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Përmbledhje Ekzekutive 
 
 
Qëllimi i SAIMS për Shqipërinë është të ofrojë një analizë të të dhënave bazë rreth tipit, 
shpërndarjes, cilësisë dhe kostos së shërbimeve të trajtimit, si dhe të japë informacion 
mbi karakteristikat e përdoruesve të shërbimeve, çka do të ndihmonte në punën e tij çdo 
ofrues shërbimesh në Shqipëri. Gjithashtu mund të përdoret nga politikë-bërësit dhe 
administratorët e sistemit shëndetësor, të cilët do të informoheshin me të dhëna të 
nevojshme gjatë procesit te reformës dhe planifikimit të shërbimeve, çka do të 
mundësonte shpërndarjen e duhur dhe kosto-efektive të burimeve njerëzore, materiale 
dhe financiare.  
 
Grumbullimi i informacionit për këtë dokument u sigurua përmes rishikimit të të gjitha 
materialeve të botuara ose jo, si dhe database-ve ekzistuese. Një burim tjetër i 
rëndësishëm ishin edhe persona me njohuri të mira mbi sistemin dhe me eksperiencë në 
fushën e studiuar. 
 
Numri i përgjithshëm i të rriturve (15-64 vjeç) në Shqipëri, të cilët kanë provuar lloje të 
drogave të paligjshme, është vleresuar të jetë rreth 5 000 (prevalenca jetësore 0,2 %) më 
1995 dhe 20 000 (prevalenca jetësore 1,0 %) më 1998, ndërsa shifrat aktuale luhaten 
ndërmjet 40 000 dhe 60 000 (prevalenca jetësore ndërmjet 2,0 % dhe 2,8 %), çka tregon 
një rritje të konsiderueshme që prej vitit 1995. Monitorimi i përdoruesve të shërbimeve si 
dhe dy studimet e sjelljeve të rrezikshme tek të rinjtë e shkollave të mesme bëjnë të 
mendosh për një rritje të prevalencës si të eksperimentimit me drogat ashtu edhe të 
abuzimit me to.  
 
Abuzimi me alkoolin vlerësohet të jetë një problem vetëm mes meshkujve shqiptarë, 
ndërkohë që studimet tregojnë se pritet në të ardhmen e afërt një rritje e shpejtë e 
ekspozimit të femrave ndaj tij. 
 
Në Shqipëri ekzistojnë ligje që synojnë të kontrollojnë çështje të lidhura me prodhimin, 
trafikimin dhe aksesin e qytetarëve ndaj drogave si dhe ndaj alkoolit. Megjithatë mungon 
një kuadër ligjor specifik që të rregullojë çështjet e lidhura me abuzimin me substancat, i 
tillë që të garantojë mbrojtjen e të drejtave njerëzore, organizimin e sistemit të trajtimit, 
personelin dhe trajnimin e tij, si dhe strukturën dhe standardet e shërbimeve.  
 
Ekzistojnë strategji te veçanta si për luftën kundër drogës ashtu edhe për mbrojtjen e 
shëndetit nga abuzimi me alkoolin. Megjithatë, zbatimi i tyre në terren është i pjesshëm si 
dhe mungojnë vlerësimet monitoruese sistematike të zbatimit të objektivave të veçanta. 
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Ne Shqipëri nuk ka një buxhet të dedikuar për shërbimet e trajtimit mbi alkoolin dhe 
drogat. Për më tepër, edhe ato pak shërbime që ekzistojnë nuk janë specifike për 
abuzimin me substancat. 
 
Në Shqipëri, shërbimet e kujdesit shëndetësor për problemet e lidhura me alkoolin dhe 
ato të lidhura me drogën nuk janë të integruara mes tyre. Nga ana tjeter, si për drogën 
ashtu edhe për alkoolin shërbimet janë ende në fazën fillestare të ngritjes dhe 
konsolidimit të tyre. 
 
Elemente të këtyre shërbimeve mbulohen nga Shërbimi i Toksikologjisë Klinike (Qendra 
Spitalore Universitare “Nënë Tereza” e Tiranës – QSUT). Ndërkaq, Shërbimi i Psikiatrisë 
(QSUT) ka qenë dhe vijon të mbetet më i angazhuar në problemet e trajtimit të 
çrregullimeve që lidhen me abuzimin me alkoolin, sikurse është aktualisht Qendra e 
Trajtimit të Varësisë Alkoolike (e formuar në nëntor 2009) pranë këtij Shërbimi.  
 
Në përgjithësi, ende nuk ka një ndarje gjeografike të ofrimit të shërbimeve si dhe një 
sistem të dedikuar referimi në këtë fushë. 
 
Ekzistojnë edhe dy qendra të tjera trajtimi, të cilat janë private jofitimprurëse, Qendra 
Emanuel, që ofron trajtim rezidencial, dhe OJQ (OJF) Aksion Plus, e cila ofron trajtim 
zëvendësues me metadon. Ende mungon shkëmbimi i duhur i të dhënave ndërmjet 
Shërbimit të Toksikologjisë Klinike (QSUT), Qendrës së Trajtimit të Varësisë Alkoolike 
(QSUT) dhe OJF-ve Aksion Plus dhe Emanuel, sepse Qendra Kombëtare për Sistemin e 
Informacionit mbi Drogën në Institutin e Shëndetit Publik (ISHP) është në fazën e 
ngritjes.  
 
Shërbimet e kujdesit parësor janë ende në fazat fillestare të përgatitjes për të ofruar 
shërbime, sidomos shërbime të parandalimit në këtë fushë, megjithëse roli i tyre është i 
përcaktuar si në paketën e shërbimeve ashtu edhe në dokumentet përkatës strategjikë. 
 
Në Shqipëri nuk ka struktura ambulatore, shërbime ditore dhe shërbime komunitare me 
shtretër vetem për alkoolin ose vetëm për drogën.  
 
Në Shqipëri nuk ka ende ndonjë strukturë që të ofrojë shërbime të specializuara për 
fëmijë apo adoloshentë lidhur me problemet e alkoolit. Gjithashtu, mungojnë struktura që 
ofrojnë ndjekje të vazhdueshme në komunitet si dhe ekipe klinike të lëvizshme lidhur me 
mbështetjen e personave që kanë probleme me alkoolin. 
 
Për vitin 2010 në Shërbimin e Toksikologjisë Klinike kanë marrë trajtim spitalor për 
problemet e droges 101 pacientë dhe 671 të tjerë janë trajtuar ambulatorisht. Në terapi 
mbajtëse me metadon pranë shërbimeve të Aksion Plus kanë qenë 208 pacientë dhe 
shërbim rezidencial pranë qendrës Emanuel 77 persona. 
Për të njejtin vit, për problemet e alkoolit janë shtruar 148 pacientë në Shërbimin e 
Toksikologjisë Klinike (QSUT) dhe 140 pacientë në Qendrën e Trajtimit të Varësisë 
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Alkoolike (QSUT); ndërkohë, pranë Shërbimit të Toksikologjisë Klinike, 2 283 pacientë 
kanë marrë ndihmë në kushte ambulatore. 
Përdoruesit e shërbimeve për drogën dhe alkoolin janë në shumicën dërrmuese meshkuj 
nga qyteti. 
 
Ka filluar përfshirja e temave mbi abuzimin me substancat në programet universitare të 
Fakulteteve të Mjekësisë dhe Infermierisë (Universiteti i Tiranës), si dhe është duke u 
punuar mbi udhëzuesit klinikë lidhur me këtë fushë. Megjithatë, ende nuk ka programe të 
organizuara të edukimit në vazhdim lidhur me adiksionin apo abuzimin me substancat. 
 
Personeli i specializuar që punon në këtë fushë është shumë i pakët dhe sistemi i 
kualifikimit në këtë fushë është ende i parregulluar si duhet.  
 
Mungojnë barnat bazë për trajtimin e problemeve të abuzimit me substancat në shërbimet 
shëndetësore, por aksesi për to në tregun e lirë farmaceutik është relativisht i lehtë. 
 
Në fushën e edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut vërehet një rritje e volumit të 
aktiviteteve, por ende ato nuk janë të koordinuara si duhet, jo sistematike dhe varësia nga 
donatorët i bën të paqendrueshme. 
 
Gjithashtu, volumi i aktiviteteve të monitorimit dhe të kërkimit mbi abuzimin me 
substancat ka ardhur duke u rritur dhe forcuar gjatë dekadës së fundit, ndërkohë që 
mbetet më shumë për të bërë lidhur me publikimet shkencore dhe dokumentimin 
sistematik. 
 
Në përfundim, mund të thuhet se në Shqipëri shërbimet e trajtimit për problemet e drogës 
dhe alkoolit janë ende në një fazë fillestare të zhvillimit të tyre; megjithatë, ekzistojnë 
mundësi të shumta jo vetëm për rritjen dhe përsosjen e këtyre shërbimeve, por sidomos 
për ndërtimin e tyre në mënyrë të përshtashme bazuar në nevojat reale të vendit. 
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Hyrje 
 
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 Republiken Jugosllave të Maqedonisë në jug-lindje, 
me Kosovën në veri dhe veri-lindje dhe me Malin e Zi në veri dhe veri-perëndim.  
 
Popullsia zyrtare e Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrimin e Popullsisë dhe Banesave të 
vitit 2001 ishte 3 069 275 banorë (INSTAT, 2002). Në vitin 2008, popullsia e Shqipërisë 
përllogaritet tek 3 170 048 banorë dhe dendësia rreth 110 persona për një kilometër 
katror. Krahasuar me vitin 2001, popullsia e Shqipërisë është rritur me afersisht 106 748 
persona. Jetëgjatësia mesatare në lindje për periudhën 2005-2008 ishte 72,1 për meshkujt 
dhe 78,6 për femrat. Jetëgjatesia është më e lartë në zonat urbane se ato rurale. Më  
shumë se 98 përqind e popullsisë janë shqiptarë etnikë, me grupe të vogla grekësh, 
maqedonësh, vllehësh, romësh, bullgarësh, dhe serbësh. Edhe pse feja ishte e ndaluar 
gjatë periudhes komuniste dhe shumica e shqiptarëve nuk praktikojnë ndonjë fe, 
popullsia nominalisht i përket tri feve kryesore; myslimanët (gjenden në të gjithë vendin), 
të krishterët katolikë (ndodhen kryesisht në veri), dhe të krishterët ortodoksë (janë të 
përqendruar në jug). 
 
Gjuha shqipe është gjuha zyrtare.  
 
Shqipëria ka 12 prefektura (ose qarqe), që përfshijnë në gjirin e vet 36 rrethe me ndarje 
administrative të nivelit të tretë në bashki (zonat urbane) dhe komuna (zonat rurale).  
 
Kryeqyteti i vendit është Tirana, me aktualisht (viti 2011) mbi 900 000 banorë. Qytetet 
kryesore të mëdha janë Durrësi, Shkodra, Vlora, Elbasani, Berati dhe Korça.  
 
Tabela përkatëse (në vijim) paraqet të dhëna të rëndësishme social-demografike mbi 
Shqipërinë.  
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 Viti Shqiperia BE (27 vende) Burimi 

Popullsia  1. 1. 
2010 3 194 417 501 105 

61 p (1)(1) 
INSTAT (Instituti Shqiptar i Statistikes)  
www.instat.gov.al 

Ritmi i rritjes së 
popullsisë 

vlerësim 
i 

2008 
0,5 %  INSTAT (Instituti Shqiptar i Statistikës)  

www.instat.gov.al 

GDP për frymë 
në PPS 
(Standardet e 
Fuqisë Blerëse) 
(2) 

2008 25 100 (3) 

Të dhënat Eurostat (Botim i njoftimeve të 
Eurostat  2009) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_P
UBLIC/2-25062009-BP/EN/2-25062009-BP-
EN.PDF 

Pabarazia e 
shpërndarjes së të 
ardhurave (4)  

2006 4,8 4,9 (3) Raport i Zhvillimit Njerëzor 2007/2008. 
UNDP 

Niveli i 
papunësisë (5) 2010 13,8 % 9,6 % (1) INSTAT (Instituti Shqiptar i Statistikës), 

www.instat.gov.al  
Niveli i 
papunësisë së 
popullsisë më 
pak se 25 vjeç (6)  

2009 27,2 % 20,6 % (1) Anketim i Popullsisë, INSTAT, Shqipëri 

Numri i 
popullsisë në 
burgje (7) 

2009 
 140,7  Këshilli i Evropës, SPACE I-2009 

 
(1) 2010 Eurostat. 
(2) 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.  
(3) 2010 Eurostat (shifra të 2009). 
(4) Pabarazia në shpërndarjen e të ardhurave matet si raporti i të ardhurave totale të grumbulluara 
nga 20 % e popullsisë me të ardhurat më të larta (kuintili i sipërm) me të ardhurat totale të 20 % 
të popullsisë me të ardhurat më të ulëta (kuintili i poshtëm).Të ardhurat duhet të kuptohen si të 
ardhura të disponueshme ekuivalente. 
(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 vjeç, të cilët: (a) ishin pa punë gjatë javës 
referuese; (b) aktualisht të gatshëm për punë; (c) që kërkojnë punë në mënyrë aktive. 
(6) Anketimi i popullsisë.  
(7) Situata e institucioneve penale më 1 shtator 2009. 
p Shifra të ofruara nga Eurostat. 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-25062009-BP/EN/2-25062009-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-25062009-BP/EN/2-25062009-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-25062009-BP/EN/2-25062009-BP-EN.PDF
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/statistics_space_i/PC-CP(2010)07_E%20SPACE%20Report%20I.pdf
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Shqipëria është demokraci parlamentare, ku parlamenti është me një dhomë dhe përbën  
pushtetin legjislativ. Presidenti zgjidhet nga parlamenti për një mandat pesëvjeçar dhe 
gëzon të drejtën edhe për një mandat të dytë. 
 
Gjatë periudhës 1991 e pas, ekonomia e Shqipërisë ka ndryshuar nga një ekonomi e 
centralizuar (e epokës së diktaturës komuniste deri më 1991) në një ekonomi të tregut të 
lirë dhe vendi ka treguar një përparim përgjithësisht të qendrueshëm ekonomik.  
 
Politikat e duhura sociale të shpallura gjatë viteve të fundit, të gërshetuara me 
përshpejtimin e zhvillimit ekonomik, i kanë dhënë mundësi një pjese të mirë të popullatës 
që të kapërcejë varfërinë. Megjithatë, kjo e fundit mbetet një shqetësim për qeverinë 
shqiptare: niveli i varfërisë në Shqipëri është ndër më të lartët në Europë.  
 
Sistemi shëndetësor në Shqipëri, megjithë rritjen e vërejtur në shërbimet private, mbetet 
kryesisht publik. Shteti është ofruesi kryesor i shërbimeve shëndetësore, i promovimit të 
shëndetit, parandalimit, diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve. 
Sektori privat, i cili është ende në zhvillim e sipër, mbulon pjesën më të madhe të 
shërbimeve farmaceutike dhe dentare, si dhe disa klinika për diagnoza shumë të 
specializuara, kryesisht në Tiranë dhe në një apo dy qytete të tjera kryesore.  
 
