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MEKANIZMI KOORDINUES
PËR VENDIN (MKV), SHQIPËRI
Vizita e misionit te eksperteve
te “CCM Evolution project”
Nje ekip i misionit te “CCM Evolution project”, projekt i drejtuar nga Fondi Global,
mberriti ne Tirane ne dt. 8--26 Tetor 2018
lidhur me procesin e nje vleresimi baze te
nje projekti pilot ku perfshihen 16 CCM nga
vende te ndryshme perfshire dhe CCM Albania, me perberjen e ekipit si me poshte:
• Mrs Michelle Dörlemann, Team leader for
the Baseline Assessment
• Dr. Ketevan Chkhatarashvili, Support for
the Baseline Assessment and Linkages expert
Qellimi i ketij projekti pilot eshte forcimi i
CCM ne perputhje me strategjine e Fondit
Global ne kuadrin e implementimit te projektit si dhe ne kontekstin e periudhes se
tranzicionit.

Ne kete kuader ky mision ne axhenden e tyre
zhvilloi disa takime të rëndësishme me shoqata dhe grupe interesi, me stafin e Njësisë
së Zbatimit të Projektit, si dhe me titullarë të
Ministrisë së Shëndetësisë.

Për më shumë informacion
klikoni (26102018, CCM Evolution
Project – Albania-Baseline ASSESSMENT MISSION REPORT) :
http://ccm-albania.al/publications/ccm-evolution-projectbaseline-assessment-reportand-improvement-plan-albania/
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CCM Albania po zhvillon fazat e procesit te
“CCM Evolution project” nje iniciative kjo e
Fondit Global e iniciuar ne korrik te 2018 me
qellimin e forcimit te CCM ne menyre qe të
jenë partnerë kryesorë në arritjen e Strategjisë së Fondit Global.
Duke e pare ne kendveshtrimin e nje oportuniteti qe MKV Shqiperi te ishte pjese e
kesaj inisiative te FG, perkrah 18 CCM te
tjere te vendeve te ndryshme,CCM Albania I
percaktuar si nje CCM e fazes se parapregatitjeve te tranzicionit pra qe po shkon në
drejtim të financimit të plotë dhe zbatimin e
programeve të saj shëndetësore të pavarur
nga Mbështetja e Fondit Global, u be pjese e
ketij projekti I cili synon te forcoje kater zona
kyce qe jane : forcimi performances se CCM
dhe I Sekretariatit te tij, lidhjet (linkages)
qe presupozon vleresimin e oportuniteteve
per te integruar CCM ne strukturat shendetesore vendore, mbikëqyrjen qe presupozon rritjen e profesionalizmit ne funksionin
mbikqyres te CCM per te maksimizuar
impaktin e performances se Grantit, dhe
angazhimin(engagement) qe presupozon
forcimin e komunikimit ndermjet antarve
te CCM dhe grupimeve qe ata perfaqesojne
ne procesin e planifikimit te tranzicionit.
Ekipi i konsulentëve I perbere nga 6 eksperte
që jane caktuar nga GF per te ofruar asistencë teknike kane zhvilluar ne bashkepunim
me Sekretariatin e CCM fazat e ketij projekti
duke filluar me vlerësimin bazë (Bazeline
Assesment ) gjate gjithe muajit tetor 2018,
duke e permbyllur kete faze me prezantimin e tyre ne mbledhjen e CCM te 23 Tetor
2018, duke vazhduar me vlersimin e lidhjeve
Linkages Assesment pergjate muajit Janar
2019, duke vazhduar me mbështetjen për
mbikëqyrjen (Oversight) në kontekstin e
tranzicionit ne muajt shkurt- mars 2019,te

