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Përditësuar: Mars 2012 

Vlera kyç 

 
 Viti Shqipëria BE  

(27 vende) Burimi 

Popullsia 2011 2 821 9771  502 404 4392bp INSTAT (Instituti Shqiptar i 
Statistikave), 2011 census [16]  

PPB për frymë 
në PPS 
(standartet e 
fuqisë blerëse) 3 

2011 31e 100  

Eurostat 
[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
tgm/printTable.do?tab=table&pl
ugin=1&language=en&pcode=te
c00114&printPrevieë=true] 

Totali i 
shpenzimeve për 
mbrojtjen 
sociale (% of 
PPB)4 

2009 N/A 29.5p Eurostat 

Niveli i 
papunësisë5 2011 13.4 % 9.7 %2 INSTAT (Instituti Shqiptar i 

Statistikave) 
Niveli i 
papunësisë së 
popullsisë më 
pak se 25 vjeç 

2010 31.3 % 21.4 %2 
Anketim i popullsisë– Shqipëria 
Anketim i fuqisë punëtore 2010, 
të dhëna paraprake 

Numri i 
popullsisë në 
burgje6 

2010 148.2   

Këshilli i Evropës, SPACE I-
2010 
[http://www3.unil.ch/wpmu/spac
e/space-i/situation-on-1st-
september-2010/] 

1 Popullsia në Shqipëri më 1 Tetor 2011. 

http://www.instat.gov.al/�
http://www.instat.gov.al/�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/�
http://www.instat.gov.al/�
http://www.instat.gov.al/�
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2 2011 Eurostat. [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/] 

3 Produkti i brendshëm bruto (GDP) mat aktivitetin ekonomik. Ai përcaktohet si vlera 
e të gjitha të mirave dhe shërbimeve të prodhuara minus vlerën e të mirave dhe 
shërbimeve të përdorura për krijimin e tyre. Volumi i indeksit të GDP për frymë në 
Standarde të Fuqisë Blerëse është shprehur në lidhje me mesataren e Bashkimit 
Europian (BE-27), e vendosur në masën 100. Nëse indeksi i një vendi është më shumë 
se 100, niveli i GDP për frymë në këtë vend është më i lartë se mesatarja e BE dhe 
anasjelltas.  

4 Shpenzimet për mbrojtjen sociale përmbajnë: përfitime, të cilat përbëhen prej 
transfertave, në para ose në natyrë, për familjet dhe individët për t’i lehtësuar ata nga 
barra e rreziqeve apo nevojat e caktuara.   

5 Niveli i papunësisë përfaqëson numrin e personave të papunë si përqindje e forcës së 
punës. Personat e papunë përfshijnë individët e moshës 15-74 vjec, të cilët ishin pa 
punë gjatë javës referuese; aktualisht të gatshëm për punë dhe që kërkojnë punë në 
mënyrë aktive. 

6 Situata e institucioneve penale më 1 Shtator 2010. 

b Break in series. 

e Vlerësimi nga Eurostat. 

p Vlera të ofruara nga Eurostat. 

Republika e Shqipërisë është një ndër vendet e Ballkanit Perëndimor në Europën Jug-
lindore, që kufizohet me Italinë nëpërmjet Detit Adriatik dhe Jon në perëndim, me 
Greqinë në jug dhe jug-lindje, me ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë në jug-
lindje, me Kosovën në veri dhe veri-lindje dhe me Malin e Zi në veri dhe veri-
perëndim. Sipas Censusit për numrin e popullsisë dhe banesave në Shqipëri i kryer 
nga Instituti shqiptar i Statistikave (INSTAT), në 2011 [16],  popullsia e Shqipërisë 
përbëhet nga 82.58 % shqiptarë, 0.87 % grekë, 0.20 maqedonas, 0.01 malazezë, 0.30 % 
vlleh/arumunë, 0.30 % romë,  0.12 egjiptianë, dhe 13.96 % kanë preferuar të mos i 
përgjigjen censusit, ndërsa 1.58 % e përgjigjeve nuk ishin deklaruar. Gjuha shqipe 
është gjuha zyrtare. Kryeqyteti i vendit është Tirana dhe ka më shumë se 800 000 
banorë. Qytetet kryesore të mëdha janë Durrësi, Shkodra, Vlora, Elbasani, Berati dhe 
Korça. Tabela më sipër ofron të dhëna të rëndësishme socio-demografike rreth vendit.  
 
Përdorimi i drogës në popullatën e përgjithshme dhe të rinjtë  
 
Deri në fund të 2011, nuk është bërë ndonjë studim për përdorimin e drogës nga 
popullsia e përgjithshme. Një projekt pilot në plan kombëtar është planifikuar  për 
vitin 2013 dhe 2014 për një sistem informimi rreth drogës për popullatën e 
përgjithshme.  
 
Megjithatë, numri i përgjithshëm i të rriturve (15-64 vjeç) të cilët kanë provuar lloje të 
drogave të paligjshme është vlerësuar të jetë rreth 5 000 (prevalenca jetësore 0,2 %) 
në 1995 dhe 20 000 (prevalenca jetësore 1,0 %) më 1998 [8], ndërsa shifrat aktuale 
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luhaten ndërmjet 40 000 dhe 60 000 (prevalenca jetësore ndërmjet  2,0 % dhe 2,8 %), 
çka tregon një rritje të konsiderueshme që prej 1995. Duhet theksuar se këto shifra 
janë vlerësime të ofruara nga ekspertët vendas.  
 
 
Të dhëna mbi prevalencën jetësore të disa drogave të paligjshme gjenden në Studimin 
mbi Sjelljet e Rrezikshme të të Rinjve (SSRrR), raundi i dytë, kryer nga Instituti i 
Shëndetit Publik [3]. Ky studim, realizuar nga Instituti i Shëndetit Publik, fokusohet 
në popullatën e shkollave të mesme dhe ka një masë kampioni rreth 3 878 pjesëmarrës 
që varion nga mosha 15 deri në 18 vjeç. Variabli i SSRrR mbi prevalencën jetësore të 
përdorimit të drogës përputhet me përkufizimin e rastit sipas EMCDDA. Studimi 
tregoi se 7,4 % e personave të moshës 15-18 vjeç kanë eksperimentuar kanabis, 4,2 % 
ekstazi, 1,2 % heroinë, dhe 3,2 % kishin përdorur kokainë.  
Të anketuarit nuk u pyetën në lidhje me përdorimin e drogës gjatë vitit të fundit 
(prevalenca gjatë vitit të fundit - LYP [last year prevalence]) dhe muajit të fundit 
(prevalenca e muajit të fundit - LMP [last month prevalence]). Prevalenca jetësore e 
përdorimit të drogave të paligjshme (e përcaktuar si përdorim të paktën një herë gjatë 
jetës) ishte pak më e lartë në kryeqytet, Tiranë, krahasuar me pjesën tjetër të vendit 
dhe ishte disa herë më e lartë për meshkujt sesa për femrat. Droga të paligjshme u 
janë ofruar më shumë se 8 % të personave që u përgjigjën, kur kanë qenë në mjedise 
të shkollës. 
 
Raundi i parë i SSRrR, i realizuar në Shqipëri nga Instituti i Shëndetit Publik më 2005, 
[2], vuri në dukje rezultatin e mëposhtëm: 5,4 % e personave të moshës 14-18 vjeç 
kishin provuar kanabis, 4,0 % ekstazi; 1,4 % heroinën dhe 1,6 % kokainën. Përsëri, 
prevalenca ishte më e lartë në kryeqytet, Tiranë, krahasuar me pjesën tjetër të vendit; 
u vu në dukje një përhapje disa herë më e lartë e përdorimit tek meshkujt sesa tek 
femrat. Më shumë se 9 % e të anketuarve ju është ofruar drogë e paligjshme, kur kanë 
qenë në mjedise të shkollës. 
 
