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MEKANIZMI KOORDINUES
PËR VENDIN (MKV), SHQIPËRI
Aktivitete te
“CCM Evolution project”
Ne kuadrin e Projektit te “CCM
Evolution Project” projektit pilot te
drejtuar nga Fondi Global, lidhur
me procesin e nje vleresimi baze
ku perfshihen 16 CCM nga vende te
ndryshme perfshire dhe CCM Albania jane parashikuar dhe zhvilluar nje sere aktivitetesh per MKV,
nje nder to dhe workshop I dates 1
Mars 2019.
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Workshop i Mekanizmit Koordinues
Vendor (MKV/CCM) ne kuadrin e
aktiviteteve te “CCM Evolution
Process” 1 Mars 2019, ora 10:00

Procesi i Vleresimit te Gatishmerise
se Tranzicionit

Diten e premte 1 Mars, 2019 ne 10:0017:00 ne ambjentet e Hotel L.A.S ,
u organizua per anetaret e MKV nje
workshop nje ditor me prezantim
nga ana e konsulentes nderkombetare Znj.Maria Cecilia Millado, pjese e
grupit te eksperteve te Fondit Global
per ceshtjet e MKV.

Fondi Global përcakton tranzicionin si mekanizëm sipas të cilit një vend, ose një vendkomponent, lëviz në drejtim të financimit të
plotë vendor dhe zbatimin e programeve të
saj shëndetësore të pavarur nga mbështetja e Fondit Global ndërkohë që vazhdon të
mbështesë financimet dhe të rritet sipas
nevojës. Për këtë qëllim:

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 Tuberkuloz në Shqipëri.

Tematika e workshop: “CCM Orientation Program” ,program i cili është
projektuar për te ndihmuar anëtare e
MKV-së ne rolin e tyre.

a.
Fondi Global mbeshtet vendet (ose
në nivel vendi ose në bazë të një komponenti) për të filluar procesin e tranzicionit, sipas
rastit, nëpërmjet zbatimit të një ‘vlerësimi të
gatishmërisë në tranzicion’.

Qëllimi i përgjithshëm i “Programit të
Orientimit të CCM” është përmirësimi
i performancës së MKV-së duke u ofruar anëtarëve të MKV-së njohuritë
dhe aftësitë që ata kanë nevojë, për
të kryer në mënyrë efektive rolin dhe
përgjegjësitë e tyre.

b.
Gjetjet nga vlerësimi i gatishmërisë
në tranzicion jane pjese e ‘Planit te tranzicionit’ duke adresuar pengesat kyçe dhe
mundësitë e mekanizmave drejt suksesit te
tranzicionit, te kalimit nga financimi i Fondit
Global ne financimin vendor.

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
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, se bashku me ekipin e Fondit
Global perfaqesuar nga Portfol Menaxherja
per Shqiperine Mrs.Sandra Irbe, vizitoi Tiranën në daten 6 Mars 2019 ne kuadrin e zhvillimit te nje workshop nje ditor te qendrueshmerise se tranzicionit.

Planifikimi i tranzicionit:
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Workshop “Vlerësimi Gatishmërisë
së Tranzicionit” 6 Mars, 2019 ora
12:30 - 17:00
Diten e merkure dt. 6 Mars, 2019 ne
oren 12:30 -17:00 ne ambjentet e “Vila
Tafaj”, Rruga Mine Peza, Nr.86,Tiranë,
u organizua workshop nje ditor i
mbeshtetur nga kompania “Sanigest
Internacional”, konsulenca e perzgjedhur nga ana e Fondit Global per
ceshtjet e vleresimit te gatishmerise
se Tranzicionit (periudha e kalimit nga
financimi i Fondit Global ne financimin
vendor).

Për më shumë informacion
klikoni (Albania Transition
Technical Working Group
– Transition Readiness Assessment/ Transition WorkPlan Workshop) : http://
ccm-albania.al/publications/
albania-transition-technicalworking-group-transitionreadiness-assessment-transition-work-plan-workshop/
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Aktivitete te “CCM Evolution
project”
Ne kuadrin e Projektit te “CCM Evolution Project” projektit pilot te
drejtuar nga Fondi Global, lidhur me procesin e nje vleresimi baze
ku perfshihen 16 CCM nga vende te ndryshme perfshire dhe CCM
Albania jane parashikuar dhe zhvilluar nje sere aktivitetesh per
MKV, nje nder to dhe workshop I dates 7 Mars 2019.

Workshop i Mekanizmit Koordinues
Vendor (MKV/CCM) ne kuadrin e
aktiviteteve te “CCM Evolution
Process” 7 Mars 2019, ora 10:00
Diten e enjte 7 Mars, 2019 ne 10:00-17:00
ne ambjentet e Hotel L.A.S , u organizua
per anetaret e MKV nje workshop nje ditor
me prezantim nga ana e konsulenteve te
Fondit Global per ceshtjet e MKV.
Tematika e workshop: Validation of Linkages mapping and Transition Option Consensus workshop

Për më shumë informacion na
vizitoni në faqen tonë:

http://ccm-albania.al
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Qellimi i ketij workshopi eshte forcimi i
MKV(CCM) ne perputhje me strategjine e
Fondit Global ne kuadrin e implementimit
te projektit dhe ne kontekstin e periudhes se tranzicionit, hartezimi i lidhjeve i
te gjithe paleve dhe aktoreve brenda dhe
jashte struktures se CCM, per mundësitë
e vendosjes dhe përbërjes se CCM pas
largimit te Global Fund nga Shqipëria.
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Për më shumë informacion klikoni :
(CCM Evolution Workshop – Consultant Report) : http://ccm-albania.al/publications/al_ccm-evolution-workshop-consultant-report/
(Albania CCM Options revised by
Ces 26 Feb 2019) : http://ccmalbania.al/publications/albaniaccm-options-revised-by-ces26-feb-2019/
Për më shumë informacion na
vizitoni në faqen tonë:

http://ccm-albania.al
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Mbledhja e MKV-s Shqipëri
8 Prill 2019
Nën drejtimin e Kryetares së Komitetit,
Ministres së Shëndetësisë Znj. Ogerta
Manastirliu ne dt.8 Prill 2019, u zhvillua
Mbledhja e MKV-s Shqipëri.
Me një axhendë të përcaktuar, dhe qarkulluar tek anëtarësia nga Sekratariati i
MKV-s përmes e-mail-it.
Mbledhja diskutoi çështje të rëndësishme
që lidhen me ecurinë dhe progresin e procesit të implementimit të Programit Kombëtar në Shqipëri, me financim të Fondit
Global të Luftës kundër AIDS, Toberkuloz
dhe Malarje. Qëllimi i këtij programi dyvjeçar është të mbajë epidemitë e HIV-it
dhe TB në nivelet aktuale të ulëta dhe të
zvogëlojë sëmundshmëritë dhe vdekshmëritë nga HIV-i dhe TB-ja në Shqipëri.U
theksua fakti qe deri si rezultat I implementimit te deritanishem, indikatoret per
vitin e pare jane realizuar ne shifrat 60-

70% duke mare ne konsiderate qe puna e
NGO-ve ka filluar ne tetor-nentor 2018 duke
shpresuar dhe synuar qe per 2019 te kemi
nje mbulim te plote te indikatorve.Gjithashtu u vu ne dukje fakti qe Programi vazhdon
te bashkepunoje dhe me dy marreveshjet e
bashkepunimit qe Njesia Zbatimit te Projektit ka lidhur me OBSH ne fushen e TB
dhe me UN (Kombet e Bashkuara)me tre
komponente bashkepunimi. Sfida e metejshme e programit eshte cilesia ne ofrimin
e sherbimeve nga ana e NGO-ve tek popullatat kyce, duke u fokusuar ne zhvillimin e
studimeve te metejshme per zonat jasht
Tiranes, ne rrethe, me problematikat e evidentuara. Gjithashtu theksi u vu ne punen
dhe perkushtimin qe po i jepej pregatitjeve
per plotesimin e dokumentacionit te planit
te aktiviteteve, dhe te kerkeses per financim
te tranzicionit per periudhen 2020-2022, me

ndihmen dhe te eksperteve nderkombetare
te Sanigest International, te WHO, UNICEF,
kerkese e cila do te dorezohet prane Fondit
Global ne fund te muajit prill 2019.
Në Mbledhje u vu theksi në rëndësinë e procesit te MKV e cila 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 MKV 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 MKV te tjere te
vendeve te ndryshme, MKV I percaktuar si
nje MKV 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 MKV, lidhjet (linkages) qe presupozon vleresimin e oportuniteteve per te integruar MKV ne strukturat

shendetesore vendore, mbikëqyrjen qe presupozon rritjen e profesionalizmit ne funksionin mbikqyres te MKV per te maksimizuar
impaktin e performances se Grantit, dhe
angazhimin(engagement) qe presupozon
forcimin e komunikimit ndermjet antarve te
MKV dhe grupimeve qe ata perfaqesojne ne
procesin e planifikimit te tranzicionit.
Në përfundim të Mbledhjes u morën një sërë
vendimesh të rëndësishme që përfshijnë:
Miratohet qarkullimi online ne periudhen
e 15-20 Prill 2019,I miratimit te MKV per
kerkesen per financim te tranzicionit, te planit te tranzicionit dhe te buxhetit;Miratohet
nga ana e anetarve te MKV te dyja planet e
rialokimeve ne vleren totale te tyre qe Grupi i Punes ka derguar prane Fondit Global;
Miratim i raporteve te dala nga misionet e
“CCM Evolution project”; Miratimi nga ana
e MKV lidhur me tre rekomandimet e dala
nga workshop i “CCM Transition Options” i
dt. 7 Mars 2019,Miratim ne parim nga ana e
MKV, I MSHMS si Perfitues Kryesor I Grantit
te Tranzicionit.
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Aplikimi i kerkeses per financim
te Tranzicionit
Ne kuadrin e kalimit nga periudha e financimit te Fondit Global, ne financim vendor per
pergjigjen e vendit perkundrejt dy semundshmerive te HIV/AIDS dhe te Turbekuloz, Mekanizmi Koordinues Vendor nepermjet nje
procesi transparent dhe gjitheperfshires ne
bashkepunim me te gjithe aktoret relevant
si: perfaqesues te Shoqerise Civile, Grupet e
Interesit, perfaqesues te Qeverise, eksperte
teknike, partneret nderkombetare,etj hartoi
kerkesen per aplikim per financim te periudhes se tranzicionit e cila u dorezua prane
Fondit Global ne dt.30 Prill 2019.
Projekti do të nxisë një shëndet publik të
qëndrueshëm afatgjatë në sistemin e kujdesit për TB, dhe parandalimin e HIV, trajtimin, kujdesin dhe mbështetjen e shërbimeve të integruara, të institucionalizuara,
të përqëndruara, dhe përshkallëzuara
nëpërmjet ndërhyrjeve me ndikim të lartë
në popullatat më të prekura dhe popullatat
kyçe me risk të lartë
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Aktivitete te Tuberkulozit te
organizuara ne kuadrin e zbatimit
te projektit te Fondit Global
2018-2019mi baze ku perfshihen 16 CCM nga venI

dates 7 Mars 2019.

Për më shumë informacion klikoni (Kërkesat e përshtatshmërisë
së MKV-s dhe pritshmëritë e
Dialogut të Vendit) :
http://ccm-albania.al/publications/kerkesat-e-pershtatshmerise-se-mkv-s-dhe-pritshmerite-e-dialogut-te-vendit/

• Të dhënat ë TB në Shqipëri për vitin 2018
• Situata epidemiologjikë ë TB gjatë
viteve të fundit konsiderohët e stabilizuar pavarësisht një tendence
për rritje të rasteve me TB vitet ë
fundit. Situata aktuale karakterizohet nga një incidencë relativisht
ë ulët per vitin 2018 (15.5 raste të
reja për 100,000 banorë), numër i
pakët i recidivave (nën 3.6%), rezistencë ë ulët baktërialë (1.1%), mortalitët i ulët (rrëth 0.5 për 100,000
banorë) dhe rezultate t ë mjekimi të
larta (mbi 85%).Duhet theksuar ne
nr me i madh i rasteve me TB eshte
kryesisht ne rrethin e Tiranes ( dhe
Kamez) , Durres, Lushnje , Shkoder
,Kukes dhe Diber.
• Raportimi i rasteve kryhet ne menyre te rregullt na dispanserite e
rretheve si dhe nga spitali Universitar “ Shefqet Ndroqi” prane Programit te TB ne ISHP.

MSH është e angazhuar në
luftën kundër TB.
•
Kjo shprehet në gatishmërinë e saj
për rivitalizimin e komitetit të kontrollit të
TB, në mbështetjen legjislative në përshtatje
me reformën shëndetësore dhe në gatishmërinë për të zgjidhur shpejt problem të
ndryshme që dalin në kontrollin e përditshëm të luftës kundër TB.
•
Infrastruktura e mirë fizike dhe logjistike për luftën kundër TB. Burime njerëzore
cilësore, të kualifikuar dhe mjaftueshëm
•
Pothuajse të gjitha dispanseritë janë
të rikonstruktuara, të mirëmbajtura dhe
funksionale.
•
Ka një rrjet të mirë laboratorik për diagnozën e sputumit direkt në shkallë vendi
të realizuar gjatë 15 viteve të fundit.
•
Gjithashtu ka një logjistikë të mirë radiologjike pothuajse në mbarë vendin.
•
Vendi është pajisur me aparate radiologjike në të gjitha distriktet dhe me tomografi të kompjuterizuar në të gjitha spitalet
regjionale.
•
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.
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•
Shpërndarje sipas nevojave e stafit
mjekësor që angazhohet në kontrollin e TB.
•
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.
•
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,
•
Strategjia DOTS zbatohet në të gjithë
vendin. Shqipëria ka filluar implementimin e
DOTS në vitin 2001 ne 30 % te vendit dhe ne
vitin 2009 ka realizuar implementimin 100%
në të gjithë elementet kryesorë të strategjisë
të DOTS në të gjithë vendin
•
Per here te pare jane siguruar medikamen te e serise se dyte ku pacientet resistence marrin sherbimin e duhur dhe cilesor
•
Gjithashty jane siguruar dhe   form
dozat e reja pediatrike per here te pare ku
tashem marrja e tyre do te jete me cilesore
dhe me lehtesi dhe personeli shendetesor
pediatrik
•
Per laboratorin e TB jane siguruar si
reagente dhe aparatruat per nje diahnos-
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tikimn sa me te shpejt dhe cilesor si dhe
reagnete te ndryshme qe perdoren per konfirminin e kesaj semundje.
•
Testi i PPD tashem eshte ne cdo
dispanseri te rrethit si dhe ne spital , test
i cili ndohmon ne diagnoze si dhe per konfirmimin e infeksioni latent te TB .
•
Gjate vitit 2019 paciente me MDR-TB
trajtohen ne vendin tone me mbeshtetjen
e Ministrise se Shendetesise dhe Fondit
Global prane Spitali Universitar i Tiranës
(SUT) “Shefqet Ndroqi
•
Eshte siguruar aparatura e re e  Gen
expert ndermejt te cilit diagnoza bakteriologjike e cial merr rezultatin brenda dites
si dhe konfirmone nese eshte resistence
ndaj Rifampicines ose jo .

•
Per e, duke krijuar një sistem transporti të besueshëm për mostrat e sputumit
për BK në të gjithë vendin.
•
Vendosja e një sistemi të besueshëm
dhe të qëndrueshëm të prokurimit, menaxhimit dhe shpërndarjes medikamneteve tuberkulare te series se pare dhe te dyte .
•
Hartimi I te gjithe udherrefyeseve te
TB duke u bazuar ne udherrefuesit e ku do te
zhvillohen gjate ketij viti te aplikimit te projektit te GF.
•
Adresim I nevojave te popullatave
vulnerable dhe te varfera.

Reagente dhe paisjet e laboratorit te references nga Global Fund

Reagente dhe paisjet e laboratorit te references nga Global Fund

Reagente dhe paisjet e laboratorit te references nga Global Fund

Reagente dhe paisjet e laboratorit te references nga Global Fund
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Takim ne Dispancerine e Kamzes me ekspertin nderkombetar Dr.Raiz Mazitov
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Takim pilot ne Qendren Shendetesore Nr.4

Takim ne Dispancerine e Kamzes me ekspertin nderkombetar Dr.Raiz Mazitov
Takim ne Dispancerine e qytetit te Korces
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Takim me personelin Shendetesor te Rretheve

Monitorim ne Qendren Shendetesore Kamez

Takim me personelin Shendetesor te Rretheve

Monitorim ne Qendren Shendetesore Kamez

17 | BULETINI INFORMATIV

EDICIONI 1; VOLUMI 3 | Shtator 2019

EDICIONI 1 | VOLUMI 3 | Shtator 2019
Takim ne Kliniken Ambulatore te HIV – prane QSUT Tirane
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Monitorim ne Dispanserine e qytetit te Lezhes

Monitorim ne Dispanserine e qytetit te Lezhes

Monitorim ne Dispanserine e qytetit te Lezhes

Takim ne Kliniken Ambulatore te HIV – prane QSUT Tirane
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Trajnimi ne qytetin e Lushnjes per TB Pilot ne bashkepunim me Organizaten Boterore te Shendetit ne Shqiperi
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Trajnimi i mjekeve dhe infermiereve ne qytetin e Shkodres
Trajnimi i mjekeve dhe infermiereve ne qytetin e Shkodres

Trajnimi ne qytetin e Lushnjes per TB Pilot ne bashkepunim me Organizaten Boterore te Shendetit ne Shqiperi

Trajnimi i mjekeve dhe infermiereve ne qytetin e Shkodres
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BULETINI
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