gjitha keto te konkretizuara përmes aktiviteteve qe kemi zhvilluar gjate gjithe kesaj
periudhe e qe do te vazhdojne deri ne fund
te 2019 dhe qe deri me tani kemi zhvilluar
gati 40 takime individuale te eksperteve me
anetare te CCM dhe bashkepuntore te tij,
takime me teknicienet e fushave te HIV/TB,
takime me shoqerine civile, takime me perfaqesues te MSHMS, takime me partnered
ML/BL, takime me komitetin Ekzekutiv dhe
ate te Mbikqyrjes se CCM, si dhe kater seminare( workshope) me anetaret e CCM dhe
nenkomitetet e tij.
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Konkluzionet dhe rekomandimet e dala
nga Raporti i “Linkages Assesment” dhe
nga seminari i “Opsioneve te Tranzicionit
per MKV”
Nga vleresimi I te gjitha aktiviteteve , takimeve /workshopeve qe ekspertet e FG, zhvilluan vendin tone konkluzionet dhe rekomandimet per tu miratuar ne mbledhjen
e CCM jane si me poshte:
Konkluzionet:
1. Ekspertet nuk arriten te identifikonin
asnje mekanizem tjeter funksional pervec CCM (kjo gjate fazes se vleresimit te
lidhjeve)
2. Vleresimi I fazes se lidhjeve (Linkages
Assesment) I cili konsistoi ne mbledhjen
dhe trajtimin e opsioneve per te ardhmen
e CCM pasi GF do te largohet nga Shqiperia doli me opsionet e CCM per fazen
e tranzicionit qe ishin : nen zyren e K/
Ministrit, nen MSHMS,mekanizem I pavarur jashte qeverise, nen UN,dhe opsioni
I peste integrimi I funksioneve te CCM tek
entitetet/komitetet e tjera nacionale.
Rekomandimet e dala nga workshop I Opsioneve te Tranzicionit te 7 Mars 2019 bazuar ne votimin e anetareve te CCM dhe
qe dolen si rekomandim per miratim ne
mbl e ardhshme te CCM ishin:

Mbajtja e CCM nën kujdesin e MSHSP dhe
Sekretariatit të CCM brenda IPH” është
alternativa më e realizueshme që garanton funksionimin optimal dhe qëndrueshmërinë afatgjatë.
2.1 CCM duhet te vazhdoje te operoje nen
MSHMS
2.2 Sekretariati I CCM duhet te vazhdoje te
siguroje support per aktivitetet e CCM dhe
te jete i vendosur ne ISHP. Mbajtja e CCM
nën kujdesin e MSHSP dhe Sekretariatit
të CCM brenda IPH” është alternativa më
e realizueshme që garanton funksionimin
optimal dhe qëndrueshmërinë afatgjatë.
3. MSHMS eshte Perfituesi Kryesor me I
pershtatshem per Grantin e tranzicionit.
( based on CCM eligibility requirements
“2_Transparent and documented PR selection process”. procesi transparent dhe i
dokumentuar i përzgjedhjes së Përfituesit
Kryesor me rekomandim te FG, një votim online me tre alternative opsionale
te MSHMS, ISHP dhe UN do të zhvillohet
për të identifikuar Përfituesin Kryesor te
grantit te tranzicionit).
4. Si rezultat I votimit online nga ana e
anetarve te MKV, MSHMS doli Perfituesja
Kryesore e votuar me votat maksimale te
anetarve te MKV.
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Për më shumë informacion klikoni
(Albania CCM Evolution-Ass Results_21102018): http://ccm-albania.al/publications/albania-ccmevolution-ass-results-21-10-2018/

Për më shumë informacion klikoni
(Albania CCM Options): http://ccmalbania.al/publications/albaniaccm-options/
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Procesi i Vleresimit te
Gatishmerise se Tranzicionit
		
Kompania “Sanigest
International”përzgidhet si Asistencë
Teknike për vlerësimin e gatishmërisë
në tranzicion dhe përgatitjen e Planit të
Tranzicionit dhe Qëndrueshmërisë për
programet e mbështetura nga Fondi Global për HIV dhe Tuberkulozit në Shqipëri.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

fikimin e detajuar të aktiviteteve për planin e
punës në tranzicion, kostimin / buxhetimin,
monitorimin dhe referimin e ndërsjellë me
shëndetin dhe zhvillimin kombëtar përkatës
planet;
Do të bëhet një vlerësim mbi ecurinë e zbatimit të granteve, do të identifikohen sfidat
dhe njëkohësisht do të hartohen dhe merren
masat për ndërveprimet korrigjuese.

Në bashkëpunim me Sekretariatin e Fondit
Global të MKV-s së Shqipërisë, të planifikojnë hapat dhe datat kryesore në procesin e
vlerësimit të gatishmërisë së tranzicionit ;
Kryejnë një rishikim gjithëpërfshirës të dokumenteve, literaturës, të dhënave cilësore
dhe sasiore dhe hulumtimeve relevante për
përgjigjet kombëtare të tuberkulozit dhe
HIV-it Albania;
Kryejnë një seri intervistash dhe dialog me
palët e interesuara dhe tjetër aktorët në Shqipëri dhe mbledh të dhëna për vlerësimin e
tranzicionit;
Draftojnë një raport për Shqipërinë mbi
vlerësim e gatishmërisë së tranzicionit bazuar në rishikimet dhe inputet e mbledhura;
Identifikojnë gjetjet kyçe të rëndësishme
për palët e përfshira në vend dhe zhvillimi i
një tryeze për të zhvilluar planin e punës në
tranzicion bazuar në praktikat më të mira të
Shqipërisë dhe të vendeve të tjera në Rajon.
Punojnë me palët e interesuara për plani-
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Identifikojnë gjetjet kyçe të rëndësishme
për palët e përfshira në vend dhe zhvillimi
i një tryeze për të zhvilluar planin e punës
në tranzicion bazuar në praktikat më të
mira të Shqipërisë dhe të vendeve të tjera
në Rajon.
Punojnë me palët e interesuara për planifikimin e detajuar të aktiviteteve për planin e punës në tranzicion, kostimin /
buxhetimin, monitorimin dhe referimin
e ndërsjellë me shëndetin dhe zhvillimin
kombëtar përkatës planet;
Do të bëhet një vlerësim mbi ecurinë e
zbatimit të granteve, do të identifikohen
sfidat dhe njëkohësisht do të hartohen
dhe merren masat për ndërveprimet korrigjuese.
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Zhvillimi i një Kuadri Monitorimi për tranzicionin, duke përfshirë një listë të treguesve
kyç;
Përfshijnë reagimet nga Fondi Global dhe
palët e interesuara brenda vendit përpara se
të finalizohet Raporti iVlerësimit të Gatishmërisë së Tranzicionit.
Mr.James Cercone, Mr. Hernan Fuenzalida, në përbërje të ekipit të ekspertëve
ndërkombetar të “Sanigest Internacional” të
kontraktuar nga Global Fund për çështjet e
Vlerësimit të Gatishmërisë së Tranzicionit të
kalimit nga financimi i Global Fund në financimin vendor vizitoi Tiranën në datat 25-26
Qershor 2018, dhe 13 Dhjetor 2018.

Një pikë e rëndësishme e vizitës ishte edhe
përgatitja e dhe hartimi i çështjeve për
Vlerësimin e Gatishmërisë në Tranzicion,
Plani i Veprimit të Tranzicionit dhe vlerësimi i
progresit me angazhimet e bashkëfinancimit
të qeverisë siç është përshkruar në letrën e
angazhimit të bashkangjitur në Konfirmimin
e Grantit.
Gjatë vizitës së ekipit të Fondit Global sonë,
u mundësua edhe një takim me Nën/Kryetaren e MKV-s Shqipëri dhe Sekretariatin e
tij Znj. Manjola Kola lidhur me ecurinë e punës së Mekanizmit Koordinues Vendor dhe
forcimit të rolit të tij në këtë fazë shumë të
rëndësishme të fillimit të procesit të zbatimit
të projektit të Fondit Global për Shqipërinë.

Plani i punës në tranzicion duhet të përshkruajë qëndrueshmërinë e vendit dhe
tranzicionet e lidhura me prioritetet programatike dhe mangësitë financiare të identifikuara përmes vlerësimit të gatishmërisë
në tranzicion.
Plani duhet të jetë praktik, i matshëm, prioritar dhe të përfshijë një skicë të detajuar të
hapave, strategjive dhe aktiviteteve që vendi
duhet të ndërmarrë për kalimin në financimin e programeve nga burimet vendore
gjatë periudhës 3 vjeçare.
Shembujt, praktikat më të mira dhe mësimet
e nxjerra nga vendet e tjera në rajon do të
jenë në dispozicion.
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Do të kërkohet kohë me palët e interesuara
për të zhvilluar detajet e planit të punës në
tranzicion; për këtë qëllim sugjerohet që të
përdoren konsulentët lokalë si pjesë e ekipit
të përgjithshëm. Planifikimi i qëndrueshmërisë.
Gjatë zbatimit të grantit duhet t’i kushtojmë
vëmendje të veçantë qëndrueshmërisë së
aktiviteteve që mbështeten me fonde grantesh si në zbatimin aktiviteteve dhe sigurimin
e qëndrueshmërisë së tyre pas përfundimit
të grantit.
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FTESË
workshop mbi “Vlerësimin e Gatishmërisë së Tranzicionit” dt.13
Dhjetor 2018, ora 9:00-17:00
Për më shumë informacion klikoni
(Albania TRA report and workplan):
http://ccm-albania.al/publications/
albania-tra-report-and-workplan/

Prezantim i raportit
“Vlerësimi i Gatishmërisë së Tranzicionit”
në Shqipëri dhe Plani i Punës së Tranzicionit
Te nderuar anetare dhe bashkepunetore te MKV Shqiperi,
Jeni të ftuar të ndani njohuritë tuaja mbi raportin e “Vlerësimi i
Gatishmërisë së Tranzicionit” në Shqipëritë kryer nga Sanigest Internacional me qëllim identifikimin e mundësive dhe sfidave për
një tranzicion të suksesshëm të aktiviteteve të mbështetura aktualisht nga Fondi Global në burimet e brendshme të vendit. Ju lutemi
shihni bashkangjitur një draft raport vlerësimi.
Ky workshop interaktiv do të ndihmojë për të siguruar reagime mbi
draftin e Vlerësimit të Gatishmërisë në Tranzicion dhe për të identifikuar pikat specifike të veprimit për një plan pune të tranzicionit, i
cili do të formojë bazën për një aplikim për financim të tranzicionit
në Fondin Global, do të zhvillohet më 13 dhjetor nga ora 9:00 deri
në 17:00, në ambientet e hotel Classic (Rruga Sulejman Delvina,
Nd.61, Hyrja 21022, 1001 Tiranë).
Roli juaj dhe i institucionit që ju përfaqësoni paraqet një rëndësi të
vecantë dhe mirëpresim pjesëmarrjen tuaj aktive në këtë aktivitet.
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Aktivitete te organizuar gjate
Dites Boterore te Tuberkulozit
24 Mars 2019.

Tema e organizimit te ketyre aktiviteteve
ka qene ndergjegjesimi mbi semundjen e
Tuberkulozit bazuar mbi logon e Dites Boterore te TB 2019: Kerkojme Lider per TB .
Udheheqes per nje bote pa TB , Ne mund ta
luftojme TB .
Ne spitalin Universitar “ Shefqet Ndroqi”
ku trajohen dhe pjesa me e madhe e pacienteve me TB u organizuan aktivitete ne
cdo klinike nga personeli shendetesore .Cdo
pacienti te shtruar si dhe familjareve te tyre
ju shperndan fletepalosje me informacione
rreth semundjes se TB .
Ne kuader te javes Boterore te Tuberkulozit,
Departamenti i Promocionit Shendetesor ne
ISHP, ne bashkepunim me Programin Kombetar te Tuberkulozit, organizuan nje takim
me specialiste te promocionit shendetesor
nga rrethet.
Shefja e Departamentit te promocionit ne
Shendetin Publik , Dr.Gentiana Qirjako shpjegoi qarte qellimin e ketij aktiviteti , perfshirjen e te gjithe aktoreve shendetesore
dhe jo vetem ne luften kunder TB .
Qellimi u takimit ishte transmetimi i mesazheve te kesaj jave ne te gjitha rrethet e vendit
.
U shperndan material informuese rreth semundjes se TB si dhe posterat TB me logot
perkatese te Dites Boterore TB 2019 te lancuara dhe nga Organizata Boterore e Shendetesie .
Laboratori Kombetar i References per Tuberkulozin me stafin e perkushtuar te labo-

ratorit te Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” me punen e tyre te palodhur per zbulimin
e rasteve me TB . organizuan nje takim per
luften kunder TB e cila eshte nje semundje
qe sherohet, eshte e papranueshme qe sot
te vazhdoje te vrase akoma!
Takim ne qendren shendetesore Kamez
me mjeket e familjes dhe specialistet e
kesaj qendre .
Ne kete takim u diskutua dhe mbi perfshirjen
e semundjes se tuberkulozit ne Sherbimin
Paresor e cila eshte dhe nje nga objektivat
e forte te strategjsie te Tuberkulozit 20162019..Zbulimi i rasteve ne kohe, diagnostikimi i duhur ,marrja e mjekimit ne menyre te
rregull si dhe monitorimi i kimioprofilaksise
,
Nje elemet tjeter i rendesishem qe u diskutua ishte dhe pacientet me rezistence bakteriale qe eshte nje nga porblematika sot me
te medha ne bote dhe duhet te punojme te
gjithe se bashku per luften kunder TB si dhe
MDR-TB .
Ne kete takim moren pjese perfaqesue nga
Programi Kombetar i TB .Dr, Donika Bardhi
Mema , , Drejtoria e Sherbimit Paresor Dr.
Dritan Ulqinaku, Perfaqesues i Organizates
Boterore te Shendetesie ne Tirane Dr, Artan Mesi si dhe drejtoresha e kesaj qendre
Dr.Viola Halili.
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Ne spitalin Universitar “ Shefqet Ndroqi”
Tirane u organizua nje takim ku moren pjese ; Ministraj e Shendetesise dhe
puneve Sociale Znj. Ogerta Manastirliu,
Drejtori I spitalit Prof.Perlat Kapisyzi dhe
gjithe stafi mjekesor
MSH është e angazhuar në mirëmbajtjen
e infrastrukturës dhe logjistikës në këto
qendra.
Një sistem mjaft të mirë informimi që bazohet në të dhëna individuale dhe në një
fletë njoftimi të rasteve me TB mjaft të
detajuar.
Shpërndarje sipas nevojave e stafit
mjekësor që angazhohet në kontrollin e
TB.
Vendi është pajisur me aparate radiologjike në të gjitha distriktet dhe me
tomografi të kompjuterizuar në të gjitha
spitalet regjionale
MSH ka marrë masa për një shpërndarje
sipas nevojave të personelit shëndetësor
veçanërisht në zonat më të varfra dhe
problematike të TB.
Në forcimin e sistemit shëndetësor në
përgjithësi, veçanërisht për diagnozën
dhe trajtimin e sëmundjeve respiratore në
shërbimin ambulator.
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Trajtimi i TB në rrethe. Kjo vendosi marrëdhënie më të mira ndërmjet stafit
mjekësor në rrethe dhe të sëmurëve TB
dhe familjarëve të tyre, duke ndikuar edhe
në kontrollim më të mirë të kontakteve
dhe vatrave me TB.
Masat e kontrollit të infeksionit ndaj TB
kane filluar të përforcohen edhe ne
rrethe sidomos tani që ka filluar trajtimi i
të sëmurëve më TB në spitalet e rretheve
ku me pare trajtoheshin vetem ne Tirane,
Shkoder dhe Korce Përmirësimi i diagnozës bakteriologjike të TB nëpërmjet
riorganizimit të rrjetit laboratorik bakteriologjik për një diagnozë më cilësore dhe
më të shpejtë duke rritur kapacitetet diagnostikuese të Laboratorit Kombëtar të
Referencës
Aktivitete u organizuan dhe ne cdo dispanserit te rrethit ku pacientet me Tuberkuloz marrin mjekimin per te pakten
6 muaj .
Per cdo aktivitet u shperndan materiale ndergjegjesuese si postera , fletepalosje dhe informacione mbi te dhenat
e fundit te Tuberkulzoit ne Shqiperi dhe
ne Bote si dhe u pasqyrua me foto.
Kordinatore e Programit Kombetar
te TB
Donika Bardhi Mema
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INFORMATIV
MEKANIZMI KOORDINUES PËR VENDIN SHQIPËRI
Mekanizmi Koordinues i Vendit (MKV) është organi kombëtar bashkërendues i krijuar pranë
Ministrisë së Shëndetësisë, me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve strategjikë dhe të palëve të
interesuara. MKV-ja ka në përbërjen e tij përfaqësues të institucioneve qeverisëse, OJQ-ve dhe
grupimi i personave që jetojnë me HIV/AIDS, duke siguruar kështu zërin e shoqërisë civile në
vendim-marrje.
Mekanizmi Koordinues i Vendit (MKV) të Republikës së Shqipërisë, është përgjegjës për
koordinimin e procesit të aplikimit për financim nëpërmjet një procesi transparent e të dokumentuar, që angazhon një masë të gjërë të pëfaqësuesve të grupeve të interesit dhe që përfshin
anëtarët dhe jo anëtarët të MKV-s – në rishikimin, vlerësimin dhe hartimin e aktiviteteve që
do të përfshihen në aplikim.
Ndonëse MKV u krijua për të bërë të mundur paraqitjen e kërkesës për fonde në Fondin Global për Luftën kundër HIV/AIDS dhe TB-it, funksionet e tij janë më të gjera se ato të programit
të mbështetur nga Fondi Global.

Adresa:
Instituti i Shëndetit Publik,
Rr. Aleksandër Moisiu, Nr. 80
Tiranë, 1017, Shqipëri