 

Në vitin 2011, Projekti Europian mbi alkoolin dhe drogat e tjera nëpër shkolla  
(ESPAD) është kryer  me të anketuar të moshës 15 – 16 vjeçare, nxënës shkollash 
[15]. Objektivi i studimit ishte për të vlerësuar prevalencën e substancave psikoaktive 
të përdorur në këtë grup, dhe për të marrë informacion në lidhje me njohuritë e tyre 
dhe qëndrimet ndaj përdorimit të substancave psikoaktive. Sipas studimit, më shumë 
se një në dhjetë (10%) raportuan se kishin provuar të paktën një substancë psikoaktive 
(kanabis, amfetaminat, LSD dhe hallucinogjene të tjera, kokainë, crack, heroina, 
kërpudha magjike, GHB, qetësues pa recetë dhe alkool duke i përzier me pilula) të 
paktën një herë në jetën e tyre, ndërsa kanabis është substanca e paligjshme e 
raportuar si më e përdorshmja. Rreth 4.4% raportuan përdorimin e kanabis të paktën 
një herë në jetën e tyre, ndërsa 3.7% kanë raportuar duke e përdorur atë një herë në 12 
muajt e fundit, dhe 2.2% të paktën një herë në 30 ditët e mëparshme. Substanca e dytë 
më e përdorur rezultoi ekstazia, për të cilën prevalenca e jetës është raportuar në 3.5%, 
e ndjekur nga kokaina me 1.6%. Djemtë raportuan përdorimin e të gjitha drogave të 
paligjshme, dukshëm më shpesh sesa vajzat. Kështu, 8.6% e djemve dhe 1.0% e 
vajzave raportuan se kishin provuar një herë kanabis në të kaluarën.  

top of page 
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Parandalimi 
Puna e hershme për parandalimin e drogës filloi në fund të viteve 1990, kryesisht e 
mbështetur nga donatorë të huaj, përfshirë Këshillin e Evropës, Fondin e Kombeve të 
Bashkuara për Popullsinë (UNFPA), UNICEF, Fondacionin Soros, etj. [1, 7, 9, 10, 11, 
12, 13].  Ndërhyrjet kanë zhvilluar aftësi të stilit të jetesës përmes ofrimit të 
materialeve ekstrakurrikulare për shkollat dhe trajnime për mësuesit, përfaqësuesit e 
medias dhe bashkë-moshatarët. Ndërgjegjësimi i komunitetit për rreziqet që drogat 
paraqesin për individët dhe familjet është rritur nëpërmjet programeve televizive, 
spoteve në media, posterave, fletëpalosjeve dhe aktiviteteve të tjera.  

Në parim, Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për parandalimin e 
drogës në mjediset shkollore, megjithatë, Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e 
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve kanë kontribuar gjithashtu në aktivitete 
parandaluese  të të rinjve në nivel kombëtar. Përveç kësaj, drejtoritë rajonale arsimore, 
departamenti i shëndetit publik, autoritetet lokale dhe organizatat joqeveritare kanë 
kontribuar me aktivitete parandaluese nëpër shkolla. Në vitin 2010  një program i 
detyrueshëm, 'Aftësitë për jetën dhe aftësitë për karrierën', u prezantua në shkollat e 
mesme i cili përmbante një seksion të veçantë mbi drogat dhe parandalimin e 
përdorimit të alkoolit. Psikologët e shkollave, të cilët janë kryesisht në dispozicion në 
shkollat e vendosura në zonat urbane, ishin të ngarkuar me identifikimin e nxënësve 
me probleme të hershme të përdorimit të substancave narkotike. 

Disa nga aktivitetet parandaluese realizohen kryesisht nga Organizatat Jo-Qeveritare 
(OJQ). Tri OJQ (Aksion Plus, Stop AIDS dhe APRAD) kanë ofruar disa ndërhyrje 
parandaluese sëbashku me programe të reduktimit të dëmit, duke targetuar grupet me 
rrezikshmëri të lartë siç janë nxënësit që braktisin shkollën, ata që mbeten në klasë, etj. 
Metodat e përdorura përfshijnë leksione, diskutime në grup dhe prezantime të 
konkluzioneve të ushtrimeve të realizuara nga grupi. Aksion Plus, Stop AIDS dhe 
APRAD kanë raportuar në Institutin e Shëndetit Publik se kanë regjistruar një numër 
të përgjithshëm prej 800–850 vetë çdo vit në programet e tyre që nga viti 2004 e në 
vazhdim. 

Nga 2008 e në vazhdim, OJQ-ja Stop AIDS, në bashkëpunim me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Burgjeve dhe me mbështetjen e UNICEF, UNFPA, Programi i 
Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe Fondi Global për Luftën kundër 
AIDS-it, Tuberkulozit dhe Malaries, kanë organizuar një seri aktivitetesh mbi 
ndërgjegjësimin dhe reduktimin e dëmit (në Tiranë, Durrës, Kavajë, Vlorë, Peqin, 
Rrogozhinë dhe Lezhë) me të burgosurit dhe punonjësit socialë të burgjeve, të 
shëndëtësisë dhë stafit të sigurisë. Një seri fletëpalosjesh dhe dy broshura për HIV  u 
janë shpërndarë të burgosurve dhe familjarëve të tyre, si dhe personelit të burgut. 

Në vitin 2011 Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) ka 
punuar ngushtë me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë në zbatimin e programit 
"Përforcimi i familjes '. Ky projekt synon të zbatojë prova të bazuara në aftësitë e 
programeve të trajnimit të familjes për të parandaluar përdorimin e drogës, HIV / 
AIDS, krimit dhe delikuencës në mesin e të rinjve, duke forcuar dhe përmirësuar 
kapacitetet e familjeve për t'u kujdesur më mirë për fëmijët e tyre. 
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Projekti ishte operacional në qytetet e Tiranës dhe Shkodrës, ku morën pjesë një grup 
prej 51 lehtësuesish dhe 12 trajnerësh. Projekti u pilotua në 16 shkolla (tetë për çdo 
qytet), ku u trajnuan 161 familje me programe mbi aftësitë familjare (483 prindër dhe 
fëmijë)."Familja dhe shkolla së bashku '(FAST) ishin materialet e përdorura gjatë 
trajnimit të përkthyera dhe të përshtatura kulturalisht në gjuhën shqipe.Trajnimi pritet 
të ndryshojë pozitivisht mjedisin familjar, ai sjell mundësi për lidhjen prind-fëmijë në 
mënyrë që të ndryshojnë pozitivisht aftësitë prindërore, të sigurojë rritjen e 
ndërgjegjësimit dhe të forcojë edukimin në lidhje me abuzimin e drogës dhe programe 
parandaluese në shkolla. 

 

Në vitin 2011 dhe 2012 Policia Rajonale e Tiranës, në bashkëpunim me Drejtorinë 
Rajonale Arsimore të Tiranës dhe me mbështetjen e Programit Ndërkombëtar të 
Ndihmës së Trajnimit të Hetimit Kriminal (ICITAP), Gardën Kombëtare të Nju 
Xhersit, dhe Ambasadën e SHBA-së në Tiranë, zbatuan projektin "Edukimi dhe 
ndërgjegjësimi i Rinisë mbi reduktimin e kërkesës për drogë dhe substancat të tjera të 
dëmshme ". Projekti u përqëndrua në shkollat fillore dhe të mesme të Tiranës. 
Programi i zbatuar ishte rezultat i një vlerësimi paraprak të situatës së drogës në 
Tiranë. Oficerët më të mirë të policisë u përzgjodhën dhe u trajnuan për zbatimin e 
këtij programi. Në 2011-12, u krijuan rreth 40 grupe të përbashkëta, të përbërë nga 
mësues dhe policë (në total 40 mësues dhe 27 oficerë policie). 

 

Ky projekt ka tërhequr interes të veçantë dhe ka patur një ndikim të madh mbi 
nxënësit, mësuesit, prindërit, mediat dhe oficerët e policisë gjithashtu. Ky projekt ka 
prodhuar rezultate shumë të mira në lidhje me rritjen e vetëdijes dhe parandalimin, 
dhe është konsideruar të jetë një zbatim i drejtpërdrejtë i filozofisë drejtuese në 
komunitet. Këto aktivitete janë duke kontribuar në rritjen e besimit të publikut tek 
policia. 

Në prill të vitit 2012, u nënshkrua një marrëveshje midis Ministrisë së Arsimit dhe 
Ministrisë së Brendshme (Policia e Shtetit Shqiptar) për vazhdimin e këtij projekti në 
të gjitha qytetet e Shqipërisë në një të ardhme të afërt. 

 

 

 

top of page 

 

Përdorimi problematik i drogës 
 
‘Përdorimi problematik i drogës’ është përcaktuar nga EMCDDA si përdorimi 
intravenoz i drogës ose përdorimi afatgjatë ose i rregullt i opiateve, kokainës dhe/ose 
amfetaminës; ekstazia dhe kanabis nuk janë të përfshira në këtë kategori.  
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Instituti i Shëndetit Publik, i mbështetur nga UNAIDS, realizoi një studim vlerësimi 
në vitin 2011 mbi numrin e përdoruesve të drogës me injektim (injecting drug users - 
IDUs),. 

Instituti i Shëndetit Publik, mbështetur nga Programi i Përbashkët i Kombeve të 
Bashkuara për HIV / AIDS (UNAIDS), realizoi një studim në vitin 2011 për të 
vlerësuar numrin e përdoruesve të drogës me injektim, duke përdorur metodologjinë 
kap-rigjej (using capture–recapture). Studimi tregon se vlerësimi i IDU-së në Shqipëri 
është në një nivel nga rreth 4 000 deri në 6 000 përdorues të drogës me injektim (me 
intervalin 95% të besueshmërisë nga rreth 2 500 si vlerë minimale në rreth 7 300 si 
maksimum). 

Duke marrë parasysh se numri i përdoruesve të drogës me injektim mund të llogaritet 
me të paktën 80% të përdoruesve problematikë të drogës, numri i përdoruesve 
problematikë të drogës në vend është vlerësuar për këtë arsye të jetë ndërmjet 5000 
dhe 7 500. 

top of page 

Kërkesa për trajtim  
 
Ekziston ende vetëm një qendër publike e specializuar në trajtimin e drogës në 
Shqipëri, Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike (Shërbimi i 
Toksikologjisë Klinike deri në mars të 2012) në Qendrën Spitalore Universitare ‘Nënë 
Tereza’ në Tiranë (QSUT). Kjo është një qendër publike, përgjegjëse për të gjithë 
vendin, dhe merret kryesisht me trajtimin e detoksifikimit dhe të mbidozës. Ajo 
shërben njëkohësisht si njësi spitalore për shtrimin e pacientëve dhe si njësi shërbimi 
për pacientët ditorë, dhe është burimi kryesor i të dhënave për kërkesat për trajtim. 
 
Ekzistojnë edhe dy qendra të tjera trajtimi, të cilat janë organizata jo-publike dhe jo-
fitimprurëse: Emanuel, është një qendër trajtimi terapeutike e cila ofron trajtim 
rezidencial, dhe Aksion Plus, një OJQ që ofron trajtimin zëvendësues me metadon. 
Klientët vijnë nga ose janë të referuar prej Shërbimit të Adiktologjisë dhe 
Toksikologjisë Klinike të përmendur më sipër. Por mungon shkëmbimi i duhur i të 
dhënave ndërmjet tyre, sepse Qendra Kombëtare për Sistemin e Informacionit mbi 
Drogën në Institutin e Shëndetit Publik, nuk e ka realizuar ende këtë funksion (për 
arsye financiare).  
 
Të dhënat e ofruara nga Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike në 
QSUT që nga viti 1995 e në vazhdim tregojnë tendencat në ecurinë e kohës [1, 7, 8, 9, 
10, 11, 12]. Numri total i kërkesave për trajtim (ose numri i vizitave për trajtim), në 
Shërbimin e Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike është rritur në mënyrë të 
ndjeshme, nga 672 raste në vitin 2000 në 1 057 raste në vitin 2001 dhe 1 702 në vitin 
2002, duke qëndruar pothuajse konstant në vitet në vazhdim me 1 855 (2003),  
1 805 (2004) dhe 1 735 raste (2005), me një rritje të mëtejshme në mbi 2 000 vizita 
trajtimi në vit (ose raste trajtimi) më 2006 (2 352), 2007 (2 070), 2008 (2 185), dhe 
2009 (2 369). Ndërkohë, ka pasur një rënie të vazhdueshme në episodet e trajtimit të 
përgjithshëm në vitin 2010 dhe 2011, respektivisht me 1 452 dhe 749 raste të trajtimit. 
Një fenomen i tillë mund të shpjegohet me zhvendosjen në rritje të klientëve drejt një 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/al#headersection�
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terapie të zëvendësimit me opioid, me metadon të ofruara nga trajtimi i mirëmbajtjes 
me metadon (MMT), shërbime në bashkëpunim me OJQ- Aksion Plus. 
 
Në vitin 2011, Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike regjistroi (1) 114 
klientë të rinj (apo për herë të parë) (first treatment demand - FTD)(2) që filluan 
trajtim nga një total prej 460 të të gjitha kërkesave për trajtim (all treatment demand - 
ATD) (2), shumica e tyre të paraqitur vetë, ndërsa 4 % të rekomanduar nga agjenci të 
tjera të shërbimit shëndetësor, policia dhe burgjet. Në total 406 klientë (88,3 %) nga 
totali prej 460 ATD ishin përdorues problematikë të drogës (PDU)(3). Duke bërë 
krahasimin, më 2009 – 218 FTD prej 789 ATD (27.6%) hynë në trajtim, ndërkohë që 
më 2007 dhe 2008 –FTD rezultuan më të ulëta, në 12.6%. (108 FDT prej 856 ATD 
dhe 4.8% (41 FDT nga 862 ADT), hynë në trajtim.  
Ata përfaqësonin thuajse të gjitha rajonet e Shqipërisë, më shumë se gjysma e tyre 
ishte nga Tirana; megjithatë vihet re një rritje e lehtë e numrit krahasuar me vitet e 
mëparshme për pjesën e klientëve që vijnë nga zonat e vogla urbane të vendit.  
 
Në vitin 2010 dhe 2011, vlerat në lidhje me grupmoshat apo moshën mesatare të 
gjithë klientëve që hyjnë në trajtim, duke filluar nga mosha e përdoruesve të drogës, 
kohëzgjatja në vitet e përdorimit të drogës ishte e ngjashme. Më 2010 dhe 2011, 
mosha mesatare e të gjithë klientëve që hynë në trajtim ishte 27,1 vjeç për meshkujt 
dhe 26,9 vjeç për femrat, dhe 26.0 dhe 25.8 vjeç për femrat duke variuar nga ≤15 vjeç 
(0,3 % në 2010 dhe 0.4% në 2011) deri në ≥40 vjeç (1,6 % në 2010 dhe 0.9% në 
2011) për të dyja gjinitë. Në 2010, klientët në grup-moshën 25–34 vjeç përbënin 52.2, 
% të numrit të përgjithshëm të klientëve. Kohëzgjatja mesatare e përdorimit të 
drogave ilegale ishte 3,85 dhe 3.94 vjet ndërmjet klientëve FTD gjatë 2010 dhe 2011 
krahasuar me kohëzgjatjen mesatare prej 6,85 dhe 7.65 vjet për klientët ATD gjatë 
2010 dhe 2011. Prej të gjithë klientëve të regjistruar, gjatë viteve 2010 dhe 2011, 95,4 
% dhe 95.6 % ishin meshkuj ndërsa 4,6 % dhe 4.4 % ishin femra. 
Mosha mesatare e përdorimit të drogës në mesin e të gjithë klientëve të regjistruar 
ishte mjaft e ngjashme në vitin 2010 dhe 2011, rreth 19 vjeç.  
 
Në lidhje me llojin e drogës të përdorur nga klientët që hynë në trajtim më 2010, 
opiatet (kryesisht heroina) ishin droga më e raportuar me 56,5 % të klientëve që 
raportonin përdorimin e saj, pasuar nga tetrahydrocannabinol (THC) me 11,8 % dhe 
kokaina me 3,0 %. Nga ana tjetër, heroina është gjithashtu droga parësore për pjesën 
më të madhe të përdoruesëve që marrin disa droga (83 % e tyre bashkë me drogat e 
tjera kanë përdorur edhe heroinën), duke përbërë 20,8 % (164/789) të klientëve ATD.  

Në vitin 2011, opiatet (gjithmonë kryesisht heroina) llogaritet në 44.8% (206 nga 460 
klientë), kanabisi për 12.8% (59 nga 460), kokaina në 2.6% (12 nga 460), dhe ekstazi 
dhe benzodiazepinat secili në 0.4 % (dy klientë respektivisht nga totali i  460 ATD); 
përdoruesit e drogave të ndryshme llogariten në 24.6% (113/460). Nuk kishte asnjë 

                                                 
1   Regjistri i Kërkesës për Trajtim i Shërbimit të Toksikologjisë Klinike në Qendrën Spitalore 
Universitare ‘Nënë Tereza’ në Tiranë (QSUT), (shih Raportin e “Hartës së Informacionit për Drogën” 
dhe “Shtojcat”). 
2   Numri i përdoruesëve të drogës që kërkojnë ndihmë për problemet që kanë të bëjnë me drogën janë 
klientë të Shërbimit të Toksikologjisë Klinike gjatë periudhës prej 1 viti; pjesa më e madhe e tyre janë 
përdorues problematikë të drogës (PDUs).  
3   Përdorues problematikë të drogës (PDU) janë përdoruesit e drogave me injeksion (IDU) ose 
përdoruesit afatgjate / të rregullt të opiateve, kokainës, dhe amfetaminës.  
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dallim statistikor domethënës në aspektin e llojit të drogës që përdoret nga klientët që 
hyjnë në trajtim midis vitit 2011 dhe 2010. 

Në lidhje me mënyrën (rrugën) e marrjes së drogës, në 2010 dhe 2011, përkatësisht 
44,4 % dhe 44.6% e klientëve e përdorën drogën me injektim intravenoz, 36,7 % dhe 
23.0% me tymosje, 12,4 % dhe 17.6 % me thithje nga hunda, ndërkohë që nuk ka 
informacion për abuzim me drogat kryesore për 6,0 % dhe 14.3 % të klientëve për 
vitin 2010 dhe 2011. Rreth 15 % e klientëve kanë pasur njëherësh çrregullime 
psikologjike dhe probleme shëndetësore nga përdorimi i drogës të përdorur në 2010.  
 

(1) Regjistri i Kërkesës për Trajtim i Shërbimit të Adiktologjisë dhe Toksikologjisë 
klinike, 'Nënë Tereza' të Tiranës Qendra Spitalore Universitare. 

 

(2) Numri i përdoruesve të drogës që kërkojnë ndihmë për problemet qw kanw tw 
bwjnw me drogën janw klientë të Shërbimit të Adiktologjisë dhe Toksikologjisë 
Klinike prej një viti; pjesa mw e madhe e tyre e tyre janë përdorues problematikë 
të drogës (PDUs). 

(3) Përdorues problematikë të drogës (PDU) janë përdoruesit e drogave me injeksion 
(IDU) ose përdoruesit afatgjate / të rregullt të opiateve, kokainës, dhe amfetaminës.  

top of page 

Sëmundjet infektive të lidhura me drogën 
 
Të dhënat për sëmundjet infektive të lidhura me drogën në Shqipëri, vijnë kryesisht 
nga survejimet laboratorike të survejancës së HIV/AIDS, hepatiteve virale dhe 
infeksioneve seksualisht të transmetueshme (IST). Këtu përfshihen Laboratori 
Kombëtar i Referencës për HIV dhe Hepatitin Viral dhe Programi Kombëtar i 
HIV/AIDS/IST në Departamentin e Kontrollit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e 
Shëndetit Publik (4), Survejimi i Survejancës Biologjike dhe të Sjelljes (Bio-BSS), 
raundi i dytë, i realizuar më 2008 [5], raundi i tretë Bio-BSS i realizuar në 2011 dhe 
Survejanca sentinel e OJQ-ve (OJF-ve) të ndryshme që punojnë në fushën e 
reduktimit të dëmit nga droga(4).  
 
Të dhënat nga Regjistri Kombëtar i Sëmundjeve Infektive (Instituti i Shëndetit 
Publik) tregojnë se përdoruesit e drogës me injektim (IDUs) përbëjnë vetëm 0.62 % 
(tre persona) të infeksionit HIV nga totali kumulativ prej 365 rastesh të HIV dhe 
AIDS të regjistruara nëpërmjet sistemit të survejancës së HIV qysh prej vitit 1993 
(kur u zbulua rasti i parë me HIV në Shqipëri) deri në fund të 2011. Të dhënat nga 
raundi i dytë i Bio-BSS, (që u realizua në Shqipëri më 2008), [5]  nuk treguan ndonjë 
përdorues droge me injektim (IDU) me HIV nga kampioni (zgjedhja) prej 200 IDU. 
(në vitet 2011 dhe 2012 përdoruesit e drogës me injektim nuk janë monitoruar për 

                                                 
4   Regjistri i Sëmundjeve Infektive të Lidhura me Drogën i Departamentit të Kontrollit të Sëmundjeve 
Infektive, Instituti i Shëndetit Publik, (shih Raportin e “Hartës së Informacionit për Drogën” dhe 
“Shtojcat”).  

http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/al#headersection�
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shkak të mungesës së fondeve nga OJQ-të). Megjithatë, të dhënat nga Bio-BSS 
(raundi i tretë) realizuar në Shqipëri në 2011) [6] treguan një përdorues droge me 
injektim (IDU) me HIV nga një rast në 200 IDU’s. (0.5%). 
 
Në Shqipëri, prevalenca e Hepatitit akut B dhe hepatitit C tek  përdoruesit e drogës në 
tejkalon mënyrë të konsiderueshme shfaqjen e HBV dhe HCV tek popullata e 
përgjithshme. 
 
 
Të dhënat e survejimeve laboratorike te survejancës së hepatitit viral B (4) ndërmjet 
IDU-ve më 2003 dhe 2006–07, dhe më 2009 treguan një prevalencë të HBsAg+ prej 
përkatësisht( 5 ) 10,1 % (8/79), 22,8 % (38/166), dhe 20,2 % (20/99). Sistemi i 
Survejancës Sentinel për zvogëlimin e dëmit të klientëve të institucioneve dhe të 
burgosurve tregon një prevalencë të virusit të hepatitit B në 11.5% në vitin 2010. Nuk 
ka të dhëna të disponueshme për vitin 2011 (4). Duhet theksuar se Shqipëria ka një 
prevalencë të lartë të ndërmjetme të hepatitit B (më shumë se 8%) në mesin e 
popullatës së përgjithshme, çka diktoi që qysh prej vitit 1995 të vendoset programi i 
vaksinimit te detyrueshëm për të gjithë të sapolindurit/foshnjat. 
 
Prevalenca e hepatitit C është e ulët në popullatën e përgjithshme: 0,99–1,2 % bazuar 
në survejancën laboratorike të hepatiteve virale. (4).  Të dhënat nga survejimet 
laboratorike te survejancës së hepatitit C ndërmjet IDU-ve më 2003, 2006–07, dhe më 
2009 tregojnë një prevalencë prej përkatësisht 12,6 % (8/63), 29,4 % (48/63), dhe 
29,2 % (29/99).  

Studimi Bio-BSS, raundi i dytë, 2008 [5], tregoi një prevalencë 7.6% të virusit të 
hepatitit C në mesin e IDUs (95% CI: 3,0-12,7%); dhe Mbikëqyrjes Sentinel, tek 
klientët e institucioneve dhe të burgosurve për reduktimin e dëmit, tregojnë një 
prevalencë 5.0% të virusit të hepatitit C në vitin 2010. Prevalenca e hepatitit C në 
mesin e IDUs, realizuar në raundin e tretë (viti 2011) sipas studimit të Bio-BSS [6] 
tregon një rritje të dukshme, në 28.8% (95% CI: 20,5-37,2%), e cila është, e ngjashme  
me shifrat e raundit të parë prej 25.4% (95% CI: 18,5-32,7%) të marra në mesin e 
IDUs(viti 2005) e Bio-BSS [4]. 

