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Të dhënat më të fundit të situatës së HIV/AIDS, 
Nëntor 2013

• Totali 671
• Raste të reja ne vitin  2013 96
• Meshkuj 469
• Femra 202
• Të rritur (>25 vjeç) 579
• Të rinj   (16-24 vjeç) 59 raste (8.9%)
• Fëmijë  (0-15 vjeç)  33 (25 MTCT, 6 gjaku, 2 

të panjohur)
• Vdekje nga AIDS 118
• Grupmosha më e prekur  25-45 vjeç (62.1%)



Shpërndarja e rasteve me HIV/AIDS sipas viteve, 
Nëntor 2013
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SHPËRNDARJA E RASTEVE HIV/AIDS NË VITE 
SIPAS REFERIMIT, Nëntor 2013



Shpërndarja  e rasteve me HIV/AIDS sipas rrugës 
së transmetimit
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Shpërndarja e rasteve me HIV/AIDS, sipas gjinisë në vite
Vitet Meshkuj (Nr.Raste)

Femra 

(Nr. Raste)
1993–1996 24 6

1997 3

1998 5

1999 4

2000 7 3

2001 17 3

2002 16 10

2003 13 8

2004 18 11

2005 22 9

2006 21 11

2007 31 13

2008 30 19

2009 43 18

2010 33 15

2011 52 20

2012 64 26

2013* 66 30

Totali * 469 202



Të dhëna mbi HIV/AIDS në Tiranë

105 raste të diagnostikuar në stadin AIDS.
317 raste me HIV/AIDS në total.
222 meshkuj/95 femra.
105 raste të diagnostikuