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PARATHËNIE
Rekomandimet më të fundit të Shqipërisë për ICPD+25
(UNFPA, Nëntor 2019) prekën disa nga sfidat kryesore mbi
shëndetin dhe demografinë me te cilat vendi po perballet
gjatë shekullit 21. Nga pikëpamja demografike, cështjet si
moshimi, nivelet tejet të ulëta te fertilitetit si edhe nivelet
e ulëta të planifikimit familjar, u diskutuan në detaje dhe
mungesa e një politike të qartë dhe të integruar përbënte
diskutimin kryesor. Përsa I takon shëndetit, një nga cështjet
kryesore të ngritura ishte shtimi i rasteve të disa kancereve
si edhe semundjet jo te transmetueshme ne vend. Analiza
dhe raporte të tjera kane ngritur domosdoshmërinë e
menjëhershme për politika qe adresojnë çështjet te cilat
lidhen me jetën e të rinjve dhe potencialin e tyre në rajon
dhe se si kjo preket nga migracioni masiv I këtyre vendeve
ku Shqipëria nuk bën përjashtim. Cështjet që lidhen me
plakjen si edhe tendencat afatgjata të numrit të ulët të
lindjeve janë vënë gjithashtu në pah (UNFPA, Konferenca
Rajonale mbi “Dinamikat e Popullsisë, Kapitali Njerëzor
dhe Zhvillimi I Qëndrueshëm ne Europën Jug-Lindore,
Sarajevë, Tetor 2019)
Misioni I UNFPA është “të kujdeset për çdo shtatëzani
dhe lindje”, të përqëndrohet tek “çështjet e shëndetit
riprodhues dhe të drejtat” dhe veçanërisht “që jeta
dhe potencialit I të rinjve të plotësohet”. Për të trajtuar
disa prej këtyre sfidave brenda kontekstit shqiptar, me
mbështetjen e UNFPA në Shqipëri, u angazhuan një grup
kërkuesish kombëtar dhe ndërkombëtar për te përgatitur
këtë raport të detajuar mbi Sfidat Demografike dhe
Shëndetësore që perballin Shqipërinë në Shekullin e 21te. Nga kenëdvështrimi shkencor, ky raport ka një rëndësi
të veçantë, sepse nxjerr në pah sfidat më emergjente të
Shqipërise në shekullin e 21-te. Nevoja për të adresuar
migracionin përmes politikave zhvillimore për të rinjtë
është një nga përfundimet. Fokusimi tek të rinjtë dhe
krijimi I mundësive brenda vendit mund të ngadalësojë
plakjen e shpejtë të shoqerisë Shqiptare. Rëndësia e
masave parandaluese për shëndetin, si për shembull,
zgjerimi I programit të check-up, eshte deshmuar tashme,

duke dhene rezultate në përmirësimin e shëndetit dhe
jetëve të të rinjve, grave dhe burrave të moshës së mesme.
I një rëndësie të veçantë është fakti që ky raport nxjerr
në pah nevojën për politika të integruara jo vetëm për
shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve, por dhe për nënat e
tyre; se kemi nevojë të përqëndrohemi tek potenciali I të
rinjve në vend, jo vetëm për të ndaluar migracionin, por
gjithashtu për të ngadalësuar procesin e plakjes; nevoja për
të adresuar rritjen e shpenzimeve publike për shendetin
jo vetëm si një masë për të përmirësuar jetën e njerëzve,
por gjithashtu për të përmirësuar aksesin ndaj kujdesit
shëndetësor e për të ulur informalitetin.
Ky raport ka një rëndësi të veçantë përsa I takon të drejtave
të njeriut dhe të drejtave te shendetit riprodhues. Duke
adresuar rregullimin e abortit, ndalimin e abortit me bazë
gjinore si edhe duke fuqizuar gruan për të marrë vendime
vetë, ky raport ve nenvizon rëndësinë e te drejtave të
shëndetit riprodhues si pjesë e të drejtave të njeriut.
Raporti është një vazhdim I punës së bëre nga ADHS
2017-2018 dhe përdor të dhënat e ADHS mbi Shqipërinë
si edhe të një numri të madh të burimesh të disponueshme
për çështjet e trajtuara, qe nga regjistrat vital, te dhenat e
censuseve, te dhenat nga perdorimi I sherbimeve, e deri
tek studime te vecanta ne popullate.
Me këtë rast, UNFPA falenderon Ministrinë e Shëndetësisë,
INSTAT, Institutin e Shëndetit Publik dhe ekspertët për
partneritetin dhe mbështetjen për të bërë të mundur
këto analiza të thelluara. Besoj se ky raport më I fundit I
UNFPA do të shërbejë si një bazë për sektorët shtetëror
dhe ato jo qeveritar për të përmirësuar më tej politikat që
lidhen me permirësimet e shëndetit dhe demografisë së
popullit shqiptar.
Manuela Bello
Drejtuese e Zyrës
UNFPA, Tiranë
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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE
Sfidat demografike – ndryshimmi i tendencave negative
të rritjes së popullsisë dhe migracionit. Në fillimin e
Shekullit 21, shqiptarët po përjetojnë një regjim të ri
demografik me jetëgjatësi të lartë dhe lindshmëri shumë
të ulët. Vendi ka jetëgjatësinë më të lartë në lindje për
femrat në Ballkanin Perëndimor me 80.6 vjeç (2018),
dhe një nga nivelet më të ulëta të lindshmërisë në Evropë
me 1.37 fëmijë për grua (2018). Ky nivel shumë i ulët i
lindshmërisë është arritur përmes një rruge paradoksale të
tranzicionit të lindshmërisë në krahasim me vendet e tjera
evropiane - përmes modelit të lindshmërisë së hershme
me moshën mesatare të fëmijës së parë prej 26.4 vjeç
(2017-2018), dhe një fillim të hershëm në martesë me
moshë mesatare të martesës së parë për femrat në 21.9
vjeç (2018). Ky është një reflektim i bashkëveprimit midis
modernizmit (përmes lindshmërisë së ulët) dhe vlerave
tradicionale (përmes martesës së hershme).
Shqipëria ka hyrë në dekadën e tretë të rritjes negative
të popullsisë me popullsinë aktualisht 2,854,191 (2019)
banorë, shumë më e ulët në krahasim me atë të vitit 1989
kur u rrëzua qeverisja socialiste (3,182,400 banorë). Kjo
rritje negative e popullsisë është nxitur nga lëvizje të
mëdha të emigracionit të jashtëm sin ë kohë edhe në
masivitet. Që nga viti 1989 vendi ka humbur një të tretën
e popullsisë së tij për shkak të emigracionit të jashtëm.
Niveli dhe modeli i emigracionit nuk ka përcaktuar vetëm
rritjen negative të popullatës në Shqipëri, por edhe
strukturën e saj moshore, duke qenë kështu faktori kryesor
i plakjes së popullsisë në Shqipëri. Popullsia shqiptare
që banon në vend po plaket shumë shpejt. Përqindja e
popullsisë mbi 65 vjeç është 14.7 përqind në vitin 2020
dhe pritet të jetë 24 përqind në 2035.
Pavarësisht përpjekjeve të mëparshme për të ndryshuar
situatën, vendi vazhdon të ketë një raport të çekuilibruar
gjinor në lindje, 110 meshkuj te lindur për 100 lindje
femra në 2017, duke sugjeruar një situatë të pandryshuar,
që kur UNFPA ka adresuar për herë të parë këtë cështjëe
në 2012, dhe tregon gjithashtu se aplikimi i abortit

selektiv gjinor (për shkak të traditës së mbizotërimit të
mëshkujve) vazhdon të jetë i përhapur, pavarësisht se
është i paligjshëm.
Sfidat e shëndetit dhe vdekshmërisë - ulja e vdekjeve
neonatale dhe barra e trefishtë e kequshqyerjes tek
fëmijët. Shqipëria vazhdon të jetë një vend që ka arritur
një “shëndet të mirë me kosto të ulët”, një nivel shumë
të lartë të jetëgjatësisë në lindje në krahasim me nivelin
e saj të zhvillimit ekonomik, që përbën të ashtuquajturin
“paradoksi shqiptar”. Kjo situatë paradoksale është rezultat
i niveleve shumë të ulëta të vdekshmërisë së moshave
të rritura në krahasim me vendet fqinje. Ulja kryesore
është vërejtur në vdekjet nga sëmundjet kronike të
frymëmarrjes. Ndërsa vdekjet nga kanceret dhe sëmundjet
kardiovaskulare vlerësohen të jenë të ulta krahasuar me
standardet evropiane. Vëmendje duhet t’i kushtohet rritjes
së niveleve të faktorëve të rrezikut siç janë hipertensioni,
mbipesha, sjellja sedentare dhe niveli i lartë i glukozës
plazmatike, të cilat nëse nuk adresohen përmes politikave
adekuate, mund të kthehen në rreziqe për shëndetin dhe
vdekshmërinë në të ardhmen.
Pavarësisht përmirësimit të vazhdueshëm të vdekshmërisë
foshnjore dhe asaj të fëmijëve që nga viti 1990, e njëjta
gjë nuk është reflektuar në vdekshmërisë neonatale në
dekadën e fundit. Në fakt, ajo ka pësuar një rritje të vogël
në dy vitet e fundit me një vlerë në 2018 në 6.5 vdekje
për 1000 lindje të gjalla. Shkalla e vdekshmërisë neonatale
është një nga më të lartat në rajon dhe ajo përbën më
shumë se 75% të vdekshmërisë foshnjore deri në vitin
2018. Një rrezik i konsiderueshëm mbetet numri i madh
i aksidenteve në vend, të cilat kontribuojnë në nivelin e
lartë të vdekjeve nga shkaqe të jashtme në popullsia me
moshë të re (mosha nga 19-29 vjeç).
Përsa i përket barrës së sëmundshmërisë në Shqipëri,
pjesa më e madhe shkon te sëmundjet jo ngjitëse me
rreth 82% të barrës së përgjithshme të sëmundjeve.
Ndërsa sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceret mbeten
sëmundjet mbizotëruese. Vendi ka parë një rritje të barrës
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së diabetit dhe çrregullimeve të shëndetit mendor në
përgjithësi, veçanërisht në popullatën e moshës së re, por
edhe të moshuarve që jetojnë vetëm, pjesa e të cilit është
rritur me shpejtësi në Shqipëri.
Kur konsiderohen përcaktuesit e shëndetit, pesë faktorët
kryesorë të rrezikut në Shqipëri në vitin 2017 ishin tensioni
i lartë, rreziqet dietetike, pirja e duhanit, BMI i lartë dhe
hiperglicemia. Ky model nuk i ngjan prototipit perëndimor të
shpërndarjes së faktorit të rrezikut, por përkundrazi modelit
të vendeve në zhvillim dhe tranzicion ku hipertensioni është
faktori kryesor i rrezikut për shëndetin. Rreth 33 përqind e
të gjitha vdekjeve dhe 17 përqind e barrës së përgjithshme
të sëmundjes në popullatën shqiptare në vitin 2017 i
atribuohet vetëm tensionit të lartë sistolik të gjakut, deri
tani, faktorit më të rëndësishëm të rrezikut në vend. Rreziku
dietetik ishte faktori i dytë kryesor i rrezikut që përbënte 27
përqind të vdekshmërisë së përgjithshme dhe 15 përqind
të barrës së përgjithshme të sëmundjes. Përveç nënushqyerjes së fëmijëve e cila është ende e pranishme në disa
zona të vendit, përhapja e mbi-ushqimit po rritet së bashku
me praninë e mangësive mikronutriente që tregon një barrë
të trefishtë të kequshqyerjes tek fëmijët shqiptarë. Pirja e
duhanit ishte faktori i tretë kryesor i rrezikut që përbënte
19 përqind të të gjitha vdekjeve dhe 13 përqind të barrës
së përgjithshme të sëmundjes në popullatën shqiptare.
Duhet thënë se përhapja e tij është në rënie, ka shumë të
ngjarë për shkak të fushatës dhe politikave lidhur me pirjen
e duhanit. Vihet re që prevalenca e pirjes së duhanit tek gratë
shqiptare mbetet shumë e ulët në krahasim me të gjitha
vendet e tjera të Evropës.
Sfidat e sistemit shëndetësor - rritja e financimit të
shëndetit publik dhe zvogëlimi i pagesave nga xhepi
(informale). Sistemi shëndetësor në Shqipëri ka shumë
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sfida, por dy qëndrojnë si më të rëndësishmet që vendi
të përmirësojë më tej shëndetin e popullatës. Së pari
vendi duhet të rrisë shpenzimet për shëndetin publik
pasi ende janë më të ultat në Ballkanin Perëndimor
dhe një nga më të ultat në Evropë, që vlerësuara të jenë
gati 50 përqind të gjithë shpënzimeve në shëndetësi
në vitin 2014 krahasuar me Greqinë dhe Serbinë me
rreth 62 përqind në të dy rastet, ose me 78 përqind kur
krahasohen me nivelin mesatar të Bashkimit Evropian.
Sfida e dytë e rëndësishme konsiston në uljen e pagesave
të kryera “nga xhepi” në sistemin shëndetësor, të cilat
përbënin më shumë se 50 përqind në vitin 2018. Kjo
është shifra më e lartë në rajon. Sigurisht, pagesat “nga
xhepi” çojnë në shpenzime katastrofike për shëndetësinë
me një efekt të dukshëm varfërues në shumë familje
shqiptare, veçanërisht në mes të kategorive më të varfra
dhe më të prekshme të popullsisë, gjë që ngre shqetësime
serioze në lidhje me pabarazinë sociale. Sfidat e tjera janë
rritja e burimeve të kujdesit shëndetësor, veçanërisht
në kujdesin terciar, dhe veçanërisht ndalimi i migrimit
të personelit mjekësor në vendet e tjera të Evropës. Kjo
mund të bëhet vetëm përmes krijimit të mundësive
më të mira për punësim, rritjes së konsiderueshme të
pagesës dhe krijimit të ambienteve më të mira të punës
për ta. Së fundi, pabarazitë në kujdesin shëndetësor
vazhdojnë duhet të jenë çështje që kërkojnë adresimin
e menjëhershëm, për grupet më vulnerabël dhe
kategoritë më të varfra të prekura më së shumti. Mbulimi
shëndetësor universal është një mision i dëshërueshëm
dhe masat dhe veprimet e deritanishme të ndërmarra
nga qeveria shqiptare janë ato të duhurat. Megjithatë,
financimi i ulët i kujdesit shëndetësor (si pjesë e PBBsë) dhe pagesat e larta “nga xhepi” minojnë seriozisht
përpjekjet e palëve të interesuara për të arritur një mbulim
shëndetësor universal për gjithë popullatën shqiptare.

HYRJE
Para konferencës së 1994-ës në Kajro, shumica e
shqetësimeve të komunitetit ndërkombëtare kishin të bënin
me lindshmërinë e lartë dhe çështjen e mbipopullimit, duke
u përqëndruar kështu në politikat që lidhen me planifikimin
familjar. Konferenca e vitit 1994 solli një ndryshim të
rëndësishëm duke drejtuar fokusin jo vetëm në planifikimin
e familjes, por në shëndetin seksual dhe riprodhues të
grave. Ky ishte një ndryshim i rëndësishëm pasi vendosi
shëndetin e grave dhe të drejtat e tyre riprodhuese në
qendër të hartimit dhe zhvillimit të politikave. Gjatë
kësaj periudhe, çështjet shëndetësore dhe demografike
shqiptare kanë qenë në qendër të studimit dhe raportimit të
organizatave ndërkombëtare për gati tre dekada. Shqipëria
nuk kishte respektuar asnjë nga udhëzimet ndërkombëtare
përpara konferencës së Kajros të 1994. Sidoqoftë, gjatë
periudhës përpara Kajros 1994, lindshmëria u ul në
mungesë të politikave të planifikimit familjar (2.9 fëmijë
për grua në 1990)
Më pas, rekomandimet e konferencës së ICPD së 1994-ës,
shërbyen si bazë e ndërtimit të Objektivave të Zhvillimit
të Mijëvjeçarit (MDG), dhe më së fundmi Qëllimet e
Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) si një grup qëllimesh që
bashkojnë zhvillimin, shëndetin, gjininë dhe demografinë.
Kur krahasohet zhvillimi i Shqipërisë me këto SDG, përsëri
vendi është në një gjendje të përparuar me nivele të
papërfillshme të vdekshmërisë së nënës dhe nivele shumë
të ulëta të vdekshmërisë foshnjore dhe asaj të fëmijëve
nën 5 vjeç, për nivelin e saj të zhvillimit ekonomik, me
një indeks të zhvillimit human (HDI) të përmirësuar nga
0.629 në vitin 1995 në 0.791 në vitin 2018 . Ndërsa HDI
është përmirësuar me kalimin e viteve renditja e vendit
nuk ka ndryshuar shumë që nga rënia e komunizmit,
duke sugjeruar që ritmi i ndryshimit në vend në lidhje
me zhvillimin ekonomik, barazinë gjinore dhe çështjet
shëndetësore nuk ka qenë i shpejtë. Shkalla e vdekshmërisë
foshnjore ishte rreth 30 dhe 23 vdekje të foshnjave për
1000 lindje të gjalla në vitin 1994 dhe 2000, dhe deri në
vitin 2010 arriti një nivel prej 11 vdekje për 1000 lindje
të gjalla.

Ndërsa objektivat ndërkombëtarë të shëndetit dhe
demografisë po përmbusheshin nga Shqipëria gjatë
periudhës së tranzicionit 1990-2015, Shqipëria po hynte
në një fazë të re, me një regjim të ri demografik dhe
shëndetësor, me një jetë të gjatë dhe lindshmëri shumë
të ulët. Deri në vitin 2018 Shqipëria kishte një nga nivelet
më të ulëta të lindshmëri në Evropë me një Koefiçent Total
të Lindshmërisë (TFR) prej 1.38 fëmijë për grua dhe një
nga vdekshmëritë më të ulta të të rriturve në Evropë, me
probabilitetin e vdekjes për moshat 15-69 nga 204.2 në
1000 banorë për meshkujt, dhe 109.5 për 1000 banorë, për
femrat. Në të njëjtën kohë, Shqipëria po përjetonte një nga
shkallët më të larta të migracionit neto në Evropë dhe më të
lartën në Ballkanin Perëndimor, duke përcaktuar kështu, një
normë negative të rritjes së popullsisë gjatë gjithë periudhës
së tranzicionit që nga viti 1990 deri në ditët e sotme. Deri
në vitin 2018 sëmundjet jo ngjitëse përbënin më shumë
se 87% të të gjitha sëmundjeve, duke sugjeruar se vendi
po ndjek një model të ndryshëm shëndetësor dhe prandaj
kërkohen politika të ndryshme dhe të specializuara.
Megjithë ndryshimin e shpejtë në paraqitjen demografike
dhe shëndetësore, qeveritë e ndryshme nuk bënë mjaft për
të adresuar disa nga çështjet kryesore përmes një qasjeje
të integruar. Shqipëria kurrë nuk ka pasur një politikë të
integruar të shëndetit dhe popullsisë, as gjatë periudhës
komuniste dhe as gjatë periudhës së tranzicionit. Në fakt,
ka pasur politika të veçanta të fokusuara. Gjatë sistemit
socialist, e vetmja politikë pro-nataliste ishte ajo për
sigurimin e hyrjes universale në çerdhe dhe kopshte, si
dhe shpërblimin financiar për nënat me më shumë se 5
fëmijë. Një politikë tjetër që ndikoi indirekt në nivelin e
lindshmërisë ishte ajo që përqëndrohej në shëndetin e grave
dhe fëmijëve. Kjo politikë vazhdoi edhe gjatë periudhës
tranzitore. Si rezultat, Shqipëria pati vdekje të papërfillshme
të nënave dhe vdekshmëri foshnjore relativisht të ulët.
Kohët e fundit qeveri të ndryshme janë përpjekur të
adresojnë çështje të ndryshme të shëndetit publik dhe
popullsisë. Politika e parë e tillë ishte krijimi i një Task
Force në vitin 2012 si rezultat i një raporti nga UNFPA për
rritjen e abortit selektiv midis lindjeve femra. Një politikë
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tjetër e fokusuar e prezantuar kohët e fundit (2014) është
kontrolli shëndetësor (“check-up”) për popullatën e rritur.
Brenda kësaj politike të shëndetit publik ka pasur politika
të veçanta që përqendrohen tek gratë - p.sh. kontrollimi i
kancerit të gjirit dhe testimi i diabetit. Një politikë tjetër
e fundit e prezantuar nga qeveria aktuale, është futja e
stimujve financiarë për fëmijët e lindur (2018).
Disa nga politikat që janë prezantuar nuk kanë qenë
shumë të suksesshme, pasi ato përqendrohen vetëm në
një çështje të vetme, me një qasje të vetme. Fatkeqësisht,
realiteti i çështjeve shëndetësore dhe demografike me të
cilat përballet vendi nuk është dhe nuk mund të adresohet
nga një politikë apo qasje e vetme. Nëse duhet që rritja
negative e popullatës të mund të ndryshojë, kjo nuk mund
të bëhet vetëm duke pasur një politikë me stimuj financiarë
për nënat. Ajo duhet të shoqërohet me politika të lidhura
me barazine gjininore, të cilat t’ju sigurojnë grave të drejta
të barabarta punësimi, leje lindje për babain dhe politika që
përmirësojnë pozicionin e femrave në shoqëri. Nëse është
synimi i uljes së sëmundjeve jo ngjitëse, politikat duhet të
përqendrohen jo vetëm në parandalimin e hershëm, por
edhe në trajtimin e sëmundjeve, dhe kjo e fundit kërkon
investime të mëtejshme në mjeksinë terciare. Nëse politika
për parandalimin e hershëm të sëmundjeve jo ngjitëse
(kontrolli shëndetësor) funksionon, duhet të adresohen
edhe faktorët e mundshëm të rrezikut, që nga pirja e
duhanit dhe mbipesha deri tek aktivitewti fizik dhe ndotja
e mjedisit. Më e rëndësishme është që qasja e politikës
duhet të jetë multi-sektoriale dhe multidisiplinare.
Bazuar në këtë qasje, ky studim paraqet një mundësi unike për
të analizuar çështjet shëndetësore dhe demografike të vendit
përmes një këndvështrimi multidisiplinar, si për shembull duke
përfshirë demografinë, epidemiologjinë dhe shëndetin publik.
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Është e rëndësishme të theksohet gjithashtu se një qasje
multidisiplinare kërkon përdorimin e një numri të gjerë
të dhënash të disponueshme në vend. Në këtë drejtim,
raporti përdor një numër shumë të madh të të dhënave
në dispozicion në vend, që nga anketat e ADHS, MICS
dhe LSMS, deri tek regjistrimi i të dhënave jetike në zyrat
e gjëndjes civile, dhe shumë më tepër. Vlerësimet dhe
statistikat ndërkombëtare nga organizata të ndryshme
përdoren gjithashtu për të marrë një panoramë të plotë
të shëndetit dhe ndryshimeve demografike të Shqipërisë
dhe për të vërtetuar cilësinë e të dhënave të përdorura.
Qasja multidisiplinare e analizave është gjithashtu
e përsëritur në qasjen ndaj hartimit të politikave.
Rekomandimet e politikave të këtij raporti përfshijnë një
qasje shumë-sektoriale për krijimin e politikave.
Raporti synon të adresojë sfidat kryesore demografike
dhe shëndetësore të Shqipërisë në shekullin XXI. Analizat
do të përqendrohen së pari në ndryshimet demografike
në Pjesën 1 të raportit. Raporti i detajuar i lindshmërisë,
vdekshmërisë dhe emigracionit të popullatës shqiptare
do të analizohet dhe diskutohet gjithashtu në këtë pjesë
të raportit. Pjesa e 2 e raportit do të përqendrohet në
vdekshmërinë dhe shkaqet e këtyre ndryshimeve të
vdekshmërisë në Shqipëri në disa dekada dhe tendencat
për përmirësim në të ardhmen. Kjo do të pasohet nga një
analizë e hollësishme të sëmundshmërisë dhe faktorëve
të rrezikut në Shqipëri në Pjesën 3. Pjesa 4 jep një
pasqyrim të treguesve të kujdesit shëndetësor në vend
nën të cilin kanë ndodhur këto ndryshime në shëndet
dhe vdekshmëri. Raporti përfundon me Pjesën 5, me
rekomandime të hollësishme të politikave, bazuar në
gjetjet e përshkruara të raportit.
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Deri në vitin 2018 regjimi demografik në Shqipëri mund
te karakterizohet si i një vdekshmërie dhe lindshmërie
të ulët. Jetëgjatësia në lindje për femrat është më e
larta në Ballkanin Perëndimor me 80.6 vjet, ndërsa
për meshkujt jetëgjatësia në lindje është një nga më
të lartat me 77.4 vjet. Niveli i shkallës së lindshmërisë
totale është një nga më të ultat në Evropë me 1.37
fëmijë për grua.
Shqipëria ende vazhdon të jetë një vend që ka arritur nje
“shëndet të mirë me kosto te ulët”, me një jetëgjatësi
në lindje shumë të lartë duke pasur parasysh nivelin
relativisht të ulët të zhvillimit ekonomik – vazhdon ai
që në literature quhet “Paradoksi Shqiptar”.
Ndërsa vendi ka një nga nivelet më të ulta të
lindshmërisë në Evropë, Shqipëria e ka arritur këtë
nëpërmjet një modeli demografik shumë të ndryshëm
nga ai i vendeve të tjera evropiane - një hyrje e hershme
në martesë (mosha mesatare e martesës së parë =
21.9 vjeç) dhe nëpërmjet lindshmërisë së hershme
(mosha mesatare e lindjes së parë = 26.4 vjeç). Kjo

përbën një rrugë paradoksale drejt lindshmërisë së
ulët, nëpërmjet ruajtjes së aspekteve të vlerave dhe
normave tradicionale.
Emigracioni ështe kthyer në procesin kryesor demografik
gjatë 30 viteve të fundit, duke përcaktuar jo vetëm
nivelin e rritjes së popullsisë, e cila është negative për
tre dekada, por edhe strukturën moshore të saj.
Popullsia shqiptare po plaket me ritme shumë të
shpejta. Kjo jo vetëm për shkak të niveleve të ulta të
fertilitetit, por kryesisht si rezultat i emigrimit afatgjatë
të popullatës në moshë aktive (15-65 vjeç). Përqindja
e popullsisë mbi 65 vjeç është aktualisht 14.7% dhe
pritet të arrijë shifrën 24% në 15 vjetët e ardhshëm,
në 2035.
Fatkeqësisht, Shqipëria vazhdon të ketë një raport
të çekuilibruar të seksit ne lindje me rreth 110 lindje
meshkujsh për 100 lindje femrash (2017), duke
sugjeruar, siç është raportuar edhe më parë, aplikimin
e abortit gjinor selektiv në vend. Kjo kërkon vëmendje
të menjëhershme nga ana e politikë-bërjes.
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PJESA 1
NDRYSHIMET DHE SFIDAT DEMOGRAFIKE NË SHQIPËRI
– NJE PERSPEKTIVE RAJONALE
1.1.

Hyrje

1.2.

Të dhënat dhe metodat

Publikime dhe studiues të ndryshëm ndërkombëtarë
tregojnë se Shqipëria po përjeton nivele shumë të ulëta
të lindshmërisë, të paparashikuara për vendin në asnjë
parashikim të bërë në vitet 1990. Niveli i lindshmërisë
nuk është i ngjashëm me vendet e tjera të Evropës, por në
të vërtetë është pozicionimi i vendit si një nga popullsitë
me lindshmërinë më të ulët në Evropë (EUROSTAT, 2020;
ËB, 2020, UNFPA, 2020). Në të njëjtën kohë, vendi ka
vazhduar të përmirësojë nivelin e tij të vdekshmërisë
shumë më shpejt sesa fqinjët e tij më të pasur në Ballkanin
Perëndimor si dhe në pjesën tjetër të Evropës Lindore. Në
të njëjtën kohë, vendi përmendet edhe për nivelin e lartë
dhe të paprecedent të emigracionit që është një fenomen
që nuk është ndalur as në dekadat e fundit.

Ky kapitull përdor të dhëna nga një numër i ndryshëm
burimesh. Të dhënat kryesore të përdorura këtu janë
nxjerrë nga regjistrimet e popullsisë dhe të banesave në
Shqipëri të kryera në periudha të rregullta që nga viti
1950 e deri më sot. Të dhënat thelbësore të statistikave
mbi lindshmërinë dhe vdekshmërinë në dispozicion nga
INSTAT janë përdorur gjithashtu për të ndërtuar nivele të
ndryshme të vdekshmërisë, lindshmërisë dhe migracionit.
Burime të tjera informacioni të përdorura në këtë kapitull
janë ato nga Prospekti i Popullsisë së Kombeve të Bashkuara
(UN Population Prospect 2019), të dhënat e UNICEF mbi
vdekshmërinë e foshnjave dhe fëmijëve (MICS), dhe kur është
e aplikueshme, të dhënat e ADHS. Ku dhe kur janë përdorur
burimet e ndryshme të të dhënave, është cituar ne raport.

Është e rëndësishme të analizohen hollësisht këto
modele demografike në mënyrë që të jemi në gjendje
t’ju përgjigjemi disa prej pyetjeve të ngritura, por dhe që
të kuptohen faktorët që fshihen pas këtyre ndryshimeve
demografike, në mënyrë që të jemi në gjendje të hartojmë
politikat e duhura lidhur me të gjitha aspektet e ndryshimit
demografik. Analizat këtu do të detajohen në mënyrë
që politikë-bërësit të mund të informohen më mirë për
ndryshimet dhe faktorët që i ndikojnë ato.

Metoda të njohura demografike janë përdorur në
analizat e të dhënave për të analizuar lindshmërinë,
vdekshmërinë dhe migracionin neto gjatë periudhës në
shqyrtim. Pjesa e fundit e këtij kapitulli përfshin disa
vlerësime në efektin e migracionit në ndryshimet dhe
strukturën e popullsisë. Për të realizuar këto vlerësime,
autorët kanë aplikuar metodën e përbërësve kohorë të
projeksioneve të popullsisë, detajet e të cilave shpjegohen
në tekst kur prezantohen dhe diskutohen rezultatet.

Kjo pjesë e raportit fillon me një përshkrim të
hollësishëm të të dhënave të përdorura në këto analiza
dhe disponueshmërinë e tyre. Ajo ndjek konceptin e
dinamikës së popullsisë dhe tranzicionit demografik, duke
analizuar fillimisht rritjen e popullsisë në vend, dhe më pas
proceset që ndikojnë në të: lindshmërinë, vdekshmërinë
dhe migracionin. Në përputhje me konceptin e dinamikës
së popullsisë dhe tranzicionit demografik, analizat në
këtë pjesë shkojne drejt shqyrtimit të pasojave të këtyre
ndryshimeve demografike, plakjes së popullsisë në
Shqipëri dhe faktorët përgjegjës për të.
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1.3.

Tranzicioni demografik dhe
ndryshimi kryesor në strukturën
moshore të popullsisë në vend

1.31.

Nga vendi me rritjen më të lartë në Evropë
në atë me ulje të popullsisë – rruga e
tranzicionit demografik te Shqipërise

Historikisht, Shqipëria ka përjetuar një shkallë të lartë rritjeje
të popullsisë së saj që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore
deri në rrëzimin e regjimit socialist. Nga 1950 deri në 1990,
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kur u shemb socializmi shtetëror, popullsia pothuajse u
trefishua, duke pasur ritmin vjetor më të lartë të rritjes në
Evropë përafërsisht me 2.4% në vit. Kjo normë e lartë e
rritjes ishte për shkak të niveleve të larta të lindshmërisë
në vend, veçanërisht gjatë viteve 1950 dhe 1960, por edhe
si rezultat i përmirësimit të shpejtë të vdekshmërisë gjatë
periudhës së mëvonshme. Periudha më e rëndësishme për
sa i përket rritjes ishin vitet 1950 dhe 1960. Gjatë këtyre
dy periudhave, qeveria socialiste ndoqi një politikë pronataliste, megjithëse jo të drejtpërdrejtë, por indirekt duke
mbështetur fëmijët dhe nënat (Falkingham, J., dhe Gjonça,
A., 2001). Krijimi i një shërbimi shëndetësor kombëtar me
fokus të veçantë në kujdesin parësor shëndetësor ndihmoi
në veçanti në zvogëlimin e sëmundjeve infektive si dhe uljen
e vdekshmërisë foshnjore dhe të fëmijëve nën pesë vjeç.
Pas hapjes se vendit në vitet 1990, ne shohim një regjim
demografik të ndryshëm, ku popullsia shqiptare tregon
shenja të një niveli negativ, (jo pozitiv) të rritjes së popullsisë.
Nga viti 1989 deri në vitin 2001 vendi humbi një numer neto
prej 114.600 njerëz dhe pati një rritje vjetore negative prej
-0.33 përqind. Llogaritet se mbi 700,000 shqiptarë u larguan
nga vendi gjatë kësaj periudhe (INSTAT 2014). Kjo shënon
një ndryshim në modelin demografik të vendit ku migracioni
është bërë përcaktuesi më i rëndësishëm i popullatës në
nivelin kombëtar dhe lokal, në vend se lindshmërisë dhe
vdekshmërisë sikurse ishte në dekadat e mëparshme (Lerch,
M. 2016). Ky trend vazhdoi edhe në vitet 2001 dhe 2011, ku
vendi humbi një popullsi neto prej 265.640 njerëz ndërmjet
dy regjistrave të popullsisë, gjë që përbën një ndryshim
negativ prej 5.3% për popullsinë e vendit. Në krahasim me
regjistrimin e vitit 1989, regjistrimi i fundit nën qeverisjen
socialiste shtetërore, në regjistrimin e vitit 2011, Shqipëria
ka humbur rreth një të tretën e popullsisë së saj. Trendi
vazhdon deri në ditët e sotme, megjithëse rritja e popullsisë
mbetet akoma negative dhe tendenca e vendit për të humbur
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popullsi si rezultat i migracionit vazhdon. Kjo do të thotë
që Shqipëria e ka realizuar tranzicionin e saj demografik
plotësisht deri në fund të shekullit të kaluar me lindshmërinë
dhe vdekshmërinë duke zbritur në nivele të ngjashme me ato
të vendeve evropiane. Ky ndryshim përbën një ndryshim të
madh në regjimin demografik të vendit nga ai ku përcaktorët
kryesorë ishin vdekshmëria dhe lindshmëria në një tjetër, ku
mbizotëron migracioni. Seksionet e mëposhtme analizojnë
në detaje këto ndryshime nën një perspektivë historike.

1.32.

Ulja e shpejtë e lindshmërise në një
periudhë shumë të shkurtër kohe

Të dhënat e fundit të lindshmërisë në Shqipëri tregojnë një
nivel më të ulët të lindshmërisë në vend historikisht, me një
koefiçent të lindshmërisë në rreth 1.38 fëmijë për grua në
vitin 2018. Pavarësisht se vijmë nga një nivel shumë i lartë
i lindshmërisë në përfundim të regjimit socialist në 1990 (3
fëmijë për grua), ulja e lindshmërisë shqiptare ishte shumë
më e shpejtë në krahasim me të gjitha vendet e Ballkanit
Perëndimor. Ulja kryesore ishte në dy dekadat e para të kësaj
periudhe në vitet 1990 dhe 2000, ku lindshmëria pothuajse
u përgjysmua nga 3 në 1.6 fëmijë për grua në vitin 2010. Në
dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria
ka pasur nivele historikisht më të larta të lindshmërisë
(Figura 1), kështu që ulja ka qenë edhe më dramatike. Kjo
ulje e lindshmërisë ngjason më shumë me ato që ndodhën
në disa vende të Evropës Jugore si Itali, Spanjë dhe Greqi
sesa me përvojën e Evropës Lindore ku mund të futeshin
shumica e vendeve të ish-Jugosllavisë. Kjo tregon në një farë
mënyre dhe pozicionimin historik të Shqipërisë në lidhje me
tranzicionin demografik - midis Evropës Lindore dhe vendeve
të Mesdheut. Kjo pozitë gjeografike do të pasqyrohej edhe në
aspekte të tjera të regjimit demografik siç është vdekshmëria
dhe migracioni.

TABELA 1. DINAMIKA E POPULLSISË SË SHQIPËRISË DHE KOEFIÇIENTI VJETOR I RRITJES SË POPULLSISË 1945–2019
1950

1960

1969

1979

1989

2001

1,218,900

1,626,300

2,068,100

2,590,600

3,182,400

3,067,740

2,905,195 2,854,191

96,900

407,400

441,800

522,500

591,800

-114,660

-162,545

-51,004

Ndryshimi në % i popullsisë

7.9

25.1

21.4

20.2

18.6

-3.7

-5.30

-1.76

Koefiçenti Vjetor i Rritjes (%)

1.66

2.88

2.67

2.25

2.06

-0.33

-0.55

-0.197

Popullsia Totale
Ndryshimi absolut i popullsisë

2011*

2019*

Shënim: *Të dhënat për 2011 dhe 2019 janë vlerësimet e korrektuara të INSTAT nga regjistrimi i 2011, si popullsi bazë. Të dhënat i referohen popullsisë mesatare vjetore të vitit përkatës.
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FIGURA 1. KOEFIÇENTI I PËRGJITHSHËN I LINDSHMËRISË, SHQIPËRIA DHE DISA VENDE TË BALLKANIT PERËNDIMOR

Burimi: Llogaritjet e autorëve, bazuar në të dhënat e “UN Population Prospects data, 2019 edition”

Për të kuptuar të tashmen, duhet të analizojmë të
kaluarën. Ky është rasti në shumicën e shkencave shoqërore,
por aq më tepër me demografinë. Në rastin e Shqipërisë ku
tendencat historike ndryshojnë nga vendet e tjera fqinje,
analizimi i së kaluarës bëhet shumë më i rëndësishëm për
të kuptuar modelin e tanishëm. Në fund të Luftës së Dytë
Botërore, Shqipëria kishte lindshmërinë më të lartë në
Evropë me një mesatare prej më shumë se gjashtë lindje
për një grua. Lindshmëria e lartë, në atë kohë përforcohej
nga vlerat tradicionale të familjes patriarkale. Vendi ishte
kryesisht një shoqëri agrare - katër të pestat e popullsisë
jetonin në zona rurale, dhe kishte pak industri dhe vetëm
një e pesta e popullsisë dinte të lexonte. Kur Shqipëria u
hap në fillimin e viteve 1990, erdhi si diçka për t’u habitur
kur mësoi se në periudhën ndërhyrëse lindshmëria kishte
rënë në rreth tre fëmijë për grua, pavarësisht politikave
pro-natalist te regjimit socialist dhe në mungesë të plotë të
mjeteve të kontracepsionit dhe abortit (Falkingham, J., dhe
Gjonça, A., 2001).
Figura 2 tregon ndryshimet në treguesit e fertilitetit në
Shqipëri që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore e deri më sot.
Shkalla e lindshmërisë totale u rrit gjatë viteve 1950, duke
arritur një kulm prej gati shtatë fëmijë për grua deri në vitin
1960, duke i ngjarë librit të bebeve që zhvillohej pothuajse
në të gjitha vendet e Evropës, përpara se të reduktohej në
mënyrë të vazhdueshme deri në vitet 1990 në pak më shumë
se tre fëmijë për grua.

22

Periudha e pas luftës përbënte një mjedis tradicional
pro-natalist në lidhje me lindshmërinë. Patriarkalizmi ishte
mbizotërues në të gjitha aspektet e jetës. Analfabetizmi
ishte i lartë veçanërisht tek femrat ku 92 përqind të tyre në
vitin 1950 ishin analfabete. Gjatë viteve të socializmit në
Shqipëri, rritja e popullsisë shihej si e lidhur pozitivisht me
rritjen ekonomike. Politika të tjera indirekte pro-nataliste
inkurajuan gratë të përfshiheshin në forcën e punës, kështu
që u u morën masa për kujdesin parashkollor. Në fund të vitit
1990 gratë përbënin 46 përqind të fuqisë punëtore. Shteti
ndërmori gjithashtu politika të tjera që ndikuan në uljen e
kostos së lindjes së fëmijëve. Më e rëndësishmja prej këtyre
masave dhe me një efekt të forte, ishte kufizimi i çdo forme
të planifikimit familjar, pa asnjë qasje në kontracepsion dhe
ku aborti ishte i paligjshëm në vend deri në vitin 1995.
Siç u përmend edhe më lart, që nga viti 1990,
Shqipëria ka patur ulje të shpejtë të lindshmërisë me TFR
që zbriti nga 3.0 (1990) në 1.38 fëmijë për grua (2018).
Megjithëse shoqëria ishte e hapur dhe filluan përpjekjet e
para për planifikim familjar me anë të kontracepsionit duke
u bërë i mundur edhe aborti i cili u bë i ligjshëm në 1995,
shoqëria vazhdonte të ishte kryesisht patriarkale (Gjonça, et
al. 2008; Lerch, M. 2013). Lidhur me faktorët përcaktues,
arsimimi mbetet deri tani faktori më i rëndësishëm i uljes së
lindshmërisë në Shqipëri. Aktualisht, numri i femrave arrijn
atë të meshkujve në arsimin e lartë. Faktorët ekonomikë
gjithashtu kanë qenë më përcaktues në dekadën e fundit,
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FIGURA 2. KOEFIÇENTI I PËRGJITHSHËM I LINDSHMËRISË DHE MOSHA MESATARE E LINDJES, 1990 – 2018

1

Burimi: Llogaritjet e autoreve bazuar në të dhënat e INSTAT

veçanërisht vështirësitë ekonomike dhe shkalla e lartë e
papunësisë së të rinjve. LSMS-te e 2002, 2005 dhe 2012
treguan se papunësia ishte e lartë tek të rinjtë dhe varfëria
kishte tashmë një fytyrë rinore (INSTAT 2005, 2014). Një
faktor tjetër që luajti një rol të rëndësishëm, ishte zvogëlimi
i vdekshmërisë foshnjore dhe të fëmijëve nën 5 vjeç, me një
efekt indirekt në numrin e fëmijëve që lindin (Gjonca, Aassve,
dhe Mencarini, 2010). Për sa i përket faktorëve të tjerë direkt,
shqiptarët nuk kanë përdorur ndonjë lloj kontracepsioni
modern deri në fillim të vitit 2000, por aborti filloi të
aplikohet shumë veçanërisht në zonat urbane (UNFPA,
2012). Ritmet e abortit u rritën në mënyrë dramatike në vitet
1990 dhe RHS-ja e parë shqiptare (2005) zbuloi një normë
jashtëzakonisht të lartë, rreth 400 aborte për 1000 lindje
të gjalla, që ishte pothuajse dyfishi i shifrës së dhënë nga
qeveria në atë kohë. Sidoqoftë, tendenca në rritje e abortit
e parë në vitet 1990 nuk shihet më në shifrat e fundit që
tregojnë një raport në rënie të abortit, por sidoqoftë ai është
ende i lartë sipas standardeve evropiane. Aktualisht (INSTAT,
2018) niveli i aborteve është rreth 170 aborte për 1000
lindje të gjalla, gjë që ngjason me Evropën Lindore, ku aborti
është përcaktuesi madje edhe kryesor i lindshmërisë. Për sa
i përket përdorimit të kontracepsionit, Shqipëria tregon më
shumë shenja të një shoqërie tradicionale që lëviz ngadalë
përpara. Të dhënat e ADHS në 2017 (ADHS, 2018) treguan
se ndër gratë e martuara vetëm 46% e tyre përdorin ndonjë
metodë kontraceptive ndërkohë që shumica e tyre përdor

metoda tradicionale (42% nga 46%) dhe vetëm 4% përdor
metoda moderne kontracepsioni. Kjo tregon qartë se gjërat
nuk kanë ndryshuar shumë në lidhje me këtë dhe gjithashtu
mbështet faktin që aborti vazhdon të jetë një alternative e
rëndësishme e kontrollit të lindshmërisë në vend.
Mosha e hyrjes në martesë mbeti pothuajse e
pandryshuar gjatë periudhës komuniste si për burrat ashtu
edhe për gratë, me moshën mesatare të martesës duke u
rritur me më pak se dy vjet për gratë dhe një vit për burrat
nga viti 1960 deri në vitin 1990. Më e rëndësishmja është që
martesa mbeti universale gjatë periudhës së tranzicionit, dhe
deri në moshën 28 vjeç, 90% e grave kanë hyrë në martesë
në 2001 (2005 RHS). ADHS (2018) e fundit sugjeron
gjithashtu që ndërsa ka pasur ndryshime, dy e treta e grave
të anketuara midis moshës 15 dhe 49 vjeç ishin martuar, dhe
vetëm një përqindje të vogël bashkëjetonte (2.5%). Duhet
shtuar këtu që lindjet jashtë martesës vazhdojnë të jenë
ende ne nivele të parëndësishme (më pak se 1% të tyre). Të
dhënat nga ADHS 2017 sugjerojnë se hyrja në martesë nuk
ka ndryshuar shumë. Kështu, mosha mesatare e martesës së
parë për gratë e anketuara të grup-moshës 15-49 vjeç ishte
22.0 vjeç. Kur lindshmëria analizohet në lidhje me moshën
mesatare të lindjes së fëmijës dhe moshën mesatare të hyrjes
në martesë, dy karakteristika janë të rëndësishme për sa i
përket uljes së linshmërisë në 20 vitet e fundit në Shqipëri: E
para mosha mesatare e lindjes së fëmijëve nuk ka ndryshuar
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FIGURA 3. NDRYSHIME NË MODELIN E LINDSHMËRISË NË SHQIPËRI (ASFR)

Burimi: Llogaritjet e autoreve bazuar në të dhënat e INSTAT

shumë. Në fakt, shifra e vitit 2018 është e njëjtë me atë të
vitit 1990 me MACB në 28 vjeç, gjë që sugjeron se shqiptarët
nuk janë larguar plotësisht nga modeli i Evropës Lindore të
lindjes së hershme të fëmijëve. Kjo është gjithashtu shumë

e qartë nëse shikohet modeli i shkallës së lindshmërisë sipas
grup-moshës së nënës në vitin 2018 krahasuar me periudhat
e mëparshme (Figura 3). Figura 3 tregon qartë se lindshmëria
është ulur në të gjitha grupmoshat dhe nuk ka asnjë shenjë

FIGURA 4. KOEFIÇENTI I PËRGJITHSHËM I LINDSHMËRISË DHE MOSHA MESATARE E LINDJES SË PARË, SHQIPËRIA DHE DISA VËNDE TË EU, 2018

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhëna nga EUROSTAT 2020
Shënim: Vizat e ndërprera tregojnë vlerat mesatare për EU
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FIGURA 5. KOEFICIENTI PER PERGJITHSHEM I LINDSHMERISE DHE MOSHA MESATARE E MARTESES SE PARE, SHQIPERIA DHE DISA VENDE TE EU, 2017-19

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhëna nga EUROSTAT 2020 dhe ADHS 2018
Shënim 1: Mosha mesatare e martesës së parë është llogaritur bazuar në të dhënat e ADHS, 2018
Shënim 2: Vizat e ndërprera tregojnë vlerat mesatare për EU

të shtyrjes së saj. Edhe nga kjo figurë është e qartë se pjesa
më kryesore e lindshmërisë zhvillohet ende në grupmoshën
25-29 vjeç. Sidoqoftë, 5 vitet e fundit (kurbat 2015 dhe
2018 në figurën 3) tregojnë për herë të parë një lindshmëri të
rritur në grupmoshën 30-34 vjeç, e cila na bën të supozojmë
që kjo do të jetë një prirje për të ardhmen dhe gratë do të
fillojnë të shtyjnë lindshmërinë e tyre në vitet e ardhshme.
Së dyti, të dhënat sugjerojnë një rritje gjithashtu të vogël në
moshën mesatare të martesës tek gratë (figura 2), e cila në
një farë mënyre shkon paralelisht me ndryshimin në moshën
mesatare të lindjes së fëmijëve. Kjo tregon që rritja e moshës
së lindjes së fëmijëve gjatë viteve të fundit mund të jetë për
shkak të një ndryshimi qe ka ndodhur së fundmi në moshën
mesatare në martesën e parë. Këtu kërkohen analiza më të
hollësishme për të hetuar më tej këtë ndryshim të fundit.
Kur modeli i lindjes së fëmijëve dhe modeli i martesës
krahasohen me vendet e tjera të Evropës (Figura 4 dhe 5),
bëhet e qartë se pse me gjithëse ka një nga lindshmëritë më
të ulëta në Evropë, Shqipëria vazhdon të ndjekë një model
ndryshe. Kur krahasohen shkalla totale e lindshmërisë dhe
mosha mesatare e lindjes së parë, del qartë se me gjithë
ngjashmerinë me disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor
Shqipëria i ka të dyja: edhe lindshmërinë shumë të ulët,
edhe lindshmërinë e hershme, pra moshë mesatare të ulët
të lindjes së parë. Kjo tregon përsëri se modeli i lindshmërisë
në Shqipëtri ngjason me të ashtuquajturin model të

lindjes së hershme të Evropës Lindore dhe se shtyrja nuk
ka ndodhur plotësisht, siç u pa edhe në figurën 3. I njëjti
krahasim me vendet evropiane sugjeron po të njëjtën gjë
që Shqipëria së bashku me disa nga vendet e Ballkanit
Perëndimor janë brenda grupit të vendeve me lindshmëri
më të ulët por njëkohësisht me moshë hyrje relativisht të
ulët në martesë. Kjo me shumë mundësi është një shenjë
e ndërveprimit të modernizmit me vlerat tradicionale
(Gjonça, A., Thornton, A. 2019).

1.33.

Përmirësimi i vazhdueshëm i vdekshmërise
paradoksi i suksesit të Shqipërisë “vazhdon”

Një nga arritjet më domethënëse të regjimit socialist të
Shqipërisë ishte ulja e vdekshmërisë me një shpejtësi të
lartë ku jetëgjatësia në lindje u përmirësua me 20 vjet si
për meshkujt ashtu edhe për femrat gjatë një periudhë 40
vjeçare. Kur në 1990 u rrëzua sistemi socialist, Shqipëria
kishte jetëgjatësinë për meshkujt 69 vjeç dhe për femrat
75 vjeç (UNFPA, 2019). Ky ishte një sukses në krahasim
me gjendjen në vitet 1950 ku jetëgjatësia në lindje
për meshkujt ishte rreth 51.9 vjeç dhe jetëgjatësia në
lindje e femrave ishte rreth 51.3 vjeç (1950). Pas vitit
1990 vdekshmëria vazhdoi të përmirësohet edhe më tej
në Shqipëri dhe në fund të vitit 2018 Shqipëria kishte
një jetëgjatësi 80.6 vjeç për femrat dhe 77.4 vjeç për

25

1

1

Ndryshimet dhe sfidat demografike në Shqipëri
NJE PERSPEKTIVE RAJONALE

FIGURA 6. JETËGJATËSIA MESATARE NË LINDJE, SHQIPËRIA DHE DISA VENDE TË BALLKANIT (MESHKUJ, FEMRA)

Burimi: Llogaritjet e autorëve, bazuar në të dhënat e “UN Population Prospects data, 2019 edition”.

meshkujt. Siç tregon figura 6, Shqipëria ka jetëgjatësinë
në lindje më të lartë për femrat në krahasim me të gjithë
vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe me përjashtim të
Kroacisë që e ka më të larte, një nga jetëgjatësitë më të
larta në lindje për meshkujt. Të dy grafikët, meshkujt dhe
femrat, tregojnë një përmirësim të qartë të shpejtë në vitet
1950 në Shqipëri për rreth 10 vjet brenda një dekade, e
cila është argumentuar mirë në studimet e mëparshme
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dhe që vjen si rezultat i uljeve dramatike të sëmundjeve
infektive dhe parazitare, përfshirë tuberkulozin dhe
malarjen në vitet pesëdhjetë (Gjonça, A. 2001). Pas
luftës së dytë botërore dhe kesaj periudhe dramatike, ne
shohim një përmirësim mjaft gradual, i cili vazhdoi në
mënyrë lineare deri në ditët e sotme. Është interesante të
theksohet se Shqipëria nuk përjetoi të njëjtin përkeqësim
të vdekshmërisë së moshave të rritura si vendet e tjera të
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FIGURA 7. ZHVILLIMI EKONOMIK I SHQIPËRISË DHE PËRMIRËSIMET NË VDEKSHMËRI
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Evropës Lindore, fillimisht në vitet 1980 dhe më pas edhe
në vitet 1990 si rezultat i rënies së regjimeve socialiste
shtetërore në Evropën Lindore
Një tipar i rëndësishëm i suksesit shqiptar në
përmirësimin e vdekshmërisë në nivele të ngjashme të
vendeve shumë më të përparuara dhe ekonomikisht të
zhvilluara, është fakti që ky është arritur në kushtet e

një zhvillimi relativisht të ulët ekonomik (Figura 7). Rasti
i suksesit të Shqipërisë përmëndet si një nga vendet që
arriti “shëndet të mirë me kosto të ulët” nën një regjim
socialist të ngjashëm me vendet si Kina, Kuba, shteti
Indian i Kerala-s, Sri Lanka e shumë të tjerë (Gjonça, A.
2001, Ballabanova, K. et al. 2012). Këto vende adresohen
në literaturë si “të pëerparuara”, që do të thotë se niveli
i tyre i zhvillimit ekonomik nuk do të jetë në gjendje të
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FIGURA 8. TREGUESIT E VDEKSHMËRISË NË SHQIPËRI SIPAS GRUP-MOSHAVE, 1950-2018

Burimi: Llogaritjet e autoreve bazuar në të dhënat e INSTAT

parashikojë nivelin e jetëgjatësisë gjatë lindjes dhe nivelin
e vdekshmërisë foshnjore (Caldëell, J. 1986). Argumentet
janë të tilla që investimet në shëndetësi, me përparësi për
shëndetin e fëmijëve dhe nënave; sigurimi shëndetësor
universal falas i të gjithë popullatës ishin gjithashtu
faktorët kryesorë; përparësi i është dhënë arsimimit të
grave që ka qenë shumë domethënës në Shqipëri ku
analfabetizmi u ul nga 92% në vitet 1950 në më pak se
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5% në 1990. Mendohej që Shqipëria, gjatë periudhës së
tranzicionit, ta humbiste këtë “avantazh” dhe të tregonte
shenja që vdekshmëria te ndiqte tendencën dhe modelet
e vdekshmërisë që përshtateshin me nivelin e zhvillimit
të saj ekonomik. Por në fakt kjo nuk ka ndodhur dhe
jetëgjatësia vazhdon të përmirësohet me të njëjtin ritëm si
në të kaluarën. Të dhënat më të fundit (2017 në Figurën 7)
sugjerojnë se kjo situatë paradoksale vazhdon të jetë ende
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FIGURA 9. VDEKJET NEONATALE SI PËRQINDJE E VDEKJEVE NËN NJË VJEÇ

1

Burimi: Llogaritjet e autoreve bazuar në të dhënat e INSTAT

dhe Shqipëria ka një jetëgjatësi shumë më të lartë në lindje
për nivelin e saj të zhvillimit. Një analizë e hollësishme
e kësaj do të vijojë në Pjesët 2 dhe 3 të këtij raporti, por
argumenti kryesor qëndron që faktorët përgjegjës për këtë
sukses gjatë regjimit socialist janë ende të pranishëm edhe
sot në Shqipëri.
Një vështrim i kujdesshem për mënyrën se si e arriti
Shqipëria këtë nivel të lartë të jetëgjatësisë në lindje është
paraqitur në Figurën 8. Ajo paraqet tregues të ndryshëm
të vdekshmërisë për një periudhë të gjatë kohore,
përfshirë këtu nivelin e vdekshmërisë foshnjore, shkallën
e vdekshmërisë së fëmijëve dhe vdekshmërinë e të rriturve
e përfaqësuar kjo me jetëgjatësinë mesatare në moshën
15 vjeç. Jetëgjatësia e shqiptarëve në lindje u përmirësua
me gati 18 vjet në një periudhë të shkurtër kohe prej 40
vjetësh. Pjesa më e madhe e ketij përmirësimi ndodhi
në vitet 1950 dhe 1960. Në vitin 1950 jetëgjatësia për
meshkujt ishte 51.9 vjeç dhe për femrat 51.3 vjeç, ndërsa
në fund të sistemit socialist ishte në nivele përkatësisht
67.9 dhe 73.9 vjeç. Këto përmirësime të vdekshmërisë kanë
ardhur kryesisht nga ulja e vdekshmërisë foshnjore dhe
fëmijëve, të cilat ishin ndër më të lartat në Evropë në fund të
socializmit (Figura 8), por zbritën në nivele shumë të ulëta

5

në krahasim me zhvillimin e vendit. Vdekshmëria është
përmirësuar për të gjitha grupmoshat si për meshkujt ashtu
edhe për femrat, megjithëse më shumë është përmirësuar
për femrat sesa për meshkujt. Rënia e socializmit e gjeti
Shqipërinë me nivele të vdekshmërisë foshnjore në 47 dhe
43 vdekje për 1000 lindje të gjalla (e korrektuar, Gjonça, A.
2001). Megjithë përmirësimet e dukshme në komunizëm,
këto nivele relativisht të larta për vdekshmërinë foshnjore
tregojnë kushtet e varfërisë në vend.
Vdekshmëria e të rriturve, siç tregohet në Figurën
8 nga jetëgjatësia në moshën 15 vjeç, gjithashtu u
përmirësua. Dy karakteristika të rëndësishme mund të
vërehen në lidhje me vdekshmërinë e të rriturve. E para
është se kjo nuk u përkeqësua në vitet 1980 si në shumicën
e vendeve të Evropës Lindore, përfshirë dhe disa nga ato
të Ballkanit Perëndimor (Gjonça dhe Bobak, 1997, dhe
Gjonça 2001). E dyta, që ka një rëndësi të veçantë dhe
që do të analizohet në detaje në pjesët në vijim të këtij
raporti, është fakti që vdekshmëria e të rriturve vazhdoi
të përmirësohet me një ritëm më të lartë në dy dekadat
e fundit, 2010-2018. Ndërsa ende kemi një nga nivelet
më të ulëta të vdekshmërisë së të rriturve në Evropë,
ne kemi parë një ndryshim në faktorët e rrezikut si për

These figures are corrected for completeness of death registration at end of 1980s. The official figures are much lower.
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shembull mbipesha, e cila pothuajse është trefishuar në
një periudhë të shkurtër kohe. Kjo shihet edhe tek fëmijët
e vegjël (ADHS, 2008-9), por kryesisht në meshkujt e rritur
(të moshës 15 deri në 60 vjeç), ku mbi 66% janë mbipeshë
(ADHS, 2008-09). Hipertensioni është gjithashtu në
rritje. Në të ardhmen pritet që kjo të rrisë nivelin e
vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare. Kjo është
e rëndësishme për tu adresuar në rastin e Shqipërisë, pasi
në teori ndryshimet në faktorët e stilit të jetës dhe faktorët
e tjerë të rrezikut për vdekshmërinë e të rriturve do të
parashikonin një ndryshim negativ në vdekshmërinë e të
rriturve. Këto gjetje të rëndësishme do të analizohen më
hollësisht në pjesën 2 dhe 3 të këtij raporti.
Ulja e vdekshmërisë foshnjore përbën gjithashtu
një histori suksesi në Shqipërisë socialiste, por deri në
një farë mase, pasi nivelet, siç u përmend më lart, ishin
akoma të larta në vitin 1990 kur ndryshoi sistemi politik.
Megjithëatë, ky mund të konsiderohet gjithashtu një
sukses edhe për dy dekadat e fundit, 2010-2018. Ulja
e shkallës së vdekshmërisë foshnjore nën 10 vdekje për
1000 lindje të gjalla si për meshkuj ashtu edhe për femra
është e njohur në literaturë. Vdekshmëria e nënave nuk
ka qenë asnjëherë problem në Shqipëri me nivele të
ulta të parëndësishme. Ajo që është e rëndësishme në
vitet më të fundit është se si Shqipëria ka arritur uljen e
vazhdueshme të vdekshmërisë foshnjore dhe fëmijëve.

Përveç që shqiptarët vazhdojnë të kenë një sistem
shëndetësor universal, kujdesi shendetësor i urgjencës
për fëmijët si dhe ambientet e sistemit shëndetësor janë
përmirësuar. Po kështu është përmirësuar ushqimi i nënave
dhe fëmijëve. Duhet theksuar se Shqipëria vazhdon të ketë
një nivel shumë të lartë të vdekshmërisë neonatale në
krahasim me nivelin e saj të ulët të vdekshmërisë foshnjore.
Figura 9 tregon qartë se vdekshmëria neonatale nuk ka
ndryshuar fare në dy dekadat e fundit. Ky nivel relativisht
i lartë i vdekshmërisë neonatale në krahasim me nivelin e
vdekshmërisë së përgjithshme në vend, kërkon studime
të mëtejshme që përqendrohen në veçanti në kushtet e
ambienteve të lindjes në të gjithë vendin, si dhe përmirësim
të kujdesit gjatë shtatëzënësisë për gratë. Kjo gjithashtu do
të analizohet në detaje në pjesën 2 të këtij raporti.

1.34.

Ritmet larta, pa precedent të emigracionit–
flukset e migracionit në Shqipëri nuk po ndalen

Derimë tani ndryshimi më i rëndësishëm demografik në
Shqipëri në tre dekadat e fundit ka qenë shkalla shumë
e lartë e emigracionit. Siç u përmend më lart, migracioni
është procesi më i rëndësishëm demografik që ndikon në
normën negative të rritjes vjetore të popullsisë shqiptare
nga 1990 deri në 2018. Ndërsa rritja natyrore (diferenca
midis lindjeve dhe vdekjeve) ka qenë e parëndësishme,

FIGURA 10. KOEFIÇENTI NETO I EMIGRACIONIT, SHQIPËRIA DHE DISA VENDE TË BALLKANIT PERËNDIMOR

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në “UN Population Prospects data, 2019 edition”
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FIGURA 11. PIRAMIDAT E POPULLSISË SIPAS MOSHËS, SHQIPËRIA NË VITE

por pozitive, migrimi neto ka qenë negativ në Shqipëri me
më shumë njerëz që largohen nga vendi, duke shkaktuar
kështu një rritje negative të popullsisë (Tabela 1). Duke
marrë parasysh periudhën relativisht të shkurtër, migrimet
e brendshme dhe ato të jashtme janë të pa hasura më
parë në rastin e Shqipërisë. Për sa i përket migrimit të
brendshëm, shihet një përqendrim i popullsisë në qytetet
kryesore të Tiranës dhe Durrësit, me lëvizje kryesisht nga
veriu i vendit (Lerch, 2016).

1

Kur shkalla e migrimit neto krahasohet me atë të
vendeve e tjera të Ballkanit Perëndimor (Figura 10),
shumica e këtyre të fundit kanë një normë negative me
më shumë njerëz që largohen nga vendet e tyre përkatëse
që nga rënia e shtetit socialist në 1990 dhe shpërbërja
e ish-Jugosllavisë. Tendenca e emigracionit në Shqipëri
është e ngjashme me atë të Bosnje-Hercegovinës, me një
periudhë rritje të emigracionit në mesin e fundit të viteve
1990 kur niveli neto i migracionit u rrit në pothuajse -30%.
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FIGURA 12. RAPORTI GJINOR NË LINDJE 1950-2019

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

Në rastin e Shqipërisë kjo ishte për shkak të përfshirjes
së vendit në një trazirë civile gjatë viteve 1996-1997 si
rezultat i shembjes së skemave piramidale, gjë që shkaktoi
të ashtuquajturën valë të dytë të migrantëve. Vala e parë
ndodhi menjëherë pas hapjes së vendit në fillim të viteve
1990. Gjatë kësaj periudhe, vlerësohet se vendi humbi
25% të popullsisë së vitit 1989, ose rreth 750,000 njerëz
që u larguan nga vendi në mes 1989 deri 2001. Në rastin
e Bosnje-Hercegovinës, faktorët shtytës ishin të lidhur me
luftën (periudha 1992-1996). E veçanta e trendit shqiptar
të emigracionit është fakti që migracioni neto negativ, edhe
pse jo me të njëjtin ritëm si në vitet 1990, prapëseprapë
vazhdoi në dekadën tjetër midis 2001-2011. Gjatë kësaj
periudhe, llogaritet një normë negative neto e migracionit
midis 10-15 përqind në varësi të vitit. Humbja neto për
shkak të migrimit në këtë periudhë ishte rreth 300,000
njerëz. Vlerësohet se niveli negativ i migracionit në vend
vazhdon edhe në periudhën 2011 deri në 2019. Shkalla
neto e migracionit vlerësohet të jetë midis -5 deri në -10%.
Efekti i migracionit ka qenë multifaktorial duke
shkaktuar shumë pasoja demografike, ekonomike dhe
sociale. Për sa i përket grupmoshës, migracioni ka ndikuar
më shumë në grupmoshat riprodhuese (popullsia aktive)
dhe si i tillë gjithashtu ka pasur një efekt indirekt në
numrin e total të fëmijëve të lindur, i cili ka rënë si rezultat
i migrimit (shiko Figurën 11). Përqendrimi i migracionit
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në popullatës së re ka pasur një efekt të drejtpërdrejtë
në strukturën e popullatës duke zvogëluar në mënyrë
dramatike popullsinë aktive (shiko Figurën 11). Efekti i tij
kryesor ka qenë në tregun e punës, ku për herë të parë
vërehet një rënie e fuqisë punëtore në shumicën e vendeve
të Ballkanit në periudhën pas komunizmit. Një efekt tjetër
jo i drejtpëerdrejtë është ulja e lindshmërisë si rezultat i
migrimit. Megjithëse jo me rëndësi të madhe, ky është i
rëndësishëm për t’u adresuar.
Në perspektivën demografike, migracioni ka ndikuar
edhe në një fenomen demografik shumë të rëndësishëm
- plakjen e popullsisë. Ajo që ka ndodhur është se ndërsa
numri i popullsisë ekonomike aktive ka rënë për shkak
të migrimit, popullsia e moshuar është rritur si rezultat
i përmirësimit të mbijetesës. Ky ndryshim ka ndikuar në
raportet e varësisë në vend, ku Shqipëria po përballet me
një plakje të shpejtë të popullatës në një periudhë shumë
të shkurtër kohore. Kjo do të adresohet në detaje në
seksionin tjetër 1.4.

1.35.

Ç’ekuilibri gjinor ne lindje – Shoqëria
patriarkale ende është mbizotëruese

Kur lindshmëria dhe modeli i martesës u analizuan më sipër
në këtë kapitull, Shqipëria u portretizua si një vend ku ndërsa
modernizimi ka sjellë uljen e lindshmërisë në nivelet e saj
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FIGURA 13. POPULLSIA MBI 65 VJEÇ, SHQIPËRIA DHE DISA VËNDE TË BALLKANIT PERËNDIMOR, 1990-2035

1

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në “UN Population Prospects data, 2019 edition”

më të ulëta, vlerat tradicionale mbështesnin lindshmërinë
brenda martesës, me një hyrje të hershme në martesë, e
ndjekur nga një model i lindshmërisë shumë të hershme.
Ky ‘dominim’ i tradicionalizmit kundrejt modernizmit
pasqyrohet edhe në një fenomen tjetër demografik, i cili
është identifikuar në Shqipërinë post-socialiste, që nga viti
2012 - raporti i ç’ekuilibruar gjinor në lindje, i rezultuar të
jetë si pasoje e abortit gjinor selektiv (UNFPA 2012). Një
raport i UNFPA (2012) konkludoi se Shqipëria në vitin
2010 kishte një raport shumë të lartë gjinor në lindje me
rreth 112 lindje meshkuj për 100 lindje femra, krahasuar
me raportin biologjik prej rreth 104-106 meshkuj për 100
femra. Kjo i atribuohej preferencës për lindjet meshkuj në
shoqërinë shqiptare të përforcuara nga vlerat patriarkale të
cilat vazhdojnë të vërehen edhe sot ku favorizohen djemtë
krahasuar me vajzat (Guilmoto, GZ et al. 2018). Kjo bëhet
e dukshme në momentin kur lindshmëria arrin në nivele
shumë të ulëta dhe zgjedhja e gjinise bëhet qysh në lindjen
e parë. Fenomeni u rezultua të ishte i përhapur në të gjithë
vendin dhe ajo që është më e rëndësishme, në kundërshtim
ate ç’ka pritej, ishte më i pranishëm në popullatën urbane
dhe në gratë më të arsimuara. Ky model paradoksal u medua
që është rezultat i mundësisë së disponueshmërisë dhe të
përballueshmërisë financiare të popullsive urbane dhe atyre
më të arsimuara në mjete për abortin selektiv gjinor, i cili
vazhdon të jetë i paligjshëm në vend. Raporti i ç’ekuilibruar
i gjinise në lindje vazhdon të egzistoje edhe sot, ku në vitin

2018 raporti gjinor ne lindje ishte 108 meshkuj në 100
lindje femra (Figura 12). Megjithëse qeveria shqiptare e
kohës (2012) krijoi një task-forcë për të adresuar situatën,
fakti që raporti gjinor në lindje vazhdon të tregoje ç’ekuilibër
biologjik, gjë që mund të shpjegohet vetëm me abort
selektiv gjinor, është një çështje që kërkon adresimin dhe
berjen e politikave përkatëse. Më e rëndësishme është qe
kjo është një çështje e të drejtave të njeriut dhe si e tillë
duhet të adresohet urgjentisht.

1.4.

Mplakja e Popullsisë Shqipëtare –
“Greying from the middle”

Më lartë u theksua që në fillimin e shekullit 21, Shqipëria
përjetoi një regjim demografik me lindshmëri të ulët
dhe jetëgjatësi të lartë. Niveli i lindshmërisë me një TFR
prej 1.38 në 2018 dhe niveli i jetëgjatësisë në lindje, për
meshkujt 77.4 vjeç dhe për femrat 80.6 vjeç, sugjerojnë që
Shqipëria ndodhej në fund të së ashtuquajturës ‘tranzicion
demografik’. Ky tranzicion, i cili filloi në vitet ’50 fillimisht
me përmirësime të shpejta të vdekshmërisë, për t’u
pasuar më tej me ulje të vazhdueshme të lindshmërisë
nga vitet 1970 e më pas, mendohet që ka ardhur në
fund të rrugëtimit të tij në fillimin e mijëvjecarit të ri, ku
lindshmëria arriti nën nivelin e zëvendësimit të popullsisë
dhe jetëgjatësia I kaloi 75 vjeç. Pasoja e këtij tranzicioni
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FIGURA 14. EFEKTET E EMIGRACIONIT, LINDSHMËRISË DHE VDEKSHMËRISË NË KOEFIÇENTIN VJETOR TË RRITJES SË POPULLSISË, 1989-2019

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

demografik është një zhvendosje e strukturës së popullsisë
nga të rinjtë në të moshuarit, duke shkaktuar kështu
të ashtuquajturin proces të plakjes së popullsisë, ku
popullsia nën 15 vjeç po zvogëlohet për shkak të niveleve
vazhdimisht të ulëta të lindshmërisë (shih figurën 11)
ndërsa popullsia mbi 60 vjeç rritet si rezultat i të dy
tendencave afatgjata, të lindshmërisë së ulët si edhe të
përmirësimit të vdekshmërisë në moshat e vjetra.
Ky proces ka ndodhur në shumicën e vendeve me
të ardhura të larta të Evropës Perëndimore dhe Amerikës
së Veriut. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Evropën
Lindore, megjithëse efekti i vdekshmërisë (përmirësimi
i mbijetesës në pleqëri) në këtë rajon është pothuajse i
papërfillshëm për procesin e plakjes. Një nga aspektet
interesante lidhur me këtë proces është shpejtësia me
të cilën po ndodh plakja. Ka vende të tilla si Franca që u
deshën pothuajse 115 vjet që përqindja e popullsisë mbi
moshën 65 vjeç të shkojë nga 7 në 14 përqind. Suedisë
I mori ky process 85 vjet, ndersa vendeve si Japonia dhe
Singapori ju mori përkatësisht vetëm 26 dhe 19 vjet. Kjo
kohëzgjatje varet nga shpejtësia e rënies së lindshmërisë,
por edhe nëse kjo e fundit shoqërohet me përmirësime
të vdekshmërisë në moshat e vjetra. Nëse do të shohim
çështjen shqiptare, Shqipërise i është dashur vetëm rreth
20 vjet që përqindja e popullsisë mbi 65 vjeç te arrijë në
nivelin 14% (në periudhën 2000 deri në 2019).
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Nëse shikojmë Figurën 13, e cila tregon ndryshimet
në popullsinë mbi 65 vjeç në Ballkanin Perëndimor, shohim
një prirje të qartë të përshpejtimit të rritjes së popullsisë
mbi 65 vjeç e siper në rastin e Shqipërisë. Ky trend fillon
në vitin 2000 dhe vazhdon deri në vitin 2020. Bazuar në
parashikimet (UN Population Prospects, 2019), është
gjithashtu e qartë që pritet një periudhë tjetër, e dytë të
përshpejtimit nga viti 2020 deri në vitin 2035, e cila do ta
coje përqindjen e popullsisë mbi 65 vjeç në nivelet e 23%.
Ky është një ndryshim shumë i shpejtë kur e krahason me
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilët kanë pasur
një ndryshim dhe plakje më graduale të popullsisë, për
shkak të rënies graduale të lindshmërisë. Disa nga vendet e
Ballkanit Perëndimor, si për shembull Bosnje-Hercegovina,
Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë përjetuar një ritëm
më të shpejtë të rritjes së popullsisë mbi 60 vjeç dhe mbi
65 vjeç. Ndërsa ulja e shpejtë e fertilitetit ose përmirësimi
i vdekshmërisë në moshat e vjetra mund të kenë luajtur
një rol, nuk është është e mundur që të ketë një ndryshim
kaq të shpejtë në plakjen e popullsisë vetëm nga këto dy
komponentë të ndryshimit të popullsisë. Është pranuar se
ky mund të jetë një efekt shtesë si rezultat i emigracionit
në shkallë të gjerë.
Për të vërtetuar këtë hipotezë, që emigracioni mund
të ketë qenë kryesisht përgjegjës për këtë rritje të shpejtë
të popullsisë së moshës së vjetër, rasti i Shqipërisë është
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i përshtatshëm për t’u analizuar, pasi vendi ka pasur deri
tani emigracionin më dramatik në një periudhë të shkurtër
kohe. Shqipëria ka humbur një të tretën e popullsisë së
vitit 1989 siç është parë nga regjistrimi i fundit i popullsisë
I vitit 2011. Të dhënat na lejojnë të bëjmë këtë analizë.
Në këtë analisë ne morëm popullsinë e vitit 1989 (viti
i regjistrimit) si popullsi-bazë dhe parashikuam popullsinë
për vitin 2019, popullsinë e sotme, duke përdorur skenarë
të ndryshëm të proceseve demografike. Në variante të
ndryshme u munduam të masim efektin e vetëm të një
procesi (p.sh. migracionin) duke i mbajtur proceset e
tjera (lindshmërinë dhe vdekshmërinë) të pandryshuara.
Ne e përsërisëm këtë proces për të gjithë komponentet
demografikë. Metoda e përdorur ishte “metoda e përbërëse
sipas gjeneratave” të parashikimeve të popullsisë.
Rezultatet që morëm duke u bazuar në supozimet e
ndryshme për projeksionin për vitin 2019 ishin:
i.

Efekti i migracionit real, lindshmëria dhe vdekshmëria
konstante me nivelin e vitit bazë (1989);

ii.

Efekti i fertilitetit real, të tjerët efekte të vdekshmërisë
dhe migracionit konstant (1989)

iii.

Efektiviteti i vdekshmërisë reale, lindshmëria dhe
vdekshmëria konstante (1989)

iv.

E fundit është ndryshimi i vërtetë i popullsisë nga
1989 në 2019 - ndryshimi aktual
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Rezultatet e këtyre analizave janë paraqitur në
figurat 14, 15 dhe 16. Në Figurën 14 janë paraqitur
normat e rritjes vjetore aktuale dhe atë të parashikuar
të popullsisë shqiptare nga viti 1989 në vitin 2019.
Tre variantet e parashikuara janë ato që matin efektin
e migracionit, lindshmërisë dhe vdekshmërisë. Nga
kjo figurë është e qartë se kurba e rritjes vjetore të
migracionit ndjek në mënyrë identike atë të ndryshimit
real të popullsisë, gjë që sugjeron që efekti i migracionit
i ka dhenë formë ndryshimit të rritjes së popullsisë në
Shqipëri që nga rënia të regjimit socialist e deri me sot.
Sidoqoftë, për qëllimet e kësaj analize ne jemi
të interesuar jo vetëm për efektin që migracioni ka
në rritjen e popullsisë, por kryesisht efektin e tij në
plakjen e popullsisë. Dy figurat e tjera, 15, 16 e marrin
këtë parasysh dhe tregojnë këtë efekt në dy tregues të
ndryshëm të plakjes.
Figura 15 tregon efektet e proceseve demografike
tek popullata e moshës 65 vjeç e lart. Ndërsa figura
16 tregon të njëjtat efekte, por në raportin e varësisë
së mplakjes. Të dy këta tregues u zgjodhën si tregues
te matjes së plakjes së popullsisë. Është interesante të
theksohet se në të dy rastet shihet efekti i migracionit në
përcaktimin e formës së të dy kurbave dhe që ndryshimet
ndër vite reflektohen në kurbën që tregon ndryshimin
aktual. Ky është një tregues i qartë që pavarësisht

FIGURA 15. EFEKTET E EMIGRACIONIT, LINDSHMËRISË DHE VDEKSHMËRISË NË POPULLSINË MBI 65 VJEÇ, 1989-2019

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT
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FIGURA 16. EFEKTET E EMIGRACIONIT, LINDSHMËRISË DHE VDEKSHMËRISË NË RAPORTIN E VARËSISË PËR MOSHAT E VJETRA, 1989-2019

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

treguesit te zgjedhur, migracioni ka patur efektin kryesor
në fenomenin e plakjes së popullsisë në Shqipëri. Mund të
thuhet që në Shqiperi, pa dyshim, migracioni në shkallë
të lartë ka pasur rol përcaktues, shumë më kryesor, se
dy komponentët e tjerë, në procesin e plakjes gjatë
periudhës pas rënies së socializmit. Ajo çfarë nënkupton
kjo për popullsinë është që migracioni ka pasur një efekt
të dyfishtë. Së pari ka ulur popullsinë në grupmoshën
aktive 15-65 vjeç, duke rezultuar kështu në më pak njerëz
në moshën e taksa-paguesve. Kjo në veçanti është e
rëndësishme për efektin në raportin e varësisë së moshës
së plakur. Efekti i dytë që migracioni ka pasur është jo i
drejtpërdrejtë, që do të thotë se duke zvogëluar numrin
e njerëzve në grupmoshat riprodhuese, ai ne mënyre jo
të drejtpërdrejtë zvogëlon numrin e fëmijëve të lindur,
pra popullsinë nën moshën 15 vjeç. Të dy, efektet – i
drejtpërdrejtë dhe jo i drejtpërdrejtë, duke ulur numrin
e njerëzve nën 15 dhe 15-65 vjeç, rrisin në mënyrë
anomatike përqindjen e njerëzve mbi 65 vjeç. Në këtë
menyrë mund të thuhet dhe se popullsia shqiptare është
moshuar nga “qendra”.
Procesi i plakjes së popullsise ka qenë një çështje e
debatuar për një kohë të gjatë në vendet me të ardhura
të larta, por ajo tani ka filluar të diskutohet edhe në
vendet me të ardhura të mesme, si Shqipëria, e cila
bën pjese në këto te fundit për shkak të ritmit më të
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shpejtë të plakjes. Ky proces i përshpejtuar i plakjes ka
ngritur shqetësime në këto vende pasi niveli i zhvillimit
ekonomik nën të cilin po ndodh ky proces nuk është i
njëjtë me atë që te vendeve me te ardhura të larta. Ky
debat gjithashtu ka shtuar diskutimet për një numër
politikash të ndryshme nisur qe nga ato që synojnë rritjen
e nivelit të lindshmërisë e deri për ato që synojnë të rrisin
moshën e pensionit. A duhet të shqetësohen këto vende
për këtë fenomen? Plakja është një pasojë e natyrshme e
tranzicioneve demografike dhe herët a vonë çdo shoqëri
do ta përjetojë atë. Megjithëse plakja në Shqipëri dhe
disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor ka ndodhur me
një ritëm më të shpejtë, nëse do të egzistojnë politikat e
duhura, shoqëritë mund të përfitojnë prej saj. Shqiptarët
tani jetojnë më gjatë, por gjithashtu jetojnë në mënyre
më të shëndetshme.
Mosha hyrjes në punësim është rritur pasi njerëzit
qëndrojnë më gjatë në shkollë, kështu që një dalje e vonuar
në pension nuk do të ndryshojë periudhën e punësimit
për gjeneratat e reja në krahasim me prindërit e tyre. Një
aspekt tjetër pozitiv është fakti që ndërsa kanë dalë në
pension, të moshuarit vazhdojnë të jenë produktivë dhe
kontribuojnë për shoqërinë si në sektorët formalë ashtu
dhe ata informalë. Kështu, me politikat e duhura sociale
dhe demografike Shqipëria mund të përfitojë nga ky regjim
i ri demografik i plakjes së popullsisë.
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1.5.

Konklouzione

Në këtë pjesë të raportit u analizuan ndryshimet e fundit
demografike që kanë ndodhur në Shqipëri, në vitet 20002018. Këtë ne e bëmë duke pasur parasysh dy dimensione
krahasuese; fillimisht me trendin afatgjatë të ndryshimeve
demografike, duke krahasuar ndryshimet e fundit me
tendencat e kaluara. Kjo na krijoi një ide për progresin në
vend. Së dyti, ne e krahasuam Shqipërinë edhe me fqinjët
e saj, disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne analizuam
karakteristikat e ngjashme me regjimin demografik të
Shqipërisë, por gjithashtu vumë në dukje dhe detajuam
veçantitë e regjimit demografik të Shqipërisë krahasuar
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu ne u
përpoqëm të argumentonim se cilët kanë qënë faktorët
kryesorë të ndryshimeve demografike shqiptare gjatë
dekadave të kaluara.
Deri në vitin 2019, Shqipëria po kalonte në një regjim
të ri demografik të karakterizuar nga nje jetëgjatësi e larte
dhe lindshmëri shumë e ulët. Jetëgjatësia ka vazhduar
të rritet në nivele shumë të larta, dhe në periudha të
veçanta shumë më të larta se shumica e vendeve të
Ballkanit Perëndimor. Në vitin 2018 Shqipëria kishte një
jetëgjatësi prej 80.6 vjetësh për femrat dhe 77.4 vjetësh
për meshkujt. Jetëgjatësia e grave është më e larta në
vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa ajo meshkujve
është e dyta pas Kroacisë. Niveli i lindshmërisë është një
nga më të ultat në Evropë me shkallën totale të fertilitetit
në 1.38 fëmijë për grua në vitin 2018. Kjo është edhe më
befasuese pasi është arritur në kushtet e një shkalle shumë
të ulët të përdorimit të kontraceptivëve, ku mbizotërojnë
metodat tradicionale të kontracepsionit. Në lidhje me të
dy fenomenet, lindshmërinë dhe vdekshmërinë, Shqipëria
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“sillet” njësoj si pjesa tjetër e Evropës. Ndërsa kjo është e
vërtetë si për lindshmërinë ashtu edhe për vdekshmërinë,
për sa i përket migrimit në Shqipëri ne shohim trendet
dhe modelet që i gjejmë kryesisht në Evropën Lindore,
ku migracioni është bërë një nga përcaktuesit kryesorë
demografikë të rritjes së popullsisë dhe strukturës së
moshës së popullsisë. Ashtu si shumica e Evropës Lindore,
Shqipëria po përjeton një rritje negative të popullsisë, e
përcaktuar kjo nga shkalla e lartë e migracionit.
Shqipëria vazhdon të jetë një vend që ka arritur
një “shëndet të mirë me kosto të ulët”. I ashtuquajturi
“paradoksi shqiptar” përsa i përket përmirësimit të
vdekshmërisë vazhdon të egzistojë edhe në dekadën e
fundit ku Shqipëria ka pasur shumë sukses në drejtim të
përmirësimit të vdekshmërisë për nivelin e ekonomik që
ka. Analiza më ttë detajuara rreth kësaj situate paradoksale
do të bëhen në pjesën 2 dhe 3 të këtij raporti. Ndërkohë
qe ka përmirësim në vdekshmërinë e përgjithshme, niveli
i vdekshmërisë neonatale vazhdon të jetë relativisht i lartë
për nivelin e jetëgjatësisë në lindje që ka arritur vendi. Pse
ka ndodhur kjo do të diskutohet në Pjesën 2 të këtij raporti.
Popullsia shqiptare po plaket dhe përqindja e
popullsinë mbi 65 vjeç është duke u rritur më shpejt
sesa në vendet e tjera. Kjo është për shkak të ndryshimit
të lindshmërisë por në rastin e Shqipërisë kjo plakje ka
ardhur kryesisht nga emigrimi masiv i popullatës së saj
me një ritëm të pa hasur në dekadat e kaluara. Vendi ka
humbur një të tretën e popullsisë së tij në vitin 1989. Është
gjithashtu e rëndësishme të përmendet këtu se Shqipëria,
ndryshe nga ajo që pritej nuk ka dhe nuk po përjeton të
ashtuquajturën dividend demografik.
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DHE SHKAQET E VDEKJEVE
NE SHQIPËRI
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Shqipëria vazhdon të ketë nivele të ulëta të
vdekshmërisë së të rriturve në krahasim me vendet e
Ballkanit Perëndimor, por karahsueshmërisht nivele më
të larta të vdekshmërisë foshnjore dhe neonatale. Kjo
mbështet studimet e mëparshme që e adresojnë këtë si
të ashtuquajturin “paradoksin e dytë të vdekshmërisë
shqiptare”.

të frymëmarrjes dhe më pak nga sëmundjet ishemike
ë zemrës dhe hemoragjia cerebrale (tek meshkujt).
Vdekshmëria nga kanceri në këtë grupmoshë nuk ka
ndryshuar në dekadën e kaluar, gjë që tregon nevojën
për forcimin e programeve kombëtare ekzistuese të
diagnostikimit të hershëm dhe sidomos parandalimit
të kancerit.

Gjatë 30 viteve të fundit, shkalla e vdekshmërisë
foshnjore dhe ajo e fëmijëve ka vazhduar të ulet
në Shqipëri krahas me përmirësimet graduale të
mirëqenies së popullatës dhe përmirësimet në sistemin
dhe kujdesin shëndetësor.

Shkaktari kryesor i ndryshimit midis meshkujve dhe
femrave në vdekshmërinë e moshave të rritura është
vdekshmëria më e lartë nga kanceret, veçanërisht
vdekshmëria nga kanceri i mushkërive tek burrat që
është pesë herë më e lartë se gratë. Kjo ka shumë
mundësi të jetë si rezultat i konsumit afatgjatë të
duhanit tek burrat.

Gjatë dhjetë viteteve e fundit është vënë re një
ngadalësim në përmirësimin e të dy treguesve dhe
kjo ka ardhur për shkak të niveleve vazhdimisht të
larta të shkallës së vdekshmërisë neonatale, e cila
përbën shkakun e më shumë se 75% të vdekshmërisë
foshnjore deri në vitin 2018. Ky nuk është një produkt
i pasaktësisë së të dhënave por një fakt real që kërkon
politika të specializuara për t’u adresuar.
Kur konsiderohet vdekshmëria e të rriturve, vihet re
një rënie të vogël gjatë dekadës së kaluar kryesisht për
shkak të një rënie të vdekjeve nga sëmundjet kronike

Për popullsinë e re (të moshës 19-29 vjeç), një
shqetësim kryesor mbeten shkaqet e jashtme të
vdekjes, veçanërisht aksidentet rrugore. Duhet shtuar
këtu që vetëvrasja në të dy gjinitë vazhdon të jetë një
shkak i rëndësishëm i vdekjes në këtë grupmoshë.
Për shkak të ndryshimeve në strukturën moshore
të popullatës shqiptare, është e rëndësishme që
gjithmonë të përdoren normat e standardizuara të
vdekshmërisë në mënyrë që të kuptohen ndryshimet
që ndodhin.
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PJESA 2
VDEKSHMËRIA DHE SHKAQET E VDEKJEVE
NË SHQIPËRI
2.1.

Hyrje

Më lart në raport u arrit përfundimi që shqiptarët kanë
jetë më të gjatë në raport me nivelin e tyre të zhvillimit,
dhe vendi ka arritur një jetëgjatësi shumë të lartë,
77.4 vjet për meshkujt dhe 80.6 vjet për femrat në
vitin 2018, të krahasueshme me vendet shumë më të
pasura të Evropës. Kjo arritje, e cila ishte e pranishme
në fund të pushtetit socialist, vazhdon të jetë e vërtetë
deri në ditët e sotme. Në literaturë kjo u konsiderua si
“paradoksi i vdekshmërisë shqiptare” (Gjonça, A. dhe
Bobak, M. 1997). Studimet e mëparshme kanë treguar
se ndërsa shqiptarët jetojnë më gjatë, ata ende kanë
një nivel relativisht të lartë të vdekshmërisë foshnjore,
e cila është më e lartë në krahasim me vendet e tjera
në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në të njëjtën kohë
niveli i vdekshmërisë së të rriturve është një nga më
të ultat në Evropë. Kjo u konsiderua nga studiuesit, si
“paradoksi i dytë i vdekshmërisë shqiptare”, një model
vdekshmërie, ku spikat vdekshmëria e ulet e të rriturve
dhe vdekshmëria e lartë foshnjore (Gjonça, A. 2001).
Ndërsa shqiptarët jetojnë më gjatë, duhet të
analizojmë këtë model vdekshmërie në më shumë detaje
duke u bazuar në disa karakteristika të rëndësishme,
siç janë mosha, seksi dhe shkaku i vdekjes. Kjo është
thelbësore nëse duam të vlerësojmë suksesin relativ të
Shqipërisë në rritjen e jetëgjatësisë në lindje, si dhe në
uljen e shkallës së vdekshmërisë foshnjore. Kjo pjesë e
raportit do të përqendrohet në analiza të hollësishme të
modeleve të vdekshmërisë dhe tendencave në Shqipëri në
vitet e fundit. Kjo pjesë fillon me këtë hyrje dhe pasohet
nga një seksion i detajuar mbi të dhënat dhe qasjen
e përdorur për këtë analizë. Tendencat dhe modelet e
vdekshmërisë do të analizohen për të gjithë popullatën
si edhe veçmas sipas grupmoshave: vdekshmëria ne 5
vjeç, veçmas vdekshmëria foshnjore dhe ajo e fëmijëve,
si dhe vdekshmëria neonatale; vdekshmëria e fëmijëve
(5-18 vjeç) dhe të rriturve të moshave të reja (19-29 vjeç),
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popullsia e rritur (30-69 vjeç), dhe më pas popullsia e
moshuar (70 vjeç e lart). Kjo qasje e bazuar mbi këto grupmosha për analizën e vdekshmërisë është e përcaktuar
nga dy faktorë të rëndësishëm. Së pari ne e dimë se
vdekshmëria ndryshon sipas moshës, dhe se gjithashtu
faktorët e rrezikut dhe faktorët përcaktues janë gjithashtu
të ndryshëm për grupmoshat e ndryshme. Figura 2.1
reflekton këtë ndryshim në vdekshmëri si dhe faktorët
kryesorë të rrezikut të lidhur me secilën grupmoshë.
Megjithëse rreziku i vdekjes është shumë më i lartë në
moshat më të mëdha, vitet e jetës së humbur rriten
për vdekjet në moshat e reja. Ky është edhe rasti në
Shqipëri, i cili përshkruhet në mënyrë të përmbledhur në
terma numerikë në figurën 2.1. Diagrami jep një ide për
faktorët e mundshëm të rrezikut që do të trajtohen në
këtë pjesë të raportit, si dhe në Pjesën 3. Ndërsa disa nga

FIGURA 2.1 SHPËRNDARJA SIPAS GRUPMOSHAVE
E VDEKSHMËRISË NË SHQIPËRI NË 2018
DHE FAKTORËT E RISKUT
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rreziqet kryesore të shëndetëtit mund të çojnë në vdekje,
ekzistojnë dhe një numër rreziqesh dhe sëmundjesh të
tjera (p.sh. shëndeti mendor) që ndikojnë në shëndetin
dhe paaftësinë e popullatës, por që jo domosdoshmërisht
shkaktojnë vdekje. Këto rreziqe dhe paaftësi gjithashtu
do të analizohen, por në Pjesën 3 të këtij raporti. Gjatë
analizës në këtë kapitull, ne do të vazhdojmë të ruajmë
krahasimin ndërkombëtar të Shqipërisë, me fokus të
veçantë për vendet fqinje në Ballkanin Perëndimor.

2.2.

2

Te dhënat dhe metodologjia

Në ngjashmëri me situatën në vendet e tjera, vlerësimi i
gjendjes shëndetësore të popullatës në Shqipëri bazohet
në informacionin e mbledhur në mënyrë rutinë (psh
nëpërmjet të dhënave administrative), të dhëna nga
Instituti Kombëtar i Statistikave - INSTAT (të dhëna për
vdekshmërinë), të dhënat nga spitalet dhe nga kujdesi
shëndetësor parësor (të dhëna për sëmundshmërinë),

FIGURA 2.2. NJË SKEMË ILUSTRUESE E MËNYRAVE TË NDRYSHME TË MATJES SË SHËNDETIT NË SHQIPËRI
Different ways of measuring Health: Albania, 2018

Deaths per year

22.080

315.000

Hospitalizations per year

Persons with chronic
conditions recorded at
primary helathcare

816.000

Persons with
risk factors in
population

1.500.000+

Indicator:
Mortality, Years of Life Lost

Indicator:
Mortality, DALY, Incidence, Prevalence

Measurement:
Death certificates
(registry).

Measurement:
Health service based surveillance
(registries). Screening programs.

Main threats:
Around 70% of all
deaths are caused by
cardiovascular diseases
and neoplasms

Main threats:
Two single most prevalent health
conditions in health system are
hypertension and diabetes

Indicator:
Prevalence, Mortality and morbidity
attributable to risk factors
Measurement:
Population based surveys
Main threats:
Most prevalent conditions in
population are hypertension, obesity,
tobacco smoking, depression,
hyperglycemia etc
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si dhe nga informacionet e mbledhura në mënyrë
periodike me anë të vrojtimeve të ndryshme të bazuara në
popullatë. Ky seksion i raportit përdor të gjitha të dhënat
e mundshme në dispozicion në vend. Vdekshmëria dhe
të dhënat specifike për shkaqet e vdekjeve mblidhen nga
regjistrimi civil dhe vihen në dispozicion nga zyra e INSTAT.
Cilësia e këtyre të dhënave është diskutuar në studimet
e mëparshme dhe nuk përbën fokus të këtij raporti, me
përjashtim të të dhënave për vdekshmërinë neonatale.
Të dhënat e mbledhura ne mënyrë rutinë në Shqipëri
vlerësohen si të sakta dhe treguesit e vdekshmërisë të
llogaritura prej këtyre të dhënave janë të ngjashëm me ato
të publikuar nga organizatat ndërkombëtare. Grupime të
tjera të të dhënave të përdorura janë Studimi i Demografisë
dhe i Shëndetit në Shqipëri (ADHS) veçanërisht lidhur
me vdekshmërinë foshnjore dhe analizat e vdekshmërisë
së fëmijëve. Një tjetër burim të dhënash i përdorur në
këtë pjesë të raportit është Barra Globale e Sëmundjeve
(GBD), sidomos për të bëre krahasimet midis vendeve të
ndryshme. Është e një rëndësie të veçantë që në krahasime
të tilla të përdoren të dhëna të njëjta, të cilat bazohen
në supozime të ngjashme. Një tjetër burim të dhënash i
përdorur është “Population Prospectus” i UNFPA, botimi i
vitit 2019. Për të gjitha të dhënat e përdorura kemi cituar
burimin e tyre.

Nëse do të konsideronim burimet e mbledhjes
së të dhënave të çdo vendi, përfshirë këtu Shqipërinë,
mund të përmendim mënyra dhe metoda të ndryshme
për matjen e gjendjes shëndetësore të çdo popullsie, si
dhe të vetë popullatës shqiptare, të cilat janë skicuar në
mënyrë koncize në diagramin në figurën 2.2. Diagrami
tregon mënyrën se si janë konceptuar edhe analizat në
këtë raport ku së pari analizohet vdekshmëria bazuar në
statistikat e vdekjes, për tu ndjekur më pas nga modeli
i sëmundshmërisë bazuar në të dhënat spitalore, si dhe
të dhënat parësore shëndetësore, ato që ne i quajmë
statistika të mbledhura në formë rutinore të shëndetit.
Pas analizave të sëmundshmërisë së popullatës, bëhet
analiza e faktorit të rrezikut për të kuptuar ndryshimet e
vdekshmërisë dhe modelin shëndetësor në Shqipëri.
Siç është përmbledhur në diagramin më lart, në 2018,
kishte rreth 22,000 vdekje të regjistruara në Shqipëri.
Për sa i përket modeleve të sëmundshmërisë, ka pasur
rreth 31.500 shtrime në spital të regjistruara në të gjithë
vendin. Po kështu, kishte rreth 81,600 individë të moshës
së rritur me të paktën një gjendje apo sëmundje kronike,
sipas regjistrave të kujdesit shëndetësor parësor. Për sa i
përket popullsisë së përgjithshme, evidenca në dispozicion,
e krijuar nga lloje të ndryshme të vrojtimeve (të cilat do

TABELA 2.1. TREGUESIT E VDEKSHMËRISË NË SHQIPËRI 2011-2018
				

2011		

2015		

2018

MESHKUJT
Jetëgjatësia mesatare në lindje e0				75.38		76.29		77.38
Koefiçenti i vdekshmërisë foshnjore - 1q0			8.98		8.60		9.27
Koefiçenti i vdekshmërisë së fëmijëve - 4q1			2.85		2.14		 1.2
Koefiçenti i vdekshmërisë së të rriturve 15-70

237.5

218.8

204.18

Jetëgjatësia mesatare në moshën 70 - e70			12.52		12.63		13.51
FEMRAT			
Jetëgjatësia mesatare në lindje - e0				79.86		79.99		80.55
Koefiçenti i vdekshmërisë foshnjore - 1q0			8.00		6.03		7.72
Koefiçenti i vdekshmërisë së fëmijëve - 4q1			2.55		1.46		0.92
Koefiçenti i vdekshmërisë së të rriturve 15-70

125.9

120.45

109.5

Jetëgjatësia mesatare në moshën70 - e70			14.20		13.92		14.22
Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

42

Vdekshmëria dhe shkaqet e vdekjeve
NË SHQIPËRI

2

TABELA 2.2. TREGUESIT E VDEKSHMËRISË NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË BALLKANIT (2015-20)
Albania

BiH

Croatia

Greece

Montenegro N Macedonia

Serbia

Slovenia

Jetëgjatësia mesatare në lindje

80.10

79.65

81.39

84.48

79.08

77.65

78.40

83.85

Jetëgjatësia mesatare në moshën 15 vjeç

66.11

65.13

66.81

69.80

64.48

63.64

63.85

69.09

Jetëgjatësia mesatare në moshën 70 vjeç

14.27

13.99

15.16

17.54

13.62

12.63

13.27

17.17

Koefiçenti i vdekshmërisë së të rriturve (15-60)

50.00

61.00

51.00

43.00

67.00

64.00

76.00

44.00

8.21

5.22

4.25

4.11

2.41

9.25

5.00

1.97

FEMRAT

Koefiçenti i vdekshmërisë nën moshën 5 vjeç

MESHKUJT								
Jetëgjatësia mesatare në lindje

76.73

74.65

75.01

79.48

74.2

73.6

73.17

78.25

Jetëgjatësia mesatare në moshën 15 vjeç

62.84

60.35

60.45

64.83

59.47

59.62

58.71

63.47

Jetëgjatësia mesatare në moshën 70 vjeç

13.17

11.8

12.11

15.61

11.37

11.15

11.17

13.99

94

117

119

96

127

121

143

90

9.42

6.37

5.07

4.78

2.69

10.52

6.07

2.31

Koefiçenti i vdekshmërisë së të rriturve (15-60)
Koefiçenti i vdekshmërisë nën moshën 5 vjeç
Burimi: “UN Population Prospects data, 2019 edition”

të përshkruhen në nënkapitullin për “faktorët e rrezikut”)
tregon se kishte të paktën 1.5 milion individë në rrezik për
sëmundje të ndryshme kronike.

2.3.