Sipas të dhënave nga raundi i dytë Bio-BSS [5], prevalenca e sifilisit në vitin 2008 
ishte 0.5% (95% CI: 0,0-1,6%) në mesin e IDUs, krahasuar me prevalencën 0.2% në 
mesin e popullatës së përgjithshme. Raundi i tretë Bio-BSS, 2011 [6], ka treguar një 
prevalencë prej 0.5% (95% CI: 0,0-1,6%) në mesin e IDUs, që është e krahasueshme 
me atë të marrë nga Bio-BSS e mëparshme gjatë vitit 2008. 

Survejimi Anthrax është rritur midis IDUs në institucionet publike dhe OJF-të, por 
nuk ëshët zbuluar asnjë rast.  

(4) Sëmundjet Infektive të lidhura me drogën në Regjistrin e Departamentit të 
Sëmundjeve Infektive, Instituti i Shëndetit Publik. 

 

                                                 
5   Të dhënat paraprake për 2009. 
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Vdekjet nga droga 

Në vitin 2009, Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike 'Nënë Tereza' 
Qendra Spitalore Universitare të Tiranës (QSUT) ka raportuar dy vdekje të 
konfirmuara toksikologjikisht nga mbidoza të amfetaminës dhe një rast vdekjeje i 
dyshuar nga mbidoza e heroinës. Në vitin 2010, pesë vdekje të lidhura me drogën janë 
raportuar nga policia shqiptare (kryesisht për shkak të mbidozës).  

Është e rëndësishme të theksohet se shumë raste të raportuara në media janë vdekjet 
që ndodhin jashtë institucioneve mjekësore, në shtëpi apo në vende të braktisura ku 
viktimat kanë kryer mbidozën fatale. Përkundrejt këtij sfondi, funksionimi dhe 
forcimi i informacionit mbi vdekjet e lidhura me drogën në Shqipëri mbetet ende një 
shqetësim i madh dhe ndihet një nevojë urgjente për më shumë vëmendje. 

Në maj 2012, Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Shërbimin e 
Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike (QSUT), Institutin e Mjekësisë Ligjore, 
Institutin e Statistikave (INSTAT), UNODC dhe WHO, organizuan një tryezë pune 
me një grup ekspertësh mbi vdekjet e lidhura me drogën (DRD). Takimi kishte për 
qëllim koordinimin e referimit të informacionit mbi DRD në Qendrën Kombëtare të 
Informacionit për drogën dhe identifikimin e qasjeve specifike për përmirësimin e 
informacionit DRD në Shqipëri. 
 
Bazuar në Regjistrin e Mjekësisë Ligjore, Instituti ka pasur 15 raste të regjistruara të 
lidhura me vdekjen nga droga  gjatë periudhës 2008-12 me analizat toksikologjike, 
përkatësisht 4 raste në vitin 2008 (2 kokainë, morfinë 1, opioids 1), 4 raste në vitin 
2009 (heroinë 1, metadon dhe benzodiazepines 1, kokaina 1, Opioids 1), 2 raste në 
2010 (heroina 2), 2 raste në 2011 (1 kokainë, morfinë dhe codeine dhe metadonit 1) 
dhe 2 raste në 2012 (heroinë 2). 
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Programet (përgjigjet) e trajtimit 
 
Mundësitë e trajtimit në Shqipëri janë mjaft të kufizuara dhe fokusi kryesor konsiston 
në trajtimin zëvendësues me metadon. Trajtimi me buprenorfinë, trajtimi me heroinë-
të asistuar i përfshirë si provë klinike, trajtimi me morfinë me çlirim të ngadalshëm 
dhe ai i kombinimit buprenorfinë/nalokson nuk janë ende të disponueshëm. Ministria 
e Shëndetësisë nuk ka krijuar ende fonde të veçanta në buxhetin e saj për shërbimin e 
trajtimit të drogës. Trajtimi detoksifikues, duke përfshirë medikamentet bazë të 
domosdoshme, nuk financohet nga agjencia kombëtare e sigurimeve shëndetësore. 
Ndërhyrjet psikosociale shpesh mungojnë. Trajtimi i përdoruesve problematikë të 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/al#headersection�
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/al#headersection�
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drogës (PDU-ve) mbetet ende jashtë fokusit kryesor të shërbimeve shëndetësore, 
mjekët e përgjithshëm (mjekët e familjes), domethënë shërbimet e kujdesit 
shëndetësor parësor, nuk janë të familjarizuar me këtë lloj ndërhyrje. Shërbimet 
sociale publike nuk janë ende të qarta për rolin dhe aktivitetin e tyre në fushën e 
trajtimit të drogës. Ndërkohë, vetëm sektori publik dhe organizatat jo-qeveritare 
(OJQ-të) janë përfshirë në shërbimet e ofruara për trajtimin e drogës (shih Tabelat 1 
dhe 2).  
 
Tabela 1: Shërbimi i Disponueshëm në Shqipëri më 2011 

 
Lloji i trajtimit Disponueshmëria (*) 

Ndërhyrjet psikosociale për pacientin e pahospitalizuar E rrallë 
Ndërhyrjet psikosociale për pacientin e hospitalizuar (e shtruar) E rrallë 
Detoksifikimi  E kufizuar 
Trajtimi i zëvendësimit të opioidëve E kufizuar 
Rehabilitimi/ri-shoqërizimi E rrallë 
(*) Shkalla e vlerësimit: 
E plotë: thuajse të gjithë personat në nevojë mund ta përfitojnë atë 
E shtrirë: një pjesë e madhe por jo të gjithë mund ta përfitojnë atë 
E kufizuar: më shumë se pak, por jo pjesa më e madhe mund të përfitojë atë 
E rrallë: vetëm disa prej tyre mund ta përfitojnë atë 

 

 
Tabela 2: Viti i paraqitjes zyrtare të substancave të trajtimit zëvendësues të 
opioidëve në Shqipëri  
 

Substancat e aplikuara në trajtimin zëvendësues të opioidëve  E futur zyrtarisht më 

Metadon (MAT) 2005 
Buprenorphine (HDBT) PD 
Trajtimet e asistuar nga heroina, duke e përfshirë si provë PD 

Morfina me çlirim të ngadalshëm PD 

Kombinimi buprenorfinë/nalokson PD 

PD: i/e PaDisponueshëm/  
 

MMT: Trajtimi me metadon  

 HDBT: trajtimi me dozë të lartë i buprenorphinës 

Ende ekziston vetëm një qendër publike që mund të trajtojë përdoruesit problematikë 
të drogës, Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike në Qendrën Spitalore 
Universitare ‘Nënë Tereza’ në Tiranë (QSUT) i njohur shkurt edhe si Shërbimi i 
Toksilogjise klinike. Në mars të vitit 2012 i është shtuar këtij emërtimi (edhe termi 
Adiktologji) dhe vendndodhja ka ndryshuar nga Spitali Ushtarak brenda Kampusit të 
QSUT-së. Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike ka 20 shtretër, që 
mbulojnë të gjithë vendin, trajton kryesisht detoksifikimin dhe mbidozën, dhe shërben 
njëherësh si njësi spitalore dhe si njësi për trajtimin e pacientëve të jashtëm. 
Shërbimet psikiatrike nuk ofrojnë ndonjë trajtim për përdoruesit problematikë të 
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drogës, me përjashtim të rasteve që kanë probleme psikiatrike së bashku me 
problemet nga përdorimi i drogës. Qendra terapeutike ‘Emanuel’, një OJQ, ofron rreth 
20 shtretër.  
 