Shqipëria përfaqëson disa veçanti në lidhje me profilin e saj epidemiologjik. Ndërkohë që 
modelet e vdekshmërisë janë të ngjashme me ato të vëzhguara në vende të tjera të 
zhvilluara europiane, modelet e sëmundshmërisë janë të ngjashme me ato të vendeve në 
zhvillim. 
 
Vetëm duhanpirja vlerësohet të jetë përgjegjëse për 22 përqind të barrës së sëmundjes, 
ndërkohë që konsumi i alkoolit shkakton 6 përqind të barrës së sëmundjes. Obeziteti 
vlerësohet të shkaktojë 10 përqind dhe mungesa e aktivitetit fizik 5 përqind të barrës së 
sëmundjes. 
 
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 jetesore 0,2 %) më 1995 dhe 
20 000 (prevalenca jetësore 1,0 %) më 1998, ndërsa shifrat aktuale luhaten ndërmjet  
40 000 dhe 60 000 (prevalenca jetësore ndërmjet 2,0 % dhe 2,8 %), çka tregon një rritje 
të konsiderueshme që prej vitit 1995. Analiza në ecuri të kohës e përdoruesve të 
shërbimeve si dhe dy studimet e sjelljeve të rrezikshme tek të rinjtë e shkollave të mesme 
bëjnë të mendosh për një rritje të prevalencës si të eksperimentimit me drogat ashtu edhe 
të abuzimit me to.  
 
Abuzimi me alkoolin vlerësohet të jetë një problem vetëm mes meshkujve shqiptarë, 
megjithëse ende mungojnë të dhëna sistematike lidhur me këtë fenomen. Ndërkaq, 
megjithëse përdorimi i alkoolit është ende shumë më i përhapur tek meshkujt, studimet 
tregojnë se pritet në të ardhmen e afërt një rritje e shpejtë e ekspozimit të femrave ndaj tij. 
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Instrumenti SAIMS dhe mbledhja e të dhënave për këtë 
dokument 
 
Në vende të ndryshme të botës funksionojnë sisteme të ndryshme shërbimesh lidhur me 
trajtimin e problemeve të shkaktuara nga abuzimi me drogën dhe alkoolin. Gjithashtu, 
edhe niveli i organizimit dhe i maturimit të këtyre sistemeve ndryshon shumë. 
Megjithatë, ekzistojnë një sërë praktikash klinike dhe joklinike, të cilat janë të përdorura 
gjerësisht në shumicën e këtyre sistemeve. Me qëllim që analiza e shërbimeve të trajtimit 
dhe të parandalimit të abuzimit me substancat të jetë e mundur në nivel kombëtar si edhe 
në nivel ndërkombëtar, OBSH është duke venë në jetë një metodë vlerësimi. Kjo metodë, 
e quajtur “Instrumenti i abuzimit me substancat për hartëzimin e shërbimeve” [angl. 
SAIMS], është bazuar në të njejtat principe të metodës tjetër të ngjashme të hartëzimit të 
shërbimeve të sistemit të shëndetit mendor (AIMS), por duke qenë ende në proçes 
eksperimentimi. Edhe ky raport (dokument) besojmë se jep ndihmesën e vet në proçesin e 
validimit/kalibrimit dhe përsosjes së mëtejshme të metodologjise SAIMS.  
 
Gjatë grumbullimit dhe analizës së të dhënave për këtë raport janë pasur parasysh edhe 
materiale të tjera të prodhuara nga OBSH, konkretisht “Udhëzuesi mbi epidemiologjinë e 
abuzimit me substancat” dhe “Udhëzuesi ndërkombëtar për monitorimin e konsumit të 
alkoolit dhe dëmeve të lidhura me të”. 
 
Raporti jep informacionin e duhur për një sërë çështjesh që janë përbërëse të nevojshme 
të një sistemi trajtimi të problemeve të lidhura me alkoolin dhe drogën. Këto çështje janë: 

o Trajtimi i problemeve shëndetësore të lidhura me abuzimin me substancat në 
shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor; 
o Aksesi i duhur ndaj barnave bazë psikotrope; 
o Aksesi i duhur ndaj shërbimeve bazë; 
o Shërbimet e kujdesit në komunitet; 
o Edukimi i popullatës për reduktimin e stigmës; 
o Përfshirja e komunitetit, familjes dhe përdoruesve të shërbimeve; 
o Vendim-marrja mbi politikat, programet apo legjislacionin kombëtar lidhur me 
përdorimin e substancave; 
o Zhvillimi i burimeve njerëzore; 
o Lidhja me sektorët e tjerë; 
o Monitorimi i problemeve të lidhura me përdorimin e substancave në komunitet; 
o Monitorimi i përdorimit të shërbimeve dhe nevojave për to në komunitet; 
o Mbështetja për kërkimin në këtë fushë; 
o Përmirësimi i aksesit, barazisë, efiçiencës dhe efektivitetit, si dhe integrimi i 
shërbimeve të trajtimit dhe parandalimit. 

 
Grumbullimi i informacionit për këtë raport (dokument) u sigurua përmes rishkimit të të 
gjitha materialeve të botuara ose jo, si dhe database-ve ekzistuese. Një burim tjetër i 
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rëndësishëm ishin edhe persona me njohuri të mira mbi sistemin dhe me eksperiencë në 
fushën e studiuar (key informants). 
 
Qëllimi i këtij raporti (dokumenti) është të ofrojë një analizë të të dhënave bazë rreth 
tipit, shpërndarjes, cilësisë dhe kostos së shërbimeve të trajtimit, si dhe të japë 
informacion mbi karakteristikat e përdoruesve të shërbimeve, çka do të ndihmonte në 
punën e tij çdo ofrues shërbimesh në Shqipëri.  
 
Ky raport gjithashtu mund të përdoret nga politikë-bërësit dhe administratorët e sistemit 
shëndetësor, të cilët do të informoheshin me të dhëna të nevojshme gjatë procesit të 
reformës dhe planifikimit të shërbimeve, çka do të mundësonte shpërndarjen e duhur dhe 
kosto-efektive të burimeve njerëzore, materiale dhe financiare. Kjo është sidomos e 
vlefshme për vendin tonë, ku sistemi i shërbimeve në këtë fushë është ende në nivele 
fillestare, çka dikton nevojën për rritje kapacitetesh dhe reformë strukturore. 
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FUSHA 1  
 
Korniza ligjore dhe politikat 
 
Në Republikën e Shqipërisë, proçesi i ndërtimit të kuadrit ligjor dhe strategjik lidhur me 
kontrollin e drogave të paligjshme dhe alkoolin ka ndjekur rrugë të veçanta për secilin 
syresh. Ky proces ka filluar pas transformimeve politike dhe ekonomike në fillim të 
viteve 1990. Problemet lidhur me drogën në Shqipëri kanë qenë të papërfillshme para 
1990 për arsye të izolimit të vendit dhe veçorive të organizimit politiko-shoqëror; ato 
shfaqen si një dukuri shqetësuese kryesisht lidhur me trafikimin dhe më pas me 
përdorimin/abuzimin, me një prirje rritjeje të shpejtë nga gjysma e dytë e viteve 1990. Në 
përgjigje të situatës, edhe legjislacioni në këtë drejtim u orientua fillimisht kah kontrollit 
të trafikimit, kultivimit dhe përdorimit të drogave të ashtuquajtura të paligjshme. Ky 
legjislacion është përditësuar në vijimësi. 
 
Ndërkaq, alkooli në Shqipëri është konsideruar tradicionalisht një drogë e ligjshme, dhe 
pavarësisht përpjekjeve spontane për ta mbajtuar atë në kontroll, për të nuk ka pasur 
ndonjë kuadër ligjor dhe politika të koordinuara deri nga mesi i dekadës së parë të 
shekullit 21.  
 
Katalizatorët e ndërtimit të strategjive dhe ligjeve gjatë këtyre viteve kanë qenë: 
 (i) forcimi i shtetit dhe institucioneve;  
 (ii) proçesi i integrimit në organizmat ndërkombëtare dhe ai i asocijim-stabilizimit 
 me Bashkimin Europian; dhe  
 (iii) prirjet në rritje të problemeve lidhur me drogat dhe alkoolin. 
 
 
1.1.  Politikat dhe strategjitë lidhur me alkoolin dhe drogat 
 
Pavarësisht se në aspektet implementuese (zbatuese) në këto vite, planet për venien në 
kontroll e problemit të abuzimit me substancat (alkoolin, drogën, duhanin) kanë mbetur 
përgjithësisht në letër, Shqipëria ka ndjekur gjithsesi rrugën e ndarjes së politikave dhe 
planeve strategjike mbi alkoolin, drogën dhe duhanin. Edhe në strategjinë e drogës 2011-
2015 (vijuese e asaj 2004-2010), që është në proçes përpilimi, nuk është parashikuar një 
qasje e integruar me strategjinë e alkoolit, e cila mbetet më vete. Edhe pse asnjera nga 
këto strategji nuk është provuar në kuptimin praktik të fjalës në lidhje me efikasitetin dhe 
kosto-efektivitetin e vet në vend, ekzistojnë fakte të mjaftueshme në Europë dhe më gjerë 
për politika gjithëpërfshirëse, të cilat janë efektive dhe të provuara në studime të bazuara 
në evidencë (në fakte, në të dhëna). Në këte kontekst, gjithmonë e më tepër ekspertët në 
vend po bëhen të ndërgjegjshem për nevojën e një koordinimi dhe ndërveprimi më të 
madh lidhur me qasjet ndaj këtyre problemeve komplekse me peshë, domethënëse jo 
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vetëm mbi shëndetin publik, por edhe në një sfond më të gjerë social, ekonomik dhe 
politik.  
 
 
1.1.A.  Strategjia mbi alkoolin 
 
Vetëm në vitin 2011 Ministria e Shëndetësisë ka miratuar të parin dokument politik mbi 
alkoolin të titulluar “Strategjia Shqiptare për parandalimin dhe minimizimin e dëmeve të 
lidhura me alkoolin 2011-2015”. 
Komponentet e këtij dokumenti përfshijnë: 
- Principet mbi të cilat bazohet strategjia;  
- Nevoja e strategjisë mbi alkoolin;  
- Qëllimi i strategjisë;  
- Të dhëna mbi prodhimin dhe konsumin;  
- Politikat parandaluese dhe të reduktimit të dëmeve të lidhura me alkoolin;  
- Angazhimi politik dhe roli i qeverisë;  
- Impaktet shëndetësore të alkoolit;  
- Trajtimi shëndetësor i çrregullimeve që lidhen me abuzimin me alkoolin;  
- Mbështetja e grupeve të cënuara;  
- Korniza legjislative mbi alkoolin (taksat dhe çmimet, reklamat dhe promocioni, 
reduktimi i efekteve në shëndetin publik, liçencimi); 
- Minimizimi dhe parandalimi i krimeve dhe çrregullimeve shumëplanëshe të lidhura 
me konsumin e alkoolit;  
- Veprimet në nivel kombëtar dhe vendor;  
- Informimi dhe komunikimi.  
 
Lidhur me organizimin e shërbimeve shëndetësore për trajtimin e problemeve të alkolit, 
në dokument parashikohet se shërbimet ambulatore dhe mjekët e familjes duhet të jenë 
një hallkë e rëndësishme si për kapjen e hershme ashtu dhe për trajtimin në vazhdimësi. 
 
Gjithashtu i jepet një vend i veçantë edhe shërbimeve të tjera të kapjes së hershme, të 
organizuara pranë shkollave, qendrave të punës, shërbimeve sociale, dhe në të gjitha 
hallkat/stadet e sistemit juridik.  
 
Duke pasur parasysh faktin së në Shqipëri mungojnë shërbimet e specializuara të trajtimit 
spitalor, dokumenti e ve theksin në ndertimin e tyre dhe nuk përmend se cili do të quhet 
një sherbim i specializuar, cili do të jetë funksioni dhe struktura menaxheriale e tij. Nuk 
përshkruhen po ashtu sistemi i referimit, koordinimi, monitorimi, dhe për më tepër 
mënyrat e finacimeve dhe kostot përkatëse të këtyre sherbimeve.  
 
Në këte dokument po ashtu nuk bëhet një analizë e situatës konkrete në lidhje me 
sëmundshmërinë, si janë trajtuar deri më sot në Shqipëri, a ka patur ndonjë eksperiencë 
në vend dhe si do të përmiresohet kjo eksperiencë. 
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Edhe pse shumë institucione shëndetësore të shpërndara në të gjithë vendin kanë ofruar 
ndihmë për probleme të ndryshme të abuzimit akoolik, një eksperience më të konsoliduar 
në planin intervenues ka pasur Shërbimi i Toksikologjisë Klinike në Qendrën Spitalore 
Universitare “Nënë Tereza” të Tiranës (QSUT), ku vetëm për vitin 2010 janë pritur mbi 
2400 raste klinike me çrregullime të përdorimit të alkoolit. Po ashtu, qendra e vetme 
rezidenciale-rehabilituese në vend, Komuniteti “Emanuel”, ka një eksperiencë në këtë 
drejtim.  
 
Veçse, të tëra këto duhen evidentuar dhe mbështetur për zhvillim dhe përmirësime të 
mëtejshme, konkretisht:  
• Venia në jetë e programeve të trajtimit ambulator të varësise alkoolike, synimi i të 

cilave do të jetë ngritja e një rrjeti institucionesh trajtuese ambulatore pa shtretër, 
paraprirë nga përgatitja e operatorëve që do të shërbejnë në këto institucione;  

• Ndërtimi i programeve të mbështetjes për bashkëmoshatarët (peers), si ato të 
Alkoolikëve Anonimë (AA), etj, si dhe krijimi i grupeve mbështetëse vetë-ndihmëse.  

 
Strategjia përpiqet të nënvizojë edhe nevojën për të arritur me shërbime trajtimi për 
problemet e abuzimit me alkoolin në shtresat më në risk dhe më të pafavorizuara të 
popullatës, të tilla si pakicat raciale dhe etnike, të varfërit, njerëzit e skajëzuar 
(margjinalizuar) nga preferencat seksuale, emigrantët, përfshirë edhe nënat dhe fëmijët në 
nevojë, të varurit (adiktivët) nga substancat, pacientët me AIDS, të pastrehët, etj. 
Parashikohet gjithashtu mbështetje sociale për fëmijët dhe partnerët e abuzuesve me 
probleme.  
 
Në strategji parashikohen edhe elemente të ndërtimit të një sistemi monitorimi si dhe 
forcimi i kapaciteteve njerëzore në këtë fushë. Nuk bëhet një referencë e qartë lidhur me 
sistemin e përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së shërbimeve, as lidhur me mbrojtjen 
e të drejtave njerëzore të përdoruesve të shërbimeve. 
 
Vlen të përmendet se Fakulteti i Mjekësise së bashku me Shërbimin e Toksikologjisë 
Klinike (QSUT), të mbështetur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Kombëtare e 
Liçensimit dhe Edukimit të Vazhduar, si dhe Instituti i Sigurimeve të Kujdesit 
Shëndetësor (ISKSH), ka përpiluar gjatë vitit 2010 udhërrëfyesit dhe protokollet e 
trajtimit të çrregullimeve që lidhen me abuzimin me alkoolin, të mbështetura këto në 
parimin e “evidence based”. Dokumente të tilla janë në proçesin e botimit.  
 
 
1.1.B.  Strategjia mbi drogën 
 
Strategjia Kombëtare kundër Drogës 2004–2010 u miratua me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr 292 i datës 7 maj 2004. Strategjia është gjithëpërfshirëse dhe mbulon 
njëkohësisht reduktimin e kërkesës për drogë dhe reduktimin e furnizimit me drogë. Kjo 
strategji ishte produkt i pjesëmarrjes së të gjitha institucioneve qeveritare të përfshira në 
luftën kundër drogës, si dhe organizatave jo-qeveritare, dhe me një mbështetje të madhe 
nga ekspertët e organizatave ndërkombëtare që veprojnë në Shqipëri. 
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Strategjia njeh natyrën serioze të problemit të drogës në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar dhe pranon se suksesi mund të arrihet vetëm me bashkepunimin dhe 
bashkërendimin e përpjekjeve të të gjitha palëve vepruese, konkretisht të qeverisë, 
shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtarë. Për ta bërë të zbatueshme këtë strategji, 
Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, me Vendimin Nr 156, të datës 23 shtator 2004, 
miratoi një plan veprimi ndër-institucional, ku të gjitha institucionet/agjensitë/aktorët 
përkatës kanë marrë përgjegjësitë e tyre dhe detyra konkrete për periudhën 2004–2010. 
 
Komponenti i uljes së kërkesës në strategji bazohet në principet e mëposhtëme: 
o Qendrim racional, realist dhe pragamatik;  
o Iniciativa parandaluese të hershme;  
o Aktivitete komplekse dhe gjithëpërfshirëse;  
o Programe sistematike dhe afatgjata;  
o Reduktimim i dëmit tek të ekspozuarit;  
o Ndërhyrje specifike tek grupet me risk.  
 
Lidhur me parandalimin parësor parashikohen:  
o Fushata të masmedias;  
o Programe në shkolla;  
o Programe në komunitet.  
 
Parandalimi dytësor dhe tretësor do të duhej të mbështetej në:  
o Aktivitete për arritjen e popullatës së fshehtë;  
o Trajtim ambulator;  
o Detoksifikim dhe trajtim spitalor;  
o Trajtim afatgjatë në qendrat e rehabilitimit;  
o Mbështetje pas trajtimit.  
 
Strategjia gjithashtu nënvizon nevojën për infrastrukturën e përshtatshme organizative, e 
cila do të duhet të ndërtohet nëpërmjet përpilimit dhe miratimit të kurrikulave, 
standardeve, ofrimit të trajnimit sistematik, dhe koordinimit të të gjithë programit.  
 
Me qëllim ndërtimin e një sistemi shërbimesh të nivelit të parandalimit dytësor dhe 
tretësor nënvizohet:  
o Nevoja per ndërtimin e një infrastruktura trajnuese; 
o Analizë e kurrikulave, kapaciteteve trajnuese;  
o Formimi i një grupi profesionistësh udhëheqës (trajnim trajnuesish, dhe supervizim);  
o Forcim i kapaciteteve në metodat psikosociale të trajtimit;  
o Trajnim i mjekut të familjes dhe punonjësve socialë;  
o Forcimi i strukturave trajnuese të adiktologjisë pranë mjekut të familjes.  
 
Lidhur me reduktimin e dëmit parashikohen:  
o Shërbime të shkëmbimit të shiringave, informim, teste diagnostikuese;  
o Terapia e mbajtjes (terapia zëvendësuese) me metadon;  
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o Mbështetja e grupeve vetë-ndihmëse.  
 
Për sa i përket terapisë zëvendësuese me metadon, ajo do të mbështetej në dy principet: 
(i) koordinim/supervizim dhe (ii) nivel i ulët pragu.  
 
Ndërkaq, realizimi i saj në praktikë kërkon komponentët e domosdoshëm, konkretisht:  
o Ndërtimi i infrastrukturës përkatëse;  
o Blerja e metadonit nga shteti;  
o Ndërtimi i klinikes Multidisiplinare të Adiktologjisë mbi bazën e Shërbimit aktual të 

Toksikologjisë Klinike (pranë QSUT) dhe të burimeve të tjera ekzistuese;  
o Ndërtimi i qendrës të metadonit në kujdesin shëndetësor parësor në Tiranë;  
o Mbështetja e projekteve të shoqërisë civile;  
o Ngritja e një baze të dhënash (=database); 
o Ofrimi i testimit dhe vaksinimit kundër hepatitit B;  
o Krijimi i qendrave në qytete të tjera të vendit.  
 
Së fundi, në strategji parashikohen elementët e mëposhtëm, të cilët do të mundësonin 
monitorimin e situatës dhe të shërbimeve:  
o Vlerësimi i situatës së drogës nëpërmjet kombinimit të teknikave sasiore dhe cilësore;  
o Ndërtimi i rrjetit të survejancës epidemiologjike;  
o Krijimi i database dhe qendrave burimore.  
 
Gjithsesi, ashtu si edhe në strategjinë e alkoolit, mungojnë detajet lidhur me mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut tek përdoruesit e shërbimeve dhe përmirësimi i vazhdueshëm i 
cilësisë. 
 
Megjithatë, komponenti i reduktimit të kërkesës për drogë ka mbetur i fragmentuar dhe 
me financim të pamjaftueshëm, ndërsa reduktimi i furnizimit me drogë dhe çështjet e 
zbatimit të ligjit përbëjnë një pjesë integrale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar dhe janë pjesë e përparësive të Qeverisë Shqiptare. Për këtë arsye, është e 
domosdoshme të sigurohet që edhe reduktimi i kërkesës për drogë të fitojë të njejtën 
rëndësi si një politikë prioritare po aq sa reduktimi i furnizimit me drogë. 
 
Megjithatë, 2010 është viti i fundit i mbuluar nga kjo strategji, dhe është krijuar një grup 
pune ndër-institucional me Urdhërin e Kryeministrit Nr 125 prej 9 qershorit 2010 për të 
përgatitur një strategji të re nga 2011 e në vazhdim. Kjo strategji duhet të jetë në një linjë 
me kërkesat e Bashkimit Europian (BE) në fushën e drogave: (i) Strategjia e BE për 
drogat, 2005–2012; (ii) Plani i veprimit të BE mbi drogat, 2009–2012; (iii) Plani i 
veprimit mbi drogat ndërmjet BE dhe vendeve të Ballkanit perëndimor, 2009–2012.  
 
 
1.1.2 A+B  Aksesi tek barnat që përdoren për vartësine nga alkooli dhe droga 
 
Me përjashtim të disa barnave anksiolitikë dhe antidepresivë, në listën e barnave të 
rimbursueshëm mungojnë preparatet e tjera të tilla si disulfirami, naltreksoni, 
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akamprozati, si edhe preparatet zëvendësuese të opioideve, konkretisht metadoni, 
buprenorfina, morfina me çlirim të ngadaltë, subsoksoni, dhe madje naloksoni (një 
medikament thelbësor për trajtimin e mbidozës me opiatet).  
 
Edhe në rastin e barnave të rimbursueshëm, ata mund të përdoren vetëm nga të siguruarit, 
të cilët përbëjnë vetëm rreth 60% të popullatës së vendit, ndërkohë që kontingjenti i 
personave me çrregullime që lidhen me abuzimin me drogat, nga të dhënat e Shërbimit të 
Toksikologjisë Klinike, rezulton të jetë në mbi 90% i përbërë nga personat e papunë, e 
pasiguruar dhe pa asnjë mbështetje tjetër përveç familjes, të afermve apo ndonjë 
organizate humanitare.  
 
Paga minimale në Shqipëri është rreth 19 000 lekë, ndërkohë që kosto e trajtimit ditor me 
barna për probleme të lidhura me abuzimin e alkoolit dhe drogës luhatet nga rreth 8 lekë 
për klorpromazinën apo 40 lekë për disulfiramin, deri në rreth 400 lekë për naltreksonin 
apo 400 lekë për metadonin, çmime këto të tregut privat farmaceutik, ndërkohë që nuk 
bëhet asnjë subvencion nga institucionet e sigurimeve.  
 
 
1.2. Plani i veprimit lidhur me alkoolin dhe drogat 
 
 
1.2.A.  Plani i veprimit për alkoolin 
 
Së bashku me dokumetin strategjik lidhur me kontrollin e dëmeve të alkoolit, është 
miratuar nga Ministria e Shëndetësisë edhe plani përkatës i veprimit. Ky plan veprimi 
ndjek linjat strategjike të parashikuara në dokumentin strategjik, të përshkruara më sipër, 
dhe propozon aktivitetet përkatëse për venien e tyre në jetë, së bashku me 
kohëduhurshmërinë, ndarjen e përgjegjësive institucionale dhe burimet financiare të 
nevojshme. 
 
 
1.2.B.  Plani i veprimit për drogat 
 
Pjesë e strategjisë së re është edhe plani i ri i veprimit mbi shërbimet e trajtimit për 
problemet e abuzimit me substancat. Proçesi është në përfundim e sipër. Janë përcaktuar 
objektivat, aktivitetet, korniza kohore dhe strukturat organizative të nevojshme dhe pritet 
finalizimi i buxhetit.  
 
Në bazë të këtij plani parashikohet të ndërtohet një sistem i plotë shërbimesh në 
përshtatje me kushtet e vendit.  
 
Në këtë sistem do të bënin pjesë elementët e mëposhtëm:  
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1) Ngritja e një Qendre Kombëtare Polivalente të Trajtimit dhe Kujdesit nga 
Substancat, bazuar mbi strukturën ekzistuese të Shërbimit të Toksikologjisë Klinike 
pranë QSUT. 
 
Qendra do të ofrojë 20-25 shtretër dhe të paktën 2 000 raste ambulatore dhe rezidenciale 
do të trajtohen gjatë një viti.  
 
Të paktën 1 psikolog dhe 1 punonjës social do të jenë pjesë e stafit të kësaj Qendre 
Polivalente, të cilët do të ofrojnë edhe trajtim sjellor por edhe terapi zëvendësuese. Me 
vendosjen e Shërbimit Universitar të Toksikologjisë Klinike në mjediset e QSUT 
krijohen mundësi bashkëpunimi të saj me Shërbimin Universitar të Psikiatrisë.  
 
Pranë kësaj qendre do të ngrihet edhe nje sistem kombëtar të dhënash, ku do të mblidhen 
të dhënat mjekësore dhe psikosociale nga shërbimet parësore, dytësore dhe tretësore në 
vend për të gjithë klientët me probleme të drogës. Gjithashtu kjo qendër do të shërbejë 
edhe për kryerjen e studimeve shkencore në fushën e substancave psikoaktive. Pranë 
Shërbimit të Toksikologjise Klinike nga viti 2005 e në vazhdim janë trajnuar me kurse 2-
vjeçare pasuniversitare 15 mjekë toksikologë, të cilët në kurrikulën bazë kanë një pjesë 
thelbësore edhe për adiksionin dhe trajtimin e tij. Ndërsa rritja e kapaciteve humane do të 
vazhdojë në nivelin pasuniversitar, është menduar që kjo qendër të kryejë edhe trajnimin 
e stafeve, si dhe të ndihmojë në ngritjen në të ardhmen të një seksioni të mjekësisë 
adiktive pranë Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës.  
 
2) Strukturat e shërbimit të kujdesit parësor në Shqipëri do të kenë kapacitet e 
duhura në identifikim, parandalim, trajtim të hershëm dhe referim.  
 
Mbi 300 vetë nga personeli mjekësor dhe psikosocial në të gjithë vendin do të trajnohen 
brenda vitit 2011.  
 
Psikologë dhe punonjës socialë të specializuar në trajtimin e varësisë dhe abuzimit me 
substanca duhet të punësohen edhe pranë qendrave të kujdesit shëndetësor parësor.  
Do të trajnohen të pakten 30% e stafit të shërbimeve parësore në të gjithë vendin për vitin 
2012. Si dhe trajnimi i 70% të stafit të shërbimeve parësore në shkallë vendi për vitin 
2013.  
 
3) Pajisja e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor me testet per identifikimin e 
hepatiteve virale B dhe C si dhe testet e shpejta (rapid tests) për identifikimin e opioideve 
dhe substancave të tjera.  
 
4) Implementimi i këtyre shërbimeve në paketën bazë të shërbimeve të mjekut të 
familjes. 
 
5) Pajisja me një checklist të medikamenteve të rekomandueshme dhe atyre të 
kundërindikuara.  
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6) Një komision ekspertësh do të hartojë një model standard të testimit dhe 
planifikimit të trajtimit. 
 
7) Ngritja e strukturave shëndetësore specifike lokale në fushën e abuzimit të 
substancave.  
 
Mbulimi me njësitë adiktive pranë spitaleve rajonale të Elbasanit, Shkodrës, Vlorës, 
Durrësit, dhe Fierit, shërbime këto me kapacitet prej 4-5 shtretër, dhe me modalitete të 
përgjithshme trajtuese si dominimi i mbidozës, i sindromit të tërheheqjes, detoksifikim 
dhe këshillim, në kuadrin e plotësimit të nevojave rajonale për trajtimet adiktivë bazalë. 
 
8) Ngritja dhe fuqizimi i shërbimeve komunitare për përdoruesit e substancave.  
 
Komplementimi në përgjithësi i nevojave për trajtim rehabilitues nga dy qendrat 
rezidenciale komunitare me 20 shtretër secila, që do të ofrojnë shërbim rehabilitues afat-
gjatë të personave me varësi nga substancat, me një diversitet ndërhyrjesh, si programe 
sjellore, metoda vokacionale, programe 12-hapësh, programe të terapive mbajtëse, etj. 
 
9) Ngritja e shërbimeve të përshtatshme për grupet vulnerabël.  
 
10) Ngritja e shërbimeve adiktive në sistemin e ndëshkimit.  
 
 
1.3.  Ligjet lidhur me alkolin dhe drogat 
 
Në Shqipëri mungon kuadër ligjor specifik që të rregullojë çështjet e lidhura me abuzimin 
me substancat, i tillë që të garantojë mbrojtjen e të drejtave njerëzore, organizimin e 
sistemit të trajtimit, personelin dhe trajnimin e tij, si dhe strukturën dhe standardet e 
shërbimeve. Gjithsesi, ekzistojnë ligje, të cilat rregullojnë aspekte të lidhura me 
prodhimin, trafikimin dhe aksesin në alkoolin dhe drogat. Më poshtë jepen detaje mbi 
këtë kuader ligjor, përkatësisht për alkoolin dhe drogat. 
 
 
1.3.A.  Legjislacioni mbi alkoolin 
 
Prej vitit 2006 në Shqipëri ekziston ligji që synon të mbrojë të miturit nga alkooli. 
Elementët bazë të ligjit janë ndalimi i shitjes së pijeve alkoolike për personat nën 18 vjeç, 
ndalimi i frekuentimit të lokaleve të natës ku tregtohen pije alkoolike nga të mitur të 
pashoqëruar, ndalimi i përdorimit të alkoolit në mjediset shkollore, si dhe ndalimi i 
reklamave për pije alkoolike drejtuar të miturve. Zbatimi i ligjit lidhur me kufijtë 
moshorë të lejueshëm për përdorim alkooli duket të mos jetë efektiv si duhet. 
 
Shqipëria, me vendime qeverie, aplikon politika të taksave të rritura (aksiza) për pijet 
alkoolike, të cilat synojnë uljen e aksesit të popullatës, sidomos të të rinjve, ndaj 
produkteve alkoolike. 
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1.3.B.  Legjislacioni mbi drogat 
 
Paketa ligjore specifike në këtë fushë mbulon vetëm çështje të reduktimit të ofertës 
(masat ndëshkimore lidhur me trafikimin dhe kultivimin).  
 
Përsa i përket legjislacionit ndërkombëtar, Shqipëria aderon në të tri Konventat e 
Kombeve të Bashkuara në lidhje me drogat.  
 
Ligji nr. 7975, dt. 26.07.1995, “Për substancat narkotike dhe psikotrope”, i ndryshuar 
(amenduar) me Ligjin nr. 9271, dt. 09.09.2004 dhe Ligjin nr. 9559, dt. 08.07.2006, 
përcakton dënimet për prodhimin, paketimin, importin, eksportin, ndërmjetësimin, 
kontrollin dhe ruajtjen e drogave narkotike dhe substancave psikotrope. 
 
Ligji nr. 8750, dt. 26.04.2001 “Për parandalimin dhe luftimin e trafikut të paligjshëm të 
drogave narkotike dhe substancave psikotrope”, përcakton standardet për parandalimin 
dhe luftimin e trafikut të paligjshëm të drogave dhe lëndëve për prodhimin e tyre.  
 
Ligji nr. 8874, dt. 29.03.2002, “Për kontrollin e lëndëve që mund të përdoren për 
prodhimin e paligjshëm të substancave narkotike dhe psikotrope”, përcakton masat për 
kontrollin e lëndeve që shpesh përdoren për prodhimin e paligjshëm të substancave 
narkotike dhe psikotrope, me qëllim goditjen e furnizimit të tyre.  
 
Në legjislacionin shqiptar, çështjet lidhur me trajtimin dhe parandalimin e çrregullimeve 
shëndetësore të shkaktuara nga drogat nuk mbulohen me ndonjë ligj të veçantë. I vetmi 
referim mbi këtë problem gjendet në Ligjin nr. 10138, dt. 11.05.2009 “Për shëndetin 
publik”. Në këtë ligj, në ‘nenin 7’ ku renditen shërbimet bazë të shëndetit publik, në 
piken ‘e’, përshkruhen shërbimet e parandalimit dhe kontrollit të përdorimit abuziv të 
substancave (produktet e duhanit, alkooli, lëndët narkotike dhe psikotrope, etj). 
Gjithashtu në ‘nenin 53’ mbi mbrojtjen e shëndetit nga përdorimi abuziv i substancave 
narkotike dhe psikotrope, theksohet edhe “mjekimi, rehabilitimi dhe riintegrimi në 
shoqëri i përdoruesve abuzivë të substancave narkotike dhe psikotrope” si pjesë e tërësisë 
së masave që duhen ndërmarrë.  
 
 
1.4.  Monitorimi dhe trajnimi mbi të drejtat e njeriut 
 
Në Shqipëri mungojnë si strukturat ashtu edhe aktivitetet e lidhura me një monitorim 
specifik mbi çështjen e të drejtave të njeriut tek përdoruesit e shërbimeve për abuzimin 
me substancat. 
 
 
1.5  Financimi i shërbimeve të trajtimit mbi alkoolin dhe drogën dhe mbulimi me 
sigurime shoqërore 
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1.5.1  Financimi i shërbimeve të trajtimit mbi alkoolin dhe drogën 
 
Në Shqipëri nuk ka një buxhet të dedikuar për shërbimet e trajtimit mbi alkoolin dhe 
drogat. Për më tepër, edhe ato pak shërbime që ekzistojnë, nuk janë specifike për 
abuzimin me substancat. Konkretisht, Shërbimi i Toksikologjisë Klinike nuk ofron 
trajtim vetëm per alkoolin dhe drogën por edhe për shumë probleme të tjera të 
toksikologjisë klinike. Aktivitete në ndihmë të abuzuesve të drogave ilegale në këtë 
shërbim kanë filluar në vitin 1995, ndërkohë që me problemet e alkoolit puna ka nisur 
edhe më heret, qysh në fillimin e viteve 1980-të. Gjithashtu, edhe në rast të shërbimeve të 
tjera ekzistuese, si për shembull terapia zëvendësuese me metadon, mungon financimi 
nga Ministria e Shëndetësisë apo nga sistemi i sigurimeve shëndetësore.  
 
Nje ide e përafërt mbi financimin mund të merret nga analiza e burimeve njerëzore që 
operojnë në këtë fushë, paraqitur kjo në seksionin përkatës të këtij dokumenti (shih 
Fushën 4, Burimet Njerëzore).  
 
 
1.5.2  Mbulimi me sigurime shoqërore për problemet e lidhura me alkoolin dhe 
drogën 
 
Në Shqipëri mungon një skemë specifike që të mbulojë me asistence sociale problemet 
shëndetësore kronike, përfshirë invaliditetin e shkaktuar nga abuzimi me substancat. 
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FUSHA 2  
 
Shërbimet e trajtimit për alkoolin dhe drogën 
 
 
2.1.  Integrimi/organizimi i shërbimeve të trajtimit të alkoolit dhe drogës 
 
Në Shqipëri, shërbimet e kujdesit shëndetësor për problemet e lidhura me alkoolin dhe 
ato të lidhura me drogën nuk janë të integruara mes tyre. Nga ana tjetër, si për drogën 
ashtu edhe për alkoolin shërbimet janë ende në fazën fillestare të ngritjes dhe 
konsolidimit të tyre.  
 
 
2.1.A.  Organizimi i shërbimeve të specializuara lidhur me alkoolin  
 
Në vitin 2010 u përfshi në strukturën organizative të Ministrisë së Shëndetësisë një sektor 
që mbulon çështjet e shëndetit mendor dhe të abuzimit me substancat. Ky sektor 
funksionon nën Drejtorinë e Shëndetit Publik të asaj Ministrie dhe është ngritur duke 
integruar njësinë e shëndetit mendor (1 specialist) dhe njësinë e abuzimit me substancat 
(1 specialist), të cilat funksiononin më parë nën Drejtorinë e Shërbimeve Spitalore.  
 
Për alkoolin nuk ka organ apo autoritet tjetër brenda sistemit shëndetësor apo 
ndërministerial. 
 
Sektori i mësipërm ka për detyrë të mbështesë proçesin e planifikimit të shërbimeve dhe 
politikë-bërjen në fushën e shëndetit mendor dhe atë të abuzimit me substancat. Ende 
mbeten për t’u qartësuar funksionet e tij praktike lidhur me monitorimin e shërbimeve 
dhe vlerësimin e cilësisë së tyre. Në linjë me funksionet e Ministrisë së Shëndetësisë në 
sistemin shëndetësor, ky sektor nuk ka për detyrë të mbulojë aspekte të menaxhimit të 
shërbimeve përkatëse. 
 
Në Shqipëri nuk ka struktura organizative të dedikuara për shërbime të trajtimit të 
specializuar të problemeve të alkoolit. Elemente të këtyre shërbimeve mbulohen nga 
Shërbimi i Toksikologjise Klinike (QSUT). Ndërkaq, Shërbimi i Psikiatrisë (QSUT) ka 
qenë dhe vijon të mbetet më i angazhuar në problemet e trajtimit të çrregullimeve që 
lidhen me abuzimin me alkoolin, sikurse është aktualisht Qendra e Trajtimit të Varësisë 
Alkoolike (e formuar në nëntor 2009) pranë këtij Shërbimi. Ende nuk ka një ndarje 
gjeografike të ofrimit të shërbimeve si dhe një sistem të dedikuar referimi në këtë fushë.  
 
Në paketën e re të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor (mjeku i familjes) janë 
parashikuar edhe disa shërbime bazë për kapje të hershme dhe këshillim për probleme të 
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lidhura me alkoolin. Megjithatë, këto shërbime mbeten teorike për sa kohë që mjekët e 
familjes dhe personeli tjetër shëndetësor i kujdesit parësor nuk kanë kualifikimin e 
nevojshëm. Sapo ka filluar puna për ofrimin e trajnimeve në këtë drejtim. Konkretisht, 
një paketë trajnimi është e fokusuar mbi depistimin dhe trajtimin fillestar të problemeve 
të shendetit mendor dhe varësisë nga alkooli.  
 
 
2.1.B.  Organizimi i shërbimeve të specializuara lidhur me drogën  
 
Sektori në Ministrinë e Shëndetësisë që mbulon çështjet e shëndetit mendor dhe të 
abuzimit me substancat, i përmendur në 2.1.A, mund të konsiderohet si një autoritet 
funksional i drogave me detyra të njejta. Megjithatë, ligjërisht në Shqipëri ekzison edhe 
një komitet ndër-ministerial mbi drogat i drejtuar nga Zv/Kryeministri, me detyrë 
orientimin dhe koordinimin e politikave/aksioneve qeveritare në fushën e luftës kundër 
drogave. Gjithsesi, ky autoritet mbetet teorik sepse nuk ka funksionuar kurrë praktikisht.  
 
Ashtu si për alkoolin, në Shqipëri nuk ka struktura organizative të dedikuara për shërbime 
të trajtimit të specializuar të problemeve të varësisë nga droga.  
 
Ekziston vetëm një qendër e specializuar droge në Shqipëri, Shërbimi i herë-pas-herë 
lartpërmendur i Toksikologjisë Klinike (QSUT). Kjo është një qendër publike, 
përgjegjëse për të gjithë vendin, dhe që ofron kryesisht detoksifikimin, trajtimin e 
mbidozës, trajtimin e çrregullimeve dyfishe, trajtim me metadon në bashkëpunim me 
farmacitë private (e tipit të trajtimit në zyrë), parandalim i relapsit me naltrekson, 
disulfiram, etj. Ajo shërben njëkohësisht si njësi spitalore me shtretër edhe për trajtimin e 
pacientëve të jashtëm dhe është burimi kryesor i të dhënave për kërkesën për trajtim.  
 
Ekzistojnë edhe dy qendra të tjera trajtimi, të cilat janë private, Qendra Emanuel, një 
qender trajtimi terapeutik e ngritur nga një OJF, që ofron trajtim rezidencial, dhe Aksion 
Plus, një OJF tjetër, e cila ofron trajtim zëvendësues me metadon. Klientët vijnë kryesisht 
të referuar nga Shërbimi i Toksikologjisë Klinike. Por mungon shkëmbimi i duhur i të 
dhënave ndërmjet atij Shërbimi dhe OJF-ve Aksion Plus dhe Emanuel, sepse Qendra 
Kombëtare për Sistemin e Informacionit mbi Drogën në Institutin e Shëndetit Publik, e 
cila duhet të ofrojë sistemet e nevojshme për të hyrë në bazën e të dhënave, nuk e ka 
realizuar ende plotësisht këtë funksion, dhe Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndërtuar një 
mekanizëm koordinimi ndërmjet këtyre tri organizmave. 
 
Ende nuk ka nje ndarje gjeografike të ofrimit të shërbimeve si dhe një sistem të dedikuar 
referimi në këtë fushë.  
 
Shërbimi i Toksikologjisë Klinike në QSUT ofron edhe shërbime ambulatore 
(outpatient), të tilla si terapia mbajtëse me metadon, një eksperience kjo, ku përfshihet 
familja e toksikodipendentit dhe ku vetëm familjarëve mund t’u përshkruhet periodikisht 
receta; pacientët e frekuetojnë klinikën sipas një programi për një interval nga 6 muaj në 
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mbi 2 vjet duke mundur të vijojnë trajtimin me metadon të blerë në farmacinë private të 
liçensuar për këtë qëllim.  
 
Instituti i Shëndetit Publik bën përpjekje për ngritjen dhe funksionimin e sistemeve të 
referimit ad hoc midis këtij Shërbimi të Toksikologjisë Klinike dhe qendrave ambulatore 
të shërbimeve të ofruara nga Aksion Plus. Ende nuk ka një sistem të miratuar të referimit 
dhe mungon një vlerësim i funksionimit të këtij mekanizmi, ndërkohë që bazuar në 
opinionin e ekspertëve mund të thuhet se mungon koordinimi midis shërbimeve të 
specializuara dhe atyre ambulatore. 
 
Nuk ekziston ndonjë lidhje as organizative dhe as lidhur me sistemin e referimit ndërmjet 
Shërbimit të Toksikologjisë Klinike dhe Qendrës së Trajtimit të Varësise Alkoolike, 
megjithëse të dyja janë brenda QSUT-së.  
 
 
2.2-4.A+B.   Shërbimet ambulatore, shërbimet ditore dhe shërbimet komunitare me 
shtretër vetëm për alkoolin ose vetëm për drogën 
 
Në Shqipëri nuk ka struktura ambulatore, shërbime ditore dhe shërbime komunitare me 
shtretër vetëm për alkoolin ose vetëm për drogën.  
 
 
2.5.2-8.C.  Shërbime të integruara të droges dhe alkoolit në qendra rezidenciale 
komunitare 
 
Komuniteti Emanuel përfaqësohet në Tiranë nga një “qendër me prag të ulët” dhe nga një 
“qendër rezidenciale polivalente” ku priten e trajtohen subjekte me varësi nga drogat dhe 
alkooli. Qendra rezidenciale e rehabilitimit “Emanuel” (e vendosur në Vaqarr të Tiranës) 
u krijua në vitin 2000. Në qendrën rezidenciale polivalente përdoren teknika trajtuese të 
tipit psiko-pedagogjik, vokacional dhe spiritual. Aktualisht ka një kapacitet prej 20 
shtretër për trajtimin rezidencial afat-gjatë. Trajtimi zgjat nga 3 deri në 6 muaj. Numri 
total kumulativ (periudha 2000-2010) i përdoruesve të qendrës është rreth 500; për vitin 
2010 ishte 77. Shumicën dërmuese të përdoruesve të qendrës e përbëjnë ata me varësi 
nga drogat. Ndërkaq, gjatë periudhës 2003-2008 janë regjistruar dhe trajtuar 33 persona, 
të cilët kanë pasur alkoolin si substancë primare abuzuese. Kohëzgjatja mesatare e 
trajtimit për alkoolin është rreth 1 muaj. 
 
 
2.5.9.  Shërbime ambulatore komunitare për problemet e drogës 
 
OJF “Aksion Plus” qysh prej vitit 2005, e mbështetur plotësisht nga donatorë të huaj, po 
implementon Terapinë Mbajtëse me Metadon (TMM) për përdoruesit e drogave me 
injektim (IDUs – Injecting Drug Users) por edhe atyre që e konsumojnë drogën me rruge 
inhalatore. Mbështetja financiare ka filluar nga fondacioni Soros si një projekt pilot 
vetëm për një qendër në Tiranë, ndërkohë që aktualisht ajo sigurohet nga Fondi Global 
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për Luftën kundër Tuberkulozit, AIDS dhe Malaries (GFATM), nëpërmjet Institutit të 
Shëndetit Publik. Ky shërbim ofrohet nëpërmjet qendrave ditore në rrethet Tiranë, 
Durrës, Elbasan, Vlorë, Korçë dhe Shkodër. Numri kumulativ (periudha 2005-2010) i 
IDUs të përfshirë në TMM është 640. Kohëzgjatja e mbajtjes nën terapi luhatet midis 2 
muaj dhe 1 vit. Shumica dërrmuese e përdoruesve të shërbimit është në Tiranë me 456 
klientë në TMM. 
 
 
2.6.2 - 13.A.  Shërbimet e specializuara për trajtimin e problemeve të lidhura me 
alkoolin  
 
Në Shqipëri ekziston vetëm një qendër e specializuar per trajtimin ekskluziv të 
problemeve të lidhura me varësinë nga alkooli. Kjo është Qendra për Trajtimin e Varësisë 
Alkoolike pranë QSUT-së, që është frut i bashkëpunimit të Ministrisë së Shëndetësisë me 
Shkollën Europiane të Alkoologjisë dhe Psikiatrisë Alkoologjike të Udines (Itali).  
 
Kjo Qendër Terapeutike, e para e këtij lloji në Shqipëri, ka një kapacitet prej 10 shtretër 
dhe ka pak kohë që ka filluar aktivitetin e saj. Ky aktivitet konsiston në trajtimin e 
varësisë alkoolike përmes teknikes Hudolin (një kombinimi i terapisë sjellore në grup me 
farmakoterapinë me antidipsotropikun disulfiram).  
 
Në vitin 2009 kjo Qendër filloi trajtimin hospitalor 24 orë mbi 24 orë. Qysh prej krijimit 
të saj, në këtë Qendër janë trajtuar 214 persona, nga të cilët 15 janë femra, ndërkohë që 
nën moshën 18 vjeç janë vetëm 8 persona. Vetëm në vitin 2010 janë pranuar 140 pacientë 
(12 femra). Kohëqendrimi mesatar në këtë Qendër luhatet nga 3 deri në 4 javë me 
mesatare 26 ditë. Shfrytëzimi i shtratit bazuar në të dhënat e mësipërme rezulton në rreth 
100%. Pranimi i pacientëve përgjithësisht nuk bazohet në sistemin e referimit.  
 
Ndërsa kjo Qendër, edhe pse ka lidhje organizative dhe strukturore me Shërbimin e 
Toksikologjisë Klinike (jane të dyja në organigramën e QSUT), deri tani nuk ka 
koordinuar veprimet dhe nuk ofron bashkepunim me të, edhe pse Sherbimi i 
Toksikologjisë Klinike ka një eksperiencë të gjatë në detoksifikimin, trajtimin e komave 
alkooolike, Delirium Tremens, sindromit Wernicke-Korsakoff, terapinë parandaluese të 
relapsit duke përdorur naltrekson, acamprozat, dhe disulfiram. Kjo mund të thuhet edhe 
për Komunitetin Emanuel, i cili ka vite që trajton alkoolikët në qendrën Emanuel të 
rehabilitimit. Ndarja e detyrave midis dy shërbimeve do të rriste efikasitetin e 
intervenimeve në të gjitha qendrat ekzistuese dhe ato që priten të ngrihen në të ardhmen. 
Sigurisht që kjo pengesë e pavend duhet të kapërcehet. 
 
Diagnoza kryesore e pranimit të pacientëve është ‘vartësi e rëndë alkoolike’, dhe 
diagnoza e trajtimit ‘abstinencë alkoolike’. Rreth 90% e pacientëve të shtruar janë 
diagnostikuar gjithashtu edhe për çrregullime mendore dhe të sjelljes lidhur me 
përdorimin e alkoolit (indikatori F10 sipas SAIMS). Gjithsesi, kjo shifër duket mjaft e 
lartë, prandaj duhet bërë kujdes për dallimin midis çrregullimeve psikopatologjike të 
nxitura nga abuzimi me alkoolin, që janë mjaft të shpeshta, dhe çrregullimeve para-
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ekzistuese psikopatologjike. Për këtë kërkohet një bashkëpunim më i drejtpërdrejtë me 
Shërbimin e Psikiatrisë (QSUT), sepse problemi i diagnozave dyfishe është një problem 
kompleks, që nuk mund të zgjidhet vetëm brenda një klubi te alkoolikëve në shërim, i cili 
nuk ka ekspertizën dhe eksperiencën e mjaftueshme në këto aspekte.  
 
Të tjera praktika trajtuese alkoolike që janë nxitur nga kjo qendër janë edhe Klubet e 
Abstinentëve Alkoolikë (KAA), të cilët përbëjnë një hallkë të rëndësishme në zinxhirin e 
trajtimit, me qëllim ruajtjen e vazhdimësisë së abstinencës. Konkretisht në Tiranë janë 
duke funksionuar dy grupe të tilla KAA.  
 
Në Shqipëri nuk ka ndonjë strukturë që të ofrojë shërbime të specializuara për fëmijë apo 
adoloshentë lidhur me problemet e alkoolit. Mungojnë gjithashtu struktura që ofrojnë 
ndjekje të vazhdueshme në komunitet si dhe ekipe klinike të levizshme lidhur me 
mbështetjen e personave që kanë probleme me alkoolin.  
 
Në Qendrën e Trajtimit të Vartësise Alkoolike (QSUT) nuk praktikohen teknika të 
kufizimit të lirive të pacientëve si dhe nuk ka asnjë rast të detyruar për t’u shtruar kundër 
vullnetit të tij. Në asnjë rast nuk ka pasur pacientë që të qëndrojnë të shtruar më tepër se 
një vit. 
 
Disulfirami si mjekim antidipsotropik mungon në të dyja qendrat e trajtimit mjekësor të 
përmendura më sipër, por mund të gjendet lehtësisht në farmacitë private. Për kostot shih 
1.1.2. 
 
Vetëm rreth 25% e pacientëve me probleme të lidhura me alkoolin janë banorë të zonave 
rurale. Shumica e tyre vijnë nga qytetet.  
 
 
2.6.2-13.C. Shërbimet e specializuara për problemet e lidhura me alkoolin dhe 
drogën 
 
Shërbimi i Toksikologjisë Klinike (QSUT) është një qendër e specializuar trajtimi në 
fushën e toksikologjisë klinike dhe abuzimit me substancat. Kjo qendër, prej vitit 1993 
ofron shërbime, veç të tjerash, si për drogën ashtu edhe alkoolin. Gjithashtu ajo 
funksionon si ambulatorisht ashtu edhe si spital me shtretër. Ka qenë dhe mbetet i vetmi 
shërbim shtetëror i specializuar në Shqipëri në kryerjen e një funksioni të tillë.  
 
 
Alkooli 
 
Në Shërbimin e Toksikologjisë Klinike (QSUT) nga viti 1993 deri më 2009 janë 
paraqitur për ndihmë në urgjencen toksikologjike mbi 8 326 pacientë me probleme 
alkoolike, nga të cilët 967 pacientë janë hospitalizuar. Është konstatuar një rritje 
konstante e kërkesës për trajtime për çrregullimet e lidhura me abuzimin alkoolik. 
Kështu, nëse në vitin 2000 ishin shtruar vetëm 24 paciente, në vitin 2010 numri i tyre 
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ishte 153. Nëse para viteve 2000 pacientët merrnin ndihmë kryesisht për problemet e 
intoksikacioneve akute, përfshirë komat alkoolike, mbas kësaj periudhe vërehet një rritje 
e kërkesave për trajtim për krizën e zvjerdhjes dhe detoksifikimin, krahas problemeve të 
parandalimit të relapsit dhe intervenimeve farmakologjike e psikofizike. Edhe pse nuk ka 
studime kombëtare ndër-seksionale mbi prevalencën e çrregullimeve të lidhura me 
alkoolin, mendimi i ekspertëve është se pesha specifike e këtij fenomeni është mjaft 
domethënëse. Në Shqipëri mbizotëron ende një kulturë e përgjithshme pro-alkoolpirjes, 
ndërkohë që ndërgjegjësimi dhe vigjilenca e publikut mbi këto çregullime është 
minimale. Për fat të keq, duhet pranuar se një kulturë e tillë ndikon ende dukshëm edhe 
mbi një pjesë jo të mirë-informuar të komunitetit shëndetësor dhe social, sidomos mjekët 
e përgjithshëm, mjekët e familjes, por edhe në disa shërbime gjenerike. Kjo situatë 
kërkon domosdoshmërisht një impenjim serioz, çka jo sa duhet ka zenë vend edhe në 
strategjinë kombëtare, duke shtruar nevojën për ndërhyrje për të venë në kontroll 
çrrëgullimet e vartësise nga alkooli.  
 
Nga të dhënat e Shërbimit të Toksikologjisë Klinike (QSUT) është evidentuar një 
mortalitet në nivelet 3,0 - 3,2 %. Në kontingjentin e hospitalizuar, 45 % i përkasin rasteve 
me intoksikacion alkoolik, kryesisht komat alkoolike, 38 % rasteve me kriza të 
abstinencës, dhe pjesa tjetër e pacientëve janë hospitalizuar dhe trajtuar për probleme të 
mprehta të abuzimit dhe varësisë alkoolike, si encefalopatitë Wernicke, neuropatitë, 
dëmtime hepatike të avancuara (insufiçienca hepatike dhe cirroza), aksonopatitë 
alkoolike, si dhe paaftësi të tjera psiko-fizike.  
 
Në vitin 2010, pranë këtij Shërbimi janë trajtuar ambulatorisht 1 798 meshkuj dhe 485 
femra. Nga këta, 148 janë hospitalizuar në këtë Shërbim me pesë shtretër të dedikuar 
alkoolit, (siç është theksuar disa herë më lart, kjo qendër ofron në të njejtën kohë 
shërbime për drogën dhe probleme të tjera të toksikologjisë klinike). Kohëzgjatja 
mesatare e qëndrimit është 8,5 dite, me një shfrytëzim shtrati rreth 70 %. Nën moshen 18 
vjeç janë regjistruar 109 raste.  
 
 
Droga  
 
Edhe pse problemet e mirëfillta të lidhura me çrregullimet e lidhura me drogat ilegale 
filluan mbas vitit 1994-95, prej sistemit diktatorial u “trashëgua” një kontingjent 
klientësh i përqendruar kryesisht në Tiranë, që kishin krijuar varësi nga morfina dhe 
petidina, një pjesë për shkaqe jatrogenike, por shumica si abuzues pikërisht me këto 
opioide. Ky kontingjent vuri në provën e parë sistemin shëndetësor në Shqipëri. Si 
përgjigje e kësaj situate, me rekomandim të Ministrisë së Shëndetësisë filloi asokohe një 
bashkëpunim ndërmjet Shërbimit të Psikiatrisë të QSUT dhe Shërbimit të Toksikologjisë 
Klinike. Në këtë kontekst, në vitin 1994, për t’i shërbyer pikërisht këtij grupi pacientësh, 
u trajnuan me një kurs 5 mujor 5 infermjere pranë Shërbimit të Toksikologjisë Klinike. U 
realizua kështu eksperienca e parë e “terapisë zëvendësuese” me morfinë dhe petidinë të 
injektueshme për rreth 15-20 pacientë të tillë, të cilët ishin bërë problematikë për 
shërbimet e urgjencave, farmacitë, spitalet, etj, në kuptimin e sigurimit me dhunë të 
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morfinës apo petidinës (deri duke grabitur farmacitë). Kjo praktikë u inicijua pranë 
Shërbimit të Psikiatrisë (QSUT), por edhe me bashkëpunim të ngushtë me Sherbimin e 
Toksikologjisë Klinike. Zëvendësimi dhe llogaritja e dozave, disiplinimi dhe menaxhimi 
në përgjithësi i këtij kontingjenti u bë tepër i vështirë dhe i komplikuar, kryesisht për 
shkak të tolerancës së lartë, trysnisë së pacientëve për të përfituar doza përherë e më të 
larta dhe pamundësisë së administrimit të këtyre preparateve me kohëzgjatje të shkurtër 
2-3 orë, (nuk bëhet fjale për slow release morphine). Kishte madje klientë që kërkonin 
deri në 70 ampula morfinë apo petidinë në ditë. Kjo praktikë nuk vazhdoi më shumë se 2 
vjet; ajo ishte e destinuar të dështonte. Një pjesë e pacientëve çeduan për shkak të 
mbidozimeve, dhe një pjesë ju kthyen tregut që po lulëzonte të heroinës ilegale. 
Mendojmë se ky ka qenë edhe shkaku kryesor që Shërbimi i Psikiatrisë (QSUT) u tërhoq 
nga trajtimi i çrregullimeve adiktive, dhe zgjodhi një rrugë tjetër, duke u marrë vetëm me 
ndonjë pacient me çrregullime dyfishe, praktikë kjo, që për fat të keq vazhdon edhe sot, 
pavarësisht disa ndryshimeve më impenjuese në vitet e fundit.  
 
Qysh prej vitit 1994-95, Shërbimi i Toksikologjisë Klinike, edhe pse si fillim mendohej 
se do të menaxhonte vetëm mbidozimet, intoksikimet akute dhe trajtimin e abstinencës, 
mbeti njësia e vetme që do përfaqësonte institucionet publike të vendit. Kjo situatë vijon 
ende, pavarësisht planeve imediate dhe atyre afat-mesme të Ministrisë së Shëndetësisë 
për nevojen e domosdoshme të ndryshimit të situatës ekzistuese. Shërbimi i 
Toksikologjisë Klinike (QSUT) ofron aktualisht (viti 2011) trajtime me shtreter (me 
kapacitet rreth 4 në klinikë dhe 2 në njësinë kujdesit intensiv) për pacientë me 
çrregullime që lidhen me abuzimin me drogën, (nga totali gjithsej 15 shtretër në të gjithë 
shërbimin); ndërkohë, ai shërben edhe si qendër trajtimi ambulator (outpatients). 
Modalitetet kryesore të trajtimit që ofron Shërbimi i Toksikologjisë Klinike (QSUT) 
konsistojnë në detoksifikimin spitalor, detoksifikimin ambulator, ndërhyrjen në krizë, 
këshillimin, diagnozën diferenciale, dhe në një masë më të kufizuar në shërbimet pas-
trajtim dhe parandalim të relapsit.  
 
Eksperienca e parë me metadonin në Shqipëri filloi pikërisht pranë këtij Shërbimi 
Universitar të Toksikologjisë Klinike në vitin 2003, vit kur ky preparat u lejua në 
Shqipëri si produkt i regjistruar. Por ky Shërbim i Toksikologjisë Klinike (QSUT) nuk 
pati asnjëherë mundësinë e mbulimit të kostove të medikamentit me buxhetin e Ministrisë 
së Shëndetësisë dhe më pas me atë të Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor 
(ISKSH), praktikë që vazhdon aktualisht (viti 2011). Krahas terapisë detoksifikuese 
ambulatore dhe spitalore për varësinë opioide, metadoni u përdor në këtë Shërbim në një 
numër të kufizuar pacientësh në bashkëpunim me një farmaci private edhe për terapi 
zëvendësuese, një variant ky i terapisë i bazuar në zyrë. Kjo u realizua kryesisht në 
pacientë që kishin mbështetje të plotë familjare si në planin financiar ashtu edhe në 
suportin e gjithashëm të pacientëve sidomos në mirë-menaxhimin e terapisë. Edhe pse 
nuk u shtri në shkallë më të gjerë (për arsye që lidhen kryesisht me koston e trajtimit që 
mbulohet nga familja), kjo ndërhyrje u realizua me efektivitet për rreth 10-12 pacientë.  
 
Në vitin 2010, në Shërbimin e Toksikologjisë Klinike (QSUT) janë trajtuar të 
hospitalizuar 101 përdorues droge (nga të cilët 6 femra). Ndërsa kanë marrë ndihmë 
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ambulatore 671 pacientë (nga të cilët 31 femra). Numri mesatar i ditëve të qendrimit në 
klinikë lidhur me trajtimin për drogat është 7,4, me një shfrytëzim shtrati prej rreth 50 %.  
Numri total i episodeve të trajtimit (numri total i vizitave) me pacientë me çrregullime që 
lidhen me abuzimin me drogën për vitin 2010 është 1 452. Numri mestar i kontakteve për 
çdo pacient rezulton në 2,2. Ndërkaq, nga numri total i pacientëve të trajtuar 
ambulatorisht ose të shtruar në këtë klinikë (772 total), 34 (ose rreth 5 %) janë nën 
moshën 18 vjeç.  
 
Diagnozat primare ose sekondare për pacientët e trajtuar në këtë Shërbim Universitar të 
Toksikologjisë Klinike, pacientë ambulatorë (=trajtim ambulator) dhe të shtruar, me 
probleme të lidhura me drogën ose me alkoolin janë si më poshtë:  
o Çrregullime mendore dhe të sjelljes për shkak të përdorimit të alkoolit (F10) 25 

persona;  
o Çrregullime mendore dhe të sjelljes për shkak të përdorimit të opioidëve (F11) 9 

persona;  
o Çrregullime mendore dhe të sjelljes për shkak të përdorimit të kanabioidëve (F12) 52 

persona;  
o Çrregullime mendore dhe të sjelljes për shkak të përdorimit të sedativëve dhe 

hipnotikëve (F13) 2 persona;  
o Çrregullime mendore dhe të sjelljes për shkak të përdorimit të kokainës (F14) 8 

persona;  
o Çrregullime mendore dhe të sjelljes për shkak të përdorimit të polidrogave dhe 

substancave të tjera psikoaktive (F19) 8 persona.  
 
Ashtu si dhe për alkoolin, nuk ka asnjë strukturë në Shqipëri që të ofrojë shërbime të 
specializuara për fëmijë apo adoloshentë lidhur me problemet e drogës.  
 
Gjithashtu mungojnë struktura që ofrojnë ndjekje të vazhdueshme në komunitet si dhe 
ekipe klinike të lëvizëshme lidhur me mbështetjen e personave që kanë probleme me 
drogën.  
 
Nuk praktikohen pranë Shërbimit të Toksikologjisë Klinike teknika të kufizimit të lirive 
të pacientëve, si dhe nuk ka asnjë rast të detyruar per t’u shtruar kundër vullnetit të tij. Në 
këtë nivel aplikohet si rregull përfshirja e familjes në mbeshtetjen e pacientit dhe 
trajtimin e tij (pacientë të shtruar [inpatients] dhe pacientë ambulatorë [outpatients]), 
sidomos për terapitë afatgjata parandaluese të relapsit për drogën dhe alkoolin, por edhe 
për ato pak raste të terapisë mbajtëse me metadon të tipit të terapisë në zyrë ku familja, 
partnerët dhe individë të tjerë me influencë mbi personin luajnë rol thelbësor.  
 
Në asnjë rast nuk ka pasur pacientë që të qendrojnë të shtruar më tepër se një vit.  
 
Në Shërbimin e Toksikologjisë Klinike mungojnë barnat e nevojshëm për trajtim, te tillë 
si metadoni apo naloksoni, etj, por ata mund të gjenden në farmacitë private. Për disa prej 
kostove shih 1.1.2.  
 



Një shpërndarje e numrit të shërbimeve për vitin 2010 jepet në grafikët e mëposhtëm. 

 

 
 
 
2.7. Trajtimi psikosocial në shërbimet e kujdesit për problemet e drogës dhe alkoolit 
 
Nuk ka të dhëna të plota mbi ndërhyrje psikosociale të tilla si: psikoterapi individuale apo 
në grup, mbështetje sociale, këshillim, aktivitete rehabilituese, trajnim për aftësim 
profesional dhe social, etj. Megjithatë, vlerësohet se në mjaft raste, ndërhyrje të tilla 
aplikohen si në shërbimet me shtretër ashtu edhe në ato ambulatore dhe komunitare. 
(indikatori B I AIMS – 1-20 %). 
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2.8.  Shërbime të reduktimit të dëmit 
 
Janë disa OJF (=OJQ) që ofrojnë një sërë shërbimesh ditore për përdoruesit e drogave. 
Këto shërbime janë përqendruar kryesisht në Tiranë dhe funksionojnë në bazë të 
projekteve (kryesisht të financuara nga organizma/organizata të huaja ndërkombëtare si 
GFATM, UNICEF, etj). Shërbimet e ofruara konsistojnë në reduktimin e dëmit, të tilla si 
programe të shkëmbimit të ageve dhe shiringave, informim, referim, testim për HIV dhe 
për hepatitin B dhe C, këshillim individual dhe në grup, etj.  
 
OJF-të që ofrojnë shërbime të tilla janë : Aksion Plus, Stop AIDS, APRAD, UKPR. 
 
 



34 

 

 
 
FUSHA 3  
 
Problemet e lidhura me abuzimin me substancat në 
kujdesin parësor 
 
Në paketën e re të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor (mjeku i familjes) janë 
parashikuar edhe disa shërbime bazë për kapje të hershme dhe këshillim për çrregullimet 
e lidhura me alkoolin dhe drogat (tek adoleshentët dhe të rriturit). Paketa bazë parashikon 
këshillim individual mbi rreziqet dhe informim të komunitetit.  
 
Megjithatë, këto shërbime mbeten teorike për sa kohë që mjeket e familjes dhe personeli 
tjetër shëndetësor i kujdesit parësor më së shumti i kanë anashkaluar të tilla probleme, 
dhe, në rastin më të mirë, duke bërë vetëm referimin e tyre në ato pak shërbime që 
ofrojnë ndihmë, madje edhe në këtë rast, të kufizuar. Nisur nga koncepti themelor i qasjes 
së çrregullimeve që lidhen me abuzimin me alkoolin dhe drogën, si për të gjitha qasjet e 
ofruara për sëmundjet e tjera kronike, është pikërisht kjo hallkë e rëndësishme e zinxhirit 
të shërbimeve të shëndetit publik që duhet të përgatitet teorikisht dhe praktikisht, të 
pajiset me burimet e duhura diagnostikuese dhe farmakologjike për të identifikuar, 
diagnostikuar, dokumentuar, referuar, dhe realizuar ndjekjen afat-gjatë të këtij 
kontingjenti pacientësh. Pra në një plan më të gjerë, ajo çka nevojitet është ngritja e 
strukturës trajtuese dhe piramidës së shërbimeve duke filluar nga ato gjenerike bazike.  
 
 
3.1.1.  Programi universitar për mjekët e përgjithshëm 
 
Para viteve 1990, programi i Fakultetit të Mjekësisë për mjekët e përgjithshëm nuk 
trajtonte problemet e abuzimit me drogat, duke reflektuar edhe profilin epidemiologjik të 
kohës lidhur me këtë problem. Ndërkohë, abuzimi me alkoolin është prekur në lëndën e 
psikiatrisë klinike. Dekadën e fundit është bërë e mundur futja në kurrikulat e Fakultetit 
të Mjekësisë e disa temave mbi abuzimin me substancat dhe adiktologjine. Kjo është 
realizuar sidomos në lëndën e Toksikologjisë Klinike me studentët në nivel universitar 
me 3 leksione dhe 3 orë praktikë të supervizuar në klinikë dhe me mjekët që profilizohen 
në toksikologji klinike me program 2 vjeçar(deri tani të trajnuar 15 mjekë të tillë), ku tek 
këta të fundit, përfshihen në kurrikulën bazë edhe temat teorike dhe praktike mbi 
problemet bazë të addiksionit që zenë rreth 15 % të programit. Pak tema po ashtu 
shtjellohen edhe në lëndën e psikiatrisë klinike me 1 leksion dhe 2 ore praktikë të 
supervizuar. Për nivelin universitar këto përbëjnë vetëm rreth një gjysëm krediti në 
numrin e përgjithshëm prej rreth 360 kreditesh të shkollës së mjekësisë. Ose janë vetëm 8 
orë të supervizuara në numrin total të rreth 5 000 orëve të supervizuara që kryhen në 
degën e mjekësisë së përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë. Nisur prej situatës aktuale 
kërkohet që si hap i parë në kurrikulën bazë të Psikiatrisë dhe Toksikologjisë Klinike të 
shtohet numri i temave dhe orëve të supervizuara deri në një moment të dytë të krijimit të 
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një nëndege të mjekësisë adiktive pranë Fakultetit të Mjekësisë. Kjo vlen edhe për 
Fakultetin e Shkencave Sociale, i cili ka po ashtu nevojë të ristrukturojë kurrikulat, duke 
mos lënë mbas dore çështje të tilla bashkëkohore. 
 
 
3.1.2.  Programet e edukimit në vazhdim për mjekët e kujdesit parësor 
 
Sapo ka filluar puna për ofrimin e trajnimeve mbi këtë temë për mjekët e përgjithshëm, 
që punojnë në shërbimet e kujdesit parësor. Konkretisht, më 2009-2010, një paketë 
trajnimi, e mbështetur nga një projekt mbi shëndetin mendor i zbatuar nga OBSH, është e 
fokusuar mbi depistimin dhe trajtimin fillestar të problemeve të shëndetit mendor, në të 
cilën janë përfshirë edhe tema mbi abuzimin me substancat. Ky kurs trajnimi është 2 ditor 
dhe tema e abuzimit me drogat dhe alkoolin ze rreth 15 % të programit. Janë trajnuar deri 
tani më pak se 800 mjekë të përgjithshëm dhe parashikohet të marrin pjesë në trajnim të 
gjithë mjekët (rreth 1 600) që punojnë në qendrat shëndetësore në Shqipëri.  
 
Një projekt tjeter i mbështetur nga UNODC është duke bërë të mundur aktualisht një 
trajnim 2 ditor të fokusar ekskluzivisht mbi abuzimin me drogat. Në një kurs të zhvilluar 
në qytetin e Tiranës janë trajnuar rreth 30 mjekë dhe infermiere të shërbimeve të kujdesit 
parësor.  
 
Një paketë tjetër është ajo e depistimit dhe këshillimit mbi faktorët risk për sëmundjet 
kronike, përfshirë alkoolin. Trajnimi për alkoolin në këtë program dy-ditor ze rreth një të 
tretën e vëllimit të kurrikulës së akredituar. Deri tani janë trajnuar rreth 80 mjekë të 
përgjithshëm.  
 
 
3.1.3.  Protokollet e trajtimit për qendrat e kujdesit shëndetësor parësor 
 
Edhe lidhur me pajisjen e qendrave të kujdesit parësor me udhërrëfyesit e praktikës 
klinike dhe protokollet e trajtimit, sistemi shëndetësor shqiptar është në hapat e para. 
Konkretisht, sapo ka përfunduar puna për përgatitjen e udhëzuesit klinik lidhur me 
abuzimin me substancat dhe adiktologjinë, por ai nuk është miratuar ende zyrtarisht dhe 
nuk është shpërndarë në qendrat e shërbimeve shëndetësore.  
 
 
3.1.4. - 3.1.5. Sistemi i referimit dhe bashkëpunimi mes shërbimeve të kujdesit 
parësor dhe shërbimeve të specializuara 
 
Në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor shqiptar janë shumë të rralla vizitat të lidhura 
me abuzimin me alkoolin apo drogën dhe mund të thuhet se virtualisht nuk ka asnjë mjek 
të përgjithshëm që të bëjë të paktën një referim në muaj tek specialisti për raste me 
probleme droge apo alkooli (indikatori 3.1.4 i SAIMS). Për rrjedhojë, as nuk mund të 
identifikohet ndonjë ndërveprim sistematik (të paktën 1 herë në muaj) ndërmjet mjekëve 
të familjes dhe specialistëve në këtë fushë (indikatori 3.1.5 i SAIMS).  
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3.1.6.  Recetat në shërbimet e kujdesit parësor 
 
Mjekët e kujdesit shëndetësor parësor janë të lejuar të japin receta për disa barna 
psikotrope, por me kufizime. Konkretisht, ata duhet të presin rekomandimin fillestar të 
një specialisti lidhur me medikamentin para se të mund të vijojnë trajtimin.  
 
 
3.1.7.  Barnat në qendrat e kujdesit parësor 
 
Qendrat shëndetësore përgjithësisht janë të furnizuara me një listë medikamentesh të 
miratuar nga Ministria e Shëndetësisë. Këto medikamente përdoren për trajtimin e 
pacientëve për rastet e urgjencave. Gjithsesi, nuk parashikohet pajisja e qendrave të 
kujdesit shëndetësor parësor me barna të kategorive të antidipsotropikëve, disulfiramit, 
opioidë-zëvendësuesve apo anksioliotikëve. Një përjashtim mund të përbëjë diazepami, 
por edhe ai nuk parashikohet të përdoret si anksiolitik, por vetëm në raste të tilla si për 
kontrollin e konvulsioneve tek foshnjat, etj.  
 
 
3.2.  Profesionistet jo mjekë në fushën e abuzimit me substancat 
 
Në Shqipëri nuk ka ndonjë sistem të organizuar që të lejojë personelin jo mjek në 
shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor të ofrojë trajtim me barna psikotrope. 
 
 
3.2.1.  Programet universitare për infermiere 
 
Në Shqipëri janë duke funksionuar prej rreth një dekade një numër shkollash të nivelit 
universitar, të cilat ofrojnë diploma për infermiere. Në shkollën publike të infermierisë 
nuk ka tema që trajtojnë ekskluzivisht problemin e abuzimit me substancat, ndërkohë që 
kohët e fundit disa universite private kanë përfshirë në kurrikula rreth 5 ore (leksione dhe 
praktika) mbi këtë temë. Këto orë janë të inkuadruara në lëndën e toksikologjisë klinike. 
5 orë në klasë përbëjnë më pak ose rreth 0,5 kredite dhe numri i krediteve për një vit 
është 60.  
 
 
3.2.2. Profesionistët jo mjekë jo infermiere në kujdesin shëndetësor parësor: 
programet universitare për ta 
 
Profesionistët jo mjek, jo infermier në kujdesin parësor janë kryesisht punonjës socialë 
dhe/ose psikologë.  
 
 
3.2.3.  Programet e edukimit në vazhdim për infermieret e kujdesit parësor 
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Nuk ka pasur trajnime të dedikuara ndaj abuzimit me drogat për infermieret gjatë vitit 
2010, me përjashtim të atyre të përmendur më sipër në seksionin 3.1.2.  
 
 
3.2.4.  Programet e edukimit në vazhdim për personel jo mjek jo infermier 
 
Me mbështetjen e OBSH-UNODC gjatë vitit 2010-2011 është duke u organizuar një kurs 
dy-ditor mbi ndërhyrjet psikosociale në fushën e abuzimit me substancat. Sapo është 
përfunduar trajnimi i një grupi prej 25 profesionistesh. Personeli që po trajnohet është 
ekskluzivisht psikolog dhe punonjës social dhe jo domosdoshmërisht punon në qendra të 
trajtimit të problemeve të drogës dhe alkoolit.  
 
 
3.2.5. - 3.2.9. 
 
Nuk ka në Shqipëri.  
 
 
3.3.  
 
Nuk ka në Shqipëri.  
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FUSHA 4  
 
Burimet njerëzore në sistemin e trajtimit 
 
Ka shumë pak specialistë të kualifikuar në Shqipëri që punojnë në fushen e trajtimit të 
problemeve të drogës dhe alkoolit.  
 
Qysh prej vitit 1995-96 disa mjekë por edhe specialistë të fushave të tjera u përfshinë në 
trajnimet e organizuara nga Grupi Pompidou i Këshillit të Evropës në kuadrin e 
programeve DRSTP-I dhe DRSTP-II si planizues të politikave shëndetësore në fushën e 
abuzimit me substancat, dhe më pas edhe me kurse 3-4 mujore në vendet perëndimore si 
prakticionerë. Në ndërkohë (periudha 1997-2001), në kuadrin e Programit PHARE të 
Këshillit të Evropës vijuan trajnimet me specialistë të fushës së drogës (mjekë klinicistë 
toksikologë/psikiatër, mjekë epidemiologë, sociologë, psikologë, etj) të vendeve ish-
komuniste të Evropës Qendrore dhe Jug-Lindore, përfshirë Shqipërinë. Po në kuadrin e 
këtij Programi, u realizua (periudha 2000-2004) Projekti i Supervizim-Binjakëzimit 
(Catching-up Project) ndërmjet Republikes Çeke dhe Shqipërisë, ku ekspertë nga 
Republika Çeke ndihmuan sidomos në përpilimin e komponentit të reduktimit të kërkesës 
për drogë të Strategjisë Kombëtare 2004-2010 të Luftës Kundër Drogës në Shqipëri, por 
njëkohësisht edhe në formimin profesional. Më tej, organizata të tjera ndërkombëtare 
kanë ofruar kurse trajnimi dhe seminare teorike dhe metodologjike. Dhe, për rrjedhojë, si 
produkt ekspertize i tablose së mësipërme të periudhës 1995-2004, dhe edhe asaj të 
mëpasshme (deri aktualisht viti 2011), u formëzuan teknikisht specialistët kyç kombëtarë 
klinicistë (Shërbimi i Toksikologjisë Klinike në QSUT) dhe epidemiologë (Instituti i 
Shëndetit Publik) në fushen e reduktimit të kërkesës për drogë, lidhur me tërë aspektet 
përbërëse kërkimore-studimore, menaxheriale, politikë-përpiluese, trajnuese-
këshillimore, si edhe parandaluese, (=etiognosis, diagnosis, prognosis), të saj. Çka 
përbën thelbësisht një bazë të mirë për zhvillime të mëtejshme në këtë fushë.  
 
Ndërkaq, lidhur me kualifikimin e përshtatshëm nevojitet një sqarim paraprak: në 
Shqipëri nuk ekziston ende një qendër e akredituar për kualifikimin e profesionistëve 
mjekësorë dhe jo-mjekësorë lidhur me trajtimin e problemeve të drogës dhe alkoolit, me 
përjashtim të Shërbimit të Toksikologjisë Klinike (QSUT), që ofron një sërë modulesh 
mbi këtë temë në kuadër të kursit pasuniversitar të specializimit për toksikologji. 
Personeli që punon në qendrat e trajtimit të përshkruara në këte dokument nuk ka një 
kualifikim formal në këtë fushë, por mund t’i jetë nënshtruar trajnimeve të shkurtëra disa 
ditore të ofruara pranë këtyre qendrave. 
 
 
4.1.  Profesionistët e përfshirë në qendrat e trajtimit  
 



Vetem 3 psikiatër dhe 1 toksikolog janë të angazhuar me kohë të pjesshme (part time) në 
qendrat e terapisë mbajtëse me metadon të organizuara nga OJF Aksion Plus jashtë 
sistemit publik dhe të mbështetura nga Instituti i Shëndetit Publik nëpërmjet GFATM. Në 
këto qendra punojnë gjithashtu me kohë të pjesshme edhe 5 mjekë të përgjithshëm, 2 
punonjës socialë, 2 psikologë dhe 4 infermiere. Janë të angazhuar në aktivitete pranë 
këtyre qendrave edhe 4 punonjës të terrenit (outreach).  
 
Në Shërbimin e Toksikologjisë Klinike (QSUT) ka 3 toksikologë të kualifikuar, që 
mbulojnë veç shërbimeve të tjera, edhe ato të lidhura me trajtimin e problemeve të drogës 
dhe alkoolit. Në këtë Shërbim Universitar punojnë edhe 8 infermiere, që ashtu si edhe 
personeli mjek, mbulojnë me shërbime jo vetëm pacientët e drogës dhe të alkoolit, por, 
sikurse është theksuar disa herë më lart, edhe probleme të tjera të toksikologjisë klinike. 
Kjo qendër bashkëpunon ngushtësisht me Shërbimin e Psikiatrisë (QSUT) për problemet 
e diagnozave dyfishe, por edhe çështje të tjera të praktikës klinike me toksikodipendentët.  
Në Qndrën e sapoformuar të Trajtimit të Problemeve të Alkoolit (QSUT) punojnë me 
kohë të plotë 1 mjek, 1 psikolog, dhe 5 infermiere.  
 
Në qendrën rezidenciale Emanuel punojnë 2 menaxherë/koordinatorë me kualifikim jo 
mjekësor, 1 punonjës social, 1 psikolog, 1 mjek me kohë të pjesshme dhe 6 operatorë të 
punës në terren, 4 prej të cilëve janë vullnetarë.  
 

 
 
4.2.  Specializimet dhe trajnimet në fushën e trajtimit të problemeve të alkoolit dhe 
drogës 
 
Siç është përmendur edhe më sipër, në Shqipëri nuk ka profesionistë të specializuar 
mirëfilli në fushën e abuzimit me substancat. Gjithsesi, vlerësohet se mjekët specialistë 
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në toksikologjinë klinike dhe ata psikiatër kanë një formim mbi praktikat bazë në këtë 
fushë.  
 
Me mbështetjen e OBSH-UNODC, gjatë këtij viti (viti 2011) është duke u organizuar një 
kurs dy-ditor mbi ndërhyrjet psikosociale në fushën e abuzimit me substancat. Sapo është 
përfunduar trajnimi i një grupi prej 25 profesionistësh. Personeli që po trajnohet është 
ekskluzivisht psikolog dhe punonjës socialë dhe jo domosdoshmërisht punon në qendra të 
trajtimit të problemeve të droges dhe alkoolit. 
 
 
4.3.  Shoqatat e familjeve, grupet vetëndihmës dhe shoqatata e tjera 
 
Me përjashtim të grupeve të vetë-ndihmës, të cilët janë duke u eksperimentuar nga qendra 
e alkoolit dhe shoqatat e tjera të lartpërmendura, në Shqipëri mungojnë krejtësisht 
shoqatat e specializuara në këtë fushë, si dhe shoqatat e familjeve të atyre që kanë 
probleme me alkoolin dhe drogat.  
 
Shoqatat e përfshira në aktivitete të mbështetjes komunitare dhe individuale (kryesisht 
këshillim për përdoruesit e drogave) janë: 
 OJF “Aksion Plus” 
 OJF “Stop AIDS”  
 OJF “Emanuel” (=Qendra “Emanuel”)  
 OJF “APRAD” 
 OJF “UKPR”  
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FUSHA 5  
 
Parandalimi dhe edukimi i publikut 
 
 
5.1.  Kuadri ligjor dhe politikat 
 
5.1.1.  Legjislacioni dhe politikat në fushën e parandalimit të alkoolit dhe drogës 
 
Siç është përmendur në seksionin 1.3 të këtij dokumenti, prej vitit 2006 në Shqipëri 
ekziston ligji që synon të mbrojë të miturit nga alkooli. Elementët bazë të ligjit janë 
ndalimi i shitjes së pijeve alkoolike për personat nën 18 vjeç. ndalimi i frekuentimit të 
lokaleve të natës ku tregtohen pije alkoolike nga të mitur të pashoqëruar, ndalimi i 
përdorimit të alkoolit në mjediset shkollore, si dhe ndalimi i reklamave për pije alkoolike 
drejtuar të miturve. Zbatimi i ligjit lidhur me kufijtë moshorë të lejueshëm për përdorim 
alkooli duket të mos jetë efektiv si duhet.  
 
Shqipëria, me vendime qeverie, aplikon politika të taksave të rritura (aksiza) për pijet 
alkoolike, të cilat synojnë uljen e aksesit të popullatës, sidomos të të rinjve, ndaj 
produkteve alkoolike. 
 
Gjithashtu një stategji për mbrojtjen e shëndetit nga alkooli sapo është miratuar nga 
Ministri i Shëndetësisë.  
 
Siç është përmendur në seksionin 1.3 të këtij dokumenti, legjislacioni mbi drogat e bën të 
paligjshëm përdorimin e narkotikëve dhe substancave psikotrope në Shqipëri. Ka 
struktura të specializuara që punojnë për zbatimin e këtij legjislacioni duke minimizuar 
ekspozimin e qytetarëve ndaj drogave. 
 
Gjithashtu, siç edhe është përshkruar tashmë, ekziston një strategji kombëtare, që ka për 
qëllim të ulë si ofertën për drogat ashtu edhe kërkesën për to. Në këtë strategji nënvizohet 
nevoja për mbështetje të qytetarëve në vendimin e tyre për një jetë pa drogë dhe 
orientohen aktivitetet parandaluese në drejtim të fushatave në masmedia, programeve në 
shkolla dhe programeve në komunitet.  
 
 
5.1.2.  Mekanizmat koordinues për parandalimin e alkoolit dhe drogës 
 
Ka një vendim të këtij viti (viti 2011) të Këshillit të Ministrave për ngritjen e një komiteti 
ndërministerial të luftës kundër drogës, të mbështetur nga një sekretariat dhe një qendër 
kombëtare e informacionit mbi drogat. Si sekretariati ashtu edhe qendra e informacionit 



42 

 

drejtohen nga Instituti i Shëndetit Publik. Ka filluar puna për bërjen efektive të këtyre 
mekanizmave. 
 
Nuk ka ende mekanizma të ngjashëm në lidhje me alkoolin.  
 
 
5.1.3.  Rrjete kombëtare të institucioneve profesionale 
 
Nuk ekziston ende në vend një rrjet i qendrueshëm i institucioneve profesionale në 
fushën e trajtimit të problemeve të drogës dhe alkoolit. Vetëm në raste të caktuara, si 
p.sh. kur është punuar për ndërtimin e strategjisë kombëtare të luftës kundër drogës, janë 
bërë përpjekje për të ftuar të gjithë aktorët e mundshëm për të kontribuar në proçes. Aq 
më pak në fushën e alkoolit nuk ka një rrjet të tillë. Specialitete të tilla si ai i psikiatrisë 
apo i toksikologjisë kanë shoqatat e tyre profesioniste; një stukturë e tillë mendojmë se 
duhet të organizohet edhe për fushën e toksikodipendencës. 
 
 
5.1.4. - 5.1.5. Institucionet lokale dhe kombëtare të përfshira në parandalimin e 
abuzimit me alkoolin dhe drogën 
 
Drejtoritë arsimore të rajoneve, shkollat, drejtoritë rajonale të shëndetit publik, deri diku 
pushteti lokal dhe degë të OJF-ve që operojnë në nivel kombëtar, kanë qenë të përfshirë 
në aktivitete të parandalimit të drogave dhe alkoolit  
 
Në nivel kombëtar, aktivitetet e parandalimit janë të organizuara nga: 
1. Ministria e Shëndetësisë (Instituti i Shëndetit Publik), Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Parlamenti.  
2. Institucionet ndërkombëtare si UNICEF, UNFPA, OBSH, Këshilli i Europës,  
Fondacioni Soros, etj. 
3. OJF-të si Aksion Plus, Stop AIDS, Emanuel, APRAD, UKPR, ALQU, Feniks, etj. 
 
 
5.2.1 - 5.2.5  Programet e parandalimit të abuzimit me substancat në shkolla 
 
Fushatat e parandalimit në shkollat e mesme kanë ardhur duke u shtuar, megjithëse 
mesatarisht në një vit mbulohen me aktivitete informuese ndërgjegjësuese vetëm një 
proporcion i vogël i shkollave në vend (indikatori B i SAIMS – 1-20 %).  
 
Në disa fushata të gjera kombëtare bazuar në shkolla, fokusi ka qenë përqendruar në 
përgjithësi në stilin e shëndetshëm të jetesës dhe ka prekur edhe elementët drogë dhe 
alkool, si p.sh. në rastin e fushatës “Jeto shëndetshëm” të mbështetur nga UNICEF dhe 
UNFPA, apo në rastin e fushatës “Një rini pa duhan dhe alkool”, të organizuar nga 
Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 
Mbulimi i shkollave në keto fushata ka qenë më i madh (indikatori C i SAIMS – 21-50 
%).  
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Në një analizë mbi mbulimin me trajnime dhe aktivitete të tjera informuese, 
ndërgjegjësuese dhe këshilluese për vitin 2009, mund të vlerësohet se janë arritur gjithsej 
2 000 deri ne 2 500 të rinj të shkollave të mesme dhe të universiteteve, çka përbën rreth  
1 % të totalit të nxënësve dhe studentëve në shkollat e mesme dhe universitetet e vendit. 
 
Metodat e përdorura përfshijnë leksione, diskutime në grup, komunikim interaktiv, dhe 
në disa raste edhe aftësi për jetën dhe përdorimin e udhëheqësve bashkëmoshatarë 
(peers).  
 
Nuk ekziston një sistem i organizuar lidhur me ndërhyrjet në shkolla. Çdo institucion 
qeveritar ose jo-qeveritar ndjek projekte individuale, dhe mungon, për rrjedhojë, një 
vlerësim sistematik i ndërhyrjeve.  
 
 
5.2.6.  Modele të tjera ndërhyrjeje parandaluese 
 
Disa shoqata kanë ofruar disa ndërhyrje parandaluese së bashku me programe të 
reduktimit të dëmit, duke targetuar (shenjuar) 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.  
 
Janë eksperimentuar disa aktivitete sporadike të specialistëve të shëndetësisë në 
bashkëpunim me specialistë të policisë gjatë orëve të natës për frenim të përdorimit të 
alkoolit nga të rinjtë (2009).  
 
Nuk ka linja telefonike apo website të dedikuara kombëtare për informimin mbi drogat.  
 
Nuk ka pasur dhe ende nuk ka programe për prindërit që abuzojnë me substancat.  
 
 
5.3.1.  Mekanizma koordinues në fushatat e ndërgjegjësimit të publikut lidhur me 
abuzimin me alkoolin dhe drogën 
 
Nuk ka mekanizma funksionalë koordinues lidhur me fushatat e edukimit dhe të 
ndërgjegjësimit mbi drogën dhe alkoolin.  
 
 
5.3.2. Institucionet që promovojnë ndërgjegjësimin dhe edukimin publik mbi 
alkoolin dhe drogën 
 
1. Ministria e Shëndetësisë (Instituti i Shëndetit Publik), Ministria e Turizmit, 
Kulturës, Rinise dhe Sporteve, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Parlamenti.  
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2. Institucionet ndërkombëtare si UNICEF, UNFPA, OBSH, Këshilli i Evropës, 
Fondacioni Soros, etj. 
3. OJF –të si Aksion Plus, Stop AIDS, Emanuel, APRAD, ALQU, Feniks, etj. 
 
 
5.3.3.  Popullatat e shenjuara (targetuara) për fushata ndërgjegjësimi 
 
Fushatat e informimit dhe ndërgjegjësimit kanë pasur kryesisht si target (=shenjim apo 
shenjë) popullatën e përgjithshme dhe adoleshentët. Është përdorur Dita Ndërkombëtare 
e Luftës kundër Drogës, 26 qershor, për të organizuar konferenca për shtyp, (përfshirë 
Ministrin e Shëndetësisë dhe Ministrin e Brendshëm), informacion për mediat përfshirë 
artikuj në gazeta dhe pjesëmarrje të specialistëve në debate televizive, si dhe prodhim 
posterash apo fletëpalosjesh tematike.  
 
 
5.3.4.  Grupet profesionale të shenjuara (=targetuara) për fushasta specifike 
ndërgjegjësimi  
 
Ka pasur edhe fushata, që kanë synuar kryesisht në rritjen e informacionit dhe të 
ndërgjegjësimit të mësuesëve dhe personelit shëndetësor mbi problemet e drogës dhe 
alkoolit.  
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FUSHA 6  
 
Lidhja me sektorët e tjerë 
 
 
6.1.1.  Bashkëpunimi sistematik 
 
Ekzistojnë prej disa vitesh dhe mund të konsiderohen të konsoliduara programet e 
bashkëpunimit në fushën e trajtimit të drogave dhe parandalimit të dëmit me programin 
kombëtar të kontrollit të HIV/AIDS/IST (Instituti i Shëndetit Publik). Gjithashtu, 
ekziston një bashkëpunim formal, deri diku sistematik, edhe me autoritetet e drejtësisë.  
 
Ndërkaq, bashkëpunimi me shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor, arsimin, shëndetin 
e fëmijëve dhe adoleshentëve, si dhe shëndetin mendor është ende në hapat e para. 
 
 
6.2.1.  Profesionistët e kujdesit mbi alkoolin dhe drogën në shkolla 
 
Prej vitit 2006 Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përfshirë në shkollat e mesme dhe 9-
vjeçare punonjës psikologë, detyrë e të cilëve, mes të tjerash, është edhe kapja e hershme 
e problemeve të lidhura me drogën dhe alkoolin dhe ofrimi i mbështetjes së duhur. Këta 
profesionistë janë duke operuar praktikisht vetëm në shkollat e zonave urbane dhe 
mbulojnë afërsisht nga rreth tri shkolla për çdo të punësuar.  
 
Megjithëse ka pasur projekte të mbështetura nga donatorë të huaj për rritjen e 
kapaciteteve të këtyre profesionistëve përmes trajnimit, mungon informacioni i detajuar 
mbi këto trajnime.  
 
 
6.2.2.  Aktivitete parandaluese të realizuara nga shkollat 
 
Prej mbi nje viti (2010 e pas) është futur në shkollat e mesme të Shqipërisë një program i 
ri, pjesë e kurrikulës bazë të detyrueshme, i quajtur “Aftësitë për jetën dhe aftësitë për 
karrierë”. Në këtë program ka një kapitull të veçantë mbi edukimin lidhur me drogat dhe 
alkoolin. Ndër të tjera, në këte program përfshihen edhe aftësi praktike, të tilla si 
menaxhimi i stresit, aftësitë sociale, komunikimi emocional, aftësitë për të përballuar 
ndryshimin, etj. Programi zhvillohet nga mësuesit e lëndës së biologjisë si dhe psikologët 
e shkollave. 
 
Gjithashtu në shkollat 9-vjeçare jepen disa njohuri bazë mbi abuzimin me substancat në 
lëndën e biologjisë dhe edukimit shëndetësor.  
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6.2.3. - 6.2.4.  Aktivitetet edukuese nga ana e policisë 
 
Ka pasur një numër të kufizuar oficerë të policisë, të cilët janë përfshirë në aktivitete 
ndërgjegjësuese dhe informuese mbi abuzimin me drogat dhe alkoolin në shkolla 
(indikatori i SAIMS - B, 1-20 %).   
 
Gjithashtu, janë përfshirë në programe trajnimi të ofruara nga OJF-të që operojnë në 
fushën e parandalimit të drogës, një numër oficerësh të policisë. Një vlerësim i përafërt i 
policëve të trajnuar është rreth 80.  
 
Nuk ka të dhëna nëse në aktivitete të tilla të jenë përfshirë ndonjëherë gjykatës apo 
punonjës të tjerë të sistemit të drejtësisë. 
 
 
6.2.5. - 6.2.7.  Personat me probleme të abuzimit me substancat në burgje 
 
Mungojnë studimet e plota mbi nivelin e përhapjes së problemeve të lidhura me drogat në 
burgjet e vendit. Gjithsesi, vlerësohet që ky proporcion të jetë më pak se 2 %. (indikatori 
A i SAIMS). 
 
Ndërkohë, kanë filluar prej disa vitesh programet që ofrojnë disa elementë të ndihmës për 
narkomanët në burgje, kryesisht terapi zëvendësuese me metadon, dhe një numër 
burgjesh kanë arritur të kenë mbulim të mirë me këto shërbime (indikatori i SAIMS–B); 
1-20 % e burgjeve kanë të paktën një të burgosur në muaj që ka marrë një kontakt 
trajtimi.  
 
 
6.2.8.  Sigurimet shoqërore dhe abuzimi me drogën 
 
Mbulimi me ndihmë sociale për paaftësinë e shkaktuar nga përdorimi i drogave nuk 
parashikohet nga sistemi i sigurimeve shoqërore në Shqipëri.  
 
 
 



47 

 

 

 
FUSHA 7  
 
Monitorimi i sistemit të shërbimeve të trajtimit për 
alkoolin dhe drogën dhe kërkimi në këtë fushë 
 
 
7.1.2. -7.1.5.  Monitorimi 
 
Shërbimi i Toksikologjisë Klinike (QSUT) (inpatient+outpatient) dhe qendrat e 
metadonit të menaxhuara nga Aksion Plus (outpatient) kanë një sistem regjistrash që 
mbledh informacion mbi numrin e pacientëve dhe të dhëna të tjera rreth tyre, të dhëna 
mbi ndjekjen e pacientëve, si dhe të dhëna mbi trajtimin. Për arsye të përqendrimit të të 
gjitha shërbimeve në një qendër të vetme publike (Shërbimi i Toksikologjisë Klinike në 
QSUT) dhe një OJF-je të vetme (Aksion Plus) që ofron terapinë zëvendësuese me 
metadon, praktikisht të gjithë pacientët që paraqiten në këto qendra dhe marrin trajtimin 
përkatës, janë të përfshirë në sistemin e informacionit (databaset përkatëse) me raportim 
përfundimtar në Qendrën Kombëtare të Informacionit mbi Drogën në Institutin e 
Shëndetit Publik (ISHP).  
 
Ka gjithashtu një sistem të mirë informacioni lidhur me sëmundjet infektive shoqëruese 
tek personat që marrin trajtim për probleme të lidhura me abuzimin me drogat. ISHP 
mbështet sistematikisht me praktika depistimi Shërbimin e Toksikologjisë Klinike dhe 
qendrat e metadonit, si dhe grumbullon informacioni përkatës në databaset specifike.  
 
Ka probleme me të dhënat lidhur me diagnozën, për arsye të mungesës të një sistemi të 
përshtatshëm reference, si dhe bashkëpunimit jo të mirë ndërmjet specialiteteve, sidomos 
përfshirjes jo sistematike të mjekëve specialistë psikiatër.  
 
Nuk ka një praktikë në Shqipëri që të detyrojë persona me varësi nga droga që të 
paraqiten në qendra të specializuara shërbimesh trajtimi.  
 
Klinika e sapo hapur e Vartësisë nga Alkooli (pranë QSUT) është duke ndërtuar një 
sistem të monitorimit dhe duke vendosur marrëdhënie sistematike me ISHP-në. 
 
Me përjashtim të qendrës rezidenciale Emanuel (një OJF e mbështetur nga Qeveria 
Italiane) nuk ekzistojnë qendra të tjera me natyre komunitare. Qendra Emanuel ka një 
sistem regjistri (20 shteter) për të gjithë personat që paraqiten për shërbime në atë qendër 
dhe nuk raporton në mënyrë sistematike pranë ISHP-së. 
 
 
7.1.6.  Prodhimi i raporteve periodike nga autoritet përgjegjëse  
 



48 

 

Prej tre vitesh, Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), në bashkëpunim me partnerë brenda 
dhe jashtë sistemit shëndetësor, po publikon një raport mbi gjendjen lidhur me drogat në 
Shqipëri. Raporti prek gjerësisht edhe elementët e lidhur me shërbimet e trajtimit dhe të 
parandalimit, së bashku me çështje të trafikimit dhe të zbatimit të ligjit. Deri më tani, në 
këtë raport, mungojnë të dhenat lidhur me alkoolin.  
 
Raporti veç të tjerash bazohet edhe në database-t e mëposhtëm: 
o Database i Kërkesës për Trajtim i Shërbimit të Toksikologjisë Klinike, Qendra 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza” e Tiranës (QSUT);  
o Database i Trajtimit Zëvendësues me Metadon i OJF “Aksion Plus”;  
o Database i Sëmundjeve Infektive të Lidhura me Drogën i Departamentit të 

Epidemiologjisë dhe Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, Instituti i Shëndetit Publik 
(ISHP).  

 
 
7.2.  Kërkimi shkencor 
 
Kërkimi shkencor është një nga objektivat/përparësitë e përcaktuara në Strategjinë 
Kombëtare për Kontrollin, Parandalimin dhe Vartësinë nga Droga, siç është edhe 
fuqizimi i sistemeve të informacionit dhe trajnimi për studimin e fenomenit.  
 
Instituti i Shëndetit Publik (ISHP) prej disa vitesh është përpjekur të përfshijë në 
praktikën e vet të kërkimit sistematik shkencor edhe kërkimet epidemiologjike të lidhura 
me drogën në popullatën e përgjithshme dhe grupet specifike me risk-të-lartë. Gjithashtu, 
siç u përmend edhe më siper, ISHP ka kontribuar në grumbullimin dhe analizimin 
(nëpërmjet Qendrës Kombëtare për Sistemin e Informacionit të Drogës pranë ISHP) të të 
gjitha të dhënave lidhur me drogen dhe kërkimet në vijim për të gjitha 
institucionet/agjensitë/aktorët përkatës.  
 
Gjithashtu edhe Shërbimi Universitar i Toksikologjisë Klinike, si dhe OJF-të Aksion Plus 
e Stop ADS, kanë qenë të përfshira qoftë në studimet kombëtare të ndërmarra nga ana e 
ISHP-së gjatë pesë viteve të fundit (2006-2011), ashtu edhe në studime të pjesshme 
bazuar në shërbimet që ato ofrojnë. 
 
Gjithsesi, një numër i kufizuar (indikatori C i SAIMS – 21-50 %) i psikologëve, 
punonjësve socialë dhe infermierëve, që punojnë në shërbimet e trajtimit, kanë qenë të 
përfshirë në faza të caktuara të studimeve (kryesisht në fazën e grumbullimit të të 
dhënave në terren). Praktikisht, ka munguar përfshirja e psikiatërve në këtë proçes, për 
arsye edhe të përfshirjes të pakët të tyre në dhënien e shërbimeve. 
 
Pavarësisht nga fakti se gjatë këtyre pesë viteve të fundit janë kryer disa studime që 
prekin veç të tjerash edhe fushën e droges dhe alkoolit në Shqipëri, praktikisht mungojnë 
krejtesisht publikimet në revista të specializuara, çka e deshmon edhe mungesen e tyre në 
PubMed.  
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Pavarësisht mungesës së publikimeve të artikujve specifikë në këtë fushë, gjatë këtyre 
pesë viteve të fundit janë realizuar disa studime në grupe të caktuara të popullatës. Në 
shumicën e tyre, këto studime nuk kanë qenë të fokusuara tërësisht tek droga dhe alkooli, 
por e kanë prekur edhe këtë temë ndërmjet shumë problemesh të tjera. Disa nga këto 
studime edhe janë publikuar në formën e raporteve kombëtare.  
 
Është fjala konkretisht për: 
 

 “Biological and Behaviour Surveillance Study (Bio-BSS) 2005” (raporti i publikuar), 
dhe  

 “Biological and Behaviour Surveillance Study Bio-BSS) 2008”,  
ku studiohen çështje të lidhura me përdorimin intravenoz të drogave tek grupet 
me risk me risk të popullatës së vendit.  

 
 “Youth Risky Behaviour Survey (YRBS) 2005”,  

dhe  
 “Youth Risky Behaviour Survey (YRBS) 2009”,  

ku jepen të dhëna mbi prevalencën e drogave dhe alkoolit tek të rinjtë e shkollave 
të mesme (14-18 vjeç).  

 
 “Demographic and Health Survey Albania (DHS) 2009” (raporti i publikuar),  

ku analizohet prevalenca e përdorimit të alkoolit në një kampion përfaqësues të 
popullatës shqiptare dhe shpërndarja e kësaj prevalence në një sërë kategorish 
demografike dhe sociale.  

 
 “European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 2009”,  

dhe  
 “European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 2011”,  

ku studiohen në detaje prevalenca e përdorimit si dhe qëndrimi dhe risqet e 
mundshme lidhur me alkoolin dhe drogat tek të rinjtë e shkollave të mesme (15-
16 vjeç) 

 
 Nën supervizionin teknik dhe financiar të EMCDDA janë përgatitur nga Grupi i 

Ekspertëve të Shqipërise (miratuar nga EMCDDA) dy “Country Overwiew” për 
situatën në fushen e drogës përkatësisht për vitin 2009 dhe 2010 si dhe dy 
“Country Information Mapping” përkatëse të këtyre viteve. 
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