pandemic has conditioned them to work less due to fear of infection and closing 
activities at 22:00 until early morning causing  less incomes and risk in health. 
 
  Rekomandimet 
 

1.  Te jene tedokumentuar format e raportimit te punonjesve outreach. 
2. Te plotesohet regjistri I testimeve per HIV dhe IST te tjera dhe te raportohen 

ne raport rezultatet e testimit per cdo IST. 
3. Te jete i plotesuar regjistri i keshillimeve dhe skedat individuale te 

keshillimit per klientet. 
 
7. Njesia e menaxhimit te projektit ( PMU)  
Fokusi kryesor i ketij projekti eshtembeshtetja dhe suporti I pacientvee me HIV dhe 
TB per te ofruar nje sherbim sa me te mire dhe cilesor. Projekti i Global Fund i 
financon keto  qendra.  
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PMU nje rol shume te madh ka luajtur ne krijmin e nje sistemi te qendruehsme t e 
prokurimti te barnave tuberkulare dhe HIV.  
Ne monitorimin qe kemi kryer ne spitalin Universitar : SHefqet Ndroqi” per gjendjen 
e medikaenteve Tuberkulare si dhe ne spitalin e infektivit kryesisht ne qendren  
ambulatore te klinikes se HIV u konsatua se gjendja ishte ne sasi te mjaftueshem dhe 
nuk ka pat problem.  
Spitali Universitar “ Sheqfet Ndroqi eshte pergjegjes edhe per dispanseritene rrethe 
ne lidhje  me medikamentet Tuberkualre. 
 Ne dispanserite e monitoruara nuk eshtekonstatuar mungese medikamentesh por 
kane patur stock per rreth  nje vit .gjithasht esht emonitoruar dhe gjendja e 
reagenteve te TB ne paborator dhe kane qene ne gjendje te mjeftueshme per testimin 
e pacienteve per diagnozen e TB.  
 PMU ka organiuar disa takime me ekspert e TB dhe te HIV ne lidhje  me 
prokurimin e  medikaneteve Tuberkulare  te linjes se pare ,te dyte dhe ilacet e 
femijeve TB. si dhe medikamente te HIV. 
Gjate takimeve anetare te OC kane qene present ne takimet e tyre , 1 perfaqesues nga 
TB dhe 1 perfaqesues nga HIV  
Takimet jane kryer dhe ne bashkepunim me Globla Fund per te diskutar sit e jete 
rruga me e mire per prokurimin ne kohe dhe te te buxhet te dedikuar per 
medikamnetet si te TB dhe te HIV.  
Rekomandimet 
 Ngritja e grupeve te punesper quantifikimin dhe planifikmin e medikamenteve  

 Buxhtet specific per medikamentet TB dhe HIV  

 Nje afat kohor I percaktuar pe rnisjen e procesit te prokurimit ne kohen e duhur  

 Menaxhim sa me mire medikamenteve TB dhe propozimi per sisteme elektronike 
te dhe trajnim te stafit  

 
8. Part:  Financial 
Të gjitha procedurat e qendreve  ishinte dokumentuara dhe te arkivuara  
Cilësia e menaxhimit të projektit eshte në nivelin e duhur. Financat mbaheshin ne 
cdo organizate dhe ishin te dokumentura ne menyre te rregullt dhe pa probleme. Cdo 
veprim financiar ishte bazuar ne aktivitetin e pershkruar ne buxhetin  sipas projektit  
Nuk u konstatuan mosperputhje ne anen financiare ne asnje qender te monitoruar 
Nuk u konstatua asnje shpenzim qe nuk ishin aprovuar ne buzhet  
 
9. Part : Health and Human Rights 

Health services should be available; for the treatment of drug addiction, this 
necessarily means available the right time so as not to lose potential patients due to 
waiting time, 
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Health services should be equally accessible to those with and without criminal 
records. Those with criminal records or other involvement in the justice system 
should not be afraid of punishment when seeking treatment services. Drug addiction 
treatment is free and you do not have to pay. 

Drug addiction treatment should never involve ill-treatment or insult from health 
personnel. 

Patients, depending on the narcotics, have the right to benefit from and use health 
services related to their health. 

 Based on Law 10 221, dated 4.2.2010, "On protection from discrimination", in its 
article 1, the causes are clearly defined, where the law regulates the implementation 
and observance of the principle of equality in relation to: gender, race, colour , 
ethnicity, language, gender identity, sexual orientation, political, religious or 
philosophical beliefs, economic, educational or social status, pregnancy, parental 
affiliation, parental responsibility, age, marital or marital status, marital status, place 
of residence, health status, genetic predisposition , disability, belonging to a 
particular group, or any other cause 

Pursuant to this Law, the health services as well as the Civil Society Organizations, 
which provide services to these patients, must treat them equally and equally, and are 
prohibited from discriminating against them. 

10. PERSONS NAME AT THE MONITORING VISIT 

 

Name  Institution/ Working postion  Sign  
Ardiana  Hala  Director Legal Department Commissioner for Protection from 

Discrimination 

 

 

Marjeta 
Dervishi      

Epidemiologist IPH , National AIDS  Program  
 

Donika Mema  Epidemiologist IPH , National TB  Program  
 

Liljana Dango National  Center for Community  Services  
 

*Brunilda 
Hylviu  

Albanian Center for Population and Development  

 
Shenim : Bruna Hylviu ishte pjese e monitorimeve te OC deri ne Qeshor te vitin 2020, per shkak se organizata qe ajo drejton  
eshte perfiutese e projektitte Global Fund  qe prej Korrik 2020  
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