Trajtimi mbajtës me metadon (methadone maintenance treatment - MMT) u zbatua në 
vitin 2005 nga OJQ-ja Aksion Plus, e financuar nga Fondacioni Soros. Numri i 
përgjithshëm i klientëve të cilët e filluan këtë trajtim falas me metadon si pacientë të 
jashtëm, nga qershori 2005 deri në fund të vitit 2009, ishte 593 (218 deri në fund të 
2007, 375 deri në fund të 2007 dhe 593 deri në fund të 2009) (5). Ky numër përfshiu 
gjithashtu disa të burgosur, në përputhje me një marrëveshje me Ministrinë e 
Drejtësisë. Deri në fund të vitit 2010, 34 të burgosur u përfshinë në trajtimin mbajtës 
me metadon. Vazhdimësia e programit (2008 e në vijim) si një shërbim falas është 
siguruar nga mbështetja financiare nga Fondi Global i luftës kundër AIDS, 
tuberkulozit dhe malaries. Prej 2008, shërbimet e MMT janë shtrirë jashtë kryeqytetit 
Tiranë, me qendra të ngritura në Durrës, Korçë, dhe Vlorë. Në vitin 2010 u hapën dy 
qendra të reja, njëra në Elbasan dhe tjetra në Shkodër. Programi i MMT i ofruar nga 
Shërbimi i Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike në Qendrën Spitalore 
Universitare ‘Nënë Tereza’ në Tiranë (QSUT) nuk është falas dhe as nuk rimbursohet 
nga agjencia kombëtare e sigurimeve shëndetësore.  

 

Sipas Strategjisë Kombëtare Kundër Drogës 2004–2010 (konkretisht komponenti i saj 
për reduktimin e kërkesës për drogë në shkallë vendi): (i) programet e trajtimit me 
metadon (zëvendësimi afat-gjatë) duhet të mbulohen nga qendra të specializuara; (ii) 
lëshimi i recetave mjekësore në periudhën e parë nuk duhet të shtrihet deri tek mjekët 
e familjes; (iii) duhet të zbatohet një kërkesë rigoroze për trajnim të specializuar për 
mjekët që lëshojnë recetën; dhe (iv) trajtimi me metadon ka nevojë për një 
metodologji të veçantë dhe jo legjislacion të veçantë. Rrjedhimisht, politika aktuale e 
trajtimit me metadon në Shqipëri duhet të përpiqet të ndjekë këto udhëzime.  

 

 (5) Regjistri i OJQ-së Aksion Plus për zëvëndësimin e trajtimit me metadon.  
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Programet (përgjigjet) e reduktimit të dëmit 
 
Programet e reduktimit të dëmit kanë filluar në Shqipëri më 1995. Aktualisht ato 
ofrohen nga katër OJF (Aksion Plus, APRAD, Stop AIDS dhe UKPR) që veprojnë në 
fushën e reduktimit të kërkesës për drogë dhe kontrollin e HIV/AIDS me fokus të 
qartë në aktivitetet e reduktimit të dëmit, si dhe nga Qendrat publike të Testimit dhe 
Këshillimit Vullnetar të Programit Kombëtar të HIV/AIDS/IST. Përgjigjet ndaj 
reduktimit të dëmit janë të fokusuara në shkëmbimin e ageve/shiringave, edukimin e 
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bashkë-moshatarëve, informim dhe këshillim, mbështetje mjekësore bazë dhe 
mbështetje psikosociale.  
 
Shërbimet e shkëmbimit të ageve/shiringave ofrohen kryesisht në kryeqytet, Tiranë, 
dhe shpërndarja e tyre është ende e pamjaftueshme në të gjithë vendin. Të gjitha 
aktivitetet implementohen në njësitë e OJF-ve. Një ekip i lëvizshëm në Tiranë ofrohet 
nga OJF-ja Stop AIDS, duke arritur tek IDU-të dhe grupet e tjera me rrezik të lartë në 
vendet kryesore të takimeve në qytet. Përmes programeve të tilla, IDU-të jo vetëm që 
shkëmbejnë aget dhe shiringat, por marrin gjithashtu edhe prezervativë, dezinfektantë, 
materiale informative dhe edukuese, si dhe asistencë sociale dhe psikologjike. Deri në 
fund të 2010, kanë përfituar një total prej 4050 IDU prej programeve të shkëmbimit të 
ageve/shiringave. Stop AIDS ofron gjithashtu aktivitete të reduktimit të dëmit për të 
burgosurit në gjashtë burgje duke u fokusuar në informim, këshillim, edukimin e 
grupit, ekzaminim për HIV, sifiliz, hepatit B dhe C, trajnimin e personelit mjekësor 
dhe atij psiko-social, dhe ofrimin e prezervativëve.  
 
Vaksinimi i detyrueshëm i të sapolindurve/foshnjeve nga hepatiti viral B është i 
disponueshëm që prej vitit 1994. Me raste, Instituti i Shëndetit Publik ofron 
vaksinimin kundër hepatitit B edhe për IDU-të. (përdoruesit e drogës me injektim janë 
përfshirë në programin e vaksinimit të hepatitit B të grupeve të riskut që prej vitit 
2001, të cilat ofrohen falas) 
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Dënimet lidhur me drogën dhe tregtimin e saj 
 
Sektori i Anti-Drogës në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit në Ministrinë 
e Brendshme(6)  është organi kombëtar përgjegjës për mbledhjen dhe analizimin e të 
dhënave dhe prodhimin e statistikave kombëtare për dënimet lidhur me drogën dhe 
tregëtimin e saj(7). Në këtë kuadër, policia kufitare dhe ajo doganore kanë përgjegjësi 
për zbatimin e ligjit, por në rastin e arrestimeve dhe konfiskimeve ato janë të 
detyruara të përcjellin të dhënat në Sektorin Anti-Drogë të lartpërmendur.  
 
Në vitin 2010, sipas Policisë së Shtetit të Shqipërisë, u regjistruan një numër total prej 
711 raste droge dhe u ndoqën penalisht 891 syresh. Këto shifra përfaqësojnë 4.6 % e 
të gjitha kundravajtjeve ligjore (15 329) dhe 5,9 % e shkelësve të ligjit (15 157) të 
regjistruar në Shqipëri. Njëzet e një shkelës të ligjit ishin të huaj dhe të njëzet e një 
ishin gra. Në kohën e hetimit, 605 kundravajtës për drogë ishin ndërmjet moshave 19 
dhe 35 vjeç; 619 kundravajtës për drogë ishin të papunë dhe 72 ishin studentë. 147 
kundravajtës për drogë kanë pasur precedentë të mëparshëm për krime të ndryshme.  
 
 

Në 2011, u regjistrua një nr total prej 742 raste droge dhe 1 041 kundravajtës u 
ndoqën penalisht. Këto përfqasojnë 4.2 % të të gjitha shkeljeve ligjore (17 646) dhe 
5.86 % të shkelësve të ligjit (17 773). Krahasura me vitin 2010, numri i rasteve të 
drogës është rritur me 4.2 % dhe numri i shkelësve të ligjit me 16.8 %.  
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Kanabis duket se është e vetmja bimë narkotike që kultivohet në Shqipëri. Gjatë 
viteve 1993–2000 kultivimi ishte përhapur thuajse në të gjithë vendin; kohët e fundit 
është raportuar të jetë lokalizuar në një numër të kufizuar të zonave më të vogla. Sipas 
policisë, më 2010 ka patur 178 raste të kultivimit të kanabis, 37 216 bimë janë 
shkatërruar, dhe 79 shkelës të ligjit janë ndjekur penalisht për kultivim të kanabis. Më 
2011 ka patur 89 raste të kultivimit të kanabis, (një zbritje me 50% krahasuar me 2010)  
21 267 bimë janë shkatërruar, (44 % më pak krahasur me 2010).  
 
Megjithëse numri i përgjithshëm është ulur ndjeshëm, Shqipëria mbetet një vend 
origjine për kanabisin dhe nënproduktet e tij. Greqia dhe Italia janë destinacionet 
kryesore për kanabis dhe nënproduktet e saj, por një pjesë dërgohet gjithashtu edhe 
edhe vende të tjera evropiane. Në vitin 2011, u vu re një rritje në numrin e 
konfiskimeve të marijuanës në pikat ndërkufitare. Në vitin 2010, sipas policisë, pati 
380 konfiskime marijuane, ku u konfiskuan 7 304,805 kg marijuanë. Në vitin 2011, 
ka patur 503 konfiskimet marijuane, ku u konfiskuan 7 695,658 kg marijuanë (një 
rritje prej 5.4% krhasuar me vitin 2010). Çmimet e marijuanës në rrugë kanë mbetur 
të pandryshuara në krahasim me vitet 2010, 2009 dhe 2008. Çmimi për 5 gram 
marijuanë luhatet nga 4 deri në 8 euro në vitin 2011. Përqindja e  
Tetrahydrocannabinol (THC) në marijuanë në nivel rruge përllogaritet të jetë 
përafërsisht 4%. 

Duke qenë pjesë e krahut jugor të 'Rrugës Ballkanike', Shqipëria është vend tranzit 
për trafikimin e heroinës. Rrugët kryesore të përdorura janë Turqi-Bullgari-Ish 
Republika Jugosllave e Maqedonisë-Shqipëri, ose Turqi-Bullgari-Ish Republika 
Jugosllave e Maqedonisë-Kosovë-Shqipëri. Mjetet e transportit të përdorura në 
trafikimin e heroinës përfshijnë kamionët, autobusët, makinat, etj. Greqia dhe Italia 
janë destinacionet kryesore për heroinën dhe sasi shumë të vogla dërgohen në vende 
të tjera evropiane. Ka ardhur në rritje sasia e heroinës që mbetet në Shqipëri për 
konsumatorët vendas. Në vitin 2010, sipas policisë, ka pasur konfiskime heroine, ku 
në 101 raste janë konfiskuar  15,518 kg heroinë. Në vitin 2011, ishin 97 konfiskime 
heroine me 21,409 kg heroinë të konfiskuar (38% më shumë krahasuar me 2010). 
Nuk ka patur asnjë ndryshim në çmimin e heroinës në nivel rruge në krahasim me 
vitet e mëparshme (ajo luhatet nga 21 deri në 25 euro për/gram). Pastërtia tipike e 
heroinës në nivelin e rrugës ishte 2% në vitin 2011. 

Kokaina duket se mbërrin në Shqipëri në sasi të vogla, kryesisht nga korrierët ose 
dërgesat postare nga SHBA dhe vendet e Amerikës së Jugut, tradicionalisht të njohura 
për prodhimin e saj. Fillimisht dërgohet  në Greqi dhe Itali shpesh në sasi të vogla. Në 
vitin 2010 rasti i parë i kontrabandës së kokainës në Shqipëri është zbuluar në një 
kontenier  dhe në barkun e një personi të cilën e kishte gëlltitur. Në vitin 2010, sipas 
policisë, janë kryer 42 konfiskime kokaine me 3,268 kg kokainë. Në vitin 2011, janë 
kryer 37 konfiskime të kokainës me 2,196 kg . Çmimi i 1 gram kokaine ishte nga 50 
deri në 70 euro 2011, dhe niveli i pastërtisë tipike ishte 20%. 

Drogat sintetike janë çështje më pak shqetësuese në tregun shqiptar të drogave, si për 
sa i përket furnizimit ashtu edhe kërkesës.  
 

 (6) Ministria e Brendshme e Shqipërisë. 
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(7) Regjistri i Sektorit anti-drogë për konfiskimin e drogave dhe shkelësve të ligjit për 
drogën i Sektorit Kundër Narkotikëve. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 
Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë  
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Ligjet kombëtare për drogën 
 
Në lidhje me legjislacionin ndërkombëtar, Shqipëria aderon në të tri Konventat e 
Kombeve të Bashkuara për drogat duke miratuar ligjet e mëposhtme: 
 
Ligji Nr 8722, i datës 26 dhjetor 2000 “Mbi aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
‘Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër trafikut ilegal të drogave narkotike dhe 
substancave psikotrope, 1988’’’ (Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr 50, 
29 janar 2001, f. 2156); 

Ligji Nr 8723, i datës 26 dhjetor 2000 “Mbi aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
Konventën e Vetme mbi drogat narkotike të 1961, dhe të asaj Konvente siç është 
amenduar nga Protokolli i 1972” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr 50, 
29 Janar 2001, f. 2190);  

Ligji Nr 8965, i datës 7 nëntor 2002 “Mbi aderimin e Republikës së Shqipërisë në 
Konventën mbi drogat dhe substancat psikotrope, 1971” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Shqipërisë, Nr 79, 8 dhjetor 2002, f. 2254);  

Në kuadrin e implementimit të reformës legjislative, Republika e Shqipërisë ka 
miratuar dhe ka implementuar një legjislacion kombëtar të plotë dhe bashkëkohor në 
përputhje me konventat ndërkombëtare, që përmblidhet me ligjet e mëposhtme: 
 
Ligji Nr 7975, i datës 21 korrik 1995 “Mbi substancat narkotike dhe psikotrope” 
(Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr 20, 25 gusht 1995, f. 853), e 
ndryshuar nga Ligjet: Nr 9271 i datës 9 shtator 2004, Nr 9559 i datës 8 korrik 2006. 
Ky ligj përcakton rregullat e prodhimit, manifakturimit, importit, eksportit, ruajtjes 
dhe tregtimit të substancave narkotike dhe psikotrope. Lista e drogave nën kontroll 
është pjesë e këtij ligji.  
 
Ligji Nr 8750, i datës 26 mars 2001 “Për parandalimin dhe luftimin e trafikut të 
paligjshëm të drogave narkotike dhe substancave psikotrope” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Shqipërisë, Nr 14, 13 prill 2001, f. 391), përcakton standardet për 
parandalimin dhe luftimin e trafikimit të paligjshëm të drogave dhe lëndëve për 
prodhimin e tyre. Ai lejon përdorimin e metodave të detajuara hulumtuese 
(investigative), siç është ‘blerja e simuluar (e gënjeshtërt)’, ‘dërgesat e kontrolluara’ 
dhe agjentët ‘e infiltruar’ ose ‘të fshehtë’. Gjithashtu, në këtë ligj është parashikuar 
krijimi dhe funksionimi i Komitetit Kombëtar për Koordinimin e Luftës kundër 
Drogës. 
 
Ligji Nr 8874, i datës 29 mars 2002 “Për kontrollin e lëndëve të cilat mund të 
përdoren për prodhimin e paligjshëm  të substancave narkotike dhe psikotrope” 
(Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr 12, 29 prill 2002, f. 359), përcakton 
rregullat për kontrollin e substancave që shpesh përdoren për prodhimin e paligjshëm 
të substancave narkotike dhe psikotrope, me qëllim parandalimin e shpërndarjes apo 
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shmangien nga destinacioni ligjor i substancave të tilla. Lista e substancave nën 
kontroll është pjesë e këtij ligji.  
 
Ligji Nr 7895, i datës 27 janar 1995 “Mbi Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë’ 
(Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr 2, 16 mars 1995, f. 23), amenduar 
(përmirësuar) nga Ligjet: Nr 8279 i datës 15 janar 1998; Nr 8733, i datës 24 janar 
2001; Nr 9275, i datës 16 shtator 2004.  
 
Nenet 283–286/a përcaktojnë sanksione serioze për personat që kryejnë krime në 
lidhje me drogën: 5–10 vjet burg për prodhimin, shitjen, shpërndarjen dhe posedimin 
e drogave, dhe 7–15 vjet për trafikim. Këto sanksione janë akoma më të rënda kur 
shkelja kryhet në bashkëpunim ose nga një organizatë kriminale. Sanksione penale 
janë përcaktuar për kultivimin e paligjshëm të bimëve narkotike (3–7 vjet burg). 
Posedimi i një ‘doze ditore’ droge për përdorim personal nuk ndëshkohet. Shpesh, 
sasia e drogës së konfiskuar mund të ndikojë gjykatësin në vendosjen ndërmjet 
minimumit apo maksimumit të dënimit për shkeljen e ligjit. 
 
Përmirësime të rëndësishme janë bërë edhe në Kodin Penal të Shqipërisë që prej vitit 
2004, siç janë ndryshimet në lidhje me organizatat kriminale (Neni 333) dhe 
strukturimi i grupeve kriminale (Neni 333/a).  
 
Ligji Nr 7905, i datës 21 mars 1995 “Kodi i Procedurës Penale të Republikës së 
Shqipërisë” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr 5, 24 prill 1995, f. 159). 
Ndryshime të rëndësishme janë bërë gjithashtu tek ligjet: Nr 8813, i datës 13 qershor 
2002; Nr 9187, i datës 12 shkurt 2004 në lidhje me përdorimin e mjeteve speciale të 
hetimit, të tilla si mbikqyrja dhe kapja (Nenet 221, 222, 223, 224), aksione stimuluese 
dhe infiltrim (Neni 294/a, 294/b).  

 
Aktet ligjore të mësipërme janë të disponueshme në faqen e internetit që i përket 
Qendrës për Botimet Zyrtare: http://www.qpz.gov.al 
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Strategjia Kombëtare kundër Drogës 
 
Strategjia Kombëtare kundër Drogës 2012–2016 u miratua me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr 403 i datës 20 qershor 2012.(fletorja zyrtare nr 85, 24 korrik 2012, p 
4299).  Strategjia është gjithëpërfshirëse dhe mbulon njëkohësisht reduktimin e 
kërkesës për droge dhe reduktimin e furnizimit me drogë. Ajo është e bazuar në katër 
shtylla kryesore: (i) bashkërendimi strategjik, (ii) ulja e ofertës, (iii) ulja e kërkesës; 
(iv) reduktimi i dëmit. 
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Misioni i kësaj strategjie është të mbrojë sigurinë publike, jetën dhe shëndetin e 
individëve dhe komuniteteve duke minimizuar rreziqet dhe dëmet e tjera që rrjedhin 
nga droga nëpërmjet një lëvizje të koordinuar kombëtare. 
 

Parimet Kryesore Kombëtare të Anti-drogës që rrjedhin nga Kushtetuta e 
legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, Konventat e OKB-së, legjislacionet 
kombëtare apo ndërkombëtare në këtë fushë si dhe nga objektivat që shoqëria 
shqiptare duhet të përmbushë në procesin e saj të anëtarësimit në BE. 
 
Parimet kryesore janë: 
 
(1) parimet e ligjshmërisë; 
(2) parimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore; 
(3) parimi i sigurisë jetës, sigurisë dhe shëndetit të individëve dhe komuniteteve; 
(4) parimi i zbatimit të një qasje të integruar dhe të balancuar, të bazuar në 
përgjegjësitë dhe partneritetet. 
 
Objektivat e përgjithshme të Strategjisë janë: 
 
(1) të krijojë një mjedis të sigurt për shoqërinë nëpërmjet reduktimit të ofrimit të 
drogës për përdorim të paligjshëm. 
(2) të parandalojë abuzimin e drogës nëpërmjet ndërgjegjësimit të publikut për 
rreziqet dhe pasojat negative që sjell përdorimi i drogës. 
(3) të minimizojë përdorimin e drogës tek e gjithë shoqëria, duke siguruar trajtimin e 
duhur në kohën e duhur, shërbimet rehabilituese dhe zvogëlimin e dëmit, si pasojë e 
konsumit të paligjshëm të drogave. 
(4) Të ofrojë një koordinim dhe politika menaxhimi në luftën kundër drogës dhe të 
krijojë sisteme efikase të komunikimit. 
 
Plani i Veprimit të kësaj Strategjie nuk është miratuar ende. 
 
 
Strategjia e mëparshme Kombëtare e Drogës (dhe e para) është zbatuar gjatë 
periudhës 2004-10. 
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Mekanizmi koordinues në fushën e drogave 
 
Me qëllimin për të përmirësuar bashkëpunimin institucional në luftën kundër 
narkotikëve, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr 299 të datës 14 prill 2011 "Për 
miratimin e Rregullores për funksionimin e Komitetit Kombëtar të Bashkërendimit të 
Luftës kundër Drogës, Sekretariatit të tij, dhe të Zyrës së Sistemit Informativ 
Kombëtar Drogën". Zyra e Sistemit Informativ Kombëtar për drogën, që ndodhet në 
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Institutin e Shëndetit Publik, është partner zyrtar i Qendrës Evropiane të Monitorimit 
për Drogën dhe Varësinë nga Droga (EMCDDA) në Lisbonë, Portugali. 
 
Në vitin 2010, Ministria e Brendshme vazhdoi të drejtojë procesin i cili ka për qëllim 
të përmirësojë më tej rregullimin e mekanizmit koordinues të vendit në fushën e 
drogës dhe çështjet përkatëse.  Në vitin 2011, është miratuar  me vendim të Këshillit 
të Ministrave krijimi i një Komiteti Ndërministror për luftën kundër drogës, 
mbështetur nga një sekretariat dhe Qendra Kombëtare e Informacionit për Drogën nën 
patronazhin e Institutit të Shëndetit. 

Funksioni kryesor i Komitetit Ndërministror për luftën kundër drogës është të sigurojë 
koordinimin dhe shkëmbimin e informacionit ndërmjet sektorëve të ndryshëm, të 
përfshirë në fushën e kontrollit të drogës. Komiteti Ndërministror udhëhiqet nga 
Kryeministri dhe anëtarët e saj janë ministrat e disa ministrive të zgjedhura dhe 
drejtorët e disa Agjencive të tjera Kombëtare. 
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Kërkimet rreth drogës 
 
Kërkimi shkencor është përparësi (prioritet) i Strategjisë kombëtare për kontrollin, 
parandalimin dhe vartësinë nga droga, siç janë edhe zhvillimet e sistemeve të 
informacionit dhe trajnimi për studimin e fenomenit. Instituti i Shëndetit Publik 
(ISHP), qendra kombëtare shkencore në fushën e shëndetit publik, luan rolin e liderit 
në (i) kërkimet epidemiologjike të lidhura me drogën në popullatën e përgjithshme 
dhe grupet specifike me risk-të-lartë; (ii) zhvillimin e rekomandimeve metodologjike 
në lidhje me këto grupe; (iii) grumbullimin dhe analizimin (nëpërmjet Qendrës 
Kombëtare për Sistemin e Informacionit të Drogës) të të gjitha të dhënave lidhur me 
drogën dhe kërkimet në vijim për të gjitha institucionet/agjensitë/aktorët përkatës; [1] 
(iv) vlerësimin e efektivitetit për programet e parandalimit dhe vlerësimit të veprimit 
kombëtar; dhe (v) shpërndarjen e kërkimeve, rezultateve dhe informacioni lidhur me 
drogën. 
Studimet e fundit të lidhura me drogën u përqendruan kryesisht në aspektet që lidhen 
me prevalencën e përdorimit të drogës në mesin e të rinjve dhe nxënësve, por edhe 
mbi temat e pasojave që sjell përdorimi i drogës. 

Në vitin 2011, Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Shërbimin e 
Adiktologjisë dhe Toksikologjisë Klinike (QSUT), ka kryer një studim të bazuar në 
një instrument përgatitor të Organizatës Botërore për Shëndetësi të quajtur SAIMS 
(Instrumenti i abuzimit me substancat për ndarjen e Shërbimeve) [14].Informacioni 
për këtë studimi u sigurua nga rishikimi i materialeve ekzistuese të publikuara ose të 
pabotuara, si dhe bazat e të dhënave ekzistuese. Celësi kryesor i informacionit u bazua 
tek intervistat informative të cilat plotësuan informacionin. Qëllimi i hulumtimit ishte 
sigurimi i analizave tip, shpërndarjes, cilësia dhe kostoja e shërbimeve të trajtimit dhe 
përshkrimi i karakteristikave të shërbimit të përdoruesve në Shqipëri. Raporti 
përfundimtar është në dispozicion në gjuhën shqipe dhe angleze 
[http://ëëë.ishp.gov.al/?cat=21]. 
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