Vdekshmëria e përgjithshme
dhe modelet sipas shkaqeve
të vdekjeve (gjithë moshat)

Sipas Institutit Kombëtar të Statistikave (INSTAT), niveli
i përgjithshëm i vdekshmërisë (numri i vdekjeve për
100,000 banorë) në Shqipëri në vitin e kaluar (d.m.th.,
në 2018) ishte rreth 761 (813 për meshkujt dhe 708 për
femrat). Ekzistojnë shenja të një rritjeje (megjithëse jo
të qëndrueshme) në koefiçentin bruto të vdekshmërisë
në të dy gjinitë në shtatë vitet e fundit (d.m.th., gjatë
periudhës për të cilën INSTAT siguron llogaritjet e
sakta të vdekshmërisë), duke pasur parasysh plakjen e
vazhdueshme të popullatës shqiptare. Në kete kapitull,
për të analizuar modelin e vdekshmërisë në Shqipëri,
janë përdorur treguesit e tabelave te vdekshmerise, kjo
për shkak të ndryshimeve në strukturën moshore të
popullsisë dhe sepse keto tregues janë të pavarur nga
efekti i ndryshimeve në strukturën moshore të popullsisë.

Tabela 2.2 jep treguesit e ndryshëm të vdekshmërisë
në Shqipëri gjatë dy dekadave të fundit si për meshkujt
ashtu edhe për femrat. Një gjetje domethënëse nga
kjo tabelë është fakti që pothuajse të gjitha aspektet e
vdekshmërisë sipas moshës dhe gjinisë janë përmirësuar
gradualisht në Shqipëri gjatë kësaj periudhe, 20112018. Kështu, jetëgjatësia mesatare në lindje është
përmirësuar për meshkujt nga 75.38 vjet në 77.38 vjet,
ndërsa për femrat nga 79.86 vjet në 80.55 vjet. Vihet
re një përmirësim prej gati dy vitesh jetë në dy dekadat
e fundit. Kjo është domethënëse duke marrë parasysh
fazën e tranzicionit të vdekshmërisë në të cilën ndodhet
Shqipëria, ku çdo përmirësim i vdekshmërisë duhet të vijë
nga investimi në kujdesin shëndetësor tercial, i cili edhe
është edhe më i kushtueshëm për sistemin shëndetësor.
E njëjta gjë mund të thuhet lidhur me vdekshmërinë e të
rriturve, ku probabiliteti i vdekjes midis moshës 15-69
vjeç ka zbritur ndjeshëm. Vdekshmëria e fëmijëve (1-4
vjeç) gjithashtu ka vazhduar të përmirësohet. Duhet
përmendur që ekziston një aspekt i vdekshmërisë sipas
moshës në Shqipëri që nuk është përmirësuar ndjeshëm
dhe kjo është vdekshmëria foshnjore. Ndërsa kjo mund
të mbështesë idenë se paradoksi i dytë i vdekshmërisë
shqiptare qëndron në ditët e sotme, (ku ka vdekshmëri të
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FIGURA 2.3. NUMRI I TË MBIJETUARVE (vlerat e lx NGA TABELAT E VDEKSHMËRISË) SIPAS MOSHËN NË 2011 DHE 2018
NË SHQIPËRI, MESHKUJ DHE FEMRA

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

ulët tek të rriturit dhe vdekshmëri të lartë tek të miturit),
ky aspekt do të analizohet në detaje më poshtë në këtë
kapitull. Ndryshimet që ndodhin në moshat e plakura
janë ato që priten. Ndonjëherë duhet kohë për të kuptuar
tendencën e ndryshimit në këtë grupmoshë për shkak të
përmirësimit të regjistrimit të vdekjeve në këtë grupmoshë.
Me kalimin e kohës ne kemi përmirësuar regjistrimin e
shkakut të vdekjes në moshë të vjetër, si dhe raportimin e
moshës për këtë grupmoshë.
Tabela 2.2. paraqet një krahasim të vdekshmërisë së
Shqipërisë me vendet e tjera fqinje të Ballkanit Perëndimor.
Greqia përfshihet pasi Shqipëria në të kaluarën ka treguar
modele të ngjashme të vdekshmërisë së të rriturve me atë
të Greqisë. Këtu përfshihet dhe Sllovenia pasi është vendi
që ka pasur përmirësimin më të shpejtë të vdekshmërisë
në rajon, që nga rënia e ish-Jugosllavisë. Kur Shqipëria
krahasohet me këto vende, shihet që ajo ka një jetëgjatësi
shumë më të lartë në lindje në krahasim me fqinjët e
tjerë Ballkanikë si për shembull BiH, Maqedonia e Veriut
ose Serbia, por ka një jetëgjatësi relativisht më e vogël në
lindje sesa fqinjët mesdhetarë si Greqia, dhe Sllovenia. Kjo
prirje reflekton arritjet e mëparshme të Shqipërisë të cilat
e vendosën jetëgjatësinë e saj midis vdekshmërisë së ulët
mesdhetare dhe modelit të Evropës Lindore të vdekshmërisë
së larte të moshave të rritura. Kjo është gjithashtu shumë
e qartë kur konsiderohet vdekshmëria e të rriturve, ku
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vlerat për Shqipërinë, si për meshkujt ashtu edhe për
femrat, janë shumë më të ulta në krahasim me Ballkanin
Perëndimor me përjashtim të Greqisë dhe Sllovenisë, duke
theksuar aspektin Mesdhetar të modelit të vdekshmërisë
së Shqipërisë (Gjonça, A. dhe Bobak, M. 1997, Gjonça,
A. 2005). E kundërta është e vërtetë kur konsiderohet
vdekshmëria e fëmijëve ku Shqipëria ka nivelin më të lartë
(me përjashtim të Maqedonisë Veriore) të vdekshmërisë
tek fëmijët nën 5 vjeç në shkallë rajoni. Siç është diskutuar
edhe në të kaluarën, ky është më shumë një tregues i nivelit
të zhvillimit ekonomik të vendit, dhe kjo është arsyeja pse
treguesit për Shqipërinë janë më të lartë.
Një përshkrim i ndryshimeve në modelin e vdekshmërisë
në Shqipëri sipas moshës dhe gjinisë në periudhën nga 2011
deri në vitin 2018, është paraqitur në figurën 2.3, ku numri
i të mbijetuarve sipas moshës dhe gjinisë është paraqitur
në figurë. Në këtë figurë dalin qartë disa gjetje interesante.
Së pari, diferencat kryesore midis vdekshmërisë mashkull
– femër, në Shqipëri, shfaqen sidomos në moshat e rritura,
veçanërisht në moshat 50 deri në 80 vjeç. Kjo diferencë
ngushtohet me kalimin e moshës. Kjo gjë pritet, pasi pikërisht
këtu vdekshmëria e femrave në Shqipëri është shumë më
e ulët në krahasim me meshkujt, dhe shpjegimi për këtë
është kryesisht në ndryshimet në sëmundjet kardiovaskulare
dhe më pak tek kanceret. Kjo do të detajohet më vonë në
këtë kapitull. Një tipar i dytë i këtyre diferencave nga viti
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TABELA 2.3. VDEKSHMËRIA SIPAS SHKAQEVE TË VDEKJES (GJIHE GRUPMOSHAT) PËR PERIUDHËN 2012-18
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

NCD Gjithsej (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

734.3

716.4

729.5

789.0

758.8

783.6

792.8

Femra

676.0

661.4

670.3

756.4

717.8

751.6

710.7

Gjithsej

705.3

689.1

700.2

772.9

738.5

767.7

751.7

Traumat, lëndimet dhe aksidentet (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

61.5

62.8

54.7

50.7

45.1

42.5

42.9

Femra

19.1

19.4

16.4

17.0

16.8

14.4

13.0

Gjithsej

40.4

41.3

35.8

34.1

31.2

28.5

27.9

Infeksionet dhe mosushqimi (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Femra

1.7

1.6

1.6

1.4

1.3

1.5

1.7

Gjithsej

0.6

1.0

1.2

1.1

0.5

1.1

0.3

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

2011 në 2018, është fakti që vdekshmëria e meshkujve të
moshës së rritur është përmirësuar me ritëm më të lartë në
krahasim me ate të femrave. Është e qartë se ndryshimet në
moshat e rritura janë shumë më të larta për meshkujt sesa
femrat. Ky ritëm më i shpejtë i përmirësimit për meshkujt
reflektohet edhe në faktin se vdekshmëria e përgjithshme e
matur nga jetëgjatësia në lindje është përmirësuar në këtë
periudhë me 2 vjet për meshkujt dhe vetëm me 0.69 vjet për
femrat. Kjo kërkon një studim të mëtejshëm për të kuptuar
faktorët që përcaktojnë këtë model të vdekshmërisë sipas
gjinisë në Shqipëri.
Tabela e më poshtme paraqet shkallën e vdekshmërisë
sipas shkaqeve të vdekjeve për Shqipërinë, në të njëjtën
periudhë, bazuar në tre kategori kryesore sëmundjesh:
sëmundje jo të transmetueshme [NCDs], aksidente dhe
sëmundje infektive përfshirë këtu edhe vdekjet që lidhen
me keq-ushqyerjen. Në vitin 2018, shkalla e vdekshmërisë
(numri i vdekjeve për 100,000 njerëz për të gjitha moshat)
nga të gjithë sëmundjet jo të transmetueshme (NCD-të)
të kombinuara, ishte rreth 752 (793 në meshkuj kundrejt
711 tek femrat). Ndërsa, niveli i vdekjeve nga të gjitha
aksidentet ishte rreth 28, ndërsa shkalla e vdekshmërisë
nga sëmundjet infektive dhe çrregullimet që lidhen
me keq-ushqyerjen ishte vetëm 0.3 (vlera më i ulët
ndonjëherë). Vdekshmëria nga aksidentet ne shkallë bruto
(e pastandardizuar) ka zbritur gradualisht me kalimin e

viteve për të dy gjinitë nga 40.4 vdekje për 100,000 njerëz
në 2012 në 27.9 në 2018. Kjo është një ulje e ndjeshme.
Ajo që është interesante dhe kërkon analiza, është rritja e
sëmundjeve jo të transmetueshme (NCD). Kjo mund të jetë
një rritje reale si rezultat i lëvizjes së Shqipërisë në fazën
e fundit të të ashtuquajturit tranzicion epidemiologjik,
por gjithashtu mund të jetë dhe një efekt i ndryshimit të
strukturës moshore të popullatës ku siç përmendëm në
kapitullin e mëparshëm popullsia shqiptare është duke u
plakur. Ky aspekt do të diskutohet më thellësisht, më vonë,
kur të analizohen treguesit e standardizuar për secilën
sëmundjet jo të transmetueshme (NCD).
Për sa i përket vdekshmërisënw përqindje kundrejt
totalit, sëmundjet jo të transmetueshme (NCD-të)
përbënin rreth 96% të vdekjeve të përgjithshme në 2018,
pasuar nga aksidentet (3.7%). Nga ana tjetër, sëmundjet
infektive dhe çrregullimet që lidhen me ushqyerjen
përbëjnë vetëm 0.1% të vdekjeve të përgjithshme
të popullatës shqiptare. Kjo ngjan me modelin e
vdekshmërisë të vërejtur në shumicën e vendeve të
industrializuara / të zhvilluara në të gjithë botën. Kur
konsiderohet krahasimi me vitet e kaluara (Figura 2.4)
është e qartë se nuk ka ndryshime të mëdha. Nga viti
2005 deri në vitin 2019 dy shkaqet kryesore të vdekjes
mbeten sëmundjet kardiovaskulare dhe tumoret, të cilat
llogariten në 67% në vitin 2005 dhe 69% në vitin 2019.
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FIGURA 2.4. SHPËRNDARJA E VDEKJEVE (NË %) SIPAS GRUPEVE TË SËMUNDSHMËRISË, 2005, 2010, 2015, DHE 2019

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

Këtu, ashtu si dhe në tabelën 2.3, vihet re një ulje e
konsiderueshme e vdekshmërisë nga traumat, lëndimet
dhe aksidentet, të cilat nga 7% në vitin 2005 dhe kanë
zbritur në 4% në vitin 2019.
Tabela 2.4 paraqet gjithashtu shkallën e vdekshmërisë
për disa sëmundje të përzgjedhura jo të transmetueshme
(NCD) në Shqipëri, si për meshkuj ashtu edhe për femra për
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periudhën 2012-2017. Një tipar i rëndësishëm të cilin e
vumë re kur u analizuan sëmundjet jo të transmetueshme
(NCD-të), e gjejmë edhe në këtë tabelë. Ky është fakti
që shumica e treguesit bruto të vdekshmërisë nga
sëmundjet jo të transmetueshme (NCD), duke përfshirë
CVD, Tumorët, IHD kanë parë një prirje përkeqësuese ndër
vite. Vdekshmëria nga hemoragjia cerebrale dhe sëmundjet
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TABELA 2.4. KOEFIÇENTI SPECIFIC I VDEKSHMËRISË (GJITHE MOSHAT) PËR DISA SËMUNDJE GJATË 2012-18
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

Tumorët (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

161.8

156.2

164.4

158.8

153.7

155.6

165.0

Femra

95.5

90.9

97.0

96.0

93.9

97.7

92.9

Gjithsej

128.9

123.8

131.1

127.8

124.2

126.9

129.0

Sëmundjet kardiovaskulare (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

382.4

384.6

376.1

416.5

400.8

407.4

406.3

Femra

391.7

390.9

384.4

435.4

408.5

422.8

402.8

Gjithsej

387.0

387.8

380.2

425.8

404.6

415.0

404.6

Sëmundjet Ishemike të Zemrës - IHD (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

116.2

116.4

117.6

117.1

92.8

114.3

107.2

Femra

92.2

94.6

90.8

100.9

79.9

93.7

89.5

Gjithsej

104.3

105.6

104.4

109.1

86.4

104.1

98.3

Infarkti i Miokardit (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

90.6

88.8

89.7

83.4

92.9

93.2

95.4

Femra

69.9

72.0

68.3

70.4

80.0

73.7

79.7

Gjithsej

80.3

80.5

79.1

77.0

86.5

83.5

87.6

Diabeti (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

8.3

7.5

7.5

8.4

8.9

9.3

9.5

Femra

9.5

8.8

8.4

13.1

9.8

10.5

10.1

Gjithsej

8.9

8.1

8.0

10.7

9.3

9.9

9.8

Hemoragjia Cerebrale (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

122.1

120.5

116.9

132.5

117.9

117.1

114.6

Femra

149.0

153.6

143.0

164.4

144.8

151.0

142.4

Gjithsej

135.5

136.9

129.8

148.3

131.2

134.0

128.5

Kanceri i mushkrisë (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

44.5

47.7

47.5

46.0

45.5

46.6

50.4

Femra

11.2

11.6

12.8

12.6

11.0

12.4

10.5

Gjithsej

28.0

29.8

30.4

29.5

28.4

29.6

30.5

Sëmundjet Respiratore (Numri absolut i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

27.0

13.7

24.4

27.9

23.5

26.9

24.3

Femra

17.1

22.5

13.4

17.5

14.9

18.7

15.4

Gjithsej

22.1

18.1

19.0

22.8

19.3

22.8

19.8

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT
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e frymëmarrjes janë dy të vetmet që kanë pësuar
përmirësime. Kur konsiderohen diferencat gjinore, shkalla
e vdekshmërisë bruto (numri i vdekjeve për 100,000
njerëz) nga sëmundjet kardiovaskulare (CVD) në 2018 ishte
rreth 405 (406 tek meshkujt dhe 403 tek femrat), siç pritej.
Shkalla e vdekjes nga sëmundjet ishemike të zemrës si dhe
nga infarkti i miokardit ishte më e larte tek meshkujt sesa
te femrat, ndërsa e kundërta vihet re për vdekshmërinë
nga hemoragjia cerebrale. Sidoqoftë, vdekshmëria nga
kanceri (shkalla e përgjithshme: 129 vdekje për 100,000
njerëz) ishte dukshëm më e lartë tek meshkujt sesa tek
femrat (165 kundrejt 93, përkatësisht). Në veçanti, shkalla
e vdekjes nga kanceri në mushkëri ishte pothuajse pesë
herë më e lartë tek meshkujt sesa tek femrat (përkatësisht
50 kundrejt 10), gjë që ka shumë të ngjarë që të reflektojë
ndryshimet në modelin e pirjes së duhanit në vend.

rajon, me përjashtim të Greqisë. Pothuajse tre dekada
më vonë, niveli i vdekshmërisë nga sëmundjet jo të
transmetueshme (NCD), i standardizuar sipas moshës në
Shqipëri, është ende ndër më të ultat në rajonin e SEE
(Sllovenia e ndjekur nga Greqia paraqet nivelin më të ulët
të vdekjeve në NCD). Duhet përmendur që ka të dhëna për
një ulje të nivelit të vdekshmërisë nga NCD-të në të gjitha
vendet e SEE, me një rënie të jashtëzakonshme të vërejtur
sidomos në Slloveni (me 76% ulje nga 1990 në 2017). Në
përgjithësi, mund të thuhet këtu se Shqipëria vazhdon të
ruajë pozicionin e favorshëm në lidhje me vdekshmërinë
e ulët të moshave të rritura kryesisht si rezultat i NCD të
ulët, duke sugjeruar efektin e pozicionit mesdhetar siç
është argumentuar nga studimet e mëparshme, të cilat
pozicionuan vendin më shumë në vendet mesdhetare sesa
ato të Evropës Lindore.

2.4.

Shkalla e vdekshmërisë nga sëmundjet
kardiovaskulare (CVD)

Vdekshmëria sipas shkaqeve
specifine në Shqiperi
nën një këndvështrim rajonal
(Bazuar në vlerësimet e marra nga
Global Burden of Disease (GBD))

Sëmundjet jo të transmetueshme
Analizat e shkaqeve të vdekjes në Shqipëri, në pjesën e
mësipërme, treguan se kemi pasur një rritje të nivelit të
bruto te sëmundjeve jo të transmetueshme (NCD) në vend.
Për të kuptuar nëse ky është një artefakt i ndryshimeve
që ndodhin në strukturën e popullsisë, treguesit bruto
dhe ato të standardizuar sipas moshës analizohen në këtë
seksion. Sipas vlerësimeve të GBD, niveli i vdekshmërisë
bruto të sëmundjeve jo të transmetueshme NCD (vdekjet
nga të gjithë NCDs për 100,000 njerëz), në Shqipëri,
është pothuajse dyfishuar në tre dekadat e fundit (nga
rreth 370 në vitin 1990 në 733 në vitin 2017). Shkalla e
vdekshmërisë e standardizuar sipas moshës, megjithatë,
ka rënë nga rreth 662 në vitin 1990 në 513 në vitin 2017,
me një rritje në fillim të vitit 2000. Ky është një tregues
i qartë se tendenca rritëse e vënë re në NCD është më
shumë një efekt i ndryshimeve në strukturën e moshës
së popullsisë në vend se një rritje në vetë NCD.
Kur Shqipëria krahasohet me vendet e tjera të Evropës
Juglindore (EJL) (Figura 2.6), shkalla e vdekshmërisë nga
sëmundjet jo të transmetueshme (NCD) e standardizuar
sipas moshës, në Shqipëri në 1990, ishte më e ulta në
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Seksioni i mësipërm, bazuar në të dhënat nga INSTAT,
tregoi se vdekshmëria nga CVD ishte shkaku kryesor
i vdekjes në Shqipëri si dhe tregoi që shkalla e këtyre
vdekjeve është rritur gjatë dy dekadave të fundit. Kur
merren në konsideratë vlerësimet e GBD, shkalla e
vdekshmërisë bruto nga CVD (vdekjet nga CVD për
100,000 njerëz), në Shqipëri, është dyfishuar në tre
dekadat e kaluara (nga rreth 208 në vitin 1990 në 426 në
vitin 2017). E kundërta është e vërtetë kur konsiderohet
shkalla e standardizuar e vdekshmërisë, ku shkalla e
vdekshmërisë nga CVD, e standardizuar sipas moshës, ka
rënë nga 400 në vitin 1990 në 304 në vitin 2017 (me një
rënie të përgjithshme prej rreth 32%) (Figura 2.7).
Ashtu si për shkallën e përgjithshme të NCDve, krahasuar me vendet e tjera të EJL-së, shkalla e
vdekshmërisë nga CVD e standardizuar sipas moshës,
në Shqipëri në vitin 1990 ishte më e ulta në rajon, pas
Greqisë. Tre dekada më vonë, shkalla e vdekshmërisë
së CVD të standardizuar sipas moshës, në Shqipëri,
është ende ndër më të ultat në rajonin e EJL-së (përveç
Sllovenisë dhe Greqisë).
Ka evidence për një ulje të nivelit të vdekshmërisë
së CVD në të gjitha vendet e EJL, por ritmi i rënies në
Shqipëri është ndër më të ultat në rajon (vetëm 8%
ulje nga viti 1990 në vitin 2017), ndërsa për të njëjtën
periudhë niveli i vdekjeve nga CVD në Slloveni ka rënë
me 2.3 herë, në Kroaci me 1.8 herë dhe në Maqedoninë
e Veriut me 1.6 herë.
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FIGURA 2.5. KOEFIÇENTI KRUDO DHE I STANDARDIZUAR PËR NCD NË SHQIPËRI, 1990-2017

Shkalla e vdekshmërisë nga neoplazmat
Sipas vlerësimeve të GBD, shkalla bruto e vdekshmërisë
nga neoplazmat (vdekjet për 100,000 njerëz) në Shqipëri
është më shumë se dyfishuar në tre dekadat e fundit (nga
rreth 78 në vitin 1990 në 157 në vitin 2017). Nga ana

2

tjetër, shkalla e vdekjes e standardizuar sipas moshës, nga
neoplazmat është ulur nga 122 në 106 (rënie rreth 15%)
(Figura 2.9). Këto tendenca theksojnë përsëri ndryshimet
në strukturën moshore të popullatës shqiptare gjatë tre
dekadave të fundit, të cilat u identifikuan në Pjesën 1 të
këtij raporti.

FIGURA 2.6. KOEFIÇENTI I STANDARDIZUAR PËR NCD NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË JUGUT TË EVROPËS, 1990 DHE 2017
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FIGURA 2.7. KOEFIÇENTI KRUDO DHE I STANDARDIZUAR PËR CVD NË SHQIPËRI, 1990-2017

Në 1990, shkalla e vdekshmërisë e standardizuar
sipas moshës, nga neoplazmat në Shqipëri ishte më
e ulta në rajonin e SEE. Tre dekada më vonë, shkalla
e vdekshmërisë nga neoplazmat në Shqipëri është
akoma më e ulta në rajon, megjithëse me një rënie të
papërfillshme në krahasim me vlerat e vitit 1990. Nga

ana tjetër, ka evidencë të një rënie të konsiderueshme
të vdekshmërisë nga neoplazmat në Slloveni dhe Kroaci,
por një rritje në Bosnje dhe Hercegovinë.

FIGURA 2.8. KOEFIÇENTI I STANDARDIZUAR PËR CVD NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË JUGUT TË EVROPËS, 1990 DHE 2017
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FIGURA 2.9. KOEFIÇENTI KRUDO DHE I STANDARDIZUAR PËR TUMORET NË SHQIPËRI, 1990-2017

Shkalla e vdekshmërisë nga diabeti
Sipas vlerësimeve të GBD, niveli bruto i vdekshmërisë
nga diabeti (vdekjet për 100,000 njerëz) në Shqipëri
është pothuajse dyfishuar (nga 2.5 në vitin 1990 në 4.9
në vitin 2017). Ndërkohë, shkalla e vdekshmërisë nga
diabeti, e standardizuar sipas moshës, është ulur nga

2

4.3 në vitin 1990 në 3.2 në në vitin 2017 (rënie rreth
35%). Ajo që është interesante të theksohet këtu, është
se të dy tendencat tregojnë një rritje të diabetit në fillim
të vitit 2000. Kjo është një rritje reale, e cila reflektohet
edhe nga një rritje e mbipeshës tek popullata e moshës
së rritur, nga të dhënat që vijnë nga Studimi i Matjes së

FIGURA 2.10. KOEFIÇENTI I STANDARDIZUAR PËR TUMORET NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË JUGUT TË EVROPËS, 1990 DHE 2017
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FIGURA 2.11. KOEFIÇENTI KRUDO DHE I STANDARDIZUAR PËR DIABETIN NË SHQIPËRI, 1990-2017

Standardit të Jetesës në vitin 2002 dhe vitin 2005 (LSMS
2002, LSMS 2005).
Në vitin 1990, shkalla e vdekshmërisë nga diabeti
në Shqipëri e standardizuar sipas moshës, ishte
jashtëzakonisht e ulët, madje më e ulta në rajonin e SEE
(Figura 2.12). Tre dekada më vonë, shkalla e vdekshmërisë

nga diabeti në Shqipëri është akoma më e ulta në rajon,
pavarësisht rënies së parëndësishme në krahasim me vitin
1990. Vihet re që disa vende të ish-Jugosllavisë aktualisht
po përjetojnë nivele relativisht të larta të vdekjes nga
diabeti përfshirë këtu Bosnjën dhe Hercegovinën (më i
larti), i ndjekur nga Maqedonia Veriore dhe Serbia.

FIGURA 2.12. KOEFIÇENTI I STANDARDIZUAR PËR DIABETIN NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË JUGUT TË EVROPËS, 1990 DHE 2017
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FIGURA 2.13. KOEFIÇENTI KRUDO DHE I STANDARDIZUAR PËR SËMUNDJET KRONIKE TË FRYMËMARJES NË SHQIPËRI, 1990-2017

Koeficienti i vdekshmërisë nga sëmundjet kronike të
frymëmarrjes
E njëjta pamje shihet në Shqipëri kur analizohen
koefiçientët bruto si dhe ata të standardizuar sipas moshës
për sëmundjet e frymëmarrjes bazuar në vlerësimet e GBD.

Koeficienti i vdekshmërisë bruto nga sëmundjet kronike
të frymëmarrjes (vdekje për 100,000 banorë) në Shqipëri
është rritur vetëm pak në tre dekadat e fundit (nga rreth
24 në vitin 1990 në 27 në vitin 2017). Nga ana tjetër,
koeficienti i vdekshmërisë së standardizuar sipas moshës
nga sëmundjet kronike të frymëmarrjes në Shqipëri, ka

FIGURE 2.14. KOEFIÇENTI I STANDARDIZUAR PËR SËMUNDJET KRONIKE TË FRYMËMARJES NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË
JUGUT TË EVROPËS, 1990 DHE 2017
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rënë ndjeshëm (nga 45 në vitin 1990 në 18 në vitin 2017),
domethënë një rënie më shumë se 2.5 herë.
Në vitin 1990, shkalla e vdekshmërisë e standardizuar
sipas moshës nga sëmundjet kronike të frymëmarrjes
në Shqipëri ishte më e larta në të gjitha vendet e rajonit
të EJL, duke sugjeruar një nivel më të ulët të zhvillimit
ekonomik pasi sëmundjet e frymëmarrjes janë shumë
të lidhura me kushtet e jetesës dhe nivelin e varfërisë në
vend. Më kryesorja në këtë grup sëmundjesh është COPD
(sëmundja pulmonare obstruktive kronike), e cila ndikohet
kryesisht nga pirja e duhanit dhe ndotësit e brendshëm
të ajrit që vijnë nga mënyra e ngrohjes në kohën e dimrit.
Të dy këta faktorë ndikues kanë ndryshuar në mënyrë
dramatike në Shqipëri që nga viti 1990. Modeli i pirjes së
duhanit do të analizohet edhe më vonë në Pjesën 3. Në
vitin 2017, koeficienti i vdekshmërisë së standardizuar
sipas moshës nga sëmundjet kronike të frymëmarrjes ishte
më e larta në Serbi e ndjekur nga Bosnja dhe Hercegovina.
Nga ana tjetër, Shqipëria shfaq norma të krahasueshme
me Kroacinë dhe Greqinë, duke sugjeruar përmirësime
të shpejta të kushteve të jetesës në vend. Koeficienti më
i ulët i vdekjes nga sëmundjet kronike të frymëmarrjes
është në Mal të Zi.

2.5.

Vdekshmëria foshnjore,
neonatale dhe e fëmijëve
dhe shkaqet e vdekjes

Një rënie e qëndrueshme dhe e vazhdueshme e nivelit të
vdekshmërisë foshnjore (IMR) në Shqipëri në tre dekadat
e fundit evidentohet nga të dhënat demografike, që pas
rënies së sistemit socialist dhe kalimit drejt një sistemi
të orientuar nga tregu. Kur studiohet tendenca afatgjatë
e koefiçientit të vdekshmërisë foshnjore (Figura 2.15),
ekzistojnë tre momente domethënëse në ndryshimet
në shkallën e vdekshmërisë foshnjore që nga viti 1990,
të cilat kërkojnë analizë. E para është rritja e shpejtë
e koeficientit të vdekshmërisë foshnjore në vitet e
menjëhershme pas rënies së komunizmit. Duke parë
studimet e bëra para këtij raporti, mund të sugjerohen
dy arsye specifike për këtë rritje. E para, mund të jetë
një artefakt i të dhënave, duke sugjeruar që vdekshmëria
e foshnjave është rritur për të pasqyruar vlerën reale,
pasi shifrat e korrigjuara për periudhën para vitit 1990
e vendosën vlerën e vdekshmërisë foshnjore në më
shumë se 40 vdekje foshnjore për një mijë lindje të gjalla.
Gjatë qeverisjes socialiste kishte një raportim sistematik
qëllimisht më të ulët të vdekshmërisë foshnjore dhe të
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fëmijëve nën 5 vjeç (Gjonca, A. 2001). Me ndryshimin e
regjimit, raportimi i vdekjeve të foshnjave u përmirësua.
Shpjegimi i dytë mund të jetë një rritje e vërtetë e
IMR, duke reflektuar përkeqësimin e menjëhershëm të
kushteve dhe të shërbimeve shëndetësore pas rënies së
komunizmit. U desh një kohë që sistemi të rregullohej
në vitet e mëpasshme pas vitit 1990, dhe vdekshmëria
e foshnjave është një tregues shumë i ndjeshëm ndaj
ndryshimeve në sistem.
Ndryshimi i dytë i rëndësishëm në linearitetin e
kurbës së IMR është ulja e koeficientit të vdekshmërisë
foshnjore në vitet e para pas trazirave civile, midis 1997
dhe 2000. Më shumë se një përmirësim i vërtetë, i cili është
i vështirë të justifikohet në një shoqëri ku u rrit varfëria,
ku sistemi shëndetësor u përkeqësua dhe i gjithë vendi
ishte përfshirë në trazira civile, ne besojmë që ky ishte një
artefakt i të dhënave. Ekziston evidencë e mjaftueshme
për të sugjeruar që gjatë kësaj periudhe në fakt kemi
përjetuar një raportim më të ulët të vdekjeve në përgjithësi,
dhe veçanërisht të vdekjeve foshnjore. Raportimi nga
regjistrimit civil ashtu si pjesa m e madhe e administratës
së vendit pësoi rënie në atë periudhë.
Devijimi i tretë, i rëndësishëm nga trendi është
stanjacioni i kurbës në vitet e fundit, që nënkupton që
vdekshmëria e fëmijëve nën një vjeç nuk po përmirësohet
më tej në Shqipëri në dekadën e fundit. Pavarësisht që
vendi ka arritur një nivel relativisht të ulët të vdekshmërisë
foshnjore, nën 10 për një mijë banorë në vitin 2011,
për nivelin e zhvillimit ekonomik të vendit, ky trend i
pandryshuar kërkon vëmendje dhe analizë të mëtejshme.
Një mënyrë për t’iu qasur kësaj pyetjeje është të
shikohen përbërësit e vdekshmërisë foshnjore, dhe pika
e parë ku duhet të përqëndrohemi është koefiçienti i
vdekshmërisë neonatale . Të dhënat tregojnë se megjithëse
shkalla e vdekshmërisë neonatale është ulur së bashku me
shkallën e vdekshmërisë foshnjore, pesha e saj specifike
brenda shkallës së vdekshmërisë foshnjore është rritur
me kalimin e viteve nga 48% në vitin 1990 në 54% në
vitin 2013. Kjo gjë sugjeron që ritmi i ndryshimit në
vdekshmërinë neonatale është më i ngadaltë se sa ai i
vdekshmërisë mbi moshën 28 ditë. Të dhënat në tabelën
2.5, tregojnë qartë këtë trend. Mund të sugjerohet që
ngadalësimi i koefiçientit të vdekshmërisë foshnjore vjen
si pasojë e ngadalësimit të përmirësimit të koeficientit
të vdekshmërisë neonatale. Por këtu lind pyetja e
rëndësishme - pse koeficienti i vdekshmërisë neonatale ka
ndalur së përmirësuari në dekadën e fundit? Përgjigja për
këtë pyetje bëhet në pjesën tjetër, e cila bën një analizë
të hollësishme të koefiçientit të vdekshmërisë neonatale.
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FIGURA 2.15. VKERAT E KOEFIÇENTIT TË VDEKSHMËRISË FOSHNJORE, 1990 - 2018
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Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

2.51.

Vdekshmëria Neonatale

Koefiçienti i vdekshmërisë neonatale është numri i
foshnjeve që vdesin para moshës 28 ditë, për 1.000 lindje
të gjalla në një vit të caktuar. Në vitin 2018, koefiçienti i
vdekshmërisë neonatale në Shqipëri ishte 6.5 vdekje për
1000 lindje të gjalla. Raporti i vdekshmërisë neonatale ndaj
asaj foshnjore në Shqipëri ishte 73% në vitin 2018, duke
shfaqur një rritje krahasuar me vitin 2010 (60%) (Tabela
2.5). Sidoqoftë, vërehet që në dekadën e kaluar ky raport
nuk ka qënë i qëndrueshëm dhe karakterizohet nga luhatje
të konsiderueshme. Numri i vdekjeve neonatale është i
vogël në rastin e Shqipërisë, kështu që çdo luhatje vjetore
nuk duhet të konsiderohet si një devijim. Sidoqoftë, ajo që
është e qartë është fakti që tendenca e rritjes ka ndaluar
dhe ka shenjat e një përkeqesimi në dekadën e kaluar. Kjo
reflektohet jo vetëm nga të dhënat e INSTAT, por edhe nga
vlerësimet nga organizata të ndryshme ndërkombëtare.
Figura 2.16 përshkruan nivelet e vdekshmërisë
foshnjore dhe neonatale nga burime të ndryshme
duke përfshirë dhe të dhënat nga INSTAT. Të gjitha
vlerësimet tregojnë qartë që në periudhën që nga viti
2011 si vdekshmëria foshnjore, ashtu edhe vdekshmëria
neonatale, kanë ndaluar përmirësimin dhe siç sugjerojnë
të dhënat nga tabela 2.5, ku është vdekshmëria neonatale
(NM) që ka ndikuar në trendin e vdekshmërisë foshnjore

(IMR). Edhe kur Shqipëria krahasohet me vendet me të
ardhura të ulëta dhe të mesme, ajo që del në pah është se
ndërsa Shqipëria bën jashtëzakonisht mirë, për nivelin e
saj të zhvillimit ekonomik kur konsiderohet vdekshmëria
e përgjithshme - jetëgjatësia mesatare në lindje (Figura 7
në Pjesën 1), kjo nuk është e vërtetë kur vlerësohet shkalla
e vdekshmërisë neonatale. Në renditjen sipas shkallës së
vdekshmërisë neonatale, duke parë 193 vende, Shqipëria
ka vendin e 120-të që është mjaft e ulët për nivelin e
vdekshmërisë së përgjithshme, por edhe nivelin e saj të
indeksit të zhvillimit njerëzor, për të cilin ajo renditet në
vendin e 69-të.
Përveç përdorimit të burimeve të të dhënave
nga regjistrimi civil në vend si dhe vlerësimet të tjera
ndërkombëtare, një aspekt i rëndësishëm i analizës së
koefiçientit të vdekshmërisë neonatale është analiza e të
dhënave që vijnë nga një numër vrojtimesh të specializuara
në vend. ADHS e vitit 2008-09 ka raportuar një koeficient
të vdekshmërisë foshnjore prej 18 vdekjesh për 1000
lindje të gjalla dhe një normë vdekshmërie neonatale
prej 11 vdekjesh për 1000 lindje të gjalla (raporti i
vdekshmërisë neonatale ndaj asaj foshnjore: 61%). Këta
dy tregues nuk ishin shumë të ndryshëm me vlerat e
publikuara të dala nga sistemi i regjistrimit civil në vend.
Nga ana tjetër, sipas vlerësimeve të ADHS së vitit 200809, koeficientet e vdekshmërisë foshnjore në Shqipëri
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FIGURA 2.16 KOËFIÇENTËT E VDEKSHMËRISË NEONATALE DHE FOSHNJORE 1990-2018

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT, WB dhe UNICEF

për periudhat 1994-1998, 1999-2003 dhe 2004-2008
ishin përkatësisht 35, 20 dhe 18 vdekje për 1000 lindje të
gjalla. Edhe pse dihet që këto të dhëna janë influencuara
nga “harresa”, ato mbështesin qartë analizën tonë mbi
ndryshimet në vdekshmërinë foshnjore menjëherë pas
rënies së komunizmit si dhe të uljes së papritur të IMR pas
trazirave civile në vend në vitet 1996-1997 (shiko Figurën
2.15). Dy vlerësimet e para, për vitin 1994-1998 dhe
1999-2003 janë ato vlera që prisnim të ishin nëse vlerat
e vdekshmërisë foshnjore do të raportoheshin plotësisht.
Ne besojmë se ato mbështesin supozimin e lidhur me

cilësinë e statistikave të ardhura nga statistikat vitale në të
dy periudhat pas rënies së komunizmit dhe pas trazirave
civile të vendit në vitet 1996-1997.
Përveç ADHS së vitit 2008-09, vlerësimet e niveleve
të vdekshmërisë foshnjore dhe asaj nën moshën pesë
vjeç janë raportuar nga tre anketime mbarëkombëtare në
Shqipëri: Anketat e Treguesve të Grupuar të Shumëfishtë
2005 dhe 2000 (MICS), dhe Anketës së Shëndetit
Riprodhues Shqiptar 2002 (ARHS). ARHS i vitit 2002
vlerësoi vdekshmërinë e foshnjave në 26 vdekje për 1000
lindje dhe vdekshmërinë nën pesë vjeç në 32 vdekje për

TABELA 2.5. RAPORTI NEONATAL/VDEKSHMËRI FOSHNJORE, 2010-2018
INDICATOR
Koefiçentit i vdekshmërisë foshnjore

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9.6

8.7

8.8

7.9

7.9

7.0

8.7

8.0

8.9

5.8

5.8

5.9

5.9

5.9

6.1

6.2

6.4

6.5

60%

66%

67%

75%

75%

87%

71%

80%

73%

(vdekje për 1,000 lindje të gjalla)
Koefiçentit i vdekshmërisë Neonatale
(vdekje në 28 ditët e para për 1,000 lindje të gjalla)
Raporti neonatal/vdekshmëri foshnjore

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT
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1,000 lindje për periudhën dhjetëvjeçare 1992-2002. Ka
pasur një diskutim të gjatë lidhur me saktësinë e këtyre të
dhënave pasi ky ishte studimi i parë i shëndetit riprodhues
në vend pas rënies së regjimit socialist. Duhet thënë se,
MICS 2005 vlerësoi vdekshmërinë e foshnjave në 18
vdekje për 1000 lindje dhe vdekshmërinë nën pesë vjeç
në 19 vdekje për 1000 lindje për periudhën rreth vitit
2002, që është ajo që prisnim nëse nuk do të kishte mos
raportime të vdekjeve pas trazirave civile në vend. MICS
i vitit 2000 e vlerësoi vdekshmërinë e foshnjave në 29
vdekje për 1000 lindje dhe atë nën 5 vjeç në 33 vdekje
në 1000 lindje për periudhën rreth fillimit të vitit 1996.
Ështe e rëndësishme të theksohet se të gjitha këto burime
informacioni konfirmojnë trendin në rënie të koeficientit
vdekshmërise së foshnjave si dhe vdekshmërinë nën 5
vjeç në Shqipëri.
Fatkeqësisht, ADHS e fundit e vitit 2017-18 nuk dha
vlerësime për vdekshmërine foshnjore dhe atë nën 5-vjeç.
Si rezultat, të dhënat më të fundit të disponueshme për
vdekshmërine foshnjore dhe atë nën 5-vjeç, bazohen
në informacionin zyrtar të siguruar nga INSTAT dhe
vlerësimet e raportuara çdo vit nga IGME (Grupi NdërAgjencik për Vlerësimin e Mortalitetit të Fëmijëve).
Ekzistojnë dy qasje të studimit të mëtejshëm në lidhje
me nivelin e vdekshmërisë neonatale dhe stanjacionit të
këtij tregiesi; qasja e parë është të shihet nëse ky është

2

një artefakt i të dhënave dhe se ndryshimi ndikohet nga
çështja e raportimit të të dhënave, duke qenë një raportim
më i vogël i vdekjeve ose i lindjeve të gjalla. Linja e dytë
e studimit është që të shikojmë faktorët që ndikojnë në
vdekshmërinë neonatale dhe të analizojmë nëse ato kanë
ndryshuar dhe mund të shpjegojne për ngadalësimin e
zvogëlimit të vdekshmërise. Në linjën e parë të studimit,
ne kemi shqyrtuar të dhënat mbi vdekjet neonatale sipas
ditëve, për të gjithë periudhën nën studim nga viti 2011
deri sot, me idenë që nëqoftëse do të kishte një kq apo
mos raportin do të shprehej në variacionin e vdekjeve
ditore. Ndryshimi sipas moshës është paraqitur në figurën
2.17. Këtu mund te përmenden dy fakte. Së pari që
numri i vdekjeve neonatale është shumë i ulët dhe çdo
ndryshim qoftë dhe i vogël mund të injorohet. E dyta dhe
më interesante për ne, është që kurbat e vdekshmërisë
neonatale nuk ndryshojnë shumë sipas ditëve, duke
sugjeruar që ato përfaqësojnë vlerat e vërteta. Nëse do
të kishte ndonjë raportim vërtet më të ulet, do të kishim
vërejtur disa ndryshime gjatë kësaj periudhe. Në fakt,
kurbat tregojnë saktësisht modelin që ne prisnim për
shpërndarjen e vdekjes neonatale.
Një linjë e dytë studimi është analiza e faktorëve
përcaktues të mundshëm të vdekshmërisë neonatale në
Shqipëri. Ky studim do të kërkojë analiza të mëtejshme
dhe më të hollësishme nga sa kërkon ky raport. Duhet

FIGURA 2.17 SHPËRNDARJA E VDEKJEVE NEONATALE SIPAS DITËVE TË LINDJES, SHQIPËRIA, 2012-18.

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT
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përmendur që sipas një analize të botuar në Lancet
(Wang H et al., 2014), faktorët kryesorë që janë parë të
kontribuojnë në uljen e vdekjeve të fëmijëve gjatë viteve
1990-2013, janë nivelet e fertilitetit, edukimi i nënës,
HIV / AIDS, të ardhurat si dhe tendencat laike. Në Evropën
Qendrore dhe në Shqipëri, tendencat laike ku përfshihen
medikamentet e reja, vaksinat, procedurat diagnostikuese
dhe fushatat e shëndetit publik, sjellin ndryshimin më të
madh në koeficientin e vdekshmërisë së fëmijëve. Faktori
i dytë më i rëndësishëm ndikues është lindshmëria, e
ndjekur nga edukimi i nënës dhe të ardhurat (Ëang H et
al., 2014). Në rastin e Shqipërisë, ne kemi parë një ulje
të madhe të shkallës së lindshmërisë ku lindjet kanë
zbritur në mënyrë dramatike. Kjo ndikon në ndryshimin
e emëruesit të të gjithë treguesve të vdekshmërisë nën 5
vjeç, lindjeve. Për të analizuar më tej faktorët që ndikojnë
në këtë stanjacion të përmirësimit të vdekshmërisë
neonatale kërkohen studime të mëtejshme të detajuara.

2.52.

Vdekshmëria nën 5- vjeç ne Shqipëri

Figura 2.18 paraqet trendin e koeficientit të vdekshmërisë
nën 5 vjeç në Shqipëri për periudhën 1990-2018.
Mesazhi kryesor këtu është se, në ngjashmëri me
vdekshmërinë foshnjore, edhe vdekshmëria nën 5 vjeç
në Shqipëri ka pësuar një rënie të qëndrueshme në tre

dekadat e fundit. Duhet përmendur që, brenda prirjes
së përgjithshme në rënie të vdekshmërisë së fëmijëve
nën pesë vjeç në Shqipëri, vërehet që vdekshmëria
e fëmijëve ka rënë në një shkallë më të madhe se
vdekshmëria e foshnjave. Kjo shkallë ndryshimi është
kryesisht për shkak të përmirësimeve në situatën e
fëmijëve si pasojë e ndërhyrjeve shëndetësore ose
përmirësimeve të standardit të përgjithshëm të jetesës.
Dihet që vdekshmëria foshnjore dhe e fëmijëve janë më të
ndjeshme se vdekshmëria neonatale kur merret parasysh
konteksti socio-ekonomik.
Për ta përmbledhur, në Shqipëri ka evidencë të
një uljeje të mprehtë dhe të konsiderueshme lineare të
koeficientit të vdekshmërisë dhe barrës së sëmundjeve
për shkak të pjesës së përbashkët të sëmundjeve
ngjitëse, kushteve shëndetësore të nënës dhe fëmijëve
dhe mangësive në ushqyerje. Dëshmi të ngjashme në
lidhje me uljen monotonike të niveleve të vdekshmërisë
foshnjore dhe asaj nën 5 vjeç janë dhënë gjithashtu
nga vlerësimet ndërkombëtare (ose raporte GBD ose
IGME). Në të vërtetë, vlerësimet e përgatitura nga
organizatat ndërkombëtare (OBSH, UNICEF dhe BB)
mbi vdekshmërinë e foshnjave dhe vdekshmërinë e
moshës 0-5 vjeç për Shqipërinë janë gjithmonë më të
larta se shifrat e raportuara nga INSTAT. Një shpjegim
i mundshëm për këtë mospërputhje të dukshme të

FIGURA 2.18. VLERAT E VDEKSHMËRISË NËN-5-VJEÇ NË SHQIPËRI 1990-2018

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT
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FIGURA 2.19. KOEFIÇENTI I VDEKSHMËRISË FOSHNJORE NË SHQIPËRI SIPAS SHKAQEVE TË VDEKJES 2010-18

2

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

të dhënave midis organizatave ndërkombëtare dhe
institucioneve shqiptare mund të jetë i lidhur me
vlerësimin më të ulët të vdekshmërisë foshnjore, në
periudha të caktuara kohore, nga institucionet shqiptare
për shkak të mos-regjistrimit të të gjitha vdekjeve, dhe/
ose gabim në çertifikatat e vdekjes. Kjo do të kërkojë
studime të mëtejshme. Stanjacioni i vdekshmërisë
foshnjore dhe asaj të fëmijëve në dekadën e fundit është
për shkak të niveleve të koeficientit të vdekshmërisë
neonatale. Kjo u shpjegua në këtë pjesë që vjen jo si një
çështje e keqreportimit të të dhënave, por si një problem
i vërtetë që kërkon studime të mëtejshme.

në vitin 2018. Një çështje që duhet të analizohet këtu
është se përbërja e shkaqeve të vdekjes ka ndryshuar
nga viti 2010 në vitin 2018 me një rritje të shkaqeve që
lidhen me periudhën neonatale. Megjithë ndryshimin e
vogël të koefiçientit, përbërja e vdekjes sipas shkaqeve ka
ndryshuar. Kjo mund të sjellë në diskutim, siç u përmend
më lart, cilësinë e regjistrimit të shkakuqeve të vdekjes në
periudhën neonatale.

Shkaqet e vdekshmërisë foshnjore

Kjo grupmoshë karakterizohet nga një shkallë e ulët e
vdekshmërisë së përgjithshme, siç tregohet edhe në
figurën 2.3. Shkaqet kryesore të vdekjes tek fëmijët e
moshës 5-18 vjeç dhe të rriturit e moshës së re (19-29
vjeç) kanë të bëjnë me shkaqet e jashtme të vdekjes, me
fokus kryesor aksidentet në trafikun rrugor. Kjo është
arsyeja kryesore pse ne i analizojmë këto dy grupmosha
së bashku. Për më tepër, vetëvrasja në të dy gjinitë është
një tjetër shkak kryesor i vdekjes në këtë grup-moshë
të popullatës.

INSTAT së fundmi ka raportuar për shkaqet kryesore
të vdekshmërisë foshnjore në Shqipëri për vitin 2018.
Sipas të dhënave Figura 2.19, shkaku kryesor i vdekjeve
në fëmijëri në Shqipëri mbeten sëmundjet dhe kushtet
që kanë të bëjnë me periudhën rreth lindjes, dhe ato
që lidhen me ndërlikimet në shtatzani, lindjes dhe
periudhës pas lindjes. Kjo ishte situata në vitin 2010 si
dhe në vitin 2018. Për këtë arësye, vdekjet neonatale
përbënin të paktën 46.3% të nivelit të përgjithshëm
të vdekshmërisë foshnjore në vitin 2010 dhe 69.2%

2.6.

Vdekshmëria dhe Shakqet e
Vdekjeve tek Fëmijët (5-18) dhe tek
Moshat e Reja-të rritura (19-29)

Koefiçientët e vdekshmërisë nga disa shkaqe e
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TABELA 2.6. KOEFIÇENTËT SPECIFIK TË VDEKSHMËRISË PËR SËMUNDJE TË NDRYSHME, 2012-18 NË SHQIPËRI PËR POPULLSINË 5-29 VJEÇ
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Shkaqet e jashme të vdekjes (numri i të vdekurve për 100,000 banore)
Meshkuj

33.0

42.6

30.4

28.0

22.9

21.4

23.8

Femra

13.3

13.1

12.4

11.2

8.4

8.8

8.5

Gjithsej

23.6

28.5

21.8

20.0

16.0

15.3

16.3

Aksidentet rrugore (numri i të vdekurve për 100,000 banore)
Meshkuj

10.6

11.1

10.0

8.1

9.5

6.3

6.1

Femra

4.3

1.5

3.0

1.5

2.0

2.2

1.6

Gjithsej

7.6

6.5

6.6

5.0

5.9

4.3

3.9

Vetëvrasjet (numri i të vdekurve për 100,000 banore)
Meshkuj

4.8

6.1

4.5

4.0

2.7

3.5

6.3

Femra

4.7

5.1

4.5

4.2

4.1

3.3

4.4

Gjithsej

4.7

5.6

4.5

4.1

3.4

3.4

5.3

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

përzgjedhura të vdekjes në popullatën shqiptare të moshës
5-29 vjeç janë paraqitur në Tabelën 2.6.

2.7.

Siç mund të shihet koeficienti i vdekshmërisë
sipas shkaqeve të vdekjes është shumë i ulët. Shkalla e
vdekshmërisë për të dy sekset së bashku (numri i vdekjeve
për 100,000 njerëz) nga të gjitha shkaqet e jashtme të
vdekjes në Shqipëri në vitin 2018 ishte, siç pritej, rreth
16, me një normë jashtëzakonisht të lartë në meshkuj në
krahasim me femrat (24 ndaj 8, përkatësisht), që ngjason
gjithashtu me vendet e tjera. Konkretisht, për aksidentet
rrugore, koeficienti i vdekshmërisë (numri i vdekjeve
për 100,000 banorë) ishte 6.1 tek meshkujt, por vetëm
1.6 tek femrat (koefiçienti i përgjithshëm: 3.9). Është e
rëndësishme të theksohet se, ka evidencë të një rënie të
nivelit të vdekjeve nga aksidentet rrugore në meshkujt
shqiptarë në vitet e fundit. Në mënyrë të ngjashme,
koeficienti i vdekshmërisë (numri i vdekjeve për 100,000
njerëz) nga vetëvrasjet ishte më e lartë te meshkujt (6.3)
sesa tek femrat (4.4). Përveç niveleve të vetëvrasjeve,
të gjitha shkaqet e tjera të vdekjes për këtë grupmoshë
tregojnë ulje të konsiderueshme të vdekshmërisë. Të
dhënat ekzistuese nuk lejojnë një analizë të hollësishme
të koeficientëve të vetëvrasjeve ndër vite, por kjo sidoqoftë
kërkon studim të mëtejshëm.

Njerezit në këtë grupmoshë (30-69) preken nga një
shfaqje e hershme e sëmundjeve kronike. Për këtë
arësye, përveç vdekshmërisë së përgjithshme (nga te
gjitha shkaqet), është thelbësore të raportohen edhe
koefiçientët e vdekshmërisë nga NCD-të kryesore që
prekin burra dhe gra të moshës së mesme në Shqipëri,
një vend i cili karakterizohet nga një tranzicion i shpejtë
social-ekonomik shoqëruar me ndryshime të mënyrës së
jetesës / sjelljes në tre dekadat e kaluara të zhvendosjes
nga një ekonomi e centralizuar në një sistem të orientuar
drejt tregut. Historikisht, në Shqipëri vdekshmëria në këtë
grupmoshë ka qenë e ulët, gjë që i atribuohet modeleve
dietike dhe stilit mesdhetar të jetës. Më lart shpjeguam
që vdekshmëria e të rriturve është e ulët në krahasim me
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor.
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Vdekshmëria tek Moshat e Rritura
(30-69) dhe Shkaqet e Vdekjes

Koeficienti i vdekshmërisë per disa shkaqe të
përzgjedhura të vdekjes në popullatën shqiptare të moshës
30-69 vjeç është paraqitur në Tabelën 2.7.
Koefiçienti i vdekshmërisë për të dyja gjinitë dhe
nga të gjitha shkaqet tek popullata shqiptare e moshës
30-69 vjeç në vitin 2018 ishte rreth 385 vdekje për
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TABELA 2.7. KOEFIÇENTËT SPECIFIKË E TË PËRGJITHSHËM TË VDEKSHMËRISË PËR DISA SËMUNDJE GJATË 2012-18, NË SHQIPËRI PËR POPULLSINË 30-69 VJEÇ
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

395.4

401.5

385.8

393.8

384.9

Gjithë Shakaqet e vdekjeve (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Gjithsej

404.4

396.1

Sëmundjet Kardiovaskulare (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

214.1

206.7

211.3

216.6

210.9

215.6

209.5

Femra

104.5

108.6

102.1

109.9

108.1

115.7

112.9

Gjithsej

158.5

157.1

156.2

162.9

159.3

165.3

160.8

Sëmundjet ishemike të zemrës (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

87.6

78.0

82.4

80.5

63.0

80.1

67.3

Femra

31.4

31.5

28.6

27.1

24.8

31.3

27.6

Gjithsej

59.1

54.5

55.2

53.7

43.8

55.6

47.3

Emoragjitë cerebrale (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

47.1

44.8

47.6

45.6

42.9

39.6

34.3

Femra

29.3

32.7

28.0

31.3

27.5

33.6

28.7

Gjithsej

38.1

38.7

37.7

38.4

35.2

36.5

31.5

Tumoret (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

169.2

167.6

169.1

166.0

151.9

154.4

160.1

Femra

107.6

99.7

108.2

104.7

102.9

101.9

101.2

Gjithsej

137.9

133.3

138.4

135.2

127.3

128.0

130.4

Kanceri i mushkrisë (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

49.3

54.0

48.5

50.6

44.5

47.4

49.6

Femra

9.2

9.8

11.6

11.0

11.6

10.9

10.9

Gjithsej

29.0

31.6

29.9

30.6

28.0

29.1

30.1

Kanceri i gjirit (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Femra

27.1

22.3

24.7

23.1

20.5

23.9

23.6

Gjithsej

13.8

11.3

12.4

11.6

10.3

12.0

11.9

Diabeti (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

6.1

6.0

4.4

5.1

4.6

4.4

5.6

Femra

4.3

4.2

3.9

7.1

4.6

3.8

4.2

Gjithsej

5.1

5.1

4.2

6.1

4.6

4.1

4.9

Sëmundjet kronikë të frymëmarjes (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

5.3

4.0

3.7

6.4

4.9

4.2

3.7

Femra

1.8

1.8

1.0

2.6

2.0

1.8

0.8

Gjithsej

3.5

2.9

2.3

4.5

3.5

3.0

2.3

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT
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TABELA 2.8. KOEFIÇENTËT SPECIFIKË DHE TË PËRGJITHSHËM TË VDEKSHMËRISË PËR DISA SËMUNDJE GJATË PERIUDHËS 2012-18,
NË SHQIPËRI PËR POPULLSINË MBI 70 VJEÇ
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6069.3

6046.6

6637.4

6185.0

6312.8

5981.2

Gjithë Shakaqet e vdekjeve (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Gjithsej

6408.3

Alzaimer (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

21.7

21.8

21.2

31.1

24.5

28.7

23.0

Femra

33.2

27.5

34.2

48.7

35.5

32.4

24.9

Gjithsej

27.8

24.8

28.1

40.3

30.3

30.7

24.0

Sëmundjet Kardiovaskulare (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

3857.9

3782.31

3529.4

3902.9

3644.5

3548.3

3411.9

Femra

4040.4

3879.12

3763.6

4213.6

3844.6

3911.4

3595.2

Gjithsej

3955.0

3833.55

3652.6

4065.5

3748.9

3737.6

3507.3

Sëmundjet kronikë të frymëmarjes (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

159.5

117.4

133.4

173.5

153.6

151.1

139.7

Femra

71.4

57.5

45.4

90.3

79.6

80.0

68.0

Gjithsej

112.6

85.7

87.1

130.0

115.0

114.0

102.4

1144.7

1027.5

1083.4

1004.6

981.8

942.7

964.5

Femra

506.2

478.3

490.5

484.7

460.6

489.7

431.7

Gjithsej

805.0

736.8

771.5

732.4

709.7

706.6

687.2

Tumoret (Numri i vdekjeve për 100,000 banorë)
Meshkuj

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga INSTAT

100,000 banorë. Ka evidencë të një rënieje të vogël gjatë
shtatë viteteve të mëparshme (në vitin 2012, shkalla e
vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet në këtë grupmoshë
ishte 404 vdekje në 100,000 njerëz).
Në vitin 2018, koefiçienti i vdekshmërisë nga
sëmundjet kardiovaskulare midis per moshat 30-69 vjeç
ishte pothuajse dyfish për meshkujt krahasuar me femrat
(210 vs 113 vdekje për 100,000 njerëz, përkatësisht). Në
të dyja gjinitë, koeficienti i vdekshmërisë nga sëmundjet
kardiovaskulare ishte pak a shumë i qëndrueshëm gjatë
periudhës 2012-2018.
Nga ana tjetër, vetëm sëmundja ishemike e zemrës
shfaqi një rënie në meshkuj (rreth 88 vdekje për 100,000
njerëz në vitin 2012 krahasuar me 67 vdekje për 100,000
njerëz në vitin 2018), por më pak në femra (31 vs 28 vdekje
për 100,000 njerëz, përkatësisht).
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Po kështu, koeficienti i vdekshmërisë nga hemoragjia
cerebrale në moshat 30-69 vjeç ra në meshkuj (rreth 47
vdekje për 100,000 njerëz në 2012 në krahasim me 34
vdekje për 100,000 njerëz në vitin 2018), por nuk ndryshoi
në femra (rreth 29 vdekje për 100,000 njerëz në vitin
2012 dhe në 2018 ).
Koefiçienti i vdekshmërisë nga të gjitha neoplazmat
në moshat 30-69 vjeç në vitin 2018 ishte 60% më i lartë
te meshkujt në krahasim me femrat (160 vdekje dhe 101
vdekje respektivisht për 100,000 njerëz). Në të dyja gjinitë,
koeficienti i vdekshmërisë nga të gjitha tumoret nuk
shfaqi ndonjë ndryshim të rëndësishëm gjatë periudhës
2012-2018.
Gjithashtu, koeficienti i vdekshmërisë nga kanceri
i mushkërive nuk u ndikua ndjeshëm në shtatë vitet e
kaluara; në vitin 2018, ai ishte pothuajse pesë herë më i

Vdekshmëria dhe shkaqet e vdekjeve
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lartë në meshkujt sesa tek femrat (rreth 50 dhe 11 vdekje
për 100,000 njerëz, përkatësisht).
Në vitin 2018, koefiçienti i vdekshmërisë nga kanceri i
gjirit tek femrat shqiptare të moshës 30-69 vjeç ishte rreth
24 në 100,000 njerëz, me një rënie të papërfillshme në
krahasim me vitin 2012 (27 vdekje për 100,000 njerëz).
Koefiçienti i vdekshmërisë nga diabeti në vitin 2018
ishte 5.6 dhe 4.2 vdekje për 100,000 njerëz, përkatësisht
tek burrat dhe gratë e moshës 30-69 vjeç. Vlerësimi i vitit
2015 për gratë është në kundërshtim me vitet e kaluara
dhe ato pasuese.
Më së fundi, koefiçienti i vdekshmërisë për te dyja
gjinitë së bashku, nga sëmundjet kronike të frymëmarrjes,
tek shqiptarët e moshës 30-69 vjeç në vitin 2018 ishte 2.3
vdekje për 100,000 njerëz (3.7 tek burrat kundrejt 0.8 tek
gratë, për 100,000 njerëz). Në të dyja gjinitë, koeficienti
i vdekshmërisë nga sëmundjet kronike të frymëmarrjes
duket se ka rënë në shtatë vitet e kaluara të raportimit. Më
shumë mbi modelin e sëmundjes dhe faktorët e rrezikut që
ndikojnë në këtë shkak vdekjeje të kësaj grupmoshe, do të
ndalemi në detaje në Pjesën 3 të këtij raporti.

2.8.

Vdekshmëria dhe Shkaqet e vdekjes
ne moshat e plakura (70+)

Kjo grupmoshë karakterizohet nga një vdekshmëri e lartë
në të dyja gjinitë, veçanërisht për sëmundje kronike, të
tilla si sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri. Për më
tepër, sëmundjet kronike të frymëmarrjes dhe çrregullimet
neurologjike përbëjnë një pjesë tjetër të konsiderueshme
të koeficientit të vdekshmërisë tek njerëzit e moshuar.
Koeficienti i vdekshmërisë nga shkaqet e përzgjedhura
të vdekjes në popullatën shqiptare të moshës 70 vjeç e lart
për periudhën 2012-18 paraqitet në tabelën e mëposhtme.
Sëmundjet kardiovaskulare përbënin shkakun kryesor
të vdekjes (vdekshmëria për të dyja gjinitë ishte rreth 3507
vdekje në 100,000 njerëz), e ndjekur nga neoplazmat (687
vdekje në 100,000 njerëz). Koeficienti i vdekshmërisë nga
këto të fundit (d.m.th, neoplazma) ishte më shumë se dy
herë më i lartë te burrat në krahasim me gratë (rreth 965
vs 432 vdekje përkatësisht në 100,000 njerëz).
Po kështu, koefiçienti i vdekshmërisë nga sëmundjet
kronike të frymëmarrjes ishte dy herë më i lartë te
burrat në krahasim me gratë (rreth 140 vs 68 vdekje
përkatësisht në 100,000 njerëz). Në të kundërt, koeficienti
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i vdekshmërisë nga Alzheimer ishte vetëm pak më i lartë
tek gratë sesa te burrat (rreth 25 vs 23 vdekje përkatësisht
në 100,000 njerëz).

2.9

Konkluzione

Bazuar në rezultatet e analizave në këtë pjesë te raportit,
sugjerohet që, në rastin e Shqipërisë, është e rëndësishme
të përdoren të dhëna të standardizuara të vdekshmërisë
për shkak të ndryshimeve dramatike në strukturën e
moshës së popullsisë që ka ndodhur në 30 vitet e fundit.
Krahasimi i serive kohore duhet të bëhet gjithmonë duke
përdorur të dhëna të standardizuara.
Shqipëria vazhdon të ketë nivele të ulëta të
vdekshmërisë së të rriturve në krahasim me shumicën
e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërsa vdekshmëria
e moshave të rritura është shumë e ulët, koefiçienti i
vdekshmërisë foshnjore është më i lartë në krahasim me
këto vende, por edhe në krahasim me koefiçientin e ulët të
përgjithshëm të vdekshmërisë. Ky konstatim, për dekadën
e fundit, mbështet studimet e mëparshme që Shqipëria
vazhdon të ketë një model vdekshmërie paradoksale
me nivele shumë të ulta të vdekshmërisë së moshave
të rritura dhe nivel të lartë të vdekshmërisë foshnjore, i
ngjashëm me modelin që gjendet në disa vende të Evropës
Jugore, përfshirë fqinjën e saj, Greqinë, e cila ka një model
vdekshmërie shumë të ngjashëm.
Koefiçientët e vdekshmërisë foshnjore dhe nën 5
vjeç në Shqipëri janë ulur në mënyrë monotone bashkë
me përmirësimin e statusit social-ekonomik të popullatës
në përgjithësi si dhe përmirësimet graduale në sistemin
e kujdesit shëndetësor. Analiza këtu tregoi gjithashtu se
ngadalësimi i përmirësimeve të vdekshmërisë foshnjore
dhe asaj të fëmijëve në dekadën e kaluar nuk është
rezultat i cilësisë së të dhënave. Në fakt, është vërtet një
stanjacion, i cili ka ardhur kryesisht për shkak të niveleve
relativisht të larta dhe të pandryshuara të vdekshmërisë
neonatale në vend. Raporti i vdekshmërisë neonatale ndaj
asaj të foshnjave në Shqipëri është ende mjaft i lartë (më
shumë se 75%), duke sugjeruar një nevojë urgjente për
përmirësimin sidomos të shërbimeve të kujdesit gjatë
shtatëzanisë në një nivel kombëtar, dhe veçanërisht në
zonat e pazhvilluara të vendit duke synuar konkretisht
kategoritë më të rrezikuara social-ekonomike dhe grupet
e margjinalizuara dhe pakicat kombëtare.
Shkaku kryesor për ndryshimet midis meshkujve
dhe femrave në moshat e rritura është vdekshmëria më e
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lartë nga kanceret, veçanërisht nga kanceri i mushkërive
që për meshkujt është pesë herë më i lartë se femrat.
Gjithashtu, koefiçienti i vdekjes (së parandalueshme)
kardiovaskulare që në burrat e moshës 30-69 vjeç është
vecanërisht më i lartë ulet në moshat e vjetra në krahasim
me femrat, sidomos për shkak të rritjes së rrezikut të
hemoragjisë cerebrale tek femrat mbi 70 vjeç. Kjo gjë
sugjeron nevojën për të insistuar në politikat e kontrollit
të pirjes së duhanit dhe politikave të tjera të kontrollit
të sjelljes ndaj rreziqeve.
Shkaqet kryesore të vdekjes tek fëmijët shqiptarë të
moshës 5-18 vjeç dhe të rriturit e rinj (adultë të moshës
19-29 vjeç) kanë të bëjnë me shkaqet e jashtme të vdekjes,
veçanërisht aksidentet rrugore. Për më tepër, vetëvrasja
në të dy gjinitë është një tjetër shkak i rëndësishëm i
vdekjes në këtë grupmoshë. Megjithëse në dukje e ulët,
vdekshmëria në këtë grupmoshë, është përgjegjëse për një
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numër të lartë të viteve të humbura dhe të parandalueshme
të jetës së shëndetshme.
Koefiçienti i përgjithshëm i vdekshmërisë në të rriturit
shqiptarë (individë të moshës 30-69 vjeç) është zvogëluar
pak në dekadën e kaluar, kryesisht për shkak të një rënie të
vdekjeve nga sëmundjet kronike të frymëmarrjes dhe më
pak nga sëmundjet ishemike të zemrës dhe hemoragjite
cerebrale (tek meshkujt). Në të kundërt, vdekshmëria
nga kanceret në këtë grupmoshë nuk ka ndryshuar gjatë
dekadës së kaluar, gjë që tregon nevojën për forcimin e
programeve ekzistuese kombëtare të zbulimit të hershëm
te kancerit dhe parandalimit parësor.
Ashtu si dhe në vende të tjera në botë, koeficienti
i vdekshmërisë tek të moshuarit në Shqipëri kryesisht i
atribuohet sëmundjeve kronike, përfshirë këtu sëmundjet
kardiovaskulare, kanceret , sëmundjet kronike të
frymëmarrjes dhe çrregullimet mendore.
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NDRYSHIME TË RËNDËSISHME NË
MORBIDITET DHE FAKTORËT E RREZIKUT
NË SHQIPËRI
GJETJET KRYESORE
Në vitin 2017, rreth 82% e barrës së sëmundshmërisë
në popullsisë shqiptare i atribuohet NCD-ve, 7%
sëmundjeve të transmetueshme, sëmundjeve që
kanë të bëjnë me nënat, moshën neonatale dhe kequshqimin, dhe 11% e barrës së sëmundshmërisë ju
atribuohet aksidenteve, duke mbështetur konkluzionin e
mëparshëm që Shqipëria është në një fazë të përparuar
të tranzicionit epidemiologjik.
Shqipëria vazhdon të përjetojë një peshë të trefishtë
të kequshqyerjes: (në nivel popullate) e karakterizuar
nga mos-ushqimi, i cili ka rënë ndjeshëm, por është
akoma i dukshëm veçanërisht në nëngrupet e popullsisë
të disfavorizuara, ushqimi i tepërt (që prek të gjitha
kategoritë e fëmijëve) dhe mangësitë e mikronutrientit
(e dukshme veçanërisht tek grupet e disfavorizuara).
Barra e dyfishtë e kequshqyerjes në nivelin e familjes
vazhdon të jetë e pranishme, nga kombinimi i ushqimit
të tepërt të nënës (mbipesha ose obeziteti) dhe
ngadalësimi i rritjes ose dobësimi tek fëmijët.
Rritja e vënë re në vitet e fundit në lidhje me hipertensionit
dhe nivelit të lartë të sheqerit në gjak, më shumë se
një përkeqësim reflekton diagnostikimin më të mirë
për shkak të futjes së programit të kontrollit mjekësor
(check-up) që synon të mbulojë gjithë burrat dhe gratë
shqiptare të moshës 35- 70 vjeç.
Për sa i përket sëmundshmërisë së personave të
moshuar, analizat tregojnë për një barrë të lartë të NCDve, kryesisht sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit,
sëmundjeve kronike të frymëmarrjes, por veçanërisht
një rritje të problemeve të shëndetit mendor, të

ngjashme me shumicën e shoqërive të përparuara në
tranzicionin epidemiologjik dhe demografik. Rritja e
çrregullimeve të shëndetit mendor është më e përhapur
tek njerëzit e moshës së mesme dhe veçanërisht të
moshuar, me depresion të madh që përbën një të tretën
e episodeve të përgjithshme të problemeve mendore të
regjistruara në shërbimet e PHC.
Pesë faktorët kryesorë të rrezikut në Shqipëri në vitin
2017 ishin tensioni i lartë i gjakut, rreziqet dietike, pirja
e duhanit, BMI i lartë dhe hiperglicemia. Rreth 33% e
të gjitha vdekjeve dhe 17% e barrës së përgjithshme të
sëmundshmërisë në popullatën shqiptare në vitin 2017
i atribuohet vetëm tensionit të lartë sistolik të gjakut
- deri tani, faktorit më të rëndësishëm të rrezikut në
vend. Rreziku nga ushqimi ishte faktori i dytë kryesor
i rrezikut që përbënte 27% të vdekshmërisë totale dhe
15% të barrës së përgjithshme të sëmundshmërisë.
Pirja e duhanit ishte faktori i tretë kryesor i rrezikut që
përbënte 19% të të gjitha vdekjeve dhe 13% të barrës
së përgjithshme të sëmundshmërisë në popullatën
shqiptare. Duket përmëndur që konsumi i duhanit është
në rënie, si rezultat i fushatës dhe masave kundër pirjes
së duhanit.
Me gjithë disa rezultate premtuese të programit të
kontrollit (“check-up”) dhe një kontroll më të mirë
të hipertensionit të shkallës 2 dhe 3, ekziston një
mundësi e madhe për parandalimin parësor dhe
sekondar të tensionit të lartë të gjakut. Ndërsa ka
evidencë të pakësimit, pirja e duhanit nga burrat në
Shqipëri mbetet relativisht e lartë në krahasim me
disa popullsi në perëndim.
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PJESA 3
NDRYSHIMET E FUNDIT NË MORBIDITET DHE FAKTORET E
RREZIKUT NË SHQIPËRI
3.1

Morbiditeti

Vlerësimi dhe matja e sëmundshmërisë është shumë më
sfiduese sesa ajo e vdekshmërisë (e cila konsiderohet si
një tergues më “i saktë”). Informacioni në dispozicion për
modelet e sëmundshmërisë në Shqipëri bazohet kryesisht
në regjistrat e kujdesit shëndetësor parësor dhe në daljet
nga spitalet.

FIGURA 3.1. VDEKSHMËRIA PROPORCIONALE NË 2018
(REGJISTRAT E KUJDESIT TË SHËNDETIT PRIMAR)

3.1.1. Shkalla e sëmundshmërisë
nga të gjitha shkaqet
Bazuar në regjistrat në dispozicion nga Fondi i Detyrueshëm
i Sigurimit Shëndetësor (CHIF), koeficienti i përgjithshëm
i sëmundshmërisë (numri i episodeve të sëmundjeve për
100,000 njerëz) në shërbimet e kujdesit shëndetësor
parësor në vitin 2018 ishte 28,468 (tabela e mëposhtme).
Evidencë suporton faktin e një rritjeje të konsiderueshme
të koeficientit të sëmundshmërisë në vitet e fundit. Rritja
e numrit të episodeve të regjistruara të disa sëmundjeve
në vitin 2015 ka shumë të ngjarë të jetë pasojë e fillimit të
programit të kontrollit mjekësor, i cili ka në fokus individët
e moshës 35-70 vjeç.
Në lidhje me sëmundshmërinë sipas shkaqeve
specifike, siç duket dhe nga grafi i mëposhtëm, sëmundjet
e sistemit të qarkullimit të gjakut përbënin pjesën më
të madhe në vitin 2018 (48% të sëmundshmërisë
sipas informacionit të regjistruar në regjistrat e kujdesit
shëndetësor parësor). Kjo pasohej nga sëmundjet
e metabolizmit dhe sistemit endokrin (me 17% të
sëmundshmërisë) dhe më pas nga sëmundjet e sistemit
të frymëmarrjes (7%) dhe ato të sistemit nervor (6%).
Tabela 3.2 paraqet tendencën e koeficientit të
sëmundshmërisë sipas shkaqeve specifike gjatë dekadës
së kaluar. Shihet qartë një rritjeje graduale e nivelit të
përgjithshëm të sëmundshmërisë së NCD (më saktë,
episodet e sëmundjeve të adresuara nga shërbimet e
kujdesit shëndetësor parësor), veçanërisht duke filluar
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nga viti 2015 (që përkon me prezantimin e programit
të kontrollit mjekësor i cili diagnostikon shumë raste
të sëmundjeve kronike të pranishme në popullatën e
moshës së rritur). Për këtë arësye, në dekadën e kaluar,
numri i përgjithshëm i rasteve të NCD-ve të regjistruara në
nivelin e kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri është
rritur nga rreth 18,000 (në vitin 2008) në më shumë
se 28,000 (në 2018), duke shfaqur një rritje prej 56%.
Sidoqoftë, një rritje e tillë në vitet e kaluara nuk pasqyron
domosdoshmërisht rrjedhën natyrore të tranzicionit
epidemiologjik. Përkundrazi, ajo tregon për një rritje të
konsiderueshme të shkallës së diagnostikimit të NCD-ve
të pa diagnostikuara më pare nëpërmjet programit të
kontrollit mjekësor. Në fund të fundit, ndikimi pozitiv i
programit të kontrollit duhet të vlerësohet përkundrejt
uljes së mundshme të vdekshmërisë së parakohshme në
popullatën e rritur të të dyja gjinive.
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TABELA 3.1. MORBIDITETI I AKUMULUAR: NGA REGJISTRAT E KUJDESIT TË SHËNDETIT PRIMAR 2008-2018
Viti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rastet

536548

524480

562798

619415

629018

635321

641587 755681 780151 818746

816002

Koefiçenti  (/100,000)

18205

17916

19320

21321

21687

21945

22207

28468

26233

2016

27125

2017

2018

28493

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e CHIF

TABELA 3.2. KOEFICENTËT SPECIFIK SIPAS SHKAQEVE (RASTE/100,000):
REGJISTRAT E KUJDESIT TË SHËNDETIT PRIMAR (NË VITET KU ËSHTË E MUNDUR)
SËMUNDJE

2008

Renditja

2013

Sistemi i qarkullimit

9235

1

11212

Endokrine dhe metabolike

2189

2

Respiratore

1472

Sistemi muskulo-skeletal
Sistemi Nervor

2018

Renditja

1

13595

1

3104

2

4774

2

3

1474

3

2007

3

1324

4

1128

4

1493

5

1157

5

1424

6

1775

4

Sëmundjet mendore

780

6

942

5

1222

7

Sistemi digjestiv

736

7

782

7

841

8

Urogjenitale

649

8

876

9

1320

6

Tumoret

345

9

510

8

647

9

Sistemi i gjakut

133

10

276

10

396

10

92

11

68

11

82

11

Sëmundjet e lëkurës
Gjithsej NCD

18110

Renditja

21795

28310
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TABELA. 3.3. KOEFIÇENTËT E DËMTIMEVE DHE SËMUNDJEVE INFEKTIVE (RASTE/100,000):
REGJISTRAT E KUJDESIT TË SHËNDETIT PRIMAR, 2008-2018
SËMUNDJE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dëmtimeve

16

15

12

29

24

24

25

46

50

63

95

Infeksione dhe parasit

79

78

98

89

124

126

128

166

145

154

222
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Në mënyrë të veçantë, ka pasur një rritje të koeficientit
të sëmundshmërisë që i atribuohet sëmundjeve të sistemit
të gjakut (shkalla e së cilës është trefishuar), sëmundje
të sistemit urogjenital (shkalla e të cilit është dyfishuar),
tumoret (88% rritje), problemet e shëndetit mendor

(57% rritje), sëmundje kardiovaskulare (rritje 47%), dhe
sëmundje të frymëmarrjes (rritje 36%).
Në të njëjtën kohë, ka pasur një rritje të koeficientit
të sëmundshmërisë që i atribuohet aksidenteve si dhe
sëmundjeve infektive dhe parazitare në dekadën e kaluar
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FIGURA 3.2. TRENDET NË HIPERTENSION, DIABET DHE DEPRESION GJATË 2011-2017 (REGJISTRAT E KUJDESIT TË SHËNDETIT
PRIMAR: PREVALENCA)
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(tabela më poshtë). Aksidentet u rritën nga 16 në 95
raste për 100,000 njerëz në vitin 2008 krahasuar me vitin
2018 (5.9 herë më të larta), ndërsa sëmundjet infektive
dhe parazitare u rritën nga 79 në 222, përkatësisht (2.8
herë më të larta).

TABELA 3.4. SHTRIMET NË SPITALE PËR SËMUNDJE TË
NDRYSHMË (EPISODE/100,000) GJATË 2015-2018

Për më tepër, sipas regjistrave të sëmundjeve parësore
të kujdesit shëndetësor, numri i akumuluar i rasteve me
hipertension, diabet dhe depresion është rritur gradualisht
në dekadën e kaluar, duke pasur një prevalencë më të lartë
vit pas viti në secilën nga këto tre sëmundje të shpeshta
kronike në njerëzit e moshës së mesme dhe asaj të
moshuar të të dyja gjinive në Shqipëri (Figura 3.2).
Për sa i përket daljeve nga spitalet (Tabela 3.4), në
katër vitet e kaluara, ka pasur një rritje të shtrimeve në
spital për shkak të angina pectoris (e cila është dyfishuar
gjatë periudhës 2015-2018), hipertensionit (rritje 66%),
kancereve (rritje prej 57%), dhe sëmundjeve pulmonare
obstruktive kronike (COPD, rritje 32%). Nga ana tjetër,
nuk ka asnjë evidencë për ndonjë rritje të koeficientit të
shtrimit në spital për sëmundje të tilla si depresioni, ose
pushimi i zemrës. Vihet re se, ashtu si edhe në kujdesin
parësor shëndetësor, numri i shtrimeve në spital i referohet
episodeve dhe jo rasteve “të mirefillta” (d.m.th., individëve).

SËMUNDJE

2015

2016

2017

2018

COPD

224

230

248

296

HBP

118

115

112

196

Anxhina

57

57

71

123

Pushim zemre

59

58

49

66

Depresioni

24

24

25

26

Pneumonia

449

498

534

502

3.1.2

Diabeti

120

129

134

138

Tumoret

772

824

1164

1211

Anketa e fundit e Demografisë dhe Shëndetit në Shqipëri
(ADHS 2017-18) ka raportuar në lidhje me një sërë
sëmundjesh midis fëmijëve të moshës 0-5 vjeç. Sipas
këtij studimi të madh në shkallë vendi, në përgjithësi,
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2% e fëmijëve shqiptarë nën 5 vjeç kishin simptoma të
infeksioneve akute të frymëmarrjes (ARI) në 2 javët para
studimit. Nga këta, u u vizituan ose trajtuar nga sistemi
për 82% të fëmijëve me simptoma ARI. Evidenca tregon
që lidhja me nivelin arsimor të nënësi shte negative: 6%
e grave me arsim fillor 4-vjeçar ose më pak raportuan
simptoma ARI në krahasim me 2% të grave me arsim
universitar ose pasuniversitar. Vizita ose trajtimi u kërkua
në sektorin publik për 74% të fëmijëve me ARI dhe
në sektorin privat për 9% të fëmijëve me ARI (raporti
përfundimtar i ADHS 2017-18).
Sa i përket etheve, 6% e fëmijëve të moshës 0-5 vjeç
kishin ethe në 2 javë para studimit ADHS. Nga këta, vizita
ose trajtim u kërkua për 60% të fëmijëve me ethe. Është
për t’u përmendur që përqindja e fëmijëve që kanë pasur
ethe nuk ka ndryshuar ndjeshëm midis dy anketave të
ADHS (d.m.th., 2008-09 dhe 2017-18), me 8% dhe 6%,
përkatësisht. Sidoqoftë, përqindja e fëmijëve me ethe për të
cilët është kërkuar këshilla mjeksore ose trajtim ka rënë nga
71% në periudhën 2008-09 në 60% në periudhën 2017-18.
Sa i përket diarresë, nënat raportuan që 6% e fëmijëve
nga 0-5 vjeç kishin një episod diarreje në 2 javët para
studimit ADHS. Këshilla mjeksore ose trajtim u kërkuan
për 64% të fëmijëve me diarre. Prevalenca e diarresë ishte
më e ulët në zonat urbane sesa në ato rurale (përkatësisht
4% dhe 8%) [ADHS 2017-18].
Lidhur me gjendjen e ushqyerjes së fëmijëve
shqiptarë, sipas ADHS 2017-18, ka evidencë që 11%
e fëmijëve shqiptarë të moshës 6-59 muaj janë të
kequshqyer (stunted - të shkurtër për moshën e tyre), 2%
janë të dobësuar (wasted - të hollë për gjatësinë e tyre), 16
% janë mbipeshë (të rëndë për gjatësinëë e tyre) dhe 2%
janë nënpeshë (të hollë për moshën e tyre). Megjithëse
rritja ekonomike në Shqipëri ka përmirësuar sigurinë
ushqimore dhe gjendjen e përgjithshme të ushqyerjes,
kequshqyerja midis fëmijëve vazhdon. Duhet përmendur
që Shqipëria ende po përjeton një peshë të trefishtë të
kequshqyerjes, e karakterizuar nga nën-ushqimi (i cili ka
rënë ndjeshëm, por është akoma i dukshëm sidomos në
nëngrupet e popullsisë së pambrojtur), ushqimi i tepërt
(mbipesha dhe obeziteti, që prek të gjitha kategoritë e
fëmijëve) dhe mangësitë në mikronutrientë (e dukshme
veçanërisht në grupet në disavantazh). Shkaqet e
kequshqyerjes dhe mangësitë mikronutriente në Shqipëri
përfshijnë një kombinim të pasigurisë së ushqimit
shtëpiak, praktikave të dobëta të ushqyerjes dhe kujdesit
për foshnjat dhe fëmijët, si dhe qasje të pamjaftueshme
në shërbime shëndetësore cilësore (ADHS 2017-18).
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Kequshqyerja kronike (“stunted” reflektimi i nënushqyerjes kronike) dhe formave të tjera të nën-ushqyerjes
(dobësimi i cili pasqyron mosushqimin akut) zvogëlojnë
mundësinë e një fëmije për mbijetesë, duke penguar
gjithashtu shëndetin dhe rritjen optimale. Nga ana tjetër,
mbipesha dhe obeziteti si shfaqje e ushqimit të tepërt
kontribuojnë ndjeshëm në diabetin dhe NCD-të e tjera
në moshën e rritur. Të dy nën- dhe mbi- të ushqyerit
kanë pasoja serioze në mbijetesën e fëmijëve, zhvillimin,
rezultatet e shëndetit në moshën madhore si dhe
produktivitetin ekonomik të individëve, komuniteteve dhe
kombeve (WHO, 2011). Për më tepër, ka të dhëna për një
barrë të dyfishtë të kequshqyerjes brenda familjeve të
karakterizuara nga bashkëjetesa e ushqimit të tepërt të
nënës (mbipesha ose obeziteti) dhe kequshqyerja kronike
(stunting) ose dobësimi e fëmijëve (ADHS, 2017-18).
Kequshqyerja kronike (stunting) zvogëlohet me rritjen
e arsimimit të nënës: nga 22% tek fëmijët e nënave pa
arsim ose vetëm arsim fillor 4-vjeçar në 8% në fëmijët e
nënave me arsim universitar dhe pasuniversitar (ADHS
2017-18). Për më tepër, ka dallime të mëdha në përhapjen
e kequshqyerjes kronike (stunting) nëpër prefektura, nga
vetëm 3% në Berat në 26% në Dibër.
Për më tepër, sipas ADHS së 2017-18, praktikat e
të ushqyerit të foshnjave dhe fëmijëve të mitur shfaqin
trendin e mëposhtëm: një në tre (38%) fëmijë të lindur në
2 vitet perpara studimit ishin ekskluzivisht në gji, dhe 59%
vazhdojnë ushqyerjen me gji në vitin e parë. Pothuajse një
e katërta e fëmijëve (23%) morën një ushqim prelaktal dhe
57% u ushqyen me gji brenda orës së parë pas lindjes.
Vetëm 29% e fëmijëve të moshës 6-23 muaj që jetojnë me
nënat e tyre u ushqyen një dietë minimale të pranueshme
në 24 orët para sondazhit.
Për sa i përket nivelit të anemisë: një në katër (25%)
fëmijë të moshës 6-49 muaj janë anemikë, dhe 23% e grave
dhe 11% e burrave të moshës 15-49 vjeç janë anemikë.
Me sa duket, vlerësimi i gjendjes së ushqyerjes tek
fëmijët e vegjël është shumë i rëndësishëm pasi mundëson
identifikimin e atyre grupeve të fëmijëve që janë më në
rrezik për një rritje jo normale, sëmundjeve, zhvillimit të
dëmtuar mendor dhe vdekjes. Është e njohur që efektet
e normave jo të shëndetshme ushqyese manifestohen
që nga fëmijëria e hershme. Prandaj, ka një rëndësi të
veçantë studimi i faktorëve të rrezikut të kequshqyerjes
për fëmijët shqiptarë.
Sipas ADHS së 2017-18, tre të katërtat e fëmijëve
të moshës 12-23 muaj (75%) morën të gjitha vaksinat
kryesore, një normë e cila ndikohet nga marrja e vaksinës
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TABELA. 3.5. PREVALENCA E SËMUNDJEVE TË NDRYSHME PËR NJERËZIT NGA 15-59 VJEÇ
SËMUNDJE

Meshkuj (N=6,142)		
ADHS Koefiçenti Popullsia e përgjithshme

		

Femra (N=15,000)
ADHS Koefiçenti

(vlerësim)		

Gjithsej (N=21,142)

Popullsia e përgjithshme

ADHS Koefiçenti Popullsia e përgjithshme

(vlerësim)		

(vlerësim)

Çdo NCDs

7.5%

TBC

19.6%

TBC

16.1%

TBC

Sëmundjet e zemrës

0.7%

TBC

2.0%

TBC

1.6%

TBC

Diabeti

0.9%

TBC

2.2%

TBC

1.8%

TBC

Depresioni

0.3%

TBC

0.7%

TBC

0.6%

TBC

Tumeret

0.2%

TBC

0.5%

TBC

0.4%

TBC

Lodhja kronike

0.3%

TBC

0.7%

TBC

0.6%

TBC

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e ADHS 2017-18

kundër Fruthit (79%); 98% morën DPT, hepatitin B dhe
Hemofilus influenzae tip B; 96% morën vaksinën kundër
poliomielitit, dhe 79% morën vaksinën që përshin dhe atë
të fruthit. Më pak se 1% e fëmijëve nuk morën asnjë vaksinë
(ADHS 2017-18). Për sa i përket modelit social-ekonomik
të mbulimit të vaksinimit, sipas ADHS 2017-18, mbulimi i
vaksinimit është qartësisht më i mirë në zonat rurale sesa
në zonat urbane (85% kundrejt 67%, përkatësisht). Për
sa i përket dallimeve gjinore, 82% e djemve kanë marrë
të gjitha vaksinat kryesore krahasuar me 67% të vajzave.
Prandaj, gjinia siç duket ndikon në mbulimin e serisë së
kompletuar të vaksinimit që përmban DTP dhe poliomielit
midis fëmijëve shqiptarë (ADHS 2017-18).

3.1.3

Morbiditeti tek njerëzit e moshës së mesme

ADHS 2017-18 përfshiu një kampion të madh përfaqësues
mbarëkombëtar të meshkujve dhe femrave të moshës
15-59 vjeç. Ndër objektivat e shumtë të vrojtimit, një nga
qëllimet ishte të vlerësohej prevalenca dhe lidhjet e një game
të gjerë të sëmundjeve kronike midis të rriturve të rinj dhe
individëve të moshës së mesme në popullatën shqiptare.
Morbiditeti specifik sipas sëmundjeve të ndryshme
midis individëve të moshës 15-59 vjeç është paraqitur
në tabelën 3.5 (ADHS 2017-18). Sipas këtij studimi,
prevalenca e raportuar e çfarëdo lloji të NCDs ishte rreth
20% tek gratë, por vetëm 8% tek burrat. Ështe për tu
theksuar, se kjo normë nuk përfaqëson sëmundshmërinë
e vërtetë në popullatë. Ndërsa instrumenti i përdorur
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nga ADHS filtron vetëm raste të diagnostikuara nga
një mjek, koeficienti reflekton nivelin e shfrytëzimit
të sistemit shëndetësor. Të gjitha sëmundjet specifike
kronike ishin më të përhapura tek gratë sesa tek burrat.
Prandaj, sëmundja e zemrës ishte e dukshme në 2.0% të
grave, por në vetëm 0.7% të burrave; diabeti në 2.2% të
grave dhe 0.9% të burrave; kanceri në 0.5% të grave dhe
0.2% të burrave; dhe depresioni në 0.7% të grave dhe

TABELA 3.6. SËMUNDJET MË TË SHPËSHTA
MIDIS INDIVIDËVE NË MOSHË NGA 30-60 VJEÇ,
NË 2018 (INCIDENCA: RASTE/100000)
SEMUNDJET		

Meshkuj

Kanceret		278.6

Femra

Total

263.2

280.8

Kanceri i mushkrise

57.4

15.4

36.3

Kanceri i gjirit

0.4

85.5

43.3

Kanceri Kolo- Rektal

24.5

15.6

20

Kanceri Cervikal

0

14.3

7.2

Pushim zemre		

219.9

59.7

139.2

Emoragji cerebrale		

167.8

97.3

132.2

Diabeti*		140.2

123.1

131.6

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga IPH, 2019
Shënim: *Vetëm zona e Tiranës.
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TABELA 3.7. SHPËRNDARJA E SËMUNDJEVE KRONIKE DHE FAKTORËVE TE RISKUT PËR INDIVIDËT NË MOSHË 40-65 VJEÇ,
TË CILËT IU NËNSHTRUAN PROGRAMIT TË “CHECK-UP” GJATË QERSHOR 2015 - DHJETOR 2016. (N= 487,727)
VARIABLAT

MESHKUJ

FEMRA

GJITHSEJ

(N=188,299)

(N=299,428)

(N=487,727)

P†

BMI:							 <0.0001
<25 (peshë normale)

39972 (21.4)*

59827

(20.2)

99799

(20.7)

25-29.9 (mbipeshë)

85595

(45.9)

115534

(39.1)

201129

(41.7)

≥30 (obes)

60964

(32.7)

120303

(40.7)

181267

(37.6)

Hipertensioni i vete-raportuar:							
Po

42344

(22.7)

91577

(30.8)

133921

(27.7)

Jo

144408

(77.3)

205368

(69.2)

349776

(72.3)

<0.001

Hipertensioni i matur:				<0.001
SBP≥140 and/or DBP≥90

84742

(46.5)

140578

(48.4)

225320

(47.6)

SBP<140 and DBP<90

97637

(53.5)

149957

(51.6)

247594

(52.4)

Diabeti i vetë-raportuar:							
Po

13996

(7.5)

17421

(5.9)

31417

(6.5)

Jo

172759

(92.5)

279471

(94.1)

452230

(93.5)

Hiperglicemia e matur:							
Normale

157555

(85.1)

267285

(90.8)

424840

(88.6)

Pre-diabetik

12200

(6.6)

12666

(4.3)

24866

(5.2)

Diabetik

15338

(8.3)

14426

(4.9)

29764

(6.2)

Trigliceride te larta 							
Po

67406

(36.4)

80594

(27.4)

148000

(30.9)

Jo

117760

(63.6)

213876

(72.6)

331636

(69.1)

Kolesterol i larte 							
Po

71176

(38.4)

139585

(47.4)

210761

(43.9)

Jo

113991

(61.6)

154886

(52.6)

268877

(56.1)

HDL Kolesterole 							
I ulët
Normal

71164

(38.4)

53504

(18.2)

124668

(26.0)

114002

61.6)

240967

(81.8)

354969

(74.0)

Gjak në jashtëqitje 							
Po

1601

(0.9)

2879

(1.1)

4480

(1.0)

Jo

170464

(99.1)

270738

(98.9)

441202

(99.0)

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga MoHSP, 2019.
Shënim 1: *Numrat absolute jepen në kolona dhe përqindjet në kllapa. Diferencat në totalet janë rezultat i vlerave të mosraportuara.
Shënim 2: † Testi Fisher.
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0.3% të burrave. Këto të dhëna konfirmojnë një prirje
ndërkombëtare që gratë raportojnë më shumë probleme
shëndetësore sesa burrat.
Tabela 3.6 paraqet shkallën e incidencës së
sëmundjeve të përzgjedhura midis burrave dhe grave të
moshës së mesme në vitin 2018, sipas informacionit të
regjistruar në regjistrat kombëtar të NCD, të Institutit të
Shëndetit Publik (ISHP). Incidenca e kancerit ishte disi
më e lartë tek burrat sesa tek gratë. Në veçanti, incidenca
e kancerit të mushkërive ishte dukshëm më e lartë te
burrat sesa tek gratë (përkatësisht 57 kundrejt 15 raste
në 100,000 banorë, përkatësisht). Për më tepër, incidenca
e infarktit kardiak ishte shumë më e lartë te burrat sesa
tek gratë (përkatësisht 220 kundrejt 60 raste në 100,000
banorë, përkatësisht). Po kështu, incidenca në hemoragji
cerebrale ishte 72% më e lartë te burrat sesa tek gratë, si
dhe kanceri kolorektal (57% më i lartë).

Prevalenca e sëmundjeve kronike dhe faktorët e riskut
të NCD risk factors sipas Programit të Check-up
Një nga arritjet kryesore të reformave të fundit në
sektorin e shëndetësisë shqiptare ka të bëjë me rritjen
e mundësisë përdoruese dhe cilësisë së shërbimeve
të kujdesit shëndetësor. Vihet re që tradicionalisht, në
popullatën shqiptare ka një normë të ulët të regjistruar
të disa sëmundjeve kronike të cilat zbulohen kryesisht
përmes programeve të kontrollit periodik. Sëmundje të
tilla përfshijnë veçanërisht hipertensionin, shfaqjen e
hershme të sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare dhe
diabetin. Në këtë kontekst, midis shumë përpjekjeve për të
arritur mbulimin e shëndetit universal në Shqipëri ka pasur
një angazhim politik që nga viti 2014 për të ndërmarrë
një program kontrolli mjekësor në mbarë vendin, duke
përfshirë fillimisht të gjithë shtetasit shqiptarë të të dyja
gjinive të moshës 40-65 vjeç, për t’u zgjeruar më pas
në 2017 në grupmoshën prej 35-70 vjeç, duke ju dhënë
mundësi 1.2 milionë qytetarëve shqiptarë të përfitojnë
nga ky program unik në baza vjetore.
Në tabelën 3.7 janë paraqitur disa nga rezultatet e
përzgjedhura që kanë të bëjnë me popullatën e moshës 4065 vjeç, të cilët janë ekzaminuar gjatë periudhës qershor
2015 - dhjetor 2016 nëpërmjet programit të “check-up”.
Në total, prevalenca e obezitetit (BMI≥30) ishte rreth
38%, ndërsa prevalenca e mbipeshës ishte 42% (obeziteti
+ mbipesha ≈79%). Prandaj, katër nga pesë individë që
iu nënshtruan kontrollit mjekësor ishin obezë ose me
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mbipeshë (pa ndonjë ndryshim domethënës sipas gjinisë),
gjë që është një çështje veçanërisht shqetësuese. Vetëm
prevalenca e mbipeshes ishte më e lartë tek burrat sesa
tek gratë (përkatësisht 46% përkundrejt 39%), ndërsa e
kundërta u vu re qartë për obezitetin (përkatësisht 33%
përkundrejt 41%).
Sipas rezultateve të programit të kontrollit mjekësor
(check-up), rreth 28% e burrave dhe grave të ekzaminuar
raportuan se kishin hipertension të vazhdueshëm (23%
e burrave dhe 31% e grave, një ndryshim që ishte
statistikisht i rëndësishëm). Në të kundërt, prevalenca e
përgjithshme e hipertensionit të matur ishte 48% (47% në
burra dhe 48% në femra), që është qartësisht më e lartë
se shifra e vetë-raportuar, veçanërisht te burrat që me sa
duket nuk janë shumë të vetëdijshëm për praninë e kësaj
sëmundjeje të krahasuar me gratë.
Prevalenca e diabetit të vetë-raportuar ishte 6.5%;
ajo ishte qartësisht më e lartë te burrat sesa tek gratë
(përkatësisht 7.5% përkundrejt 5.9%). Nga ana tjetër,
prevalenca e nivelit të lartë të matur të sheqerit ishte
shumë më e lartë: 5.2% e pjesëmarrësve të ekzaminuar
kishin para-diabet dhe më tej 6.2% e tyre kishin diabet
(para-diabeti + diabeti = 11.4%). Kështu, pothuajse gjysma
e individëve me nivelin e lartë të sheqerit në gjak nuk
ishin të vetëdijshëm për praninë e kësaj gjendjeje. Niveli i
lartë i matur i sheqerit ishte dukshëm më i lartë te burrat
krahasuar me gratë (para-diabeti + diabeti: 14.9% te burrat
kundrejt 9.2% te gratë). Në lidhje me profilin e lipideve,
prevalenca e nivelit të lartë të triglicerideve (të matur) ishte
31%, duke sugjeruar që gati një në tre pjesëmarrës ishte
në rrezik për një gamë të gjerë të sëmundjeve kronike në
lidhje me këtë faktor rreziku. Burrat ishin me një rrezik
dukshëm më të lartë sesa gratë (36% përkundrejt 27%,
përkatësisht).
Prevalenca e nivelit të lartë të kolesterolit ishte
44% (38% te burrat përkundrejt 47% tek gratë), ndërsa
prevalenca e nivelit të ulët të HDL-kolesterolit ishte 26%
(38% në burra kundrejt 18% tek gratë). Më së fundi,
prevalenca e gjakut në jashtëqitje (gjakderdhja rektale që
sugjeron kancer kolo-rektal) ishte 1.0% (0.9% në meshkuj
kundrejt 1.1% tek gratë).
Bazuar në këto gjetje, mund të konkludohet se ky
lloj kontrolli mjekësor është mjaft unik për Shqipërinë dhe
më gjerë pasi, deri më tani, nuk ka pasur ndonjë politikë
të tillë që të përfshijë gjithë popullsinë e grup moshës
mesatare të një vendi të caktuar. Informacioni i mbledhur
nëpërmjet programit të vazhdueshëm të kontrollit ka një
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vlerë unike për zbulimin e hershëm të hipertensionit dhe
para-diabetit, veçanërisht në grupin e të rriturve “të rinj”
shqiptarë. Zbulimi i hershëm, kontrolli dhe trajtimi efektiv
i sëmundjeve të tilla kronike janë parakushtet kryesore për
një ulje graduale të vdekshmërisë së parakohshme dhe
barrës së përgjithshme të sëmundshmërisë në popullatë.
Më shumë se një mijë qytetarë shqiptarë në ditë
përfitojnë nga ky kontroll mjekësor i cili kontrollon për
një gamë të gjerë të sëmundjeve kronike, përfshirë
sëmundjet kardiovaskulare, diabetin, sëmundjet kronike
të frymëmarrjes dhe disa lloje të kancereve. Për më
tepër, programi i kontrollit synon të vlerësojë dhe të japë
këshilla në lidhje me kontrollin dhe parandalimin e një
sërë faktorësh rreziku siç janë pirja e duhanit, konsumimi i
dëmshëm i alkoolit, dietat e pashëndetshme si dhe mënyra
sedentare e jetesës.

Hipertensioni: një factor tradicional shumë i
përhapur dhe faktor rreziku në Shqiperi
Një analizë e thellë e të dhënave të kontrollit mjekësor
u krye me qëllim që të vlerësohen “parashikuesit”
e përzgjedhur (korrelacionet) e hipertensionit midis
individëve që ju nënshtruan programit gjatë periudhës
qershor 2015 - dhjetor 2016.
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Për të adresuar këtë pyetje studimore, u aplikua
një regresion logjistik me hipertensionin si një variabël
i matur (depdendent) dhe faktorët e tjerë të rrezikut të
futur në model si të pavarur (variablat “parashikues”).
Modelet fillestare ishin të pakontrolluara. Më pas, të
gjithë kovariatet u futën njëkohësisht në modelin e
regresionit logjistik dhe, për rrjedhojë, raportet e shanseve
(OR), të adaptuara me disa variabla, u llogaritën dhe u
raportuan (modelet e regresionit multivariane logjistike
plotësuan kriterin e përshtatshmërisë, siç vlerësohet nga
testi Hosmer-Lemeshoë). Gjetjet e këtyre analizave të
regresionit janë paraqitur në tabelën 3.8.
Në modelet e regresionit logjistik të pakontrolluar,
kishte prova të një lidhjeje pozitive të hipertensionit të
matur dhe gjinisë femërore; moshës më të vjetër; vlerave
të larta të BMI; nivelit të lartë të sheqerit; triglicerideve
të larta; nivelit të lartë të kolesterolit dhe nivelit të ulët të
HDL-kolesterolit. Pas përshtatjes njëkohësisht për të gjithë
variablat, korrelacionet domethënëse të hipertensionit
(të gjitha p-vlerat: <0,001) ishin: gjinia femërore (OR
= 1.2), mosha më e vjetër [AP (≥61 vjet vs. ≤44 vjet) =
6.3] , mbipesha dhe obeziteti (OR = 1.6 dhe OR = 2.8,
përkatësisht), para-diabeti dhe diabeti (OR = 1.4 dhe OR
= 1.6, përkatësisht), trigliceridet e larta (OR = 1.3), niveli i
lartë i kolesterolit dhe niveli i ulët i HDL-kolesterolit niveli
(të dyja OR = 1.1).

FIGURA 3.3. DISA SIMPTOMA TË SHËNDETIT MENDOR SIPAS YRBS-IPH ALBANIA

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga IPH, 2009
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TABELA 3.8. REZULTATET E REGRESIONIT LOGJISTIK TË HIPERTENSIONIT TË MATUR NË NJË ANKETË TË INDIVIDËVE 40-65 VJEÇ NË
SHQIPËRI (N=487,727) QË MORËN PJESË NË PROGRAMIN “CHECK-UP” NGA QËERSHOR 2015- DHJETOR 2016
VARIABLA

Modelet e pa axhustuara
OR (95%CI)*

Gjinia:		

P*

Modelet muntivariane te axhustuara †
OR (95%CI)

<0.001		

Meshkuj

1.00 (reference)		

1.00 (reference)

Femra

1.08 (1.07-1.09)		

1.20 (1.19-1.22)

Grup-mosha (vite):		

<0.001 (2)‡		

P
<0.001

<0.001 (2)

≤44

1.00 (reference)

-

1.00 (reference)

-

45-50

1.75 (1.72-1.79)

<0.001

1.65 (1.61-1.69)

<0.0.01

51-55

2.97 (2.91-3.03)

<0.001

2.69 (2.63-2.75)

<0.001

56-60

4.51 (4.41-4.61)

<0.001

4.05 (3.96-4.15)

<0.001

≥61

6.89 (6.74-7.05)

<0.001

6.26 (6.11-6.42)

<0.001

BMI:		

<0.001 (2)		

<0.001 (2)

<25 (peshë normale)

1.00 (reference)

-

1.00 (reference)

-

25-29.9 (mbipeshë)

1.71 (1.68-1.74)

<0.001

1.58 (1.55-1.61)

<0.001

≥30 (obes)

3.30 (3.25-3.36)

<0.001

2.82 (2.77-2.87)

<0.001

Hiperglicemia:		

<0.001 (2)		

<0.001 (2)

Normale

1.00 (reference)

-

1.00 (reference)

-

Pre-diabetike

2.03 (1.98-2.09)

<0.001

1.41 (1.37-1.45)

<0.001

Diabetik

2.49 (2.43-2.56)

<0.001

1.63 (1.59-1.68)

<0.001

Trigliveride të larta 		

<0.001		

Jo

1.00 (reference)		

1.00 (reference)

Po

1.75 (1.72-1.77)		

1.28 (1.26-1.30)

Kolesterol i larte 		

<0.001		

Jo

1.00 (reference)		

1.00 (reference)

Po

1.39 (1.38-1.41)		

1.08 (1.08-1.10)

HDL kolesterole		

<0.001		

Normale

1.00 (reference)		

1.00 (reference)

I ulët

1.33 (1.31-1.35)		

1.08 (1.06-1.09)

<0.001

<0.001

<0.001

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga MoHSP, 2019
Shënim 1: *Odds ratios (Raportet e shanseve) (OR: Hipertension i matur vs. Pa hipertension), të paraqitura për një interval konfidence 95% (95%CI) dhe vlerës P (P) nga
regresioni logjistik binar.
Shënim 2: †Kontrolluar në të njëjtën kohë për të gjitha variablat e prezantuara në tabelë.
Shënim 3: ‡ Vlerat p dhe shkalla e lirisë (në kllapa).
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Si përmbledhje, analiza e të dhënave të kontrollit
mjekësor ofron prova mbi një korrelacion të fortë dhe
të qëndrueshëm të hipertensionit me faktorët e tjerë të
njohur të rrezikut, përfshirë këtu BMI më të lartë, nivelin
e lartë të sheqerit dhe një profil të pafavorshëm lipidesh.
Këto gjetje sugjerojnë se bashkë-prevalenca e
faktorëve kryesorë (klasikë) të rrezikut për të rriturit
shqiptarë të të dyja gjinive është një çështje e cila duhet
të konsiderohet me kujdes dhe të adresohet siç duhet
nga profesionistë të sistemit shëndetësor që punojnë
veçanërisht në nivelin e kujdesit shëndetësor parësor.

Shëndeti mendor në moshat e reja adulte ne Shqipëri

3

Megjithëse po të krahasohen me anketën e të rinjve
në SHBA (figura 3.4), shifrat janë relativisht më të ulëta,
pothuajse një në tre vajza adoleshente dhe pothuajse
një në katër djem adoleshentë në Shqipëri raportojnë
probleme të shëndetit mendor. Në të dyja gjinitë, ka pasur
evidencë të një rritjeje të konsiderueshme në vitin 2009
krahasuar me raundin e mëparshëm të anketës së kryer
në vitin 2005 (Figura 3.4).
Sipas ADHS 2017-18, prevalenca e depresionit të
raportuar tek individët e moshës 15-49 vjeç ishte dukshëm
më e lartë midis individëve më pak të arsimuar dhe më të
varfër të të dyja gjinive (figura më poshtë), gjë që tregon
për probleme të konsiderueshme pabarazie në problemet
e shëndetit mendor në popullsinë e rritur shqiptare.

Gjetjet nga Vrojtimi i Sjelljes ndaj Risqeve tek të Rinjtë
(YRBS) në vitin 2009 tregojnë se pothuajse një në tre vajza
të reja, dhe vetëm një në dhjetë djem në Shqipëri, ishin
ndjerë të pashpresë për dy javë, një tregues i depresionit
(figura më poshtë).

ADHS 2017-18 mati edhe përhapjen e depresionit
të diagnostikuar prej mjekut. Ky eshtë vetëm 2% dhe
ndryshimi i rëndësishëm në krahasim me depresionin
e vërtetë të raportuar nga popullsia (rreth 6 herë më i
lartë), tregon një shkallë të ulët përdorimi të shërbimeve
shëndetësore, me shumë mundësi e ndikuar nga stigma
e lartë për këtë sëmundje. Në kontekstin e Shqipërisë,
ekzistojnë të dhëna të tjera për një kontrast të rëndësishëm
midis përdorimit të shërbimeve dhe përhapjes së
problemeve të shëndetit mendor në popullsi. Në këtë
seksion dhe në pjesët e tjera të këtij raporti (shëndeti

FIGURA 3.4. PREVALENCA PROBLEMEVE TË SHËNDETIT
MENDOR NË SHQIPËRI BAZUAR NË YRBS

FIGURA 3.5. PREVALENCA E SHËNJAVE* TË DEPRESIONIT
MIDIS INDIVIDËVE NË MOSHË 15-49 VJEÇ (ADHS 2017-18)

Burimi: Anketa e sjelljes së të rinjve, CDC, USA

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS, 2017-2018
Shënim: *të ndjehesh shpesh i depresuar në dy javët e fundit.

Problemet e shëndetit mendor mendohet që janë në rritje
gjatë tranzicionit të gjatë të Shqipërisë në përputhje me
ndryshimet e shpejta strukturore, politike dhe socialekonomike të vendit. Shëndeti mendor prek si burrat ashtu
edhe gratë nga të gjitha grupmoshat.
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mendor tek njerëzit e moshuar) është demonstruar
një normë relativisht e lartë depresioni e raportuar në
grupmoshat e ndryshme. Në të kundërt, siç tregohet
në figurat 3.6 dhe 3.7, Shqipëria ka nivelin më të ulët të
përdorimit të sistemit shëndetësor për shëndetin mendor
në Rajonin Evropian (të dhënat e OBSH).

3.1.4 Morbiditeti tek moshat e plakura
Morbiditeti specifik sipas shkaqeve tek të moshuarit në
Shqipëri është regjistruar kryesisht në regjistrat kombëtarë
të NCD (të disponueshëm nga Instituti i Shëndetit Publik).
Nga ana tjetër, vrojtimet periodike tek personat
e moshuar ofrojnë informacione të vlefshme lidhur
me prevalencën dhe shpërndarjen e një grupi të tërë
sëmundjesh kronike dhe sëmundjeve të tjera midis të
moshuarve. Një studim i tillë u krye edhe në Shqipëri,
përkatësisht Studimi Ndërkombëtar i Mobilitetit mbi
Plakjen (IMIAS), një studim ndërkombëtar i kryer në
katër vende të ndryshme (përfshi Shqipërinë). Tre valë të
studimit IMIAS u kryen në Shqipëri (respektivisht në 2012,
2014 dhe 2016). Shpërndarja e karakteristikave socialdemografike dhe profili shëndetësor i pjesëmarrësve në
studim në valën më të fundit të vrojtimit në katër vendet
e përfshira në studim është paraqitur në Tabelën 3.9.

Tabela 3.9. Karakteristikat demografike, socialekonomike dhe të shëndetit për individët nga mosha
65-74 vjeç në disa anketa të zgjedhura nga vënde të
ndryshme (IMIAS)
Megjithëatë, informacioni i bazuar në popullatë për
morbiditetin e të moshuarve dhe gjendjen e përgjithshme
shëndetësore është i pakët për Shqipërinë. Përveç studimit
IMIAS, dy studime të tjera në mbarë vendin me bazë
popullate janë kryer në lidhje me këtë nga MOSHA (një
rrjet i një gamë të gjerë të OJQ-ve që ofrojnë shërbime
dhe kujdes për të moshuarit në Shqipëri). Njëri nga këto
studime (raundi i parë) është kryer në vitin 2008 dhe tjetri
është kryer në vitin 2017 (raundi i dytë). Të dy vrojtimet
përdorën një metodologji të ngjashme duke përfshirë
instrumentet e mbledhjes së të dhënave.
Studimi ndërsektorial i realizuar në qershor-shtator
2017 përfshiu një kampion përfaqësues burrash dhe
grash më të moshuar në zonat urbane, zonat periferike
dhe zonat rurale të tre rretheve kryesore të Shqipërisë
(Tiranë, Shkodër dhe Vlorë). Në total, 974 të moshuar ranë
dakord të marrin pjesë dhe ofruan përgjigje të vlefshme
(shkalla e përgjigjes: 96%). Mbledhja e të dhënave
përbëhej nga administrimi i një pyetësori të strukturuar
(nga intervistuesit e trajnuar) për të gjithë të moshuarit që
pranuan të marrin pjesë në studim. Pyetësori përfshinte
vlerësimin e faktorëve social-demografikë (moshën,

FIGURA 3.6. KOEFIÇENTËT E SHTRIMIT NË SPITAL NË
SHQIPËRI DHE DISA VENDEVE EUROPIANE

FIGURA 3.7. VIZITAT NË KLINIKË PËR SHQIPËRINË DHE
DISA VENDE EUROPIANE

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga WHO data

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga WHO data
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gjininë, vendbanimin dhe madhësinë e familjes) dhe
karakteristikat social-ekonomike (nivelin e të ardhurave,
shërbimet e ndryshme dhe varfërinë e vetë-perceptuar)
të të moshuarve, gjendjen e tyre shëndetësore (gjendja
e përgjithshme shëndetësore e vetë- perceptuar, prania
dhe lloji i sëmundjeve ose çrregullimeve kronike, gjendja
e shëndetit mendor, përdorimi i ilaçeve, nevojat e
paplotësuara për kujdes mjekësor, arsyet e mos vajtjes
në shërbimet shëndetësore nëse është e nevojshme, dhe
arsyet e mos marrjes së medikamenteve nëse është e
nevojshme) si edhe shkalla e pjesëmarrjes sociale (lidhjet
dhe kontaktet me anëtarët e familjes dhe / ose miqtë, punë
vullnetare në komunitet, ofrimi i ndihmës dhe mbështetjes
për të moshuarit e tjerë dhe / ose nipërit / mbesat dhe
pjesëmarrja në organizatat e shoqërisë civile, partitë
politike, fetare grupime, ose ndonjë lloj shoqërie tjetër).
Gjetjet kryesore të këtij studimi janë përmbledhur
më poshtë:

i. Karakteristikat demografike të ankentës
Në total, 505 (51.8%) gra dhe 469 (48.2%) burra u
përfshinë në studim. Në total, 493 (50.6%) pjesëmarrës
ishin të moshës 60-70 vjeç; 329 (33.8%) individë ishin
të moshës 71-80 vjeç; dhe 152 (15.6%) individë ishin të
moshës 81 vjeç e lart.

TABELA 3.9. SËMUNDJET QË HASEN MË SHPESH
MIDIS INDIVIDËVE TË MOSHËS MBI 70 VJEC NË 2018
(INCIDENCA: RASTE/100000)
SËMUNDJE		

Meshkuj

Tumoret		 832.7

Femra

Gjithsej

417.8

616.8

Kanceri i mushkërive		

173.1

35.1

101.3

Kanceri i gjirit 		

0.0

50.5

0.0

Kanceri Kolo-rektal 		

48.4

21.9

34.6

Kanceri Cervical 		

0.0

9.5

0.0

Pushimet e zemrës		

727.9

468.2

592.8

Emoragjitë cerebrale 		

1066.1

867.7

924.8

Diabeti*		 201.6

218.8

210.5

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga IPH.
Shënim: *Vetëm rajoni i Tiranës.
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ii. Karakteristikat social-ekonomike
Rreth 35% e të moshuarve të përfshirë në këtë studim
jetonin në shtëpi dhe rreth 88% e pjesëmarrësve kishin
ujë të rrjedhshëm në shtëpitë apo apartamentet e tyre.
Sidoqoftë, kishte dallime të jashtëzakonshme midis
zonave të ndryshme: kishte ujë të rrjedhshëm në rreth
97% të zonave urbane në krahasim me vetëm rreth 71%
në zonat informale dhe rreth 72% në zonat rurale në të
tre rrethet e përfshira në anketim. Energjia elektrike ishte
e disponueshme në 93% të shtëpive / apartamenteve
(96% në zonat urbane krahasuar me rreth 87% në zonat
periferike dhe ato rurale). Vetëm rreth 78% e pjesëmarrësve
raportuan të kenë ngrohje të përshtatshme në shtëpitë e
tyre: rreth 84% në zonat urbane, 69% në zonat periferike
dhe 65% në zonat rurale.
Në përgjithësi, rreth 91% e pjesëmarrësve raportuan
të kenë frigorifer (rreth 94% në zonat urbane krahasuar
me 85% në zonat periferike dhe rurale). Për më tepër,
rreth 89% e të moshuarve raportuan të kishin një
televizion në shtëpi (92% në zonat urbane, 88% në
zonat periferike dhe 82% në zonat rurale). Në lidhje
me varfërinë e vetë-perceptuar, në total, rreth 37% e
të moshuarve raportuan të jenë të varfër në krahasim
me 63% të homologëve të tyre që nuk e perceptojnë
veten si të varfër. Nuk ka ndonjë dallim kuptimplotë në
nivelin e vetë-perceptuar të varfërisë sipas gjinisë ose
vendbanimit. Në të kundërt, ka pasur dëshmi të një
marrëdhënie të fortë dhe domethënëse me grupmoshën
e të moshuarve: mbizotërimi i varfërisë të vetë-perceptuar
ishte vetëm rreth 31% në individët e moshës 60-70 vjeç;
ishte rreth 40% në mesin e atyre të moshës 71-80 vjeç,
dhe 48% në individë të moshës 81 vjeç e lart. Pavarësisht
niveleve relativisht të larta të varfërisë të vetë-perceptuar,
vetëm rreth 9% e të moshuarve raportuan të kenë ndonjë
lloj borxhi. Sidoqoftë, si në vrojtimet e mëparshme të
ngjashme, të moshuarit mund të kenë raportuar më pak
nga borxhet e tyre për shkak të çështjeve që lidhen me
stigmën ose shqetësimet e tjera.

iii. Gjendja shëndetësore
Në përgjithësi, prevalenca e gjendjes shëndetësore të keqe
të vetë-raportuar ishte rreth 36%. Nuk kishte ndonjë dallim
domethënës gjinor në vetë-raportimin e keq të shëndetit,
por u verejt një marrëdhënie e fortë pozitive me moshën.
Në mënyrë të ngjashme, ka pasur prova të një asociimi të
konsiderueshëm me vendbanimin, me njerëz të moshuar
që banojnë në zona urbane që shfaqin një vetë-perceptimin
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të keq të shëndetit (rreth 30%) krahasuar me homologët
e tyre nga zonat rurale (rreth 46% ) dhe veçanërisht ata
nga zonat periferike (rreth 50%). Për më tepër, ka pasur
dëshmi të një asociimi pozitiv ndërmjet shëndetit të keq
të vetë-raportuar dhe varfërisë së vetë-raportuar: niveli i
varfërisë ishte dukshëm më i lartë në mesin e të moshuarve
që e perceptuan statusin e tyre shëndetësor si të keq.

mënyrë lineare dhe pozitive me moshën e personave
të moshuar. Për më tepër, niveli i pamundësisë për të
paguar barnat e dhëna nga personeli mjekësor ishte
më i lartë tek njerëzit e moshuar që banojnë në zonat
rurale dhe zonat periferike (përkatësisht 28% dhe 31%,
përkatësisht) krahasuar me homologët e tyre që jetojnë
në zona urbane (rreth 19%) .

Prevalenca e të paktën një sëmundjeje ose gjendjeje
kronike ishte rreth 47%. Nuk kishte dallime domethënëse
ndërmjet gjinive, por kishte një lidhje të fortë me
moshën. Ndërmjet të moshuarve që raportuan të kenë të
paktën një sëmundje kronike, prevalenca e sëmundjeve
kardiovaskulare ishte 65.4%; prevalenca e diabetit ishte
24.6%; prevalenca e sëmundjeve të stomakut dhe / ose
mëlçisë ishte 31.5% dhe prevalenca e sëmundjeve kronike
të mushkërive ishte 36.5%. Në total, rreth 41% e të
moshuarve raportuan një farë mase të dëmtimit të shikimit
dhe rreth 24% e të moshuarve raportuan probleme
dëgjimi. Nga ana tjetër, 52 individë (5.3%) raportuan se
nuk ngriheshin më nga shtrati.

Duke aplikuar indeksin WHO-5, prevalenca e
problemeve të shëndetit mendor në këtë anketë të
përgjithshme të burrave dhe grave të moshuar në Shqipëri
ishte rreth 70%. Kishte dëshmi të një lidhjeje shumë të
fortë me moshën e të moshuarve, por jo me gjininë.

Përsa i përket kujdesit mjekësor, në total, rreth 16%
e të moshuarve raportuan se nuk kishin qenë në gjendje
të përdornin shërbimet mjekësore kur ishte e nevojshme.
Pamundësia për të përdorur sistemin mjekësor kur është
e nevojshme ishte më e lartë tek gratë sesa tek burrat
(përkatësisht 17% përkundrejt 14%). Pamundësia për
të përdorur sistemin mjekësor kur është e nevojshme
shoqërohej në mënyrë lineare dhe pozitive me moshën
e të moshuarve, dhe ishte më e lartë tek të moshuarit
që banojnë në zona periferike (rreth 25%) krahasuar me
homologët e tyre që jetojnë në zona rurale (16%) dhe
veçanërisht ata që banojnë në zonat urbane (rreth 14%).
Ndërmjet individëve të cilët kanë raportuar se nuk kanë
mundësi të përdorin shërbime mjekësore kur e kanë të
nevojshme (N = 154), arsyet e mëposhtme u përcaktuan
si faktorët kryesorë pengesë: vështirësia për të përballuar
trajtimin mjekësor (17.6%), e ndjekur nga distanca e
gjatë për në objektet mjekësore (12.3 %) dhe pamundësia
për të përdorur shërbimet mjekësore për shkak të pranisë
së sëmundjeve / dhimbjeve të rënda (11.4%).
Ndërmjet pjesëmarrësve në studim të cilëve u
janë dhënë medikamente nga mjekët e tyre përkatës
të familjes, 24.7% e tyre raportuan se nuk mund të
merrnin ilaçet kryesisht për faktin se ata nuk mund të
përballonin koston e blerjes. Niveli i pamundësisë për
të paguar barnat e përshkruara nga personeli mjekësor
ishte më i lartë te gratë sesa te burrat (përkatësisht rreth
27% kundrejt 22%, përkatësisht) dhe ishte i lidhur në
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iv. Pjesëmarrja sociale
Në total, rreth 8% e të moshuarve raportuan se nuk kishin
kontakte fare me anëtarët e familjes dhe / ose miqtë e
tyre gjë që tregon një izolim të plotë shoqëror të kësaj
kategorie të të moshuarve. Shkalla e izolimit social ishte
disi më e lartë tek gratë (8.7%) sesa te burrat (7.7%), dhe
ishte qartësisht e dukshme tek njerëzit shumë të moshuar
në krahasim me homologët e tyre më të rinj. Kishte 317
(32.5%) pjesëmarrës të cilët raportuan që nuk takojnë
asnjë shok në baza ditore, krahasuar me 657 (67.5%) të
individëve të tjerë që raportuan që takonin të paktën një
mik në baza ditore.
Për sa i përket pjesëmarrjes së të moshuarve në
shoqatat e shoqërisë civile, grupimet fetare, ose ndonjë
lloj organizate tjetër, në përgjithësi, vetëm rreth 18% e
pjesëmarrësve raportuan të përfshihen në një nga këto
struktura shoqërore. Shkalla e pjesëmarrjes shoqërore ishte
dukshëm më e lartë tek burrat në krahasim me gratë (rreth
21% vs 15%, përkatësisht), dhe ishte dukshëm më e lartë
tek të rinjtë në krahasim me homologët e tyre më të vjetër.
Rreth 12% e burrave dhe grave të moshuar shqiptarë
të përfshirë në këtë studim raportuan se kishin kryer një
lloj pune vullnetare në komunitetet e tyre përkatëse në 12
muajt e fundit. Shkalla e punës vullnetare ishte më e lartë
tek burrat (rreth 15%) në krahasim me gratë (rreth 10%).
Në përgjithësi, rreth 19% e pjesëmarrësve të studimit
raportuan se ofrojnë kujdes dhe kujdesen për nipërit /
mbesat e tyre.
Prevalenca totale e çfarëdo lloj veprimtarie fizike në
këtë anketë të të moshuarve shqiptarë ishte rreth 14%;
ajo ishte dukshëm më e lartë te burrat sesa tek gratë (18%
përkundrejt 11%, përkatësisht).
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TABELA 3.9. KARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE, SOCIAL-EKONOMIKE DHE TË SHËNDETIT PËR INDIVIDËT NGA MOSHA 65-74 VJEÇ
NË DISA ANKETA TË ZGJEDHURA NGA VËNDE TË NDRYSHME (IMIAS)
			

Rajoni

VARIABLAT

Kingston

Saint-Hyacinthe

Tirana

Manizales

Natal

(n=394)

(n=395)

(n=394)

(n=398)

(n=401)

All(N=1982)

Mosha						
65-69

56.3

63.5

49.5

53.5

53.6

55.3

70-74

43.7

36.5

50.5

46.5

46.4

44.7

			 p-value=0.002			
Gjinia						
Meshkuj

46.4

47.3

47.7

49.5

47.9

47.8

Femra

53.6

52.7

52.3

50.5

52.1

52.2

			p-value=0.941
Niveli i edukimit						
Më pak se Arsimi mesëm

0.5

7.1

11.4

73.9

77.8

34.4

I mesëm

21.8

42.3

26.4

15.1

17.7

24.6

Post-të mesëm

77.7

50.6

62.2

11.0

4.5

41.0

			 p-value<0.001			
Mjaftueshmeria e të ardhurave						
Mëse mjaftueshëm

61.4

44.3

37.6

4.8

4.0

30.3

Mjaftueshëm

33.3

48.4

41.4

24.1

21.9

33.7

Jo mjaftueshëm

5.3

7.3

21.0

71.1

74.1

36.0

			p-value<0.001
Diabeti						
Jo

86.6

80.8

71.3

86.4

71.3

79.3

Po

13.4

19.2

28.7

13.6

28.7

20.7

			p-value<0.001
Indeksi i masës trupore (BMI)						
<25

32.0

29.6

17.0

40.2

30.2

29.8

25-29

39.3

37.7

46.7

43.5

43.4

42.1

≥30

28.7

32.7

36.3

16.3

26.4

28.1

			p-value<0.001
Duhanpirja						
Asnjehere

44.4

36.7

60.7

48.5

48.9

47.8

Dikur

51.0

56.7

26.9

41.5

43.6

44.0

Për momentin

4.6

6.6

12.4

10.0

7.5

8.2

			p-value<0.001
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Pirja e alkolit						
Asnjëherë

15.0

8.9

60.2

63.8

82.8

46.2

Rrallë

40.9

57.7

28.4

35.7

14.5

35.4

Shpesh

44.2

33.4

11.4

0.5

2.7

18.4

			p-value<0.001
Jeta sedentare1						
Jo

35.7

27.7

44.6

23.0

12.2

28.5

Po

64.3

72.3

55.4

77.0

87.8

71.5

			p-value<0.001
Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga IMIAS

Shëndeti mendor tek të moshuarit në Shqipëri
Të dhënat nga Fondi i Detyrueshëm i Sigurimit Shëndetësor
(CHIF) tregojnë për një rritje graduale të numrit të njerëzve
me probleme të shëndetit mendor që trajtohen nga sistemi
i Kujdesit Shëndetësor Parësor (PHC), siç tregohet në
figurën 3.9. Depresioni përbën një të tretën e rasteve të
përgjithshme.
Siç përshkruhet më lart në këtë raport, sëmundjet

e shëndetit mendor të regjistruar në regjistrat e kujdesit
parësor shëndetësor përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të
problemit real në komunitet. Studimet mbi depresionin
në bazë të popullsisë tregojnë përhapje relativisht të lartë
të problemit, siç tregohet në figurat më poshtë. IMIAS,
një studim i kufizuar vijues në një grup njerëzish mbi
65 vjeç në Tiranë tregon se, megjithëse ka përmirësim
krahasuar me vitin 2012, në vitin 2016 rreth një në katër të
moshuar kishte shenja klinike të depresionit në 2 javë para

FIGURA 3.9. TRENDET NË SËMUNDJET MENDORE (ICD9 290-319) NË NIVELIN PARËSOR SHËNDETËSOR
(DEPRESIONI I RENDË = NJË E TRETA E RASTEVE)

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga CHIF
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FIGURA 3.10. PREVALENCA E DEPRESIONIT MIDIS MOSHËS SË TRETË
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studimit. Rreziku ishte vazhdimisht më i lartë tek gratë.
Për më tepër, një tjetër studim më i madh i popullatës tek
njerëzit e moshuar (MOSHA 2017) tregon se shumica e të
moshuarve kanë probleme me gjendjen mendore, ku ata
më të moshuar dhe që jetojnë në zona informale periferike
kanë rezultatin më të keq.

3.2

Barra e sëmundshmërisë

3.2.1

Barra e përgjithshme e sëmundshmërisë
në populatën Shqiptare

Vitet e jetuara të korrektuara për disabilitetin (DALY)
është një tregues i përdorur zakonisht për të matur
barrën totale të sëmundjes në nivel popullsie. DALY
paraqesin kostot e përgjithshme, sëmundshmërinë
dhe vdekshmërinë në lidhje me të gjitha sëmundjet /
sëmundjet që prekin tërë popullatën për një periudhë
të caktuar kohe (Murray CJ et al., 2004). Prandaj,
DALY është një tregues i bazuar në kohë që kombinon
vitet e humbura të jetës për shkak të vdekshmërisë së
parakohshme dhe viteve të humbura të jetës për shkak
të kohës së jetuar në gjendjet shëndetësore jo ideale
(disabilitet) (Murray CJ et al., 2004). Përdorimi i DALY
është i preferueshëm pasi bashkon gjithë të dhënat mbi

vdekshmërinë, sëmundshmërinë dhe aftësinë e kufizuar,
duke siguruar vlerësime të kombinuara të cilat mund të
përdoren për vlerësimin e tendencave kohore në një vend
të caktuar, por mund të përdoren gjithashtu për krahasime
ndër-shtetesh. Për më tepër, në kontekstin e Shqipërisë,
përdorimi i vlerësimeve të barrës së sëmundshmërisë
është një burim i rëndësishëm informacioni duke pasur
parasysh mungesën e informacionit shëndetësor zyrtar
(administrativ), veçanërisht në lidhje me morbiditetin dhe
masat e aftësisë së kufizuar.

TABELA. 3.10. SHALLA E SHËNDETIT MENDOR
(SIPAS 5 INDEKSEVE TË WHO *) NË NJË ANKETË
REPRE4SENTATIVE PËR INDIVIDËT MBI 65 VJEC
Residenca

Median

95% CI (i ulti)

95% CI (i larti)

Urbane

42.4

39.5

45.4

Sub-urbane

35.5

31.2

39.7

39

37.0

41.0

39.5

37.9

41.0

Rurale
Gjithsej

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga studimi MOSHA, 2017.
Shënim: *Indeksi i mirëqëniens mendore. Sa më i ulët indeksi aq më e ulët mirëqënia
mendore e individit.
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DALY-t janë bashkimi i dy dimensioneve: (i) vlera
aktuale e viteve të ardhshme të jetës së humbur nga
vdekshmëria e parakohshme, dhe; (ii) vlera aktuale e
viteve të jetës së ardhshme të rregulluar për shkallën
mesatare (shpeshtësinë dhe intensitetin) e çdo paaftësie
mendore ose fizike të shkaktuar nga një sëmundje ose
aksident. Figura e mëposhtme paraqet trendin e barrës së
sëmundshmërisë në Shqipëri (DALY-të të gjitha-shkaqeve
për 100,000 banorë) në tre dekadat e fundit.
Në vitin 2017, barra e përgjithshme e
sëmundshmërisë (të gjitha moshave, të gjitha shkaqet)
në Shqipëri ishte rreth 27.820 DALY për 100,000 njerëz
(32.096 në meshkuj kundrejt 23.503 tek femrat).
Nga ana tjetër, në vitin 1990, barra e përgjithshme e
sëmundshmërisë ishte 28.593 DALY për 100,000 njerëz
(31.357 në meshkuj kundrejt 25.661 tek femrat). Piku
më i lartë ishte qartesisht në 1997 dhe që përkon me
shembjen e skemave financiare Ponzi dhe kur vendi hyri
në një trazirë civile (për të dyja gjinitë: 30.511 DALY për
100,000 njerëz).
Në krahasim me vendet e tjera të Evropës Juglindore
(EJL), barra e përgjithshme, e standardizuar sipas moshës
e sëmundshmërisë në popullatën shqiptare në vitin 2017
ishte dukshëm më e lartë sesa në Greqi e ndjekur nga

FIGURA 3.11. BARRA E SËMUNDSHMËRISË
(DALYS PËR 100,000 BANORË) PËR TË GJITHA
SHKAQET NË SHQIPËRI GJATË 1990-17

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD

Sllovenia dhe Bosnje-Hercegovina, por më e ulët se në
Maqedoninë e Veriut dhe veçanërisht në Serbi (figura më
poshtë). Vihet re, që në vitin 1990, barra e përgjithshme

FIGURA 3.12. BARRA E SËMUNDSHMËRISË (TOTALI – DALY I STANDARDIZUAR SIPAS MOSHAVE PËR 100,000 BANORË)
NË DISA VENDE TË EVROPËS JUG-LINDORE, NË 1990 DHE 2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD

82

Ndryshime të rëndësishme në morbiditet dhe faktorët e rrezikut
NË SHQIPËRI

e standardizuar sipas moshës e sëmundshmërisë në
Shqipëri ishte e ngjashme me Slloveninë. Barra e
sëmundshmërisë nga të gjitha shkaqet është ulur në të
gjitha vendet e EJL në tre dekadat e fundit - më pak në
Greqi, por shumë më tepër në Kroaci dhe Slloveni.

3.2.2

3

FIGURA 3.13. BARRA E SËMUNDSHMËRISË
NGA NCD (DALY PËR 100,000 BANORË)
NË SHQIPËRI GJATË 1990-17

3

Barra e sëmundshmërisë
sipas shkaqeve specifke
Sëmundjet jo të transmetueshme (NCDs)

Në vitin 2017, barra e të gjithë NCD-ve në Shqipëri
ishte rreth 22.690 DALY për 100,000 njerëz. Nga ana
tjetër, në prishjen e regjimit komunist në vitin 1990, barra
e bruto e NCD ishte vetëm 15.686 DALY për 100,000
popullatë (me rreth 45% rritje në një nivel bruto nga viti
1990 deri në vitin 2017). Figura 3.13. paraqet trendin e
barrës së NCD-ve në Shqipëri (DALY për 100,000 njerëz)
për periudhën 1990-201
Figura më poshtë paraqet barrën e standardizuar
sipas moshës të NCDve në Shqipëri krahasuar me
vendevet e tjera të Jug-Lindjes së Evropës (JLE). Në vitin
2017, barra e NCDve (DALY për 100,000 njerëz) në
Shqipëri ishte më e lartë se në Slloveni, e krahasueshme
me Kroacinë, por më e ulët se në shumicën e ish-

Source: Authors calculations based on GBD database

Republikave Jugosllave. Në të kundërt, në fund të regjimit
komunist në vitin 1990, barra e NCDve në Shqipëri ishte
më e ulët se në të gjitha ish-Republikat Jugosllave.

FIGURE 3.14. BARRA E SËMUNDSHMËRISË – NCD (DALY I STANDARDIZUAR SIPAS MOSHAVE PËR 100,000 BANORË)
NË DISA VENDE TË EVROPËS JUG-LINDORE, NË 1990 DHE 2017.

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD
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Sëmundjet infektive
Në vitin 2017, barra e sëmundjeve ngjitëse, të shtatëzanisë,
atyre neonatale dhe të ushqimit në Shqipëri ishte rreth
2,000 DALY për 100,000 njerëz. Në të kundërt, në vitin
1990, ajo ishte aq e lartë sa 9,300 DALY për 100,000
njerëz (4.6 herë më e lartë). Figura 3.15. paraqet trendin
e barrës së sëmundjeve ngjitëse, të shtatëzanisë, atyre
neonatale dhe të ushqimit në Shqipëri (DALY për 100,000
njerëz) për periudhën 1990-2017.
Në krahasim me vendet e tjera të EJL-së, barra e
sëmundjeve të transmetueshme, , të shtatëzanisë, atyre
neonatale dhe të ushqimit në Shqipëri (DALY të standardizuara
nga mosha për 100,000 popullsi) në vitin 2017 ishte më e
larta, ndërsa në Slloveni ishte më e ulta. Sidoqoftë, diferenca
me vendet fqinje nuk ishte e konsiderueshme.
Nga ana tjetër, në vitin 1990, diferenca me vendet e
tjera të SEE ishte e madhe, d.m.th., barra e sëmundjeve të
transmetueshme, të shtatëzanisë, atyre neonatale dhe të
ushqimit në Shqipëri ishte thelbësisht më e lartë se në vendet

FIGURA 3.15. BARRA E SËMUNDSHMËRISË NGA SËMUNDJET
NGJITËSE, TË SHTATËZANISË, ATYRE NEONATALE DHE TË USHQIMIT
(DALY PËR 100,000 BANORË) NË SHQIPËRI GJATË 1990-17

mungon grafiku

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD

FIGURA 3.16. TRENDET NË SËMUNDJET NGJITËSE, TË SHTATËZANISË, ATYRE NEONATALE DHE TË USHQIMIT (DALY I
STANDARDIZUAR SIPAS MOSHAVE PËR 100,000 BANORË) NË DISA VENDE TË EVROPËS JUG-LINDORE, NË 1990 DHE 2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD
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fqinje. Në të vërtetë, Shqipëria ka pësuar rënien më të spikatur
të këtij grupi sëmundjesh në krahasim me të gjitha vendet
e tjera të SEE-së gjatë periudhës 1990-2017 (Figura 3.16).

3

FIGURE 3.17. BARRA E SËMUNDSHMËRISË
NGA AKSIDENTET (DALY PËR 100,000 BANORË)
NË SHQIPËRI GJATË 1990-17

3

Aksidentet
Në vitin 2017, barra e aksidenteve në Shqipëri ishte 3,125
DALY për 100,000 njerëz. Nga ana tjetër, në vitin 1990,
ishte rreth 3,600 DALY për 100,000 njerez (15% më e
lartë). Figura 3.17 paraqet trendin e barrës së aksidenteve
në Shqipëri (DALY të papërpunuar për 100,000 njerëz) për
periudhën 1990-2017.
Piku në 1997 ishte i lidhur me trazirat civile dhe trazirat
pas rënies së skemave “piramidale” të kursimeve. Në 1990,
barra e aksidenteve në Shqipëri ishte e krahasueshme me
vendet e tjera të SEE (mund të përmendet që, barra më
e lartë e aksidenteve në momentin e prishjes së regjimit
socialist ishte e dukshme në Slloveni). Në vitin 2017, barra
e aksidenteve në Shqipëri ishte gjithashtu e ngjashme me
shumicën e vendeve të EJL (fig. 3.18).

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD

FIGURA 3.18. TRENDET NGA AKSIDENTET (DALY I STANDARDIZUAR SIPAS MOSHAVE PËR 100,000 BANORË) NË DISA
VENDE TË EVROPËS JUG-LINDORE, NË 1990 DHE 2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD
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Barra proporcionale e sëmundshmërisë
Barra proporcionale e sëmundshmërisë në Shqipëri,
sipas tre grupeve kryesore të sëmundjeve në vitin 2017,
është paraqitur në Figurën 3.19. Rreth 82% e barrës së
përgjithshme të sëmundshmërisë u atribuohet NCDs,
dhe vetëm 7% të sëmundjeve të transmetueshme, të
shtatëzanisë, atyre neonatale dhe të ushqimit. Për më
tepër, 11% e barrës së sëmundshmërisë u atribuohet të
gjitha llojeve të aksidenteve.

Trendi në barrën e disa sëmundjeve kryesore të
përzgjedhura
Figura 3.20. paraqet trendin bruto të barrës së
sëmundjeve kryesore në Shqipëri të zgjedhura gjatë
periudhës 1990-2017. Të dhënat tregojnë një rritjeje të
madhe të barrës bruto së sëmundjeve kardiovaskulare
në tre dekadat e fundit, e ndjekur nga një rritje e barrës
bruto të neoplazmave. Barra e diabetit është rritur

FIGURA 3.19. BARRA PROPORCIONALE E
SËMUNDSHMËRISË (DALY NË %) E TRE KATEGORIVE
KRYESORE TË SËMUNSHMËRISË NË SHQIPËRI NË 2017

mungon grafiku
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FIGURA 3.20. TRENDET NË DISA SËMUNDJE KRYESORE (DALY I STANDARDIZUAR SIPAS MOSHAVE PËR 100,000 BANORË)
NË DISA VENDE TË EVROPËS JUG-LINDORE, NË 1990 DHE 2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD
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gjithashtu në një nivel bruto dhe, në një shkallë më të
vogël, barra e çrregullimeve mendore.
Nga ana tjetër, vlerësimet e standardizuara sipas
moshës tregojnë për një ulje të barrës së sëmundjeve
kardiovaskulare në Shqipëri për periudhën 19902017 (figura më poshtë), si dhe për sëmundjet kronike
të frymëmarrjes. Në tërësi, barra e neoplazmave e
standardizuar sipas moshës, është ulur paksa, ndërsa
barra e diabetit mellitus është rritur pak gjatë viteve
1990-2017. Nga ana tjetër, barra (e standardizuar
sipas mosheës) e çrregullimeve mendore në Shqipëri ka
mbetur pak a shumë e qëndrueshme në tre dekadat e
fundit të tranzicionit.

3.3

Faktorët e rrezikut

3

e NCDve, përfshirë sëmundjet kardiovaskulare, kancerin,
diabetin dhe sëmundjet kronike të frymëmarrjes. Përveç
faktorëve demografikë dhe biologjikë (siç janë mosha,
gjinia dhe faktorët gjenetikë), shumica e NCD-ve dihet se
janë shkaktuar nga faktorët e rrezikut të sjelljes / jetesës.
Kjo përfshin pirjen e duhanit, përdorimin e tepruar dhe
të dëmshëm të alkoolit, pasivitetin fizik dhe zakonet jo të
shëndetshme të ushqyerjes (e karakterizuar nga konsumi
i lartë e yndyrnave në përgjithësi dhe yndyrnave të
ngopura në veçanti, konsumimi i lartë i sheqerit, ose
konsumimi i ulët i frutave dhe perimeve të freskëta).
Këta faktorë të rrezikut të sjelljes janë të zakonshëm për
disa NCD, veçanërisht për CVDtë, kanceret dhe diabetin.
Këta faktorë, nga ana tjetër, lidhen edhe me faktorë të
tjerë kryesorë të rrezikut, siç janë obeziteti, niveli i lartë
i kolesterolit dhe presioni i lartë i gjakut.

Në përputhje me tranzicionin epidemiologjik që po
ndodh në Shqipëri, ekziston një nevojë e dukshme për të
adresuar faktorët kryesorë të rrezikut që lidhen me barrën

FIGURA 3.21. TRENDET NË DISA SËMUNDJE KRYESORE (DALY I STANDARDIZUAR SIPAS MOSHAVE PËR 100,000 BANORË)
NË DISA VENDE TË EVROPËS JUG-LINDORE, NË 1990 DHE 2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD
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TABELA 3.10. FAKTORËT KRYESORË TË RREZIKUT PËR POPULLSINË SHQIPTARE NË VITIN 2017
Faktorët e rrezikut (2017)

Vdekshmëria e atribueshme:

Barra e Sëmundshmërisë së e atribueshme:

% e vdekjeve, të gjitha shkaqet (95%CI)

DALY (në %), Gjithë shkaqet(95%CI)

Tension i lartë sistolik i gjaut

33.30%

(28.97%-37.72%)

16.94%

(14.6%-19.58%)

Rreziqet e diabetit

27.28%

(24.41%-30.09%)

14.61% (12.57%-16.79%)

Duhanpirja

19.11%

(17.15%-20.90%)

13.25% (11.73%-14.87%)

BMI e lartë

12.11%

(6.98%-18.03%)

9.19%

(5.67%-13.06%)

Hiperglicemia

13.76%

(8.74%-20.97%)

7.74%

(5.81%-10.43%)

Kolesteroli LDL i lartë

11.73%

(8.66%-15.02%)

6.26%

(4.94%-7.81%)

Përdorimi i alkolit

6.82%

(3.63%-10.57%)

5.83%

(3.88%-8.12%)

Ndotja e ajrit

7.53%

(6.35%-8.68%)

4.87%

(4.06%-5.76%)

Rreziqet në punë

0.99%

(0.80%-1.23%)

3.76%

(3.17%-4.45%)

Kequshqimi

0.98%

(0.66%-1.41%)

3.75%

(2.91%-4.71%)

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD

3.3.1

Faktorët kryesorë të rrezikut të
vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë
në popullsinë shqiptare

Sipas vlerësimeve të Global Burden of Disease (GBD), pesë
faktorët kryesorë të rrezikut në Shqipëri në vitin 2017 (që
është viti me vlerësimet më të fundit të raportuara) ishin
tensioni i lartë i gjakut, rreziqet dietetike, pirja e duhanit,
BMI i lartë dhe hiperglicemia (tabela më poshtë).
Rreth 33% e të gjitha vdekjeve dhe 17% e barrës së
përgjithshme të sëmundshmërisë në popullatën shqiptare
në vitin 2017 i atribuohet vetëm tensionit të lartë sistolik të
gjakut. Rreziku dietetik ishte faktori i dytë kryesor i rrezikut
që përbënte 27% të vdekshmërisë së përgjithshme dhe
15% të barrës së përgjithshme të sëmundshmërisë. Pirja e
duhanit ishte faktori i tretë kryesor i rrezikut që përbënte
19% të të gjitha vdekjeve dhe 13% të barrës së përgjithshme
të sëmundshmërisë në popullatën shqiptare. Figura 3.22
paraqet tendencat në vdekshmërinë e atribueshme dhe
barrën e sëmundshmërisë në lidhje me pesë faktorët
kryesorë të rrezikut në Shqipëri për periudhën 1990-2017
(sipas vlerësimeve më të fundit të GBD).
Përqindja e vdekshmërisë bruto nga të gjitha shkaqet
në lidhje me tensionin e lartë sistolik të gjakut u rrit nga
23% në vitin 1990 në 33% në vitin 2017. Në një shkallë
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më të vogël se tensioni i lartë i gjakut, vdekshmëria e
atribueshme në lidhje me pirjen e duhanit megjithatë u
rrit nga 14% në vitin 1990 në 19 % në vitin 2017. Në
mënyrë të ngjashme, vdekshmëria e atribueshme në lidhje
me BMI të lartë dhe hipergliceminë u rrit (përkatësisht nga
7% në vitin 1990 në 12% në vitin 2017 dhe nga 7% në
vitin 1990 në 14% në vitin 2017). Në të kundërt, pjesa
e vdekshmërisë së atribueshme që lidhet me faktorët
dietetikë (aktualisht, faktori i dytë kryesor i rrezikut) u
rrit vetëm pak (nga 25% në vitin 1990 në 27% në vitin
2017). Ndërkohë, në një nivel bruto, barra e atribueshme
e sëmundshmërisë në lidhje me secilin nga pesë faktorët
kryesorë të rrezikut në popullatën shqiptare është rritur
nga viti 1990 në vitin 2017.
Grafikët më poshtë (fig. 3.23) paraqesin tendencat
e standardizuara sipas moshës në vdekshmërinë e
atribueshme dhe barrën e sëmundshmërisë, të lidhura
me pesë faktorët kryesorë të rrezikut në Shqipëri për
periudhën 1990-2017 (sipas vlerësimeve më të fundit të
GBD). Vdekshmëria e atribueshme e standardizuar sipas
moshës nga tensioni i lartë sistolik i gjakut është rritur
në mënyrë të konsiderueshme në Shqipëri nga mesi i
viteve 1990 deri në 2005. Pas 2005, evidentohet një
prirjeje graduale në rënie. Sidoqoftë, shkalla e vdekjes
e standardizuar sipas moshës që i atribuohet tensionit
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FIGURA 3.22. TRENDET NË VDEKSHMËRINË SË ATRIBUESHME (% E VDEKJEVE) DHE BARRËN E SËMUNDSHMËRISË
(% E DALY) NË PESË FAKTORËT KRYESORË TË RREZIKUT NË SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 1990-2017
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të lartë sistolik të gjakut në popullatën shqiptare në
2017 është më e lartë se niveli i vlerësuar në 1990
(32% përkundrejt 28%, përkatësisht). Nga ana tjetër,
vdekshmëria që i atribuohet pirjes së duhanit është
rritur në një shkallë më të vogël (vdekjet proporcionale
të standardizuara sipas moshës: 16.8% në vitin
1990 kundrejt 17.3% në vitin 2017). Nga ana tjetër,
vdekshmëria e atribueshme e standardizuar sipas moshës
që lidhet me BMI e lartë dhe hipergliceminë janë rritur në
mënyrë të vazhdueshme. Sidoqoftë është interesante që
vdekshmëria e atribueshme e standardizuar sipas moshës
në lidhje me rreziqet dietetike në Shqipëri është ulur në
tre dekadat e fundit (nga 29% në vitin 1990 në 26% në
vitin 2017). Modele dhe tendenca të ngjashme janë të
qarta për barrën e atribueshme të sëmundshmërisë në
lidhje me secilin nga pesë faktorët kryesorë të rrezikut
në popullatën shqiptare gjatë periudhës 1990-2017.

të rrezikut në popullatën shqiptare në vitin 2017 është
paraqitur në grafikun e mëposhtëm (Figura 3.24).

Si përfundim, vdekshmëria dhe barra e
sëmundshmërisë që i atribuohen pesë faktorëve kryesorë

Vdekshmëria që i atribuohet peshës së tepërt të trupit
(BMI e lartë) në Shqipëri në vitin 2017 ishte 12.1%, një

Vdekshmëria që i atribuohet tensionit të lartë sistolik
të gjakut në Shqipëri në vitin 2017 ishte një nga më të
lartat në rajonin e SEE, së bashku me Malin e Zi, Serbinë
dhe Maqedoninë e Veriut. Po kështu, tensioni i lartë i
gjakut është ende faktori kryesor i rrezikut në të gjitha
vendet e EJL, gjë që nuk është kështu për vendet e Evropës
perëndimore, ku pirja e duhanit përbën pjesën më të
madhe të vdekshmërisë (Figura 3.24).
Nga ana tjetër, vdekshmëria që i atribuohet pirjes
së duhanit në vitin 2017 ishte më e larta në Mal të Zi
(26.5%), e ndjekur nga Maqedonia Veriore (22.4%) dhe
Bosnje-Hercegovina (22.9%). Shqipëria u rendit diku në
mes (19.1%), ndërsa Sllovenia shfaqi vlerësimin më të
ulët (14.9%).
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FIGURA 3.23. TRENDET NË VDEKSHMËRINË SË ATRIBUESHME (% E VDEKJEVE) TË STANDARDIZUARA SIPAS MOSHAVE,
DHE BARRËN E SËMUNDSHMËRISË (% E DALY) NË PESË FAKTORËT KRYESORË TË RREZIKUT NË SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 1990-2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD

FIGURA 3.24. VDEKSHMËRIA PROPORCIONALE DHE BARRA E SËMUNDSHMËRISË QË I ATRIBUOHEN PESË FAKTORËVE
KRYESORË TË RREZIKUT NË SHQIPËRI NË 2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD
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FIGURE 3.25. DISA FAKTORË KRYESORË TË VDEKSHMËRISË (GJITHË SHKAQET) NË VENDET E EVROPËS JUGLINDORE NË 2017

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga GBD

vlerë që ishte më e ulët se shumë vende të SEE. Në mënyrë
të ngjashme, vdekshmëria e atribueshme në lidhje me
hipergliceminë në popullatën shqiptare në 2017 (13.8%)
ishte një nga më të ultat në rajon, pas Sllovenisë (11.8%).

3.3.2

Hipertensioni (tensioni i lartë i gjakut)
– Një shikim i përgjithshëm

Tabela e më poshtme paraqet prevalencën e hipertensionit
në grupe të ndryshme të popullsisë në Shqipëri, sipas
burimeve të ndryshme të informacionit (presioni i matur
i gjakut, si dhe prania e vetë-raportuar e hipertensionit).
Sipas të dhënave spitalore, numri i rasteve të hipertensionit
(për 100,000 banorë) është rritur gjatë dy viteve
të kaluara, kryesisht për shkak të përmirësimit të
trajtimit dhe kujdesit më të mirë spitalor. Në mënyrë të
ngjashme, numri i regjistruar i rasteve të diagnostikuar me
hipertension në shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor
është rritur gjithashtu, kryesisht për shkak të programit
mbarëkombëtar të kontrollit mjekësor, që synoi të gjithë
individët e moshës 35-70 vjeç.
Për sa i përket informacionit të marrë nga lloje
të ndryshme vrojtimesh, përhapja e hipertensionit në
popullatën shqiptare u raportua e ulët deri në masën 23%
në një studim të kohëve të fundit të bazuar në populate,

të kryer në 2018, që përfshiu një kampion të individëve
të moshës 18 vjeç e lart (maji Iniciativa Mujore e Matjes
[MMM] e zbatuar në Shqipëri), dhe deri në 57% sipas
studimit të IMIAS të bërë në Tiranë në vitin 2016 që
përfshiu një kampion të individëve më të moshuar nga
69-79 vjeç të cilët ishin përdorues të sistemit shëndetësor
parësor. ADHS 2017-18 e fundit ofron të dhëna të ndara
për burra dhe gra të moshës 15-59 vjeç. Sipas këtij studimi
të madh në shkallë vendi, përhapja e hipertensionit tek
burrat dhe gratë e moshës 50-59 vjeç ishte përkatësisht
65% dhe 69%, ndërsa mes burrave dhe grave nga 45-49
vjeç ishte përkatësisht 60% dhe 52%.
Duke krahasuar dy vrojtimet e ADHS të kryera në
Shqipëri në vitet 2008-09 (raundi i parë) dhe më pas në
2017-18 (raundi i dytë), përhapja e HBP është rritur si
tek burrat (nga 28% në 38%) ashtu edhe tek gratë (nga
20 % në 24%). Grafiku i paraqitur më poshtë (fig. 3.26)
paraqet përhapjen specifike sipas moshës të hipertensionit
tek burrat dhe gratë shqiptare të përfshirë në anketën
ADHS 2017-18.
Siç pritej, kishte të dhëna për një gradient pozitiv
të moshës në prevalencën e hipertensionit në të dy
gjinitë, me shkallën e hipertensionit më të ulët në mesin
e grupmoshës më të re (15-19 vjeç) dhe më të lartë në
individët më të vjetër (të moshës 50-59 vjeç vjet).
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TABELA 3.11. PREVALENCA E HIPERTENSIONIT NE SHQIPËRI PËR POPULLSINË E RRITUR BAZUAR NË ANKETA TË NDRYSHMË
DHE BURIME TË NDRYSHMË INFORMACIONI
		

2015

2016

2017

2018

Shtrimi në spitale (indidenca e regjistruar, gjithë grupmoshat)

118

115

112

196

Prevalenca kumulative e regjistruar, gjithe grupmoshat (PHC)

267,280 raste

269,077 raste

281,857 raste

Studimi i vulnerabilitetit, vetë-raportimi, përdoruesit e PHC (≥18 vjeç)

51.9%

Studimi MOSHA, vetë-raportim, gjithe popullsia mbi ≥60 vjeç

43.1%

Matjet sipas Check-up, përdoruesit e (moshat 35-70 vjeç)		

46.5%		

ADHS 2017-8, i matur, anketa për popullsinë e përgjithshme:
40-44 vjeç			

53.8% in M; 36.1% F

45-49 vjeç			

60.4% in M; 52.0% F

50-59 vjeç			

65.1% in M; 68.8% F

MMM 2018, i matur, anketa për popullsinë e përgjithshme (≥18 vjeç)

22.8%

IMIAS 2016, i matur, Përdoruesit e PHC në Tirana (69-79 vjeç)		

Iniciativa e Muajit të Matjes së Majit (MMM) e zbatuar
në vitin 2018 në Shqipëri (për të dytin vit me radhë)
raportoi një trend linear në rritje të tensionit sistolik të
gjakut sipas moshës tek gratë, ndërsa tek burrat kishte

56.6%

dëshmi të një mosrritjeje pas moshës 60 vjeç, dhe madje
një tendencë e vogël rënieje pas moshës 65 vjeç (Figura
2.27). Në të kundërt, në lidhje me presionin diastolik të
gjakut, tek burrat ka pasur dëshmi të një prirje kuadratike

FIGURA 3.26. PREVALENCA E HIPERTENSIONIT NË SHQIPËRI, MESHKUJ DHE FEMRA NGA 15-49 VJEÇ

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS, 2018-18
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FIGURA 3.27. TENSIONI I GJAKUT SISTOLIK AND DIASTOLIK NË SHQIPËRI PËR MESHKUJT DHE FEMRAT NË MOSHË MBI ≥18 VJEÇ
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Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga MMM, 2018

me një rritje deri në moshën 60 vjeç, e ndjekur nga një
prirje në rënie, ndërsa te gratë tendenca në rritje deri në
moshën 60 vjeç u pasua nga një mosrritje.
Për më tepër, sipas MMM 2018 të kryer në Shqipëri,
është evidentuar egzistenca e tensionit të gjaku sistolik
dhe / ose diastolic mesatarisht më të lartë (dhe significant
nga ana statistikore) ndër individët me hipertension të
diagnostikuar, atyre me ilaçe antihipertensive si dhe
individët me diabet (gjë që ishte me pak rëndësi për
tensionin diastolik të gjakut). Përkundrazi, nuk ka pasur
evidencë të rëndësishme të lidhjes së tensionit te gjakut
me hemoragjitë cerebrale të mëparshme, ose me infarktet
e mëparshëm të miokardit (Figura 3.28).
Tensioni sistolik dhe diastolik i gjakut ishte qartësisht
më i lar të ndërmjet individëve që rapor tuan që
konsumojnë alkool, por më i ulët ndërmjet grave
shtatzëna (Figura 2.29). Statusi i pirjes së duhanit
ishte i lidhur në mënyrë të konsiderueshme me vlerat
më të larta mesatare të tensionit të gjakut diastolik,
ndërsa nivelet mesatare të tensionit sistolik ishin më
të larta ndërmjet individëve që kishin matur tensionin
e gjakut në gjendje agjërimi (MMM, 2018). Gjithashtu,
pjesëmarrësit me mbipeshë dhe / ose obezë shfaqën
vlera më të larta mesatare të tensionit të gjakut sistolik
dhe diastolik. Në të kundërt, individët e dobët (nën

peshë), shfaqën një vlerë mesatare më të ulët të presionit
sistolik të gjakut (figura më poshtë).
Studimi i IMIAS i realizuar në Tiranë përfshinte një
kamion përfaqësues të personave të moshuar nga 65-75
vjeç, i cili përbëhej nga një grup që u ndoq që nga fillimi
i vitit 2012 (vala e parë) dhe deri në vitin 2016 (vala e
tretë, koha në të cilën individët ishin të moshës 69-79
vjeç). Ky studim tip panel, i cili konsiston në monitorimin
e të njëjtit kampion të popullatës duke përdorur të
njëjtën metodologji, është një shembull i rrallë i studimit
gjithëpërfshirës shëndetësor, të paktën në kontekstin e
Shqipërisë, e cila është një popullatë ende nën studim.
Në të tre valët e studimit IMIAS, tensioni i gjakut u mat
në të gjithë pjesëmarrësit, në bazë të të cilit individët
u diagnostikuan si hipertensivë (nëse tensioni sistolik i
gjakut ishte 140 mmHg dhe më lart dhe / ose tensioni
diastolik i gjakut ishte 90 mm Hg dhe më lart).
Tabela 3.12 më poshtë paraqet prevalencën e
hipertensionit të matur në tre valët e studimit IMIAS.
Prevalenca e hipertensionit të matur ishte shumë e lartë në
këtë studim, por që nga viti 2014 tendenca ishte në rënie,
megjithëse grupi i pjesëmarrësve në studim ndërkohë është
plakur prej 4 vjetësh. Ndërkohë, prevalenca e tensionit shumë
të lartë të gjakut (shkalla 2 dhe shkalla 3) është zvogëluar
në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë periudhës dhe në
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FIGURA 3.28. DIFERENCA NË NIVELET (MESATARJA) E TENSIONIT TË GJAKUT NË SHQIPËRI (BP) PËR MESHKUJT DHE FEMRAT
MBI ≥18 VJEÇ SI REZULTAT I PREZENCËS SË SËMUNDJEVE DHE MJEKIMEVE HIPERTENSIVE
Previously diagnosed hypertension

Anti-hypertension medication

Diabetes

Previous myocardial infarction

Previous stroke
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-4.00

-2.00
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8.00

Diference in mean BP compared to baseline group (mmHg)
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Diastolic BP

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga MMM, 2018

FIGURA 3.29. DIFERENCA NË NIVELET (MESATARJA) E TENSIONIT TË GJAKUT NË SHQIPËRI (BP) PËR MESHKUJT DHE FEMRAT
MBI ≥18 VJEÇ SI REZULTAT I DUHAN PIRJES, ALKOLIT, MATJES SË KRAHUT, AGJËRIMIT DHE GJËNDJES SË SHTATZANISË
Measurement arm (left vs right)
Current smoker
Alcohol: 1-3 per month
Alcohol: 1 or more per week
Fasting
Pregnant
-8.00

-6.00

-4.00

-2.00
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2.00
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Diference in mean BP compared to baseline group (mmHg)
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Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga MMM, 2018
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FIGURA 3.30. DIFERENCA NË NIVELET (MESATARJA) E TENSIONIT TË GJAKUT NË SHQIPËRI (BP) PËR MESHKUJT DHE FEMRAT
MBI ≥18 VJEÇ BAZUAR NË NIVELET E NDRYSHME TË BMI (TREGUESIT E MASËS TRUPORE)
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Overweight

Healthy weight

Underweight
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Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga MMM, 2018

FIGURA 3.31. DIFERENCA NË NIVELET (MESATARJA) E TENSIONIT TË GJAKUT NË SHQIPËRI (BP) PËR MESHKUJT DHE FEMRAT
MBI ≥18 VJEÇ BAZUAR NË DITË TË NDRYSHME TË JAVËS
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Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga MMM, 2018
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TABELA 3.12. PREVALENCA E HIPERTENSIONIT NË TRE
ANKETA TË STUDIMIT TË IMIAS NË TIRANË

ushqimin midis individëve të rritur shqiptarë të moshës
15-59 vjeç të të dyja gjinive.

HBP

2012

2014

2016

Meshkuj

59.4

66.9

60.0

Femra

59.4

65.3

53.5

Gjithsej

59.4

66.0

56.6

Përhapja e konsumit të pijeve me sheqer (pije të
ëmbëlsuara artificialisht) ishte qartësisht më i lartë tek
gratë e varfra në krahasim me homologët e tyre më të
pasur (përkatësisht 62% përkundrejt 53%), ndërsa e
kundërta ishte e dukshme tek burrat (përkatësisht 55%
vs 59%) [Figura 3.32].

HBP Grada 2+3

29.2

22.1

14.8

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga studimi IMIAS

vitin 2016 arriti pothuajse sa gjysma e asaj të vitit 2012.
Ky profil u pasqyrua edhe në kontrollin e hipertensionit, i
cili është përmirësuar gjatë tre valëve të vrojtimit.

Në përgjithësi, 9.3% e grave dhe 14.1% e burrave
të moshës 15-49 vjeç dhe 9.9% e grave dhe 13.9% e
burrave të moshës 15-59 vjeç zakonisht përdorin vajra
dhe yndyrna jo të shëndetshme për gatim dhe pjekje. Në
Figurën 3.33 paraqitet prevalenca e konsumit të vajit dhe
yndyrnave sipas kategorisë së indeksit të pasurisë (më e
varfra kundrejt më të pasurës).

ADHS e vitit 2017-18 ofron informacion të dobishëm
për një sërë praktikash dietetike dhe sjelljes që lidhen me

Në përgjithësi, 36.9% e grave dhe 14.0% e burrave
të moshës 15-49 vjeç dhe 36.1% e grave dhe 14.0%
e burrave të moshës 15-59 vjeç kishin konsumuar të
paktën 3 porcione frutash në ditën para studimit. Figura
3.34 paraqet prevalencën e konsumit të frutave sipas
kategorisë së indeksit të pasurisë (më e varfra kundrejt
më të pasurës).

FIGURA 3.32. PREVALENCA E KONSUMIT TË PIJEVE ME
SHEQER NË SHQIPËRI PËR MESHKUJT DHE FEMRAT NGA
MOSHA 15-49 VJEC, SIPAS INDEKSIT TË PASURISË

FIGURA 3.33. PREVALENCA E KONSUMIT TË YNDYRNAVE
NË SHQIPËRI PËR MESHKUJT DHE FEMRAT NGA MOSHA
15-49 VJEC, SIPAS INDEKSIT TË PASURISË

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18
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FIGURE 3.34. PREVALENCA E KONSUMIT TË FRUTAVE
NË SHQIPËRI PËR MESHKUJT DHE FEMRAT NGA MOSHA
15-49 VJEC, SIPAS INDEKSIT TË PASURISË

FIGURA 3.35. PREVALENCA E KONSUMIT TË
ZARZAVATEVE NË SHQIPËRI PËR MESHKUJT DHE FEMRAT
NGA MOSHA 15-49 VJEC, SIPAS INDEKSIT TË PASURISË

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18

Në përgjithësi, 7.0% e grave dhe 2.5% e burrave të
moshës 15-49 vjeç dhe 6.8% e grave dhe 2.6% e burrave të
moshës 15-59 vjeç kishin konsumuar të paktën 4 porcione
perimesh në ditën para studimit. Grafiku më poshtë (fig.
3.35) paraqet përhapjen e konsumit të perimeve sipas
kategorisë së indeksit të pasurisë (më e varfra kundrejt
më të pasurës).

3.13 përmbledh gjetjet kryesore nga vrojtimet më të
mëdha që përfshijnë individë të rritur të të dyja gjinive.
Duke krahasuar tre vrojtimet e mëdha që përdorin të
njëjtën metodologji përkatësisht Vrojtimin e Shëndetit
Riprodhues (RHS) dhe dy raundet ADHS, ka prova të
uljes graduale të prevalencës së pirjes së duhanit tek
burrat e moshës 15-49 vjeç (nga 46% në vitin 2002 në
36% në vitin 2018), si dhe një rritje të lehtë, graduale
tek gratë (nga 3% në vitin 2002 në 5% në vitin 2018)
[Figura 3.36]. Vrojtimi i Përgjithshëm i Popullsisë (GPS)
i realizuar në vitin 2014 duke përfshirë një kampion
përfaqësues mbarëkombëtar të individëve të moshës
15-64 vjeç raportoi një prevalencë të pirjes së duhanit
prej 43% tek burrat dhe 11% tek gratë.

3.3.4

Duhanpirja

Informacioni mbi pirjen e duhanit bazohet në anketat
periodike të bazuara në popullatë të kryera në Shqipëri,
duke përfshirë kategori të ndryshme moshe. Tabela

TABELA 3.13. PREVALENCA E DUHANPIRJES NË SHQIPËRI BAZUAR NË BURIME TË NDRYSHME INFORMACIONI
Gjinia

RHS 2002

ADHS 2008-09

GPS 2014

ADHS 2017-18

(15-49 vjeç)

(15-49 vjeç)

(15-64 vjeç)

(15-49 vjeç)

Meshkuj

46%

43%

43%

36%

Femra

3%

4%

11%

5%
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FIGURE 3.36. TENDENCA E DUHANPIRJES NË SHQIPËRI PËR MESHKUJ DHE FEMRA NË MOSHËN 15-49 VJEÇ BAZUAR NË
TRE VROJTIME KOMBËTARE NË NIVEL TË EKONOMISË SHTËPIAKE

FIGURA 3.37. PREVALENCA E DUHANPIRJES NË SHQIPËRI SIPAS PREFEKTURAVE DHE NIVELIT TË ARSIMIMIT
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Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18

98

Men

Ndryshime të rëndësishme në morbiditet dhe faktorët e rrezikut
NË SHQIPËRI

TABELA 3.14. PREVALENCA E DUHANPIRJES NË TRE
VROJTIMET E STUDIMIT TË IMIAS
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FIGURE 3.38. PREVALENCA E MBIPESHËS DHE
OBESITETIT NË POPULLSINË SHQIPTARE,
SIPAS GJINISË DHE SHKOLLIMIT

Duhanpirja

2012

2014

2016

Meshkuj

20.1%

18.4%

16.1%

Femra

12.7%

11.3%

9.4%

Gjithsej

16.1%

14.6%

12.6%

3

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga studimi i IMIAS

Duke krahasuar rajone të ndryshme të Shqipërisë,
sipas ADHS 2017-18, përhapja e pirjes së duhanit ishte
më e larta (mbi 40%) në Tiranë, Fier, Berat dhe Vlorë, dhe
më e ulta në Durrës, Lezhë, Kukës dhe Korcë (nën 30%) .
Për sa i përket lidhjes me arsimin, prevalenca e pirjes
së duhanit ishte më e larta midis burrave dhe grave me
arsim më të ulët (4 vjet shkollim zyrtar) [ADHS 2017-18].
Studimet e IMIAS kanë raportuar një prirje të
vazhdueshme në ulje të përhapjes së pirjes së duhanit
në Shqipëri (Tabela 3.14). Gjithashtu, numri mesatar
i cigareve të konsumuara në ditë tek duhanpirësitka
gjithashtu ka rënë nga 23 cigare në vitin 2012 në 20
cigare në vitin 2016.

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18

FIGURA 3.39. PREVALENCA E DOBËSISË (NËNPESHA), MBIPESHA DHE OBESITETI NË FËMIJËT NGA 8-9 VJEC NË
SHQIPËRI BAZUAR NË VROJTIMET E COSI, NË 2013 DHE 2016
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TABELA 3.15. PREVALENCA E MBIPESHËS DHE OBESITETIT NË POPULLSINË SHQIPTARE SIPAS VLRËSIMEVE NGA
ANKETA TË NDRYSHME
Gjinia

COSI 2013

COSI 2016

ADHS 2008-09

ADHS 2017-18

(8-9 vjeç)

(8-9 vjeç)

(15-49 vjeç)

(15-49 vjeç)

Meshkuj

24.9%

25.2%

53%

53%

Femra

20.0%

18.0%

39%

45%

3.3.5

Masa trupore (BMI) e lartë

Në mënyrë të gjashme me pirjen e duhanit, informacioni
mbi peshën e trupit bazohet në anketat periodike të
bazuara tek popullata të kryera në Shqipëri, që përfshijnë
kategori të ndryshme moshe. Tabela e më poshtme
përmbledh gjetjet kryesore nga vrojtimet më të mëdha që
përfshijnë individë të rritur dhe fëmijë të të dyja gjinive.
Duke krahasuar dy raundet e ADHS, tek burrat,
përhapja e mbipeshës ose obezitetit ka mbetur e
pandryshuar në 53%, ndërsa tek gratë, mbipesha ose
obeziteti është rritur nga 39% në 45%. Sipas ADHS 201718, përhapja e mbipeshës dhe obezitetit ishte më e lartë
tek burrat me një nivel arsimor më të lartë, ndërsa tek
gratë ndodhte e kundërta (Figura 3.38).

Lidhur me studimet e kryera tek fëmijët (anketat
COSI), studimi i kryer në vitin 2016 tregoi se, sipas vlerave
limit të OBSH-së, 21.7% e fëmijëve të moshës 8-9 vjeç
në Shqipëri ishin mbipeshë dhe 9.2% ishin obezë (figura
më poshtë ). Prevalenca e mbipeshës dhe obezitetit ishte
qartesisht më e lartë në zonat urbane sesa ne zonat rurale
dhe ishte më e lartë tek djemtë sesa tek vajzat. Gjetja më
e rëndësishme e studimit COSI të realizuar në vitin 2016
ishte një prirje në rënie e mbipeshes (përfshirë obezitetin)
nga 22.4% në 21.7%, por një rritje vetëm e obezitetit
(përkatësisht 9.2% kundrejt 7.9%) krahasuar me të dhënat
e COSI 2013.
Tendenca në rritje e vlerave të BMI tek burrat dhe
gratë shqiptare është ilustruar në mënyrë përmbledhëse
në grafikun e mëposhtem (Figura 3.40).

FIGURA 3.40. TENDENCA E BMI PËR MESHKUJ DHE FEMRA NË SHQIPËRI

Burimi: http://ncdrisc.org/country-profile.html
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TABELA 3.16. PREVALENCA E OBESITIT NË TRE ANKETAT
E STUDIMIT TË IMIAS

edhe me një rritje të numrit të regjistruar të rasteve
kumulative në nivelin e kujdesit shëndetësor parësor.

Obesiteti

2012

2014

2016

Meshkuj

25.1%

30.2%

29.0%

Femra

45.9%

49.5%

51.5%

Gjithsej

36.0%

40.5%

40.7%

Sipas programit të kontrollit mjekësor (“check-up”),
përhapja e diabetit në vitin 2016 ishte rreth 11%. Lidhur
me informacionin e dhënë nga vrojtime të ndryshme
periodike të kryera në Shqipëri, përhapja e para-diabetit
dhe / ose e diabetit varion nga rreth 23% sipas studimit
të vulnerabilitetit të kryer në 2018 duke përfshirë një
kampion përfaqësues të përdoruesve të rritur të kujdesit
shëndetësor parësor në Shqipëri në 31% sipas studimit
të IMIAS 2016 përfshirë një kampion të moshuarish në
Tiranë. Prevalenca e hiperglicemisë gjatë vitit 2015-18
sipas programit të kontrollit ishte 18% tek burrat dhe rreth
13% në gratë e moshës 60 vjeç e lart, por vetëm 6% tek
burrat dhe 2% në gratë e moshës <45 vjeç (Figura 3.41).

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga studimi i IMIAS

Sipas studimit të IMIAS, përhapja e obezitetit tek
të moshuarit që banonin në Tiranë ishte shumë e lartë
(Tabela 3.16). Pavarësisht kësaj, duket se tendenca në
rritje e përhapjes së obezitetit ka ndaluar që nga viti 2014.
Mbipesha madje ka rënë paksa, nga 47% në vitin 2012 në
39% në vitin 2014 dhe 42% në vitin 2016.

3.3.6

Hiperglicemia/diabeti

Tabela e mëposhtme paraqet përhapjen e hiperglicemisë
në grupe të ndryshme të popullsisë në Shqipëri, sipas
burimesh të ndryshme informacioni. Sipas të dhënave të
daljeve nga spitali, numri i rasteve të reja (për 100,000
banorë) në Shqipëri të shtruar me diabet është pakësuar
por nëmënyrë graduale në vitet e kaluara. Kjo përputhet

Nga ana tjetër, incidenca e diabetit në Shqipëri, e
marrë nga regjistri i ri i Institutit të Shëndetit Publik,
tregon një rritje të vazhdueshme gjatë viteve të kaluara
(Figura 3.42).
Sipas informacionit të siguruar nga studimi IMIAS,
prevalenca kumulative e diabetit është rritur paksa gjatë
tre valëve të vrojtimit, pasi grupi i njerëzve nën studim po
plaket. Kështu, në vitin 2012, prevalenca e diabetit ishte
28.7%, ndërsa në vitin 2016 (vala e tretë dhe e fundit e
vrojtimit) ishte 30.8% (Tabela 3.18)

FIGURA 3.41. PREVALENCA E HIPERGLICEMISË (NIVELI I SHEQERIT >125 MG/DL) NË SHQIPËRI PËR MESHKUJ DHE
FEMRA NË MOSHË NGA 35-70 VJEC(SIPAS PROGRAMIT TË “CHECK-UP” 2015-2018)
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TABLE 3.17. PREVALENCA E HIPERGLICEMISË NË GRUPE TË NDRYSHME TË POPULLSISË NË SHQIPËRI
		
Shtrimi në Spital, incidentet e regjistruara (gjithë moshat)

2015

2016

120 per 100,000

129 per 100,000

65,550 cases

71,414 cases

Prevalenca kumulative e righistruar sipas PHC (gjithë moshat)

2017

134 per 100,000 138 per 100,000
72,926 cases

Studimi i vulnerabilitetit, vetë-raportimi, përdoruesit e PHC (≥18 vjec)
11.4%		

IMIAS 2016, Përdoruesit e PHC, Tiranë(65-75 vjec)		

30.8%

Faktorët e tjere të rrezikut

Faktorë të tjerë të rëndësishëm të rrezikut për gjendjen
shëndetësore të popullatës shqiptare përfshijnë konsumin
e alkoolit, aktivitetin fizik dhe profilin e lipideve. Figura
3.43 paraqet trendin e konsumit të alkoolit tek burrat dhe
gratë shqiptare sipas vrojtimeve më të mëdha të kryera
që janë bazuar në popullatë. Duke krahasuar dy raundet
e ADHS, tek burrat, përqindja e atyre që konsumojne
alkool rrallë është pothuajse dyfishuar (nga 17% në 33%),
ndërsa përqindja e atyre që konsumojne alkool çdo javë
është ulur pak (nga 23% në 20%). Tek grate ndodh po
kështu, përqindja e atyre që konsumojne alkool rrallë

TABLE 3.18. PREVALENCA E DIABETIT SIPAS STUDIMIT TË
IMIAS
Diabeti

2012

2014

2016

Meshkuj

27.8%

27.2%

29.7%

Femra

29.5%

30.9%

31.8%

Gjithsej

28.7%

29.2%

30.8%

është dyfishuar (nga 12% në 25%), ndërsa përqindja e
atyre që konsumojne alkool çdo javë është zvogëluar (nga
5% në 3%).

FIGURE 3.42. INCIDENCA E DIABETIT (RASTE PER 10,000) NË SHQIPËRI GJATË 2014-2018
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FIGURA 3.43. TENDENCAT E PIRJES SË ALKOLIT NË SHQIPËRI PËR MESHKUJ DHE FEMRA BAZUAR NË TRE VROJTIME
KOMBËTARE NË NIVEL TË EKONOMISË FAMILJARE

FIGURA 3.44. KONSUMI I ALKOLIT NË SHQIPËRI PËR MESHKUJ DHE FEMRA PËR MOSHAT 15-49 VJEÇ SIPAS NIVELIT ARSIMOR

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18
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FIGURA 3.45. PREVALENCA E SHPESHTËSISË SË AKTIVITETIT FIZIK NË SHQIPËRI PËR MESHKUJT DHE FEMRAT NË MOSHË
15-49 VJEÇ

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18

FIGURA 3.46. PËRQINDJA E SHQIPTARËVE (MESHKUJ DHE FEMRA) NË MOSHËN 15-49 VJEÇ QË NUK BËJNË NDONJË
AKTIVITET FIZIK GJATË JAVËS

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga ADHS 2017-18
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FIGURA 3.47. PREVALENCA NIVELIT TË LARTË TË
KOLESTEROLIT TË TIPIT LDL NË SHQIPËRI PËR MESHKUJ
DHE FEMRA PËR MOSHAT 35-70 VJEÇ

Sipas studimit të IMIAS të realizuar në vitin 2012
(vala e parë e sondazhit), përhapja e (masave) nivelit të
lartë të kolesterolit në përgjithësi te burrat dhe gratë më të
moshuar që banojnë në Tiranë ishte deri në 85%. Për më
tepër, 78% e pjesëmarrësve në studim shfaqën një nivel
të lartë të LDL-kolesterolit (Tabela 3.19).

3.4.

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga programi
“check-up” 2015-2018

Dy grafet e mëposhtëm paraqesin nivelet e aktivitetit
fizik tek burrat dhe gratë shqiptare të moshës 15-49 vjeç,
siç vlerësohet nga sondazhi i fundit ADHS 2017-18.
Profili i lipideve është një tjetër faktor rreziku për
vdekshmërinë dhe sëmundshmërinë në popullatën e rritur
shqiptare. Sipas të dhënave të kontrollit mjekësor, përhapja
e kolesterolit të lartë LDL në individët shqiptarë të moshës
35-70 vjeç të ekzaminuar gjatë periudhës 2015-18 ishte
rreth 26% (Figura 3.47), me një prevalencë më të lartë tek
gratë sesa tek burrat.

TABELA 3.19. PROFILI I LIPIDEVE NË MESHKUJT DHE
FEMRAT NË MOSHË TË VJETËR BAZUAR NË STUDIMIN E
IMIAS (2012)
Profili Lipideve			

Prevalence

Kolesteroli i përgjithshëm i lartë ( mbi ≥3.5)

85.4%

Kolesterol i tipit LDL (mbi ≥130 mgdl)

77.9%

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat e siguruara nga studimi i
IMIAS 2012

3

Konkluzione

Në përputhje me tranzicionin demografik, tranzicioni
epidemiologjik në Shqipëri, po karakterizohet nga një
rritje e konsiderueshme e NCD-ve dhe një rënie graduale
e sëmundjeve infektive dhe kushteve të kequshqyerjes,
veçanërisht te fëmijët. Faza e fundit e këtij tranzicioni që
ka filluar në fillim të viteve 1990 është në një moment
shumë të avancuar. Sidoqoftë, pavarësisht nga një rënie
e ndjeshme e vdekshmërisë së fëmijëve dhe niveleve të
sëmundshmërisë, Shqipëria ende po përjeton një barrë
të trefishtë të kequshqyerjes (në nivelin e popullsisë) të
karakterizuar nga nën-ushqimi, i cili ka rënë ndjeshëm,
por është akoma i dukshëm sidomos në nëngrupet e
pafavorizuara të popullatës, ushqimi i tepërt (mbipesha
dhe obeziteti, që prekin të gjitha kategoritë e fëmijëve)
dhe mangësitë e mikronutrientëve (dukshëm veçanërisht
në mesin e grupeve të pafavorizuara).
Për më tepër, ka të dhëna për një barrë të dyfishtë
të kequshqyerjes brenda familjeve (niveli shtëpiak i DBM)
e karakterizuar nga bashkëjetesa e ushqimit të tepërt të
nënës (mbipesha ose obeziteti) dhe kequshqimi kronik
(stunting) ose dobesimi i fëmijëve (wasting) (ADHS,
2017-18).
Përsa i përket sëmundshmërisë së të rriturve, përveç
kursit natyror të tranzicionit epidemiologjik, piku i
vëzhguar në vitet e fundit në lidhje me rritjen e prevalencës
së hipertensionit dhe nivelit të lartë të sheqerit në gjak
reflekton prezantimin e programit të kontrollit mjekësor
që synon të gjithë burrat dhe gratë e moshës 35-70
vjeç. Ky program, me sa kemi ne dijeni, është unik për
Shqipërinë dhe më gjerë pasi, deri më tani, nuk ka pasur
ndonjë të tillë që të përfshijë gjithë popullsinë e moshës
së mesme të një vendi të caktuar. Informacioni i përfituar
nëpërmjet programit të kontrollit të vazhdueshëm ka një
vlerë unike për zbulimin e hershëm të hipertensionit dhe
para-diabetit, veçanërisht në mesin e popullatës së re të
rritur. Zbulimi i hershëm si dhe kontrolli dhe trajtimi efektiv
i sëmundjeve të tilla kronike janë parakushtet kryesore
për një ulje graduale të vdekshmërisë së parakohshme
dhe barrës së përgjithshme të sëmundjeve në popullatë.
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Për sa i përket sëmundshmërisë së të moshuarve,
evidentohet një prezencë e lartë e NCDve, kryesisht
sëmundjeve kardiovaskulare, kancereve, sëmundjeve kronike
të frymëmarrjes dhe problemeve e shëndetit mendor,
të ngjashme me shumicën e shoqërive të përparuara në
drejtim të tranzicionit epidemiologjik dhe demografik. Në
të vërtetë, ka prova të rritjes graduale të numrit të rasteve
me probleme të shëndetit mendor në mesin e moshës së
mesme dhe veçanërisht të moshuar, me depresion të madh
që përbën një të tretën e episodeve të përgjithshme mendore
të regjistruara në shërbimet shëndetësore primare. Rreziku
është më i lartë tek gratë e grupmoshave më të reja dhe më
të vjetra. Sigurisht që problemet me shëndetin mendor janë
shumë më të shpeshta në komunitet sesa mund të tregohen
në të dhënat e kujdesit shëndetësor. Stigma për sëmundjen
dhe çështjet e tjera që lidhen me kujdesin shëndetësor mund
të shpjegojë ndryshimin e vënë re. Në këtë aspekt kërkohen
më shumë studime.
Përsa i përket vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë /
aftësisë së kufizuar të kombinuara (shprehur në DALYs),
në vitin 2017, rreth 82% e barrës së sëmundshmërisë në
popullatën shqiptare j’u atribuohet NCD-ve, 7% sëmundjeve
të transmetueshme, shtatzanisë, neonatale dhe ushqyese,
dhe pjesa tjetër 11% e barrës së sëmundshmërisë i
atribuohet aksidenteve, duke mbështetur konstatimin e
mëparshëm se Shqipëria është në një fazë të përparuar
të tranzicionit epidemiologjik.
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Lidhur me përcaktuesit e shëndetit, pesë faktorët
kryesorë të rrezikut në Shqipëri në 2017 ishin tensioni
i lartë i gjakut, rreziqet dietetike, pirja e duhanit, BMI i
lartë dhe hiperglicemia. Rreth 33% e të gjitha vdekjeve
dhe 17% e barrës së përgjithshme së sëmundshmërisë
në popullatën shqiptare në vitin 2017 i atribuohet vetëm
tensionit të lartë sistolik të gjakut, deri tani, faktorit
më të rëndësishëm të rrezikut në vend. Rreziku dietetik
ishte faktori i dytë kryesor i rrezikut që përbënte 27%
të vdekshmërisë së përgjithshme dhe 15% të barrës së
përgjithshme të sëmundshmërisë. Pirja e duhanit ishte
faktori i tretë kryesor i rrezikut që përbënte 19% të të
gjitha vdekjeve dhe 13% të barrës së përgjithshme të
sëmundshmërisë në popullatën shqiptare (duhet thënë
se përhapja e tij është në rënie).
Ekziston një numër i madh provash që vërtetojnë
përhapjen e lartë të hipertensionit në Shqipëri. Megjithë
disa rezultate premtuese nga programi i kontrollit dhe
një kontroll më i mirë i hipertensionit të shkallës 2 dhe 3,
ekziston një potencial i lartë për parandalimin parësor dhe
sekondar të tensionit të lartë të gjakut. Gjithashtu, ndërsa
ka dëshmi të zvogëlimit, përhapja e pirjes së duhanit tek
burrat në Shqipëri mbetet relativisht e lartë në krahasim
me disa popullsi perëndimore. Shumë vite të shëndetshme
të jetës mund të fitohen duke intensifikuar përpjekjet për
parandalimin e duhanit në vend.
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SHËNDETI DHE KUJDESI SHËNDETËSOR
NË SHQIPËRI
GJETJET KRYESORE
Shpenzimet totale të shëndetësisë si pjesë e PBB-së në
Shqipëri janë rritur shumë pak në dy dekadat e fundit,
nga 6.4% në vitin 2000 në 6.7% në vitin 2016, duke
qënë jo vetëm më të ultat në Ballkanin Perëndimor,
por nga më të ultat në Evropë.

E njëjta gjë nuk mund të thuhet për burimet spitalore
në sistemin shëndetësor. Kur Shqipëria krahasohet me
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, është e qartë se
vendi ka më pak kapacitete për sa i përket numrit të
spitaleve, shtretërve spitalorë dhe shtretërve të kujdesit
intensiv.

Shpenzimet e shëndetit publik megjithë një rritje të
lehtë në pesë vitet e kaluara, ende janë më të ultat
në Ballkanin Perëndimor dhe një nga më të ultat në
Evropë, me një përqindje të vlerësuar prej rreth 50%
në 2014, krahasuar me Greqinë dhe Serbinë me rreth
62% në të dy rastet, ose niveli mesatar i Bashkimit
Evropian prej 78%.

Pabarazia në kujdesin shëndetësor vazhdon të jetë një
problem sidomos në grupet më të pambrojtura dhe
kategoritë më të varfra që preken më shumë.
Analizat nga ADHS 2017-18 tregojnë pabarazi të
mëdha në një numër fushash, përfshirë planifikimin
familjar. Diferenca të mëdha evidentohen në nevojat e
paplotësuara për planifikimin familjar, duke filluar nga
9% në Tiranë në 31% në Lezhe; këto ndryshime janë
më të mëdha mes grave me arsim të ulët. Përqindja e
marrjes së kujdesit antinatal nga një person i trajnuar
rritet gjithashtu me arsimimin, nga 76% tek femrat
me arsim të ulët në 92% tek femrat me arsim të
lartë. Të ardhurat familjare janë një faktor kryesor
në praninë e problemeve serioze që parandalojnë
përdorimin e sistemit shëndetësor: 62% e grave në
20% e familjeve me të ardhura më të ulta përmendin
të paktën një problem serioz në krahasim me vetëm
10% të grave në 20% e familjeve me të ardhura më
të lartë.

Mbi 50% e pagesave në sektorin e shëndetësisë
në Shqipëri janë pagesa “nga xhepi” (informale).
Ndryshimet që nga viti 2003 kanë qenë minimale dhe
që nga viti 2010, nuk ka pasur asnjë ndryshim. Vlerat
më të afërta me ato të Shqipërisë janë ato të Malit të Zi
(42.8%) dhe Maqedonisë së Veriut (36.7%). Mbulimi
shëndetësor bazuar në pagesat “nga xhepi” për një pjesë
të madhe të popullsisë prek më shumë njerëzit me të
ardhurat më të ulëta dhe më pambrojtura të shoqërisë.
Për sa i përket personelit mjekësor, Shqipëria ka një
ecuri të mirë, me një numër më të madh të mjekëve të
përgjithshëm, në krahasim madje edhe Greqinë dhe më
të ulët vetëm në krahasim me Serbinë në rajon. Është
e rëndësishme që kjo prirje ka qenë konstante gjatë
një periudhe të vështirë për vendin ku ka pasur një
numër të madh emigrantësh të profesionit të mjeksisë.
Ekziston një pabarazi e madhe në shpërndarjen e
personelit mjekësor në vend sipas rajoneve si dhe sipas
ndarjes në zona rurale-urbane.

•

Një gjetje interesante është fakti që mbulimi i
vaksinimit është qartësisht më i mirë në fshat sesa në
zonat urbane: përkatësisht 85% krahasuar me 67%,
duke mbështetur gjetjet në literaturë për vendet me
ardhura të ulëta dhe të mesme. Kjo kërkon më studime
më të thelluara për t’u kuptuar plotësisht.
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PJESA 4
SHËNDETI DHE KUJDESI SHËNDETËSOR
NË SHQIPËRI
4.1.

Hyrje
Sistemi Shëndetësor në Shqipëri

Në pjesën 2 dhe 3 të këtij raporti analizuam shëndetin
dhe vdekshmërinë e popullsisë shqiptare dhe nxorrëm
përfundim që vendi ka një jetëgjatësi relativisht të lartë në
lindje për nivelin e tij të zhvillimit. Për sa i përket modelit
të sëmundshmërisë, ne gjetëm një model të ngjashëm
sëmundjesh si shoqëritë më të përparuara, ku QKD
janë shkaku kryesor i vdekjes, dhe që vendi po përjeton
një nivel të avancuar të fazës së fundit të tranzicionit
epidemiologjik.
Shqipëria trashëgoi nga e kaluara socialiste një sistem
shëndetësor të dobët dhe të pafinancuar. Ndërkohë qe
sistemi shëndetësor ishte i pa financuar dhe me mungesë
investimesh për një kohë shumë të gjatë, duke mos qenë
në gjendje të plotësonte nevojat e popullatës, ai u bazua
në një mbulim shëndetësor universal, ku shërbimi ishte
falas në momentin e përdorimit. Sistemi ishte i ngjashëm
me shumicën e vendeve të Evropës Lindore që dolën
nga sistemi socialist, një sistemi i bazuar në ofertë, i cili
përbëhej nga një numër i madh qendrash shëndetësore
dhe spitale, me një numër të madh shtretërish, por
i konsumuar dhe me një teknologjinë mjekësore të
vjetëruar. Në veçanti, kujdesi terciar nuk ishte në gjendje
të sigurojë disa nga procedurat kryesore për një popullatë
me jetëgjatësi në lindje mbi 70 vjeç.
Financimi i sistemit shëndetësor ishte dhe mbetet
një çështje e rëndësishme si për qeveritë e kaluara por
edhe për Qeverinë aktuale. Sistemi shëndetësor është
i keqfinancuar dhe vendi ka shpenzimet më të ulëta të
kujdesit shëndetësor për frymë në rajon si dhe një nga më
të ultat në Evropë, me shpenzime të kujdesit shëndetësor
për frymë US $615 në 2014, krahasuar me një mesatare
të Bashkimit Evropian më të lartë se US $ 3.500 (Banka
Botërore, 2020).
Fillimisht sistemi shëndetësor u financua plotësisht
nga taksimi i përgjithshëm në nivelin e 84% në fillim të
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viteve 1990 (Nuri, B. 2002). Kjo ka zbritur në 58% në vitin
2000 dhe më pak se 26% në vitin 2013. Ky ndryshim
shkon paralelisht me krijimin e Institutit të Sigurimeve
Shëndetësore, i cili deri në vitin 2013 ka mbuluar
76% të shpenzimeve të shëndetit publik në kujdesin
shëndetësor (Tomini , SM et al. 2015). Instituti i Sigurimeve
Shëndetësore mbulon shpenzimet e vizitave shëndetësore
publike për pacientët, rimbursimin e ilaçeve, si dhe
mbulimin e pjesshëm të kostove të kujdesit terciar. Buxheti
i tij shpërndahet në 24% për kujdesin parësor shëndetësor,
27% për kujdesin ambulant dhe rimbursimin e ilaçeve,
48% për kujdesin terciar, 2% për parandalimin (sistemin
e kontrollit) dhe 2% për kostot administrative (OBSH,
2018). Megjithë ndryshimin në mënyrën e financimit të
shëndetit publik gjatë tre dekadave të fundit, ekzistojnë dy
aspekte të rëndësishme të rrënjosura në sistemin shqiptar
aktualisht që duhet të adresohen. E para është egzistenca
e sektorit privat, i cili kohët e fundit është zhvilluar shpejt
dhe jo vetëm duke mbuluar kujdesin parësor, por edhe atë
terciar, me një numër spitalesh private që ofrojnë kujdes
në vend, një kujdes që jo gjithmonë është i rregulluar me
legjislacion. Aspekti i dytë dhe më i rëndësishmi i sigurimit
të kujdesit shëndetësor në Shqipëri është rritja e pagesave
nga xhepi gjatë kësaj periudhe tranzicioni. Deri në vitin
2014, pagesat nga xhepi në Shqipëri përbënin pothuajse
50% të shpenzimeve të përgjithshme shëndetësore (Banka
Botërore 2020). Kjo është shumë më e lartë se në vendet
e tjera në rajon dhe Evropë.
Ndërsa sistemi është i organizuar në tre pjesë: kujdesi
shëndetësor parësor, sekondar dhe terciar, vihet re një
shkallë centralizimi në të gjitha pjesët e sistemit. Ndërsa
decentralizimi i kujdesit shëndetësor për pushtetin vendor
është parë si përparësi për një kohë nga qeveri të ndryshme,
ai ende mbetet shumë i varur nga qeveria qendrore dhe
Instituti i Sigurimeve Shëndetësore, nga ku kanalizohen
dhe pjesa më e madhe e fondeve. Një faktor që ndikon në
nivelin e autonomisë në nivelin lokal është së pari, mungesa
e financimit dhe së dyti, fakti që financimi i sektorit të
shëndetësisë zhvillohet bazuar në rregulloret e financimit
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të qeverisë, gjë që e bën të vështirë të pasurën e një niveli të
autonomie në zgjedhjen e shërbimeve dhe që me kalimin e
kohës e ngurtëson sistemin e financimit. Fondi i Sigurimeve
të Kujdesit Shëndetësor duhet të gjejë mekanizma të rinj
dhe më fleksibël për financimin e kujdesit shëndetësor në
vend. Po keshtu nivel i autonomisë mungon në menaxhimin
e spitaleve, dhe të dy faktorët e përmendur më lart, janë të
rëndësishëm për financimin e tyre autonome.

4.2.

Shpenzimet në shëndetësi

4.2.1

Shpenzimet e familjeve
per shendetin

Bazuar ne studimet ne populate, shpenzimet per shendetin
ne Shqiperi, ne 1999 perbenin 4.1% te shpenzimeve te
pergjithshme te familjes. E njejta perqindje e shpenzimeve
per shendetin eshte verejtur edhe ne studimin e vitit 2007.
Rritja e perqindjes se shpenzuar per shendetin e verejtur ne
vitet e mevoneshme, eshte ndalur ne vitin 2014. Ne vitet
2015 dhe 2016 perqindja e shpenzimeve per shendetin
ne familjet shqiptare peson ne ulje me perkatesisht 3.6%
dhe 3.4%. Te dhenat jane paraqitur ne Tabelen 4.1.
Shpenzimet farmaceutike apo per medikamente
perbenin 70% te shpenzimeve te pergjitheshme per
shendetin te familjes Shqiptare ne vitin 1999, per t’u rritur
lehtesisht ne vitet e mepaseshme deri ne 75.4% ne 2016.
Ne terma te vleres ne Leke, shpenzimet e pergjitheshme te
familes jane rritur nga 7800 Leke ne 1999, ne 19,600 Leke ne
2016. Per te vleresuar shpenzimet nga xhepi per shendetin
ne Shqiperi ne kemi kryer llogaritjet e meposhteme:
Ne vitin 2016, ishin nje total prej 768,311 familjesh
ne Shqiperi, me nje numer mesatar prej 3.7 individesh
secila. Shpenzimet konsumatore mesatare mujore per cdo
familje ishin 73,143 Leke. Shpenzimet e pergjitheshme
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ne nivel vendi perllogariten te jene ne kete menyre, 56.1
miliarde Leke ne muaj (shpenzimet mesatare per nje
individ vleresohen 19,591 Leke ne muaj, nga te cilat 8,861
Leke jane shpenzuar per ushqime dhe 10,730 Leke per
shpenzime te tjera, ose shpenzime jo ushqimore).
Bazuar ne te dhenat e mesiperme, mund te
perllogariten shpenzimet totale shendetesore nga ana e
familjeve (shpenzime nga xhepi) ne Shqiperi; 22.9 miliarde
Leke gjithsej. Gjithashtu mund te llogaritet se qytetaret
Shqiptare paguan nga xhepi per medikamentet nje shume
te pergjitheshme prej 17.3 miliarde Leke ne vit.

4.2.2

Shpenzimet në shëndetësi në Shqipëri:
vlerësime dhe krahasime ndërkombërtare

Kur analizohet performanca e sistemit shëndetësor në
Shqipëri, përdoren një numër statistikash të ndryshme
nga institucione të ndryshme ndërkombëtare. Në tabelën
më poshtë (Tabela 4.2) janë paraqitur një përzgjedhje
e treguesve në lidhje me shpenzimet shëndetësore në
Shqipëri, bazuar në dy burime kryesore të informacionit:
Organizata Shëndetësore Botërore (WHO) dhe Instituti për
Metrika Shëndetësore dhe Vlerësimi (IHME).
Sipas raporteve të OBSH-së, shpenzimet totale të
shëndetësisë si pjesë e Prodhimit të Brendshëm Bruto
(PBB) në Shqipëri janë rritur shumë pak në dy dekadat
e fundit (nga 6.4% në 2000 në 6.7% në 2016). Në
realitet, ka pasur një prirje jo konsistente në shpenzimet
e përgjithshme për shëndetësinë, me një rënie deri në
6.0% në 2011 (WHO, 2014). IHME ka botuar në vitin
2017 raportin e saj vjetor për “Financimin Global Heath”,
duke paraqitur vlerësime e saja për shumicën e vendeve
në mbarë botën përfshirë Shqipërinë. Sipas këtij raporti,
shpenzimet totale të shëndetit në vitin 2015 u vlerësuan
të ishin 7.1% (95% CI = 6.6-7.6) të PBB-së në Shqipëri.
Nëse tendenca aktuale është e vërtetë, vlera e pritur për
vitin 2030 vlerësohet në 7.7% (95% CI = 5.7-10.5).

TABELA 4.1. TREGUES TE SHPENZIMEVE PER SHENDETIN NE FAMILJEN SHQIPTARE
TREGUEST 				

1999

2007

2014

2015

2016

Shpenzimet per shendetin si perqindje e shpenzimeve totale te familjes

4.1%

4.1%

4.8%

3.6%

3.4%

Shpenzimet per medikamente si perqindje e shpenzimeve per shendetin ne familje

70.0%

71.4%

75.7%

77.9%

75.4%

Shpenzimet totale mujore per kapita (ne Leke)			

7800

17000

18000

18600

19600

Burimi: publikime te anketave te shpenzimeve ne familje

109

4

4

Shëndeti dhe kujdesi shëndetësor
NË SHQIPËRI

TABELA 4.2. TREGUES TË SHPENZIMEVE TË SHËNDETËSISË NË SHQIPËRI NË VITE TË NDRYSHME NGA BURIME TË NDRYSHME
Treguesit

Shuma

Shpenzimet totale në shëndetësi si % e PBB:
2000 (WHO)

6.4

2011 (WHO)

6.0

2016 (WHO)

6.7

2015 (IHME)

7.1

2030 (IHME)

7.7

Shpenzimet qeveritare në shëndetësi si % e shpenzimet totale në shëndetësi:
2000 (WHO)

36.1

2011 (WHO)

47.9

2015 (IHME)

41.6

Shpenzimet “nga xhepi” (informale) në shëndetësi si % e shpenzimet totale në shëndetësi:
2000 (WHO)

63.9

2011 (WHO)

52.1

2015 (IHME)

58.4 (95%CI=57.0-59.7)

2030 (IHME)

49.2 (95%CI=40.1-60.2)

Shpenzimet qeveritare në shëndetësi si % si % e shpenzimet totale qeveritare:
2000 (WHO)

7.1

2011 (WHO)

9.8

2016 (WHO)

9.5

Shpenzimet në shënsetësi për person bazuar në kursin mesatar të shembimit (US$):
2000 (WHO)

70

2011 (WHO)

243

2016 (WHO)

272

Shpenzimet në shënsetësi për person (PPP $):
2000 (WHO)

248

2011 (WHO)

534

2015 (IHME)

848 (95%CI=796-908)

2030 (IHME)

1410 (95%CI=1039-1923)
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Shpenzimet qeveritare për person në shëndetësi (PPP $):
2000 (WHO)

89

2011 (WHO)

256

2015 (IHME)

383 (95%CI=356-430)

2030 (IHME)

704 (95%CI=470-1021)

Popullsia që shpenzon më shumë se 10% e të ardhurave familjare në shëndetësi (%):
2009-2015 (WHO)

16.7

Popullsia që shpenzon më shumë se 25% e të ardhurave familjare në shëndetësi (%):
2009-2015 (WHO)

5.0

Burimi: WHO dhe IHME

Kur Shqipëria krahasohet me vendet e tjera të rajonit
të Ballkanit Perëndimor, duket qartë se sa pak i financuar
është sistemi i shëndetit publik në vend. Figura 4.1 tregon
shpenzimet totale për sistemin shëndetësor si përqindje
e PBB-së në Shqipëri, në dy dimensione: me kalimin e
kohës që nga viti 1995 si dhe krahasuar me vendet fqinje
të Ballkanit Perëndimor.

Është shumë e qartë se shpenzimet për sistemin
shëndetësor në Shqipëri nuk janë vetëm më të ultat në
rajon, por edhe nga më të ultat në Evropë. Deri në vitin
2014, pjesa e shpenzimeve për sistemin shëndetësor në
Shqipëri si përqindje e GPDsë ishte 5.9%, krahasuar me
8.1% në Greqi ose 10.4% në Serbi. Grafiku nuk tregon
një trend të vazhdueshëm për shumicën e këtyre vendeve

FIGURA 4.1. SHPENZIMET E KUJDESIT SHËNDETËSOR SI % E PBB NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË TJERA, 1995 - 2015

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat Bankës Botërore, WDI, 2020
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dhe kjo kryesisht për shkak të ndryshimeve të shumta të
zbatuara në sistemin shëndetësor në këto vende gjatë
periudhës. Një faktor tjetër është kriza e vazhdueshme
politike dhe ekonomike që këto vende kanë kaluar gjatë
tre dekadave të fundit. Pavarësisht më sipër, si përqindje e
GPD, financimi i sistemit shëndetësor ka rënë në Shqipëri
në dy dekadat e fundit, me një ndryshim tendence në rritje
të vogël që nga viti 2013.
Mbulimi shëndetësor universal është një përparësi e
qeverisë shqiptare, siç edhe është integruar në Shtyllën
3 të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit dhe Integrimit
II (NSDI-II) dhe në Strategjinë Kombëtare të Shëndetit
aktual shqiptar (ANHS 2016-2020). Ky angazhim ka filluar
që nga janari 2017, dhe që atëherë të gjithë qytetarët
shqiptarë kanë të drejtë të marrin shërbime falas në
qendrat e kujdesit shëndetësor parësor.
Për të kontribuar në mbulimin universal të kujdesit
shëndetësor, shpenzimet familjare private nga xhepi si një
pjesë e shpenzimeve totale për shëndetësinë në Shqipëri
janë ulur me 15% sipas raportit të Financimit Global Health
2016 (IHME, 2017)
Sidoqoftë, për Shqipërinë, objektivi për treguesin
e shpenzimeve familjare private “nga xhepi” si një
pjesë e shpenzimeve totale të shëndetit është 35% për

vitin 2020, gjë që një numër studiuesish, përfshirë dhe
autorët e këtij raporti, besojnë se është e pamundur të
arrihet. Megjithatë, figura e mëposhtme tregon një rritje
graduale vjetore të shpenzimeve shëndetësore për banor
në Shqipëri, me një shifër të vlerësuar prej rreth 615
dollarë amerikanë në vitin 2014. Ndërsa paraqet një rritje
të trefishtë që nga 1995 (197 dollarë amerikanë), ajo është
akoma shumë më e ulët krahasuar me të gjitha vendet
fqinje të saj në Ballkanin Perëndimor. Është 3.5 herë më
e ulët se në Greqi, 2.1 herë më i ulët se në Serbi dhe rreth
5.7 herë më e ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian.
Për këtë arësye, qeveria aktuale ka rritur fondet
publike për shërbimet shëndetësore, pavarësisht
nevojave të popullsisë, të cilat nuk plotësohen tërësisht
për momentin. Prandaj, për të përmbushur nevojat e
popullsisë, fondet publike për kujdesin shëndetësor
synojnë të arrijnë jo më pak se 70% të shpenzimeve të
përgjithshme shëndetësore në Shqipëri deri në vitin 2025.
Ministria e Shëndetësisë shqiptare është e angazhuar
për ndryshime të mëdha në disa drejtime që çojnë në arritjen
e Mbulimit Universal të Shëndetit (UHC); ndryshimin
e metodës së financimit të shërbimeve shëndetësore
nga sistemi i kontributeve në sistemin e taksave të
përgjithshme; kontrollimin e QKK-ve, zhvendosjen e
përqendrimit drejt shërbimeve parandaluese, forcimin

FIGURA 4.2. SHPENZIMET E KUJDESIT SHËNDETËSOR NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË TJERA, 1995 - 2015

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat Bankës Botërore, WDI, 2020
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FIGURA 4.3. SHPENZIMET PUBLIKE NË SHËNDETËSI (%) DHE DISA VENDE TË TJERA TË RAJONIT, 1995 - 2015

4

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat Bankës Botërore, ËDI, 2020

e rolit të mjekësisë familjare, reformimin e shërbimeve
emergjente, uljen e çmimeve të ilaçeve dhe rritjen e aksesit
ndaj barnave me cilësi të lartë dhe të sigurt.
Figura 4.3 paraqet tendencat e shpenzimeve publike
si një pjesë e shpenzimeve të përgjithshme të kujdesit
shëndetësor në Shqipëri, krahasuar me vëndet e Ballkanit
perëndimor. Në vitin 2014, shifra e vlerësuar ishte rreth
50%, por nuk kishte dëshmi të një tendence në rritje në
pesë vitet e fundit, gjë që është një shkak shqetësimi.
Përsëri këtu, ne shohim një ndryshim drastik të
Shqipërisë me vendet fqinje. Niveli më i ulët me të cilin
mund të krahasohet Shqipëria është ai i Greqisë dhe i
Serbisë me rreth 62% në të dyja rastet. Sidoqoftë, kur
krahasohet me nivelin mesatar të Bashkimit Evropian, që
tregon se shpenzimi mesatar i shëndetit publik është rreth
78% i financuar nga publiku, niveli shqiptar prej 50% është
shumë i ulët dhe qeveria e vendit duhet të rrisë nivelin e
financimit publik, si dhe të zvogëlojë pagesën nga xhepi.
Rritja e aksesit dhe cilësisë së shërbimeve
shëndetësore për popullatën konsiderohet si një nga
arritjet më të mëdha të reformave të fundit që kanë të
bëjnë me sektorin e shëndetësisë në Shqipëri. Sidoqoftë,
arritja e treguesit të shpenzimeve shëndetësore publike
padyshim mbetet shumë larg nga objektivi i parashikuar,
gjë që bie në kundërshtim me angazhimet serioze të MSMS

për arritjen e mbulimit shëndetësor universal për të gjithë
qytetarët shqiptarë.
Arsyet e mundshme dhe faktorët pengues mund të
kenë të bëjnë me besimin e publikut dhe perceptimet për
shërbimet shëndetësore të ofruara në sektorin publik, si
dhe avancimet teknologjike që sjellin rritjen e kostove.
Aktualisht, sfida kryesore për të ndryshuar perceptimin
e publikut dhe për të ndërtuar besimin në sistemin
shëndetësor shqiptar është rritja e aksesit dhe ulja e
pabarazive në shërbime, sigurimi i mbrojtjes financiare për
grupin e popullatës me të ardhura të ulëta, zgjerimi i gamës
së shërbimeve shëndetësore dhe rritja e përgatitshmërisë
së gjithë sistemit shëndetësor.

4.2.3

Pagesat “nga xhepi” (informale)
në Shqipëri dhe mundësia e përballimit të
shpenzimeve shëndetësore

Çështja e përballimit të shërbimeve shëndetësore mund
të shpjegojë pjesërisht edhe shpenzimet relativisht të
larta shëndetësore “nga xhepi” në vend. Ndryshimet e
vazhdueshme dhe të shpeshta të financimit të sistemit
shëndetësor në Shqipëri, përfshirë krijimin e strukturave të
reja në nivelin qendror dhe lokal, procesin e decentralizimit,
si dhe masat dhe rregullat e reja legjislative, kanë lënë
hapësirë për konfuzion dhe vonesa.
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FIGURA 4.4. SHPENZIMET “NGA XHEPI” (INFORMALE) SI % E KUJDESIT SHËNDETËSOR NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË TJERA TË RAJONIT, 1995 - 2015

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat Bankës Botërore, WDI, 2020

Në këtë kuadër, pagesat nga xhepi mbeten të larta
në Shqipëri, gjë që mund të sjellë pasoja katastrofike për
familjet, të rrisë hendekun e varfërisë dhe efekti i tyre
varfërues është më i madh pikërisht ndërmjet individëve
më të varfër. Për më tepër, korrupsioni në sektorin e
shëndetësisë shqiptare mbetet i përhapur me 33.5%
të të anketuarve që deklarojnë se kanë ofruar ryshfet
për stafin e kujdesit shëndetësor në 2010 (Tomini S, et
al.; 2013).
Figura 4.4 tregon pagesën nga xhepi në Shqipëri
dhe vendet fqinje si përqindje e kostove të përgjithshme
të kujdesit shëndetësor. Ky komponent i referohet
shpenzimeve të drejtpërdrejta të bëra nga individë dhe
familje për stafin e kujdesit shëndetësor, duke përfshirë
edhe pagesa në natyrë, të cilat kanë qenë tradicionalisht
të përhapura në kulturën shqiptare (dhe aktualisht nuk
janë të rralla).
Siç pritet, mbi 50% e pagesave në Shqipëri janë
“nga xhepi” dhe ky është një realitet tronditës që duhet
ta adresojë qeveria. Ndryshimet që nga viti 2003 kanë
qenë minimale dhe që nga viti 2010, nuk ka pasur asnjë
ndryshim. Vlerat më të afërta me ato të Shqipërisë janë ato
të Malit të Zi (42.8%) dhe Maqedonisë së Veriut (36.7%).
Përballimi i kostove të kujdesit shëndetësor për
popullsinë bëhet i vështirë nga një sërë faktorësh,
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përfshirë këtu rritjen e kostove në shërbimet shëndetësore
dhe mjekësore, plakjen e popullsisë në Shqipëri, siç
tregoi dhe Pjesa 1 e këtij raporti, disponueshmëria e
teknologjive dhe pajisjeve mjekësore të shtrenjta, si dhe
rritja e vazhdueshme e mirëqenies së qytetarëve dhe
pritshmëria e tyre për shërbime cilësore shëndetësore
dhe mjekësore.
Nga ana tjetër, sipas një vlerësimi tjetër nga të
dhënat e IHME, shpenzimet nga xhepi për shëndetësinë
si përqindje e shpenzimeve totale për shëndetësinë në
Shqipëri në 2015 u vlerësuan në 58.4% (95% CI = 57.059.7), rreth 8 % më i lartë se vlerësimi i Bankës Botërore.
Duke supozuar të njejtin trend, vlera e pritshme për vitin
2030 vlerësohet në 49.2 (95% CI = 40.1-60.2). Cilido qoftë
burimi i vlerësimeve, këto shifra janë shumë të larta. Ky
nuk përbën një parashikim pozitiv për një qeveri që pritet
të sigurojë një mbulim universal të kujdesit shëndetësor
për një popullatë që ka kërkesa në rritje për sistemin e
kujdesit shëndetësor si rezultat i plakjes së popullsisë.
Duhet thënë se ka evidencë të një rritjeje në shpenzimet
totale të shëndetit në pesë vitet e fundit (me 0.8% të
PBB-së shqiptare) (Statistikat e Shëndetit Botëror, 2018).
Synimi për këtë tregues është 7% (për vitin 2020). Sipas të
gjitha gjasave, ky objektiv do të arrihet por, siç u theksua
më lart, mbetet shqetësim serioze në lidhje me pjesën e
pagesave nga xhepi.
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FIGURA 4.5. SHPENZIMET PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR DHE PBB PËR PERSON NË 2014
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Mbështetja tek pagesat nga xhepi për një pjesë
të madhe të popullsisë prek më shumë njerëzit me të
ardhura më të ulëta dhe ata ne disavantazh. Këto grupe
të margjinalizuara të popullatës jo vetëm që nuk janë
të mbrojtur nga barra e pagesave nga xhepi, por më e
rëndësishmja, aksesi i tyre në sistemin shëndetësor, si
dhe rezultati i tyre shëndetësor preken më shumë. Kjo
automatikisht çon në pabarazi shëndetësore në shoqëri
(Tomini SM, et al. 2013, INSTAT, 2005).
Për më tepër, ka të dhëna për një rritje të vogël të
shpenzimeve të shëndetit publik në pesë vitet e fundit (në
përgjithësi, 0.31% e PBB-së) (MHSP, 2017). Sidoqoftë,
duhet të theksohet se financimi i shëndetësisë është ende
i ulët, në krahasim me nevojat e popullatës në Shqipëri.
Në të vërtetë, sipas një raporti mjaft të ri (misioni MAPS
Albania, 2018), fondet dhe personeli nuk janë shpërndarë
në mënyrën e duhur për të zbatuar plotësisht aktivitetet
e ANHS në nivel kombëtar dhe lokal.
Megjithëse buxheti i shëndetësisë po rritet në vend,
duke përfshirë mbi 10% të buxhetit të shtetit në vitin
2017 (ANHS 2016-2020), Shqipëria ende shpenzon në
shëndetësi shumë më pak se vendet e tjera me nivele të
krahasueshme të të ardhurave siç u tregua dhe në grafikët
e mëparshëm (BB, 2020). Si rrjedhojë, pavarësisht nga
një ulje graduale, pagesat nga xhepi mbeten relativisht të

larta. Një shqetësim i veçantë është dhe sugjerimi që një
pjesë e drejtë e pagesave nga xhepi përdoren për ryshfet
për personelin shëndetësor.

4.2.4

Shpenzimet për shëndetësine,
të ardhurat kombëtare
dhe të ardhurat e qeverisë nga taksimi

Siç pritet, të ardhurat kombëtare përbëjnë faktorin më
të rëndësishëm që lidhet me shpenzimet e sistemit
shëndetësor, kur bëhëe krahasime në nivel ndërkombëtar
(Figura 4.5). Siç tregohet në figurën e mëposhtme, midis
të ardhurave kombëtare dhe shpenzimeve të kujdesit
shëndetësor është ka një lidhje lineare: vendet me nivel
të ardhurash më të larta (për banor) shpenzojnë një pjesë
shumë më të madhe të të ardhurave të tyre në shërbimet
e kujdesit shëndetësor, krahasuar me vëndet e tjera me
të ardhura më të ulëta. Lidhja lineare midis PBB-së për
frymë dhe shpenzimeve të kujdesit shëndetësor është
shumë e fortë dhe statistikisht e signifikative.
Në disa vende me të ardhura të ulëta, veçanërisht
në Afrikë, ndihma ndërkombëtare për zhvillimin përbën
një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave që janë
në dispozicion për të financuar sistemin shëndetësor.
Gjithashtu ka evidencë për një lidhje (korrelacioni) të
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FIGURA 4.6. TË ARDHURAT NGA TAKSAT PËR PERSON DHE SHPENZIMET NË SHËNDETËSI PËR PERSON 2014

Burimi: Llogaritjet e autorëve bazuar në të dhënat Bankës Botërore, WDI, 2020

kundërt (negative) lineare midis ndihmës ndërkombëtare
për shëndetin të dhënë qeverive dhe financimit të vetë
qeverive për shëndetin. Sipas figurës më poshtë, Shqipëria
përfaqëson një vend me të ardhura të mesme me një
shpenzim modest të sistemit shëndetësor.
Në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, të
ardhurat nga taksat janë një përcaktues i rëndësishëm i
progresit drejt mbulimit shëndetësor universal (Figura 4.6).
Nga ky këndvështrim, vendet me të ardhura të ulëta dhe
të mesme me të ardhura më të larta tatimore tentojnë të
shpenzojnë më shumë për sistemin shëndetësor. Bazuar
në këtë argument, mendohet se rritja e të ardhurave
nga taksat kontribuon shumë në arritjen e mbulimit
shëndetësor universal, veçanërisht në vendet me baza
të ulëta tatimore. Reeves et al. (2015) kanë sugjeruar
që taksat pro të varfërve mbi fitimet dhe fitimet kapitale
mund të mbështesin zgjerimin e mbulimit shëndetësor pa
pasojat e disfavorshme dhe me rezultate shëndetësore të
ngjashme me vendet me taksat të larta.
Këto argumente duhet të konsiderohen me kujdes
në kontekstin e tranzicionit në Shqipëri, që bazuar
në figurën 4.6, përfaqëson një vend me të ardhura të
moderuara tatimore dhe shpenzime modeste publike për
shëndetësinë.

116

4.2.5

Sfidat e financimit të shëndetësisë në Shqiperi

Synimi i Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë në
Shqipëri (ANHS) për vitin 2020 është rritja e shpenzimeve
të shëndetit publik në masën 4.5% si një pjesë e PBBsë. Sidoqoftë, për të përmbushur këtë qëllim, duhet të
kërkohen dhe sigurohen fonde e duhura në kontekstin
e një tranzicioni të vazhdueshëm dhe ndryshimeve të
shpejta në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe shoqërisë.
Aktualisht, burimet për gjenerimin e fondeve adekuate
nuk janë të mirëpërcaktuara.
Kalimi nga sistemi i detyrueshëm kombëtar i sigurimit
shëndetësor në një sistem të përgjithshëm tatimi, një
çështje e parashikuar për zbatim në vitin 2020, është një
pikë kthese vendimtare për këtë çështje, sepse Fondi i
Sigurimeve Shëndetësore financon aktualisht rreth një të
katërtën e sistemit shëndetësor në Shqipëri.
Duke pasur parasysh mungesën e mekanizmave të
veçantë për financimin e shëndetësisë në Shqipëri, kalimi
drejt një sistemi të përgjithshëm tatimi për financimin e
sistemit shëndetësor në Shqipëri ngre shqetësime serioze.
Në rastin më të mirë, zhvendosja e parashikuar duhet të
bëhet vetëm nëse sigurohen të ardhura të mjaftueshme
në nivel kombëtar dhe lokal, një proces, i cili duhet të
zhvillohet paralelisht me zbatimin e reformave fiskale të
decentralizimit në Shqipëri.
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Një çështje tjetër shqetësuese në këtë proces kalimtar
ka të bëjë me rrezikun e copëzimit dhe për rrjedhojë,
një studim i fundit argumenton bindshëm në lidhje me
nevojën e mbajtjes së centralizimit të fondeve në qeverinë
qendrore (MAPS Albania, 2018). Gjithashtu, ndarja e
buxhetit duhet të korrespondojë më shumë me nevojat
shëndetësore të popullsisë sesa me buxhetet historike,
gjë që në thelb nuk bëhet në Shqipëri. Çështja më e
rëndësishmja mbetet fakti që nuk është e qartë akoma se
sa është parashikuar të jetë kostoja e saktë e zbatimit të
ANHS në buxhetin e vitit 2019.
Ndryshimet e vazhdueshme dhe të shpeshta të
financimit të sistemit shëndetësor në përgjithësi në
Shqipëri, përfshirë krijimin e strukturave të reja në nivelin
qendror dhe lokal, FIF, decentralizimin e procesit, si dhe
masat dhe rregullat e reja legjislative, lënë hapësirë për
konfuzion dhe vonesa. Në këtë drejtim, pagesat “nga
xhepi” beten një çështje e pazgjidhur në sistemin e kujdesit
shëndetësor në vend.
Arsyet kryesore që shpjegojnë pagesat joformale
në sektorin e shëndetësisë shqiptare përfshijnë normat
socio-kulturore (një mënyrë për të shprehur mirënjohje
për stafin mjekësor), pagat e ulëta të stafit mjekësor dhe

TABLE 4.3. BURIMET NJEREZORE NË KUJDESIN
E SHËRBIMIT PARËSOR (PHS) NË SEKTORIN
E SHËNDETIT NË SHQIPËRI NË 2018
Treguesit

Numri absolut

Numri gjithsej i mjekëve në PHS (përfshi mjekët e familjes)

1550

Mjekët për fëmijë

191

Mjekët për të rritur

470

Mjekët për të gjitha moshat (zona urbane)

181

Mjekët për të gjitha moshat (zona rurale)

708
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mungesa e një kontrolli efektiv dhe një përgjegjshmërie në
sektorin e shëndetësisë (Banka Botërore, 2014). Sidoqoftë,
vitet e fundit, në kuadrin e masave gjithëpërfshirëse dhe
reformës së ndërmarrë në sistemin shëndetësor, ekziston
një perceptim i përgjithshëm që pagesa joformale në
sektorin e shëndetësisë kanë rënë disi. Me pak fjalë, sfidat
për Shqipërinë kanë të bëjnë me dy fushat e mëposhtme:
përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria e mekanizmave
të financimit të shëndetësisë në Shqipërinë në
kuadër të reformave të vazhdueshme dhe të
shumëanshme, efektet e të cilave ndonjëherë janë
të paparashikueshme dhe kështu mund të rrezikojnë
financimin e nevojshëm të sektorit të shëndetësisë;
pagesat “nga xhepi” (informale) që ende përbëjnë
pothuajse gjysmën e shpenzimeve të përgjithshme
shëndetësore në Shqipëri dhe kanë efekte të
konsiderueshme varfëruese ndaj kategorive më të
varfra dhe të pamrojtura të popullsisë.

4.3.

Personeli shëndetësor

4.3.1

Një përshkrim i burimeve njerëzore
në Shqipëri

Historikisht Shqipëria ka pasur një sistem shëndetësor i
cili ishte i orientuar drejt ofertës, si shumica e sistemeve
të tjera socialiste, ku sistemi ka një numër të madh
personeli mjekësor të punësuar në të gjitha nivelet. Nga
disa analiza, sistemi shëndetësor gjithashtu karakterizohej
si me kapacitete të shumta të papërdorura, ku ekzistonte
nevoja për të ri-profilizim të disa prej objekteve të shëndetit
publik (EGHI-EC, 2015). Tabela 4.3 paraqet shpërndarjen
e mjekëve dhe infermierëve në sektorin e Kujdesit
Shëndetësor Parësor (PHC) në Shqipëri në vitin 2018.

Mjekë që punojnë në qëndrat për këshillimin e fëmijëve

69

Mjekë që punojnë në qëndrat për këshillimin e grave

40

TABELA 4.4 MJEKË DHE INFERMIERË NË KUJDESIN E
SHËRBIMIT PARËSOR PHC NË 2017

Mjekë laborant

13

Treguesit

Specialist që punojnë në qëndrat shëndetësore

67

Mjekë në qëndrat shëndetësore

1322

548

778

Infermierë/mami në qëndrat shëndetësore

3095

1245

1851

Infermierë/mami në Ambulanca

2854

317

2537

Specialist që punojnë në klinikat e Tiranës
Infermiere/Mami/laborantë
Burimi: Fondi i Sigurimir Shëndetësor

141
6789

Gjithsej Urbane

Rurale

Burimi: Fondi i Sigurimir Shëndetësor
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TABELA 4.4. BURIMET NJERËZORE NË SEKTOPRIN E KUJDESIT
TË SHËNDETIT NË SHQIPËRI
Treguesit

Numri për 100,000 Banorë

Mjekë
2006-2013

115

2009-2018

120

Infermierë dhe mami
2006-2013

399

2009-2018

360

Farmacist
2011

43

2009-2018

84

Infermierë të diplomuar
2010

34

2013

43

Mami të diplomuar
2010

6.0

2013

9.3

Burimi: Zyra rajonale e WHO për Europën, 2020.

Numri i përgjithshëm i mjekëve që punonin në
shërbimet e PHC në Shqipëri në vitin 2018 ishte 1550
(përfshirë mjekët e përgjithshëm dhe mjekët e specializuar
në mjekësinë familjare). Nga këta, 191 merreshin
posaçërisht me fëmijët dhe 470 me popullatën e rritur. Në
të kundërtën, mjekët e mbetur (181 në zonat urbane dhe
708 në zonat rurale) merreshin me të gjitha grupmoshat
e popullsisë në zonat e tyre përkatëse.
Në toral, kishte 69 mjekë që punonin në qendrat
e këshillimit për fëmijë si dhe 40 mjekë që punonin në
qendrat e këshillimit të grave. Shumica e mjekëve të
specializuar të PHC ishin të vendosur në poliklinika në
Tiranë (n = 141), ndërsa 67 mjekë të tjerë të specializuar
funksiononin në qendra të tjera shëndetësore. Në total,
kishte 6789 infermierë, mami dhe teknikë laboratori që
punonin në shërbimet e PHC në Shqipëri në vitin 2018,
sipas informacionit zyrtar të disponueshëm nga Fondi i
Sigurimeve Shëndetësore.
Të dhënat tregojnë një tendence në rritje të numrit
të mjekëve dhe infermierëve që punojnë në shërbimet e
PHC në Shqipëri, siç pasqyrohet në tabelën e mëposhtme
që tregon numrat që kanë të bëjnë me një vit më parë
(d.m.th., 2017).
Siç tregohet në tabelën 4.4, numri i përgjithshëm i
mjekëve të QSHP-së në vitin 2017 ishte 1322 (548 në

FIGURA 4.7 NUMRI I MJEKËVE TË PËRGJITHSHËM NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË RAJONIT, 2003-2015

Burimi: Zyra rajonale e ËHO për Europën, 2020.
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FIGURA 4.8. NUMRI I DENTISTËVE PËR 100,000 BANORË, NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË RAJONIT, 2003-2015

4

Burimi: Zyra rajonale e WHO për Europën, 2020

zonat urbane dhe 778 në zonat rurale), ndërsa numri i
përgjithshëm i infermierëve dhe mamive ishte 5949 (3095
që punonin në qendra të ndryshme shëndetësore dhe
2854 në ambulanca / qendra shëndetësore).

4.3.2

Burimet njerëzore në një perspektivë rajonale

Të dhënat për sistemin shëndetësor dhe në veçanti për
burimet njerëzore ndryshojnë nga një burim në tjetrin
dhe nga një vend në tjetrin. Për të pasur një pamje më të
mirë krahasuese mbi burimet njerëzore në Shqipëri, ne po
përdorim të dhënat e OBSH, zyra evropiane për të pasur një
bazë të ngjashme për krahasim. Një çështje me të cilën u
përballëm me këto të dhëna është se edhe këto të dhëna të
nuk ishin plotësisht të kompletuara dhe ishte e vështirë të
ndërtoheshin seri kohore për të kuptuar më mirë ndryshimet
në fuqinë punëtore shëndetësore. Tabela 4.4 tregon burimet
njerëzore për Shqipërinë për vitet që ishin në dispozicion.
Numri i përgjithshëm i mjekëve që punojnë në të
gjitha nivelet e sistemit shëndetësor (PHC dhe kujdesin
spitalor) është rritur pak në vitet e fundit (nga 115 në 120
në 100,000 njerëz), ndërsa numri i infermierëve është ulur
(nga 399 në 360 për 100,000 njerëz) .
Nga ana tjetër, numri i farmacistëve pothuajse është
dyfishuar (nga 43 në 84 për 100,000 njerëz). Në mënyrë të

ngjashme, numri i infermierëve dhe mamive të diplomuar
është rritur, por jo të gjithë këta të diplomuar punojnë
domosdoshmërisht në Shqipëri. Duhet përmendur që
ka pabarazi rajonale në drejtim të shpërndarjes së fuqisë
punëtore shëndetësore në Shqipëri, me ndryshime të
theksuara midis Tiranës urbane dhe qyteteve të mëdha në
krahasim me rrethet e vogla, zonat rurale dhe veçanërisht
zonat e thella malore të vendit.
Figura 4.7. tregon numrin e mjekëve për 100,000
banorë në Ballkanin Perëndimor. Grafi tregon që Shqipëria
nuk është aq keq kur merret parasysh numri i mjekëve. Më
e rëndësishmja është që kjo prirje ka qënë konstante gjatë
një periudhe të vështirë për vendin ku ka pasur një numër të
madh emigrantësh, në veçanti ata profesionistë. Shqipëria
ka një numër më të madh mjekësh të përgjithshëm në
krahasim me Greqinë dhe më të ulët vetëm në krahasim
me Serbinë në rajon. Ndërsa numri i mjekëve për 100000
banorë nuk është i ulët në Shqipëri, kjo nuk mund të thuhet
as për numrin e dentistëve dhe as për farmacistët për
100,000 njerëz. Figura 4.8 dhe 4.9 tregojnë përkatësisht
numrin e stomatologëve dhe farmacistëve për 100,000
njerëz në Shqipëri në një krahasim rajonal.
Numri i dentistëve për 100,000 banorë është nga
mesi i vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku Shqipëria bën
më mirë sesa Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi.
Në të njëjtën kohë ka një normë më të ulët krahasuar me
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FIGURA 4.9. NUMRI I FARMACISTËVE PËR 100,000 BANORË, NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË RAJONIT, 2003-2015

Burimi: Zyra rajonale e WHO për Europën, 2020.

Greqinë, Kroacinë dhe Slloveninë. Të dhënat për numrin e
farmacistëve për 100,000 njerëz janë të pakta dhe seritë
kohore të vështira për t’u konstruktuar. Sidoqoftë, kemi të
dhëna të mjaftueshme gjatë gjithë periudhës 1990 deri
në 2014. Numri i farmacistëve është rritur vetëm në vitet
e funfit. Përsëri e njëjta pamje është portretizuar si me
numrin e stomatologëve për 100,000, ku Shqipëria ka një
normë më të lartë në krahasim me Bosnje-Hercegovinën,
Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, por më e
ulët në krahasim me Slloveninë, Kroacinë dhe Greqinë.
Për të adresuar pabarazinë në shpërndarjen e
personelit mjekësor në vend, MSHSP ka filluar tashmë
një program “patronazhi” që synon të mbështesë zonat e
vendit të lëna pas dore. Ky program patronazhi konsiston
në dërgimin (mbi bazën e rotacionit) të specialistëve të
njohur dhe profesionistëve të tjerë të shëndetit nga Tirana
në rrethe të tjera të Shqipërisë.
Megjithëkëtë, duhet të bëhen përpjekje të mëtejshme
dhe më të fuqishme nga MSHSP shqiptare në mënyrë
që të rritet ndjeshëm financimi shëndetësor, rekrutimi,
zhvillimi, ndërtimi kapacitetesh, trajnimi dhe mbajtja e
fuqisë punëtore mjeksore në të gjitha nivelet, veçanërisht
në rajonet më pak të zhvilluara dhe zonat e largëta të
Shqipërisë. Më e rëndësishme është që të zhvillohen
politikat për të mbajtur personelin mjekësor në vend dhe
për t’i mbrojtur ata nga emigracioni.
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Duhet përmendur që një arritje kryesore është krijimi
dhe efektiviteti i sistemit të edukimit të vazhdueshëm
për profesionistët e shëndetit (mjekë, stomatologë,
farmacistë). Përfundimi i ciklit të parë siguroi një mundësi
për të përmirësuar këtë praktikë dhe për të zgjeruar më
tej arsimin midis infermierëve. Përpjekje të mëtejshme
janë parashikuar për të standardizuar nivelin e tyre
profesional, motivimin dhe shpërndarjen sipas aftësive
dhe kompetencave në vendin e punës.
Tendencat demografike dhe profili epidemiologjik
i popullatës shqiptare kërkojnë një forcë pune të
profesionistëve shëndetësorë me njohuri dhe aftësi
të reja. Përveç plotësimit të boshllëqeve në sistemin
shëndetësor të krijuar ndër vite si rezultat i planifikimit
të keq dhe emigracionit, strategjia efektive e burimeve
njerëzore duhet të sigurojë rivendosjen e autoritetit dhe
dinjitetit të profesionistëve të shëndetit. Duhet të bëhen
përpjekje veçanërisht për të siguruar një shpërndarje të
duhur të forcës së punës shëndetësore në të gjitha rajonet
e Shqipërisë dhe përmirësimin e trainimit dhe kualifikimit
të tyre, trajnimin e tyre të vazhdueshëm dhe afatgjatë në
vendin e punës, dhe gjithashtu plotësimin e nevojave për
specialistë në spitalet rajonale.
Një shqetësim tjetër kryesor është trajnimi i burimeve
njerëzore për të përdorur teknologjinë e re e cila po futet
gradualisht në Shqipëri. Në të vërtetë, sistemi duhet të
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sigurojë burime njerëzore të mjaftueshme dhe të afta
pasi trajnimi i këtyre të fundit aktualisht nuk përputhet
me modernizimin gradual të teknologjisë shëndetësore
në vend. OBSH ka argumentuar se sigurimi i efikasitetit
dhe i shërbimeve mjeksore më efikase dhe efektive është
thelbësore për të gjitha vendet në mënyrë që të garantohet
mbulimi shëndetësor universal, si dhe financimi i duhur
dhe i qëndrueshëm i sistemit të kujdesit shëndetësor.
Bazuar në këto parime themelore, sugjerohet që
qeveria shqiptare dhe në mënyrë të veçantë MSHSC të
ndërmarrë hapat dhe masat e mëposhtme (Misioni MAPS
në Shqipëri, 2018):
Të garantohet një sistem i përshtatshëm referimi
duke ju dhënë mundësi shërbimeve të PHC për të
përmbushur rolin e tyre parësor nw shëndetësi.
Për të bërë përpara, duhen ndërmarrë hapa të
rëndësishme konkrete, përfshirë rritjen e aftësive dhe
kompetencave të burimeve njerëzore, përmirësimin e
teknologjisë dhe pajisjeve, delegimin e përgjegjësive
dhe vendimmarrjen, si dhe shqyrtimin e kujdesshëm
të gjithë aspekteve financiare të përfshira. Duke
vepruar kështu, do të jetë e mundur të përmbushen
parakushtet themelore për një menaxhim të plotë
dhe efektiv të rasteve të sëmundjeve brenda
qendrave të PHC në Shqipëri. Paralelisht, duhet të
merren në konsideratë edhe stimujt dhe dekurajimet
për pacientët dhe gjithashtu për profesionistët dhe
specialistët e PHC për anashkalimin e rregullave
të referimit të PHC, në mënyrë që të dekurajohen
referimet e panevojshme për kujdesin spitalor.

4.4.
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4.4.1. Një përshkrim i infrastrukturës së
shërbimeve mjeksore në Shqipëri
Si një aspekt i rëndësishëm i sistemit shëndetësor, analizimi
i shërbimeve shëndetësore dhe veçanërisht i burimeve
shëndetësore, shërben për të pasur një ide më të qartë
të gatishmërisë dhe efektivitetit të sistemit shëndetësor
në Shqipëri. Tabela 4.5. paraqet tregues të përzgjedhur
të infrastrukturës dhe teknologjisë shëndetësore në
Shqipëri sipas të dhënave nga OBSH. Në vitin 2014,
numri i përgjithshëm i spitaleve ishte 1.5 për 100,000
banorë. Për më tepër, numri i përgjithshëm i shtretërve
spitalorë në vitin 2013 ishte 289 për 100,000 banorë,
shumica prej të cilave përbëheshin nga shtretër spitalesh
të kujdesit intensiv (263 për 100,000 banorë). Nga ana
tjetër, numri i njësive të kujdesit shëndetësor primar
ishte rreth 76 në 100,000 në vitin 2009. Për sa i përket
teknologjisë mjeksore në Shqipëri, në vitin 2013, numri
i njësive tomografike të kompjuterizuara dhe njësive të
radioterapisë ishte përkatësisht 5.4 dhe 0.3 për një milion
banorë. Në vitin 2014, numri i njësive të mamografisë ishte
54.4 për një milion femra të moshës 50-69 vjeç.

Të merren vendime për një model uniform të mjekësisë
familjare me përfshirjen e të gjitha organizatave të
PHC. Kjo duhet të përfshijë një përzierje adekuate
të aftësive të punës, përkufizimin e udhëzimeve për
ofrimin e shërbimeve PHC, vlerësimin e nevojave
dhe pajisjeve laboratorike, dhe forcimin e rolit të
infermierit të PHC në kompetencat e promovimit të
shëndetit dhe parandalimit të sëmundjeve.

Kur Shqipëria krahasohet me vendet e tjera të Ballkanit
Perëndimor (Figura 4.10 dhe Figura 4.11) është e qartë
se vendi ka më pak kapacitete përsa i përket spitaleve,
shtretërve spitalorë dhe shtretërve të kujdesit intensiv.
Figura 4.10 tregon numrin e shtretërve spitalorë në Shqipëri
në krahasim me disa vende të Ballkanit Perëndimor për
periudhën 1990-2015. Dy çështje të rëndësishme dalin
nga ky krahasim. E para është fakti që numri i spitaleve
në vend ka rënë dhe ky është një reflektim jo vetëm i mos
investimit në rritjen e kapaciteteve në kujdesin terciar, por
në fakt një reflektim i mbylljes së disa prej spitaleve rajonalë
në vend. Pika e dytë është se Shqipëria ka numrin më të
ulët të shtretërve spitalorë për 100,000 banorë në krahasim
me pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor dhe sa gjysma e
kapaciteteve që ekzistojnë në Bashkimin Evropian.

Rritja e hapësirës së vendimarrjes së drejtuesit të
PHC për çështjet financiare, ofrimin e shërbimeve,
cilësinë dhe çështjet e burimeve njerëzore,
shoqëruar me një vlerësim të nevojave të trainimit
të menaxherëve të PHC, zhvillimi dhe implementimi
i programeve të trajnimit të menaxhimit duke
siguruar që ato të kenë kapacitete dhe kompetenca
nëpërmjet, për shembull, Shkollës Shqiptare të
Administratës Publike (ASPA).

Kur konsiderohet numri i shtretërve spitalorë të
kujdesit intensiv, situata nuk është shumë më e mirë. Në
këto seri kohore vërehet e njëjta prirje pa përmirësime
gjatë tre dekadave të fundit, ose shumë pak përmirësim
në disa vite të veçanta. Koeficienti është më i vogli në
krahasim me pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor dhe i
ngjashëm me atë të Malit të Zi, dhe gjithashtu më pak se
gjysma e mesatares së kapaciteteve të bashkimit Evropian
për këtë tregues.
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TABELA 4.5 INFRASTRUKTURA DHE TEKNOLOGJIA SHËNDETËSORE NË SHQIPËRI
TREGUESIT				

Shuma			

Viti

Spitale (për 100,000 banorë)				

1.4			

				

1.5			
2014

2013

Shtretër spitalor (për 100,000 banorë)			

260.0			

2006-2012

				

289.0			
2013

Shtretër spitalor për kujdesin intensiv (për 100,000 banorë)		

236.2			

				

263.0			
2013

Shtretër në psikiatri (për 100,000 banorë)			

21.0			

				

26.0			
2013

Qëndrat e kujdesit parësor shëndetësor (për 100,000 banorë)		

76.2			

2009

Qëndrat kompjuteristike të temografisë (për 100,000 banorë)

5.4

2013

Qëndrat e radioterapisë (për 100,000 banorë)			

0.3			

2013

Qëndrat e mamografisë (për një milion femra të moshës 50-69 vjeç)

54.4

2014

2012

2006-2010

Burimi: Zyra rajonale e WHO për Europën, 2020.

4.4.2. Një përshkrim i shërbimeve te shëndetit
publik në Shqipëri
Tabela 4.6. paraqet shpërndarjen e shërbimeve
të përzgjedhura të shëndetit publik në Shqipëri sipas
informacionit të ofruar nga OBSH dhe dy raundeve
të ADHS (të cilat u realizuan në 2008-09 dhe më pas
në 2017-18). Siç shihen nga të dhënat, përdorimi i
kontracepsionit modern midis grave të martuara aktualisht
në Shqipëri ka rënë nga 11% në 2008-09 në 4% në 201718 (ADHS 2017-18). Ky konstatim meriton studim të
mëtejshëm për shkak të faktit se njohuritë për planifikimin
e familjes janë gati universale në Shqipëri, me 97% të të
gjitha grave dhe 96% të të gjithë burrave të moshës 1549 vjeç që njohin të paktën një metodë kontracepsioni
(ADHS 2017-18). Nga gratë që përdorin aktualisht një
metodë moderne të kontracepsionit, 56% e tyre e marrin
atë nga sektori privat (ADHS 2017-18). Arsyeja kryesore
për ndërprerjen e kontracepsionit, sipas ADHS së fundit
2017-18, është dëshira për të mbetur shtatzënë (42%).
Kërkesa e totale për planifikim familjar midis grave
aktualisht të martuara ka rënë nga 82% në 2008-09 në
61% në 2017-18. Megjithatë, vetëm 4% e kërkesës është
e plotësuar me metodat moderne (ADHS 2017-18). Sa i
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përket nevojës së paplotësuar për planifikimin familjar,
sipas ADHS 2017-18, 15% e grave të martuara aktualisht
dhe 11% e të gjitha grave kanë një nevojë të paplotësuar
për planifikimin e familjes. Sipas ADHS 2017-18, nga të
gjitha lindjet në 5 vitet e kaluara dhe shtatzanitë aktuale
në Shqipëri, 89% ishin të dëshiruara në kohën e ngjizjes,
4% ishin në kohë të gabuar, dhe 7% nuk dëshiroheshin.
Për sa i përket abortit, ka prova të një rënieje graduale të
shkallës së abortit nga viti 2010 në vitin 2017, e ndjekur
nga një rritje e vogël në vitin 2018 (ISHP, 2019). Duhet
pasur kujdes se ADHS 2017-18 raportoi se 9.2% e të gjitha
shtatëzanive në Shqipëri (duke përfshirë gra të moshës
15-49 vjeç) rezultuan në aborte.
Në Shqipëri, kujdesi para lindjes dhe kujdesi pas lindjes
janë integruar në sistemin PHC, dhe të gjitha gratë kanë
shërbim falas në këtë nivel të shërbimit. Në zonat urbane,
shërbimi ofrohet në qendrat e këshillimit të grave dhe në
qendrat ambulatore në maternitetet. Në zonat rurale, ajo
sigurohet nga mjekët e familjes ose mjekët e përgjithshëm,
infermierët dhe mamitë në qendrat shëndetësore. Kujdesi
për lindjen ofrohet kryesisht nga maternitetet publike në
nivelin e rrethit, si dhe nga institucionet e specializuara të
kujdesit shëndetësor (terciar) siç është Spitali i Obstetrikës
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FIGURA 4.10. NUMRI I SHTRETËRVE SPITALOR PËR 100,000 BANORË NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË RAJONIT, 1990-2015

Source: WHO Regional Office for Europe 2020

dhe Gjinekologjisë në Tiranë. Sipas ADHS 2017-18 së
fundit, rreth 88% e grave shqiptare morën kujdes antenatal
nga një sistem shërbimi i përshtatshëm për lindjen e tyre më
të fundit. Shumica e grave (70%) morën kujdes antenatal

nga një mjek obstetër ose gjinekolog, 16% nga një mjek
familjar dhe 2% nga një infermiere ose mami (ADHS 201718). Në të kundërt, përqindja e grave shqiptare që kanë
pasur të paktën katër vizita para-lindjes është rritur nga

FIGURE 4.11. NUMRI I SHTRETËRVE SPITALOR PËR KUJDESIN INTENSIV PËR 100,000 BANORË NË SHQIPËRI DHE DISA VENDE TË RAJONIT, 1990-2015

Burimi: Zyra rajonale e WHO për Europën, 2020.
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67% në 2008-09 në 78% në 2017-18. Gjatë së njëjtës
periudhë kohore, përqindja e grave që morën kujdes
antenatal në tremujorin e parë të shtatëzanisë u rrit nga
78% në 82% (ADHS 2017-18).
Në Shqipëri, 100% e lindjeve në praninë e një personi
të kujdesit shëndetësor të trajnuar: 88% nga një mjek
obstetër ose gjinekolog, 10% nga infermierë ose mami,
dhe 2% nga mjekët e familjes (ADHS 2017-18). Rreth 31%
e lindjeve të gjalla në Shqipëri bëhen me seksion cezarian,
fenomen ky që paraqet një rritje nga 19% në 2008-09
(ADHS 2017-18). Sipas ADHS 2017-18, 76% e grave me
lindje të gjalla kishin kontrollin e pas lindjes në më pak se
4 orë pas lindjes, dhe 88% morën një kontroll pas lindjes
brenda 2 ditëve të para pas lindjes. Vetëm 6% e nënave nuk
kanë marrë asnjë formë të kontrollit pas lindjes. Përqindja
e nënave që morën një kontroll pas lindjes në më pak se 4
orë pas lindjes së tyre më të fundit është rritur nga 59%
në 2008-09 në 76% në 2017-18. Përqindja e nënave
që nuk morën asnjë kontroll pas lindjes është zvogëluar
për gjysmën, nga 12% në 2008-09 në 6% në 2017-18
(ADHS 2017-18).

Sa i përket mundësisë së përdorimit të sistemit
shëndetësor, 34% e grave të moshës 15 -49 vjeç raportuan
të paktën një problem në aksisin e sistemit shëndetësor
për veten e tyre. Problemi më i përmendur shpesh ishte
marrja e parave për trajtim (25%), e ndjekur nga distanca
me objektin shëndetësor (14%), duke mos dashur të shkojë
vetëm (13%), dhe mos marrja e lejes për të shkuar (5%)
[ADHS 2017 -18].
Sipas ADHS 2017-18, 2% e fëmijëve nën moshën 5
vjeç kishin simptoma të infeksioneve akute të frymëmarrjes
(ARI) në 2 javët para studimit, dhe u kërkuan këshilla ose
trajtim për 82% të fëmijëve me këto simptoma. Në të
kundërt, 6% e fëmijëve nën-5 vjeç kishin ethe në 2 javët
para studimit dhe këshilla ose trajtim për 60% të këtyre
fëmijëve ishte kërkuar. Gjithashtu, 60% e fëmijëve me
diarre ose kanë marrë terapi të rehidrimit nga goja (ORT),
ose atyre u është dhënë më shumë lëngje se zakonisht
(ADHS 2018-19).
Së fundi, Tabela 4.6. paraqet disa tregues për
kushtet mjedisore dhe kanalizimet në Shqipëri bazuar në
informacionin zyrtar të dhënë nga OBSH.

TABELA 4.6. NIVELI I MBULIMIT PËR DISA SHËRBIME PUBLIKE SHËNDETËSORE TË RËNDËSISHME NË SHQIPËRI
SHËRBIME NË SHËNDETIN PUBLIK

Prevalenca (në %)

Vitet (Burimi)

82%

2008-2009 (ADHS 2008-09)

61%

2017-2018 (ADHS 2017-18)

84

2008-2009 (ADHS 2008-09)

75

2017-2018 (ADHS 2017-18)

13

2006-2012 (WHO)

13

2008-09 (ADHS 2008-09)

11

2017-2018 (ADHS 2017-18)

Përdorimi i kontraceptivëve

69

2006-2012 (WHO)

Metodat moderne të planifikimit familjar

11

2008-2009 (ADHS 2008-09)

4

2017-2018 (ADHS 2017-18)

1.1

2010 (IPH 2011)

0.9

2013 (IPH, 2014)

0.8

2018 (IPH 2019)

0.9

2017-2018 (ADHS 2017-18)

Nevojat për planifikim familjar

Përmbushja e nevojave për planifikim familjar

Mospërmbushja e nevojave për planifikim familjar

Koefiçenti i abortit
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Kujdesi Antinatal:		
≥1 visit

97

2006-2013 (WHO)

≥ 4 visits

67

2006-2013 (WHO)

≥1 visit

88

2017-2018 (ADHS 2017-18)

≥ 4 visits

78

2017-2018 (ADHS 2017-18)

Lindje të kryera në praninë e personelit të kualifikuar

99

2006-2013 (WHO)

100

2009-2018 (WHO)

100

2017-2018 (ADHS 2017-18)

19

2008-2009 (ADHS 2008-09)

31

2017-2018 (ADHS 2017-18)

83

2008-09 (ADHS 2008-09)

88

2017-2018 (ADHS 2017-18)

87

2012 (WHO)

99

2017 (WHO)

Lindje me Cesarian

Vizitat postnatale brënda dy ditëve nga lindja

Administrimi i tetanozit neonatal

Imunizimi per fruthin midis femijeve nen 1 vjec		
88

1990 (WHO)

95

2000 (WHO)

99

2012 (WHO)

96

2017 (WHO)

99

2012 (WHO)

99

2017 (WHO)

99

2012 (WHO)

99

2017 (WHO)

99

2012 (WHO)

99

2017 (WHO)

70

2008-09 (ADHS 2008-09)

82

2017-2018 (ADHS 2017-18)

Femijet nen 5 vjec te dyshuar me pneumoni dhe qe marrin antibiotik

60

2006-2013 (WHO)

Femijet nen 5 vjec me diare qe marrin ORT

68

2008-09 (ADHS 2008-09)

60

2017-2018 (ADHS 2017-18)

81

2000 (WHO)

81

2012 (WHO)

93

2011 (WHO)

Imunizimi per DTP3

Imunizimi per HepB3

Imunizimi per Hib3

Femijet nen 5 vjec me simptomat e ARI-t te diagnostikuara ne klinikat shendetesore

Koeficienti i rasteve te kapura per te gjitha llojet e tuberkulozit

Koeficienti i tratimit te sukseshem per rastet e diagnostikuara si pozitive me tuberkulos

Burimi: Burime të ndryshme nga vendi dhe organizatat ndërkombëtareVarious sources in the country and international organisation
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4.4.3. Ndryshimet në sistemin shëndetësor
në Shqipëri – rruga drejt së ardhmes
Një sistem i kujdesit shëndetësor të integruar nevojitet
urgjentisht në mënyrë që të plotësohen nevojat e
popullatës dhe të sigurohen shërbime me cilësi të lartë
duke përdorur në mënyrë efikase burimet e mundshme
(të pakta) në dispozicion për Shqipërinë. Në veçanti,
kërkohet një sistem parësor i fortë (PHC) për të adresuar
barrën e sëmundshmërisë dhe çështjet kryesore që
lidhen me statusin e përgjithshëm shëndetësor të
popullatës shqiptare. Lëvizja e pacientëve brenda
sistemit shëndetësor shqiptar rregullohet zyrtarisht nga
sistemi i referimit. Megjithatë, zbatimi mund të mos
jetë i njëtrajtshëm në gjithë vendin. Zakonisht pacientët
referohen në kujdes sekondar ose terciar nga PHC me
anë të një kërkese për mendim të dytë për rastet kur
nuk arrihet plotëssisht një diagnozë. Referencat bëhen
edhe kur trajtimi i kërkuar nuk mund të sigurohet nga
kujdesi shëndetësor parësor dhe përfshijnë komunikim
me mjekun e kujdesit parësor shëndetësor pas trajtimit
të marrë në spital.
Një raport i fundit i misionit të OBSH-së (Kluge H,
2018) përshkruan gjetjet kryesore dhe rekomandimet e
një vlerësimi të kushteve aktuale të kujdesit shëndetësor
parësor në Shqipëri. Ai thkson një përparim të bërë

TABELA 4.6. KUSHTET SANITARE DHE MJEDISORE TË
POPULLSISË SË SHQIPËRISË
Kushtet mjedisore

Prevalenca (in %)

Popullsisa që përdor burime uji të përmirësuara:
2000

96

2012

96

Popullsia që ka kushte të përmirësuara sanitare:
1990

79

2000

84

2012

91

Popullsia që përdor lëndët djegëse të ngyrta:
2012

38

2017

80

Burimi: Zyra rajonale e WHO për Europën, 2020.
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për të rritur shërbimet parandaluese për popullsinë në
Shqipëri. Megjithatë, raporti përfundon se pengesat për
ta shndërruar PHC në një model të kujdesit të bazuar në
mjekësinë familjare e sistemit mbeten të paadresuara.
Midis rekomandime të tjera, roli i personelit shëndetësor
duhet të rishikohet dhe të dakortësohet me grupet
kryesore të interesit, udhëzimet klinike dhe protokollet
duhet të përditësohen, menaxherët të marrin vendim për
vënien e politikave në veprim dhe të përforcohen veprimet
ndër-sektoriale (Kluge H, 2018).
Në përgjithësi, përmirësimi i sistemit shëndetësor
në Shqipëri kërkon një forcim të ndjeshëm të nivelit
të integrimit, përgjegjshmëri dhe përdorim racional të
shërbimeve me qëllim të përmirësimit të menaxhimit,
kontrollit dhe parandalimit të sëmundjeve në popullatën
e përgjithshme.

4.4.4. Forcimi i kujdesit për fëmijët
nje domosdoshmëri për të ardhmen
Ndërsa çrregullimet neonatale janë ulur ndjeshëm gjatë
tre dekadave të fundit në Shqipëri, dekada e fundit ka
parë një ndalim të këtij përmirësimi. Ende ekziston një
tendencë në rritje e peshës specifike të vdekshmërisë
neonatale brenda vdekshmërisë foshnjore; Prandaj,
aktualisht, ajo përbën 75% të shkallës së vdekshmërisë
foshnjore (INSTAT, 2017) sic edhe u analizua në pjesën
e dytë të këtij raporti. Kjo situatë kërkon përparësi
të ndërhyrjeve për të përmirësuar shëndetin e të
porsalindurve.
Barra e sëmundshmërisë tek fëmijët e moshës
1-4 vjeç është ulur ndjeshëm në Shqipëri. Ekziston një
trend në rënie në infeksionet akute të frymëmarrjes
(ARI) dhe diarresë, të cilat tradicionalisht kanë qenë
ndër shkaqet kryesore të vdekshmërisë dhe shkallës
së sëmundshmërisë nën 5 vjeç. Rritja e mirëqenies
ka përmirësuar sigurinë dhe ushqimin e përgjithshëm
të fëmijëve. Sidoqoftë, kequshqyerja midis fëmijëve
vazhdon të jetë problem.
Pa v a rë s i s h t n g a u l j a e ko n s i d e r u e s h m e e
vdekshmërisë dhe sëmundshmërisë së fëmijëve
në Shqipëri, ka ende hapësirë për përmirësime të
mëtejshme për të arritur vendet e tjera evropianë.
Në të vërtetë, kequshqyerja është akoma e dukshme
tek fëmijët shqiptarë, veçanërisht në zonat rurale të
pazhvilluara dhe grupet me të ardhura më të ulëta. Fakti
që ka pabarazi në shëndetin dhe të ushqyerit e fëmijëve
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kërkon dhënie përparësie në procesin e planifikimit të
mbulimit shëndetësor universal të nënave dhe fëmijëve
në vështirësi.
Shqipëria duhet të hartojë programe specifike për të
adresuar pasojat e problemeve të dyfishta të nën dhe mbi
ushqimit. Ndërhyrje të mirëmenduara janë të nevojshme
për të promovuar praktikat e mira të ushqyerjes së
foshnjave dhe fëmijëve të vegjël që mbështesin rritjen
e vazhdueshme pa shkaktuar shtim të mbipeshës. Siç
tregohet nga UNICEF, WHO dhe WB, rritja ekonomike nuk
është e mjaftueshme për të adresuar barrën e dyfishtë
të kequshqyerjes. Një kombinim i ndërhyrjeve specifike
për ushqimin (përmes sektorit shëndetësor), ndërhyrjeve
të ndjeshme ndaj ushqimit (përmes sektorëve të tjerë,
përfshirë bujqësinë), si dhe ndërhyrjeve të tjera të multisektoriale janë të nevojshme për të adresuar këtë problem
të rëndësishëm shëndetësor publik (UNICEF, 2015).

4.4.5. Sistemi i Informacionit Shëndetësor
Rruga moderne e të ardhmes
Sistemi i informacionit shëndetësor ka nevojë për
rigjallërim serioz për të mundësuar një menaxhim
adekuat të sistemit shëndetësor shqiptar. Një parakusht
kryesor për këtë është zbatimi i strikt i politikave dhe
ndërmarrja e hapave thelbësorë në reformën e kujdesit
shëndetësor. Të dhëna statistikore më të mira, sondazhet
e rregullta shëndetësore dhe të dhënat administrative të
përmirësuara të kujdesit shëndetësor do të të mundësojnë
studime më të mira për cilësinë e sistemit shëndetësor
shqiptar dhe zbatueshmërinë e politikave, studime të cilat
nga ana tjetër mund të mbështesin hartimin e politikave
shëndetësore më të mira dhe përcaktimin e prioriteteve.
Në të vërtetë, në Shqipërinë, ka pak informacion mbi
karakteristikat e stilit të jetesës dhe përcaktuesve të
tjerë të shëndetit në popullatën e përgjithshme. Prandaj,
ekziston një nevojë e ngutshme për studime të rregullta
të bazuara në vrojtimet për shëndetin në Shqipëri dhe
studime të thelluara të rastit, në formën e anketave
të ekzaminimeve shëndetësore. Këto studime duhet
të bëhen në bashkëpunim të ngushtë me universitete
dhe institucione të tjera shkencore dhe kërkimore për të
forcuar më tej kapacitetet epidemiologjike të komunitetit
shqiptar kërkimor.
Në një këndvështrim më të gjerë, aftësia e zvogëluar
për të përdorur informacionin për politikëbërje dhe
vendimmarrje çon në joefikasitet në sektorin shqiptar
të shëndetësisë. Ekziston një nivel i konsiderueshëm
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problemesh dhe dyjëzimesh lidhur me procedurat e
mbledhjes së të dhënave, metodologjive dhe përgjegjësive.
Kjo pasqyrohet dhe në hendekun e madh në përdorimin
sistematik të të dhënave për hartimin e politikave.
Qeveria Shqiptare duhet të përpiqet për një integrim
dhe standardizim të të dhënave nga regjistrat civilë dhe
zyrat e statistikave në vend, duke i kushtuar vëmendje
të veçantë sistemimit të statistikave jetësore (përfshirë
veçanërisht numrin e lindjeve dhe shkaqet e vdekjes).
Kohët e fundit , me mbështetje teknike dhe
financiare nga OBSH, u hartua një udhërrëfyes për
zbatimin e ICD-10 në Shqipëri. Për më tepër, OBSH
kohët e fundit ka mbështetur rishikimin e certifikatës
së vdekjes, formularin e abortit, formularin e raportimit
të keqformimit kongjenitale, ndryshimin e certifikatës
së lindjes dhe hartimin e një çertifikate të veçantë
të vdekjes perinatale në kontekstin e Shqipërisë. Në
të njëjtën kohë, disa nga profesionistët kryesorë të
përzgjedhur të kujdesit shëndetësor u trajnuan (referuar
si “master trainer”) për një zbatim të duhur të ICD-10 në
Shqipëri. Nga ana tjetër, duhet të bëhen përpjekje për të
përmirësuar analizën, reagimet në lidhje me mbledhjen
e të dhënave të koeficientëve të sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë, të mbledhura nga PHC dhe shërbimet
spitalore si dhe autoritetet e tjera të shëndetit publik.
Në veçanti, ekziston një nevojë urgjente për një integrim
të sistemit kombëtar të informacionit shëndetësor dhe
përdorimin e regjistrave mjekësorë elektronikë. Në të
njëjtën kohë, ekziston nevoja për krijimin e një sistemi
të vetëm dixhital të fokusuar tek pacientët dhe për
rritjen e përdorimit të sistemeve dixhitale për llogari
shëndetësore, recetat elektronike, referimet elektronike,
si dhe sistemet e informacionit për menaxhimin spitalor.

4.4.6. Forcimi i qeverisjes për shëndetin dhe
mirëqenien: bashkëpunimi ndër-sektorial
Faktorët përcaktues të shëndetit dhe mirëqenies shkojnë
përtej sistemit të shëndetit publik. Prandaj, investimet
në shëndetësi dhe mirëqenie nga të gjithë sektorët
dhe veçanërisht, angazhimi drejt qeverisjes së fortë
ndër-sektoriale, janë thelbësore për adresimin e sfidave
shëndetësore dhe të mirëqenies së Shqipërisë. Procesi i
integrimit në BE, agjenda e SDG-së si dhe Shëndeti 2020
paraqesin një shtysë të madhe për forcimin e qeverisjes për
shëndetin dhe mirëqenien në Shqipëri. Parimet themelore
dhe vlerat që rrjedhin nga të gjitha këto procese, që duhet
të jenë në qendër të qeverisjes shëndetësore në Shqipëri,

127

4

4

Shëndeti dhe kujdesi shëndetësor
NË SHQIPËRI

përfshijnë aksesin universal në sistemin shëndetësor
cilësor, përdorimin efikas të burimeve shëndetësore
dhe reagimin ndaj shqetësimeve dhe pritshmërisë së
qytetarëve për shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Nga ky
këndvështrim, qeverisja ndër-sektoriale dhe politikat që
kontribuojnë për këto qëllime duhet të përfshijnë gjithë
aspektet e politikave dhe aktiviteteve në Shqipëri.
Kërkohen përpjekje serioze për të përmirësuar
qeverisjen ndër-sektoriale dhe bashkëpunimin ndërsektorial në Shqipëri në mënyrë që të adresohen shkaqet
thelbësore të shëndetit të keq dhe natyrën e shumëanshme
të një numri të gjerë sëmundjesh. Nga ky këndvështrim,
roli i MHSP është thelbësor për sa i përket promovimit
të shëndetit dhe mbrojtjes së shëndetit, vendosjes së një
kornize ligjore të duhur dhe efektive të qeverisjes, si dhe
sigurimin e përdorimit të shpejtë dhe efikas të të gjitha
burimeve të disponueshme përmes një koordinimi aktiv dhe
të suksesshëm dhe bashkëpunim ndër-sektorial për të gjitha
aktivitetet e kryera dhe programet e zbatuara në Shqipëri.
Përgjithësisht , përmirësimi i qeverisjes ndërsektoriale në Shqipëri është thelbësor për përmirësimin e
mbulimit dhe cilësisë së shërbimeve themelore të kujdesit
shëndetësor për të gjitha kategoritë e popullatës.

4.4.6. Decentralizimi dhe integrimi i shërbimeve
shëndetësore dhe sociale - përmirësimi i
ritmit të zbatimit të politikave aktuale
Duke pasur parasysh faktin që shërbimet sociale janë
transferuar nën përgjegjësinë e autoriteteve lokale dhe
komunale në Shqipëri, është thelbësore të sigurohen që
këto të fundit të kenë kapacitetet e duhura për të zbatuar
përgjegjësitë e tyre, tashmë të zgjeruara, në sektorin
social. Në të njëjtën kohë, është gjithashtu e nevojshme
të zgjerohet mbulimi për shërbimet e shëndetit seksual
dhe riprodhues, dhe të përdoren qendrat si për shembull
“qendrat e të rinjve” në komuna për të rritur arsimimin e
shëndetit të popullatës.
Për të siguruar zbatimin e duhur të përgjegjësive të
tyre të zgjeruara, këshillohet të forcohet roli dhe të bëhet
pjesëmarrja e autoriteteve komunale më sistematike në
vendimmarrje. Prandaj, autoritetet lokale inkurajohen
të njohin rolin që luajnë komunat në parandalimin e
sëmundjeve dhe promovimin e shëndetit, dhe nevojën
për të adresuar përcaktorët social, mjedisor, kulturor, të
sjelljes, tregtar dhe politik të shëndetit dhe mirëqenies
në nivelin lokal.
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4.5.

Pabarazia në shëndet

Megjithëse aksesi në shërbimet e kujdesit shëndetësor
është zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme për shkak
të ofrimit të shërbimeve falas të PHC për të gjithë
popullsinë shqiptare, përfshirë këtu edhe të pasiguruarit,
nevojiten më shumë përpjekje për të përmbushur
nevojat e popullatës në rrezik (veçanërisht të personave
me aftësi të kufizuara dhe komunitetet e romëve dhe
egjiptianëve). Analiza e pabarazive në shëndetësi
në një shoqëri është një detyrë kryesore që kërkon
dimensione të ndryshme dhe më shumë hapësirë sesa
na lejojnë faqet e këtij raporti. Sidoqoftë, ne nuk mund
të shkruanim për shëndetin dhe kujdesin shëndetësor
pa përmendur pabarazitë shëndetësore që ekzistojnë në
shoqërinë shqiptare në dekadën e dytë të mijëvjeçarit të
ri. Për shkak të shumëllojshmërisë së kësaj teme ne po
përqëndrohemi vetëm në pabarazitë shëndetësore, të
cilat vijnë nga dy studime të reja, ASDHS 2017-18 dhe
Studimi i Vulnerabilitetit të Shëndetit në Shqipëri 201819, të dhënat e të cilëve nuk janë analizuar deri më tani.

4.5.1. Pabarazitë in ADHS 2017-2018
Disa nga elementët më të rëndësishëm të pabarazisë që
vijnë nga analiza e të dhënave nga ADHS 2017-18 janë
përmbledhur më poshtë.
Ka ndryshime të mëdha në nevojën e paplotësuar për
planifikimin familjar midis prefekturave në Shqipëri,
duke filluar nga 9% në Tiranë deri në 31% në Lezhë.
Nevoja e paplotësuar është më e madhe tek gratë me
arsim të ulët, ndërsa nuk egziston ndonjë lidhje me
të ardhurat familjare.
Përqindja e grave që marrin kujdesin para lindjes rritet
me arsimimin, nga 76% të grave me arsim të ulët në
92% të grave me arsim të lartë. Një model i ngjashëm
vërehet me të ardhurat familjare: 86% e grave në 20%
më të ulët të pasurisë morën kujdes antenatal nga një
personel i trajnuar në krahasim me 97% të grave në
20% më të lartë. Përqindja e nënave shqiptare që kanë
pasur të paktën katër vizita para lindjes është 82% në
zonat urbane krahasuar me 73% në zonat rurale. Në
mënyrë të ngjashme, përqindja e grave që bënë vizitën
e parë në tremujorin e parë të shtatëzanisë është 84%
në zonat urbane, por 78% në zonat rurale.
Përqindja e lindjeve që ndodhin në institucionet
shëndetësore private ka tendencë të rritet me arsimin
e nënës dhe të ardhurat familjare.
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TABLE 4.7. DISA TREGUES TË PËRZGJEDHUR TË PABARAZISË SHËNDETËSORE BAZUAR NË GJETJET E ADHS TË FUNDIT 2017-18
Treguesit

4

Prevalenca (në %)

Përdorimi i kontraceptivëve (të gjitha metodat):
Zona Urbane

46.3

Zona Rurale

45.6

Përdorimi i kontraceptivëve (metodat moderne):
Zona Urbane

3.7

Zona Rurale

3.6

Përdorimi i kontraceptivëve (të gjitha metodat):
20% më të varfërit

41.8

20% më të pasurit

55.8

Përdorimi i kontraceptivëve (metodat moderne):
20% më të varfërit

3.7

20% më të pasurit

4.5

Përdorimi i kontraceptivëve (të gjitha metodat):
Shkollim në më pak se ≤4 vjet

27.0

Shkollim universitar dhe pas-universitar

51.4

Përdorimi i kontraceptivëve (metodat moderne):
Shkollim në më pak se ≤4 vjet

5.5

Shkollim universitar dhe pas-universitar

5.0

Pa kujdesin antenatal:
Zonat Urbane

10.1

Zonat Rurale

13.3

Pa kujdesin antenatal:
20% më të varfërit

14.1

20% më të pasurit

3.4

Pa kujdesin antenatal:
Shkollim në më pak se ≤4 vjet

23.9

Shkollim universitar dhe pas-universitar

8.1

Të paktën 4 vizita në kujdesin antinatal:
Zonat Urbane

81.9

Zonat Rurale

72.7
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Asnjë kujdes postnatal:
Zonat Urbane

4.8

Zonat Rurale

6.6

Asnjë kujdes postnatal:
Shkollim në më pak se ≤4 vjet

10.9

Shkollim universitar dhe pas-universitar

3.5

Asnjë kujdes postnatal:
20% më të varfërit

8.0

20% më të pasurit

4.1

Përqindja e vaksinimit sipas moshës për fëmijët 24-35 muaj:
Zonat Urbane

75.7

Zonat Rurale

73.1

Përqindja e vaksinimit sipas moshës për fëmijët 24-35 muaj:
20% më të varfërit

82.0

20% më të pasurit

80.7

Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “stunted”
Meshkuj

3.9

Femra

4.0

Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “stunted”:
Zonat Rurale

10.5

Zonat Urbane

12.2

Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “stunted”:
20% më të varfërit

17.1

20% më të pasurit

9.2

Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “stunted”:
Shkollim (femrat) në më pak se ≤4 vjet

21.9

Shkollim (femrat) universitar dhe pas-universitar

8.2

Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “wasted”:
Meshkuj

1.8

Femra

1.2
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Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “wasted”:
Zonat Rurale

1.5

Zonat Urbane

1.5

Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “wasted”:
20% më të varfërit

2.4

20% më të pasurit

0.7

Fëmijët nën 5 vjeç që janë të kequshqyer “wasted”:
Shkollim (femrat) në më pak se ≤4 vjet

1.3

Shkollim (femrat) universitar dhe pas-universitar

0.6

Shkalla e lindjes më seksion cezarian është më e lartë
tek nënat me arsim të lartë (41%), dhe tëk ato me të
ardhura më të lartë (38%).
Përqindja e grave me një kontroll në më pak se 4 orë
pas lindjes është më e lartë në zonat urbane (81%)
sesa në zonat rurale (70%). Përqindja e grave që
morën një kontroll në më pak se 4 orë pas lindjes,
ndryshon gjerësisht midis prefekturave, nga 56%
në Lezhe dhe Shkodër në 93% në Durrës. Aksesi në
kontrollet pas lindjes lidhet drejtpërdrejt me arsiminin
dhe të ardhurat familjare: 71% e grave me arsim
fillor 4-vjeçar ose më pak kishin një kontroll në më
pak se 4 orë pas lindjes, krahasuar me 81% të grave
me arsim universitar ose pasuniversitar . Në mënyrë
të ngjashme, 67% e grave në 20% e pasurisë më të
ulët kishin një kontroll pas lindj krahasuar me 85%
të atyre në 20% më të lartë.
Aksesi në kujdesin shëndetësor: të ardhurat familjare
janë shumë të rëndësishme në përcaktimin e
problemeve serioze që parandalojnë aksesin në
kujdesin shëndetësor: 62% e grave në 20% më të ulët
të pasurisë përmendin të paktën një problem serioz
krahasuar me vetëm 10% të grave në 20% më të lartë.
Arsimi është gjithashtu një faktor i rëndësishëm: 66%
e grave me arsim fillor 4-vjeçar ose më pak raportojnë
të paktën një problem serioz, krahasuar me 15% të
grave me arsim universitar ose pasuniversitar.

Simptomat e infeksioneve akute të frymëmarrjes
(ARI) varen shumë nga edukimin i nënës: 6% e
grave me arsim fillor 4-vjeçar ose më pak raportojnë
simptoma ARI, krahasuar me 2% të grave me arsim
universitar ose pasuniversitar. Këshilla ose trajtimi
u kërkua dhe sigurua në sektorin publik për 74% të
fëmijëve me ARI dhe në sektorin privat për 9% të
fëmijëve me ARI.
Abuzimi fizik: përqindja e fëmijëve që i nënshtrohen
agresionit fizik ose psikologjik bie me përmirësim të
arsimimit të kryefamiljarit, nga 53% e fëmijëve në
familje në të cilat kryefamiljari ka arsim fillor 4-vjeçar
ose më pak në 35% të fëmijë në të cilët kryefamiljari
kishte një arsim universitar ose pasuniversitar.
Përqindja e fëmijëve të nënshtruar agresionit fizik
ose psikologjik gjithashtu zvogëlohet me rritjen e të
ardhurave familjare, nga 53% në kuintilin e pasurisë
më të ulët në 35% në atë më të lartë.
Kujdes i pamjaftueshëm: përqindja e fëmijëve me
kujdes të pamjaftueshëm është disi më e lartë në
zonat rurale: 8% krahasuar me 6% në zonat urbane.
Rreth 11% e fëmijëve me nëna me arsim të ulët j’u
nënshtruan një kujdesi të pamjaftueshëm, krahasuar
me 6% të fëmijëve me nëna me arsim të lartë. Rreth
9% e fëmijëve në 20% e pasurisë më të ulët morën
kujdes të pamjaftueshëm.

Mbulimi i vaksinimit është qartësisht më i lartë në
fshat sesa në zonat urbane: përkatësisht me 85%
krahasuar me 67%.
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4.5.2

Studimi i vulnerabilitetit shëndetësor
në Shqipëri 2018-19

Vulnerabiliteti në shërbimet shëndetësore konsiston
në ekspozimin e rrezikut nga mungesa e aksesit dhe /
ose cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore të marra
nga individë pa mbrojtje dhe / ose grupe vulnerabël si
dhe mungesa e burimeve për të përballuar me sukses
situata dhe episode të tilla. Njerëzit vulnerabël dhe madje
edhe grupet vulnerabël të popullsisë janë shumë më të
ekspozuar ndaj rreziqeve shëndetësore dhe janë kategoritë
më pak të mbrojtura nga pasojat negative të problemeve
të ndryshme shëndetësore. Prandaj, ekspozimi i rrezikut
ka një ndikim të drejtpërdrejtë negativ në shëndetin dhe
mirëqenien e individëve në nevojë, duke çuar në shëndet
të dobët përfshirë shfaqjen ose përkeqësimin e një
game të tërë sëmundjesh, ose përkeqësimin e gjendjes
shëndetësore në përgjithësi.
Në kontekstin e Shqipërisë, nw një takim tw mbajtur
në Nëntor 2018, i cili përfshin 35 përfaqësues nga
institucione të ndryshme kryesore dhe agjenci që punojnë
me grupet vulnerabël, identifikoi grupet e mëposhtme
vulnerabël për Shqipërinë (sipas rendit prioritar):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

njerëz të moshuar;
persona me aftësi të kufizuara;
njerëz të sëmurë;
gra;
fëmijë;
Romë dhe Egjiptianë;
njerëz që kanë HIV / AIDS;
punonjës të seksit;
përdoruesit problematikë të drogave;
të burgosurit;
Komuniteti LGBT.

Një studim si cilësor edhe sasior (ndër-seksional),
përfshirë edhe 15 diskutime në grupe të fokusit u
realizua gjatë periudhës Dhjetor 2018 - Janar 2019 në
pesë rajone të Shqipërisë (Tirane, Shkoder, Diber, Fier
dhe Vlore) me qëllim identifikimin dhe karakterizimin e
grupeve të vulnerabël drejt shëndetit parësor shërbime
të kujdesit (PHC) në vend. Studimi ndërsektorial përfshiu
1553 përdorues të PHC (704 burra dhe 849 gra, me
një moshë të përgjithshme mesatare prej 54,6 ± 16.4
vjet). Në përgjithësi, 33% e pjesëmarrësve në studim
ishin 65 vjeç ose më të vjetër; 42% ishin banorë të
fshatit; 43% kishin një arritje të ulët arsimore; 29%
ishin të papunë; dhe, 30% ishin të varfër. Rreth 28% e
pjesëmarrësve në vrojtim raportuan se nuk kishin qenë
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në gjendje të përdornin shërbimet mjekësore gjatë vitit
të kaluar kur e kishin të nevojshme. Pamundësia për
të përdorur shërbimet shëndetësore ishte qartësisht
më e përhapur në mesin e grave (31%), komuniteteve
rom dhe egjiptian (76%) dhe midis individëve të varfër
(58%). Arsyet kryesore të pamundësisë për të përdorur
shërbimet shëndetësore përfshijnë kufizimet financiare,
gjendjen e dobët shëndetësore, distancën nga qendrat
shëndetësore dhe mungesën e besimit në sistemin
shëndetësor. Për më tepër, një nga pesë përdoruesit e PHC
të përfshira në këtë studim nuk morën ilaçet e dhëna nga
mjeku i familjes, një gjendje e cila ishte dukshëm më e
përhapur në mesin e banorëve të fshatit, individëve me
arsim të ulët, të papunëve dhe veçanërisht, të varfërve.
Gjithashtu, pakicat rome dhe egjiptiane kishin një shkallë
veçanërisht më të lartë të pakënaqësisë me komunikimin
e stafit profesional shëndetësor që punonte në qendrat e
tyre përkatëse të PHC. Rreth 9% e pjesëmarrësve (12%
në gra kundrejt 5.0% në burra) raportuan se atyre ju
ishte dashur të paguanin gjatë vizitës së tyre të fundit
shëndetësore në qendrat e PHC. Në të kundërt, 13% e
pjesëmarrësve (23% në gra dhe 10% në burra) nuk ishin
të kënaqur me shërbimet e përgjithshme të marra gjatë
vizitës së tyre të fundit në qendrat e PHC.
Grupet e fokusit zbuluan një mungesë të mjekëve
në shumë zona rurale dhe të thella të Shqipërisë. Në
zonat urbane, pavarësisht pranisë së stafit mjekësor,
qendrat shëndetësore kanë fluks të madh pacientësh dhe
prandaj numri i mjekëve është i pamjaftueshëm për të
mbuluar nevojat e komunitetit. Një problem tjetër që doli
nga diskutimet e grupeve të fokusit kishte të bënte me
barrierat organizative të sistemit shëndetësor në Shqipëri.
Pjesëmarrësit me aftësi të kufizuara argumentuan se në
një pjesë të madhe të qendrave shëndetësore, kushtet e
infrastrukturës janë të papërshtatshme, duke penguar
lëvizjet fizike dhe të drejtën për të hyrë në kujdesin
shëndetësor. Pengesat në këto qendra shëndetësore
variojnë nga pengesat arkitekturore deri në cënimin
e privatësisë që parandalojnë ose pengojnë qasjen
në shërbimet shëndetësore për personat me aftësi
të kufizuara. Grupet e fokusit gjithashtu treguan një
shkallë të madhe të ndryshueshmërisë në perceptimet
për infrastrukturën dhe kapacitetet teknike të pajisjeve
të kujdesit shëndetësor. Sidoqoftë, pothuajse të gjithë
pjesëmarrësit e grupeve të fokusit në rrethe, përveç
Tiranës, perceptuan mangësi të mëdha në cilësinë e
laboratorëve dhe / ose pajisjeve diagnostikuese në
institucionet e shëndetit publik. Një nga problemet
që u shfaq në secilin fokus grup kishte të bënte me
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problemet serioze që lidhen me mungesat në furnizimet
farmaceutike. Një pjesë e madhe e pjesëmarrësve me
sëmundje kronike pohuan se ilaçet për të cilat nevojiten
shpesh mungonin. Të gjithë pjesëmarrësit në grupet
e fokusit pohuan se ilaçet janë mjaft të shtrenjta
në Shqipëri dhe njerëzit shpesh nuk kanë fonde të
mjaftueshme për ilaçet e dhëna me recetë. Shumica e
diskutimeve të grupeve të fokusit ngritën çështje që
lidhen me pengesat financiare për qasjen në kujdesin
shëndetësor. Një pjesë e konsiderueshme e pjesëmarrësve
deklaruan se fillimisht ata u përpoqën të qëndrojnë në
shtëpi me qëllim që të përmirësohen dhe të shkojnë
vetëm në qendrën shëndetësore kur ishin në gjendje të
rëndë shëndetësore. Arsyeja ishte kryesisht e lidhur me
vështirësitë ekonomike.
Në përgjithësi, si nga studimi analitik ashtu
edhe nga diskutimet e grupeve të fokusit, rreziqet e
shëndetit dhe ndikimi i tyre negativ i lidhur me të kanë
të bëjnë me komponentë dhe dimensione të ndryshme
të gjendjes shëndetësore të grupeve vulnerabël në
Shqipëri, siç janë: sjelljet lidhur me shëndetin; qasja
dhe shfrytëzimi i shërbimeve parandaluese; zbulimi
i hershëm i sëmundjeve; si dhe shërbimet e trajtimit
dhe rehabilitimit. Në përgjithësi, të gjithë përbërësit e
këtij studimi ofrojnë një përmbledhje dhe karakterizim
të vulnerabilitetit të shëndetit në kontekstin shqiptar,
duke identifikuar grupet më të prekur për një gamë të
gjerë çështjesh shëndetësore dhe aksesit në shërbimet
shëndetësore si dhe, duke siguruar rekomandime
konkrete dhe sugjerime specifike për praktikat më të
mira dhe ndërhyrjet e përshtatshme për ndihmën ndaj
grupeve të tilla vulnerabël, kryesisht nga personeli i PHC
dhe aktorët e tjerë kryesorë.
Është me rëndësi që rekomandimet për përmirësimin
e aksesit dhe cilësisë së shërbimeve parësore sehëndetësor
midis grupeve vulnerabël të popullatës në Shqipëri të
zbatohen në:
i.

në nivelin individual (duke përfshirë karakteristikat
personale, njohuritë, vetëdijen, qëndrimet, besimet
dhe sjelljen e njerëzve në nevojë);

ii.
iii.

iv.

v.
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të nivelit ndërnjerëzor (duke përfshirë familjen, miqtë
dhe ofruesit e kujdesit shëndetësor);
në nivelin organizativ (përfshirë institucionet
shëndetësore, rregullat, rregulloret dhe qëndrimet
të përgjithshme);
të nivelit të komunitetit (duke përfshirë qëndrimet
kulturore lokale, pengesat në akses, zonën e banimit
dhe fenë);
të nivelit kombëtar (duke përfshirë politikat
kombëtare, dhe grupet e interesit).

4.5.3

Konkluzione

Për të ulur nivelin e pabarazive në shëndetësi, duhet të
ndiqen disa politika, të cilat mbështeten në evidencë
të fortë për kthimie investimeve dhe mjeteve efektive
për ngushtimin e hendekut të pabarazisë në shoqëri.
Në përgjithësi, një nga qasjet më efektive konsiston në
sigurimin e një fillimi më të mirë në jetë duke zbatuar një
sistem të shëndoshë për mbrojtjen e fëmijëve.
Është për t’u përmendur që BE ka si përparësi të lartë
mbi të drejtat e romëve dhe grupeve të tjera vulnerabël
në negociatat e pranimit. Në këtë kornizë, është e
nevojshme të shmanget krijimi i strukturave që mund
të margjinalizojnë më tej këto popullata vulnerabël duke
krijuar struktura alternative për ofrimin e shërbimeve, dhe
për të siguruar që nevojat e tyre reflektohen në mënyrë
adekuate në aktivitetet dhe strategjitë e zbatuara (Misioni
MAPS në Shqipëri, 2018).
Për Shqipërinë, implikimet e kësaj qasje do të
përfshijnë masat e mëposhtme: hartimin dhe zbatimin
e programeve gjithëpërfshirëse të zhvillimit të fëmijëve,
veçanërisht integrimin e zonave rurale të privuara;
përfitimet e fëmijëve, grantet e lindjes dhe mbrojtja e
të drejtave të punësimit për prindërit dhe kujdestarët;
përkrahja për prindërit dhe familjet; sigurimin e barazisë
gjinore në qasjen në shërbime dhe arsim; dhe sigurimi i
cilësisë së kujdesit shëndetësor gjatë shtatëzënisë, lindjes
dhe periudhës së fëmijërisë së hershme (Misioni MAPS në
Shqipëri, 2018).
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PJESA 5
SFIDAT DEMOGRAFIKE DHE SHËNDETËSORE NË SHQIPËRI
REKOMANDIME PËR POLITIKË BËRJE
5.1.

A duhet të shqetësohemi
për numrin e popullsisë?

Karakteristika kryesore e ndryshimeve demografike në
Shqipëtari në tre dekadat e fundit është se popullsia po
zvogëlohet dhe një rritje negative e popullsisë ka qenë e
pranishme në çdo dekadë. Analizat në këtë raport treguan
se ky fenomen ka ndodhur për shkak të flukseve të mëdha
migruese jashtë vendit. Karakteristikë tjetër është fakti që
struktura e popullsisë së vendit po shkon drejt një popullsie
të plakur, fenomen që po ndodh me një ritëm të lartë për
shkak të emigracionit dhe nivelit të ulët të lindshmërisë.
Reagimi i qeverisë ndaj ndryshimeve demografike ka qenë
përqëndrimi në ndryshimin e tendencës së lindshmërisë,
përmes shpërblimeve financiare. Kjo politikë, e cila
përqëndrohet vetëm në shpërblimet financiare për nënat
dhe futjen e ligjit të lejes për baballarët, nuk tregon njohje
të dinamikës së popullsisë në vend, veçanërisht të faktit që
rritja negative është kryesisht për shkak të migrimit dhe
jo të lindshmërisë së ulët. Niveli i sotëm i lindshmërisë
do të ndikojë në popullsinë mbi 60 vjeç, 60 vjet më vonë.
Kjo gjithashtu është një politikë e papërshtatshme pasi
stimujt financiarë do të funksionojnë vetëm për grupet e
margjinalizuara të popullsisë – atyre grupeve që janë shumë
të varfër të cilët gjithashtu shfaqin nivelin më të lartë të
lindshmërisë, kështu që efekti është i parëndësishëm. Këto
grupe nuk përfaqësojnë shumicën e grupeve të grave që
kanë vendosur ose të mbeten pa fëmijë ose të shtyjnë
lindshmërinë në një periudhë të mëvonshme.
Gjithashtu nevojitet një politikë e integruar, një
politikë që përqendrohet në fuqizimin e grave dhe të
drejtat e tyre përsa i përket mundësive për punësim,
garancitë e kthimit në punësimin e mëparshëm, mundësitë
e barabarta, fuqizimin e rolit të tyre në shoqëri, si dhe
në përmirësimin e vendimmarrjes në familje. Niveli i
lindshmërisë në Shqipëri u ul jo përmes kontracepsionit
modern, por përmes mjeteve tradicionale të kontrollit
të lindjes, të cilat kërkojnë gjithashtu vendimmarrjen e
meshkujve. Në këtë drejtim, politika duhet të përqëndrohet
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gjithashtu në emancipimin e meshkujve, veçanërisht
në barazinë gjinore, dhe pozicionin e grave në të gjitha
nivelet e shoqërisë, përfshirë familjen. Vetëm nga
politikat e përqendruara gjinore dhe ato të ndjeshme ndaj
gjinisë, të lidhura me shpërblimet financiare, ne mund të
shohim ndryshime në nivelin e lindshmërisë në dekadat
e ardhshme. Politikëbërësit dhe vendimmarrësit duhet
të kuptojnë se ndryshimi i tendencave dhe modeleve
të lindshmërisë, nuk është një “korrigjim i shpejtë”.
Përkundrazi, kjo do të kërkojë politika afatgjata të barazisë
gjinore dhe një fuqizim të konsiderueshëm të pozicionit
të grave, gjë që do të ndryshojë mentalitetin, si dhe
emancipimin e shoqërisë, e cila aktualisht është gjysmëpatriarkale në lidhje me standardet gjinore.
Përqëndrimi tek të rinjtë është me rëndësi të madhe
për hartimin e politikave në nivele të ndryshme. Është
emigrimi i popullatës në moshë të re, që kontribuon
në fluksin e madh të migracionit, përgjegjës për rritjen
negative të popullsisë gjatë tre dekadave të fundit. Janë të
rinjtë ata që do të bëhen prindër në dekadat e ardhshme,
kështu që përqendrimi në nevojat dhe aspiratat e tyre është
gjithashtu me një rëndësi të madhe edhe për ndryshimet
e lindshmërisë. Studimet në vendet që kanë përjetuar
prirje afatgjata të lindshmërisë së ulët, si Spanja dhe Italia,
sugjerojnë se një nga arsyet kryesore për nivelet e ulëta të
tyre të lindshmërisë është paqëndrueshmëria e tregut të
punës dhe pasiguria që vjen nga nivelet shumë të larta të
papunësisë tek të rinjtë. Kështu që, fokusimi në zhvillimin
e politikave të qëndrueshme të punësimit për të rinjtë ka
potencialin për të zgjidhur dy çështjet e rëndësishme të
popullsisë me të cilat përballet sot Shqipëria: nivelet e ulëta
afatgjata të fertilitetit dhe flukset e emigracionit.
Një rrugëdalje për qeverinë shqiptare duhet të
jetë një politikë e integruar shumë-sektoriale dhe
multidisiplinore që përqendrohet te rinia dhe gjinia. Kjo
do të ketë efekte të qëndrueshme dhe domethënëse në
ndryshimet demografike dhe të zhvillimit në vend, siç
është demonstruar me sukses në vende të tjera.
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5.2.

Përqendrimi tek fëmijët dhe nënat
një axhendë për përmirësimin e
vdekshmërisë neonatale dhe perinatale

Një nga gjetjet kryesore të raportit është fakti që ndërsa
për një periudhe të gjatë vdekshmëria foshnjore dhe e
fëmijëve nën 5 vjeç janë përmirësuar ndjeshëm, dekada
e kaluar ka parë një stanjacion të të dy treguesve. Kjo u
evidentua që ishte për shkak të vdekshmërisë neonatale,
e cila ka ndaluar së përmirësuari në dekadën e fundit. Në
fakt, ajo ka parë një rritje të vogël në dy vitet e kaluara.
Një gjetje tjetër e raportit është fakti që fëmijët vuajnë
nga e ashtuquajtura barrë e trefishtë e kequshqyerjes, e
karakterizuar nga nën-ushqimi, i cili megjithëse ka rënë
ndjeshëm është akoma i dukshëm sidomos në nëngrupet
e pafavorizuara të popullatës; mbipesha (mbipesha dhe
obeziteti, duke prekur të gjitha kategoritë e fëmijëve)
dhe mangësitë e mikronutrientëve (dukshëm veçanërisht
në mesin e grupeve të pafavorizuara). Të dyja këto gjetje
sugjerojnë nevojën për një fokus më të veçantë në jetën
e fëmijëve dhe shëndetit të grave gjatë shtatëzënësisë
dhe pas lindjes, me një theks të veçantë në grupet e
margjinalizuara dhe të prekshme të popullsisë, përfshirë
këtu edhe më të varfërit, si dhe komunitetet rom dhe
egjiptian. Përsëri këtu kërkohet një qasje e integruar
dhe shumë sektoriale në hartimin e politikave, e tillë
që të adresojë ndryshimet në sistemin shëndetësor, me
fokus në përmirësimin e lehtësirave të lindjes, kujdesin
mjekësor, përfshirë pajisjet mjeksore, të cilat janë të
rëndësishme për të shpëtuar jetën e foshnjeve të reja të
sapolindura, një qasje që përqendrohet në shëndetin dhe
ushqimin e nënës gjatë shtatëzanisë, si domosdoshmëri
në përcaktimin e shëndetit të fëmijës dhe nënës. Kjo
duhet të përfshijë fushata periodike të promovimit të
shëndetit, përmirësime në kujdesin parësor shëndetësor
në lidhje me kontrollet shëndetësore të grave gjatë dhe
pas shtatëzanisë; përmirësime në bazën ushqyese në
institucionet e çerdheve, si dhe në nivelin shtëpiak.
Megjithëse nuk është fokus kryesor i këtij raporti,
pasi kjo çështje është adresuar në një numër raportesh
të UNFPA-së dhe një numër punimesh akademike,
raporti theksoi se ç’ekuilibrimi i koeficientit të gjinisë në
lindje vazhdon të jetë në nivele të papranueshme sipas
të dhënave deri në vitin 2017. Siç konkludon raporti, kjo
vjen për shkak të aplikimit të abortit selektiv në vend,
praktikë kjo e përhapur pavarësisht se është e paligjshme.
Megjithëse qeveritë e mëparshme e kanë adresuar këtë
çështje të shëndetit dhe të drejtës së njeriut, fakti që
raporti gjinor në lindje vazhdon të tregojë ç’ekuilibër
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biologjik, i cili mund të shpjegohet vetëm me abort
selektiv gjinor, është një çështje që kërkon adresimin të
menjëhershëm, nëpërmjet politikë-bërjes. Përsëri kjo
mund të monitorohet nëpërmjet një politike të integruar
për shëndetin e nënave dhe fëmijëve në vend.
Raporti shqyrtoi cilësinë dhe disponueshmërinë e
të dhënave për fenomenet e lartpërmendura. Një gjë që
ishte e qartë dhe ka nevojë për adresim, është sigurimi i
të dhënave për shëndetin e fëmijëve dhe nënave, jo vetëm
nga zyrat e regjistrimit civil, të cilat regjistrojnë vdekjen
dhe shkakun e saj, por edhe të dhënat e mbledhura rutinë
nga ofruesit e shërbimeve shëndetësore, si në nivel lokal
ashtu edhe qendror. Ky burim informacioni ka potencial
për të qenë më i saktë duke pasur parasysh traditën e
hershme për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave me
cilësi të lartë nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor.

5.3.

Përqendrimi tek të moshuarit
- një axhendë e re për shëndetin
dhe kujdesin social

Një nga gjëtjet e këtij raporti është se popullsia shqiptare
po plaket me ritme të shpejta dhe se në 15 vitet e
ardhshme vendi do të shohë një rritje të paparë deri më tani
të popullsisë mbi 65 vjeç. Kjo bëhet kritike për sa i përket
shëndetit dhe kujdesit shoqëror për dy arsye kryesore.
Së pari, vlerat tradicionale të kujdesit për të moshuarit në
nivelin shtëpiak janë minuar nga ndryshimet demografike.
Migrimi i popullsisë së re dhe nivelet shumë të ulëta të
lindshmërisë, nuk lënë asnjë fëmijë, motër ose vëlla në
vend, që të kujdesen për të moshuarit në nivel familjar. Në
këtë drejtim, në një shoqëri që përkujdesja institucionale
nuk është e përhapur ose pranuar gjerësisht, qeveria
duhet të ndjekë mënyra alternative për t’u kujdesur për
të moshuarit. Arsyeja e dytë e rëndësishme është fakti se
me një popullsi të rritur në moshë, sistemi shëndetësor
do të sfidohej për sa i përket mundësive të sistemit
shëndetësor për shkak të një rritjeje të sëmundjeve
kronike, sëmundshmërisë së shumëfishtë dhe nevojës
për kujdes afatgjatë si rezultat i plakjes. Kjo do të kërkojë
një ndryshim në paradigmën e kujdesit dhe të menduarit
drejt një strategjie të integruar për ofrimin e kujdesit
shëndetësor në vend. Nuk është aspak herët që Qeveria
të fillojë të mendojë të integrojë shëndetin dhe kujdesin
social për të moshuarit, pasi sa më shpejt të bëhet kjo,
aq më shumë jetë do të shpëtojë dhe do të sigurohet
standard më i mirë i jetës për të moshuarit në shoqëri.
Një fokus tjetër në lidhje me shëndetin për të moshuarit,
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është qasja e ekuilibruar midis trajtimit dhe parandalimit
të sëmundjeve kronike, duke i dhënë përparësi kësaj të
fundit për shkak të mungesës së investimeve në sistem.

5.4.

Shëndeti mendor
- i humbur në sistem

Për një kohë të gjatë tashmë është vlerësuar qe
shëndeti mendor do të jetë një nga barrët kryesore të
sëmundshmërisë në shekullin XXI, me një përhapje të
vlerësuar prej rreth 25 përqind në të gjithë popullsinë, si në
vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim (OBSH,
2019). Shqipëria nuk është ndryshe, siç ka treguar dhe
analiza në këtë raport. Ndërsa të dhënat për shëndetin
mendor në Shqipëri kanë qenë të pakta, ato pak që janë
në dispozicion dhe që që janë analizuar në këtë raport,
tregojnë së pari, një përhapje të lartë të problemeve
shëndetit mendor tek të moshuarit dhe popullsisë në
moshë të re. Së dyti, përhapja e problemeve të shëndetit
mendor tek të rinjtë është në rritje. Ndërkohë që është
e vështirë të arrihet në një konkluzion të saktë mbi
mbizotërimin e çrregullimeve mendore dhe neurologjike
për të gjithë popullsinë, një gjë është shumë e qartë, që
të dhënat për të analizuar çrregullimet mendore janë
mngojnë dhe janë të pasakta dhe po i tillë është mekanizmi
i sigurimit të informacionit brenda sistemit.
Si hap të parë, vendi duhet të ketë mekanizma më
të mirë për mbledhjen e të dhënave dhe mjete më të
mira diagnostikuese për çrregullimet e shëndetit mendor.
Tradicionalisht, kjo ka qenë përgjegjësi e kujdesit spitalor,
por kohët e fundit gjërat kanë filluar të ndryshojnë. Qeveria
duhet të përmirësojë dhe mbështesë decentralizimin e
vendimarrjes dhe qëndrave për shëndetin mendor në
nivelin lokal, duke mbështetur kujdesin parësor për të
kontrolluar në mënyrë të shpejtë dhe për të diagnostikuar
më mirë çrregullimet e shëndetit mendor, përmes trainimit
më të mirë të mjekëve të familjes; duke krijuar më shumë
lehtësira në nivel lokal dhe komunitet për t’u marrë
me shëndetin mendor; duke përmirësuar trajnimet për
punonjësit socialë, psikologët dhe infermierët që duhet të
merren më mirë me çrregullimet e shëndetit mendor në
nivelin e komunitetit; duke përmirësuar mekanizmat për
mbledhjen e të dhënave, qoftë përmes anketave kombëtare
të kampioneve përfaqësuese ose / dhe përmirësimit të të
dhënave rutinore të mbledhura nga institucionet lokale
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të kujdesit shëndetësor në një sistem të vazhdueshëm
dhe të përhershëm. Një aspekt tjetër për fokusin e
politikave duhet të jetë informimi i të gjithë popullatës,
por veçanërisht i të rinjve ku pritet të rritet prevalenca.
Kjo është me rëndësi të madhe për të hequr stigmën që
ekziston në shoqëri në lidhje me çrregullimet e shëndetit
mendor. Kjo kërkon përsëri një qasje shumë-sektoriale ku
duhet të përfshihen jo vetëm institucionet shëndetësore,
por edhe arsimi, si dhe sektorët e tjerë parësorë.

5.5.

Kush duhet të paguajë
për shëndetësinë në Shqipëri?

Analiza në këtë raport, ndërsa detajoi mangësitë e
shumta të sistemit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri, u
përqëndrua në dy aspekte kryesore që kërkojnë vëmendje
të menjëhershme nga politikat e qeverisë. E para është
mungesa e investimeve në sistemin shëndetësor publik
në vend, të cilat përfaqësojnë vetëm 50 përqind të të
gjithë shpenzimeve në kujdesin shëndetësor. Ndërsa kjo
është shumë e ulët krahasuar me çdo standard, ajo që
duket qartë është që pagesat “nga xhepi” (informale) janë
shumë të larta, që është aspekti i dytë i rëndësishëm që
ka nevojë për adresim. Që nga hapja e shoqërisë në fillim
të viteve 1990, është lejuar të zhvillohet një sistem paralel
privat shëndetësor, por së fundmi ai është zhvilluar edhe
më shumë dhe po mbulon gjithashtu sistemin terciar.
Mungesa e politikave nga qeveritë e ndryshme për
krijimin e një ekuilibri midis sektorëve publik dhe privat
ka krijuar hapësirat për pabarazi të mëdha për sa i përket
përballueshmërisë për kujdesin shëndetësor. Kjo gjithashtu
është ndihmuar nga mungesa e investimeve në sistemin
shëndetësor publik. Ndërsa investimet në sektorin e
shëndetit publik janë rritur shumë pak në vitet e fundit, ai
kërkon shumë më tepër fonde në mënyrë që të përballojë
ndryshimet që po përjeton popullata për sa i përket
tranzicionit epidemiologjik dhe nevojave dhe kërkesave të
sistemit shëndetësor. Kjo bëhet edhe më e domosdoshme
kur mungojnë mundësitë për një kujdes shëndetësor për
shumicën e grupeve vulnerabël të popullsisë, dhe si i tillë
qëllimi i qasjes universale dhe mbulimit universal është
drejt mosrealizimit. Kështu, qeveria duhet të ketë një qasje
të integruar ndaj sistemit shëndetësor, me legjislacion
rregullativ më të fortë midis sektorit privat dhe publik dhe
një rritje shumë të nevojshme të shpenzimeve në sektorin
shëndetësor publik.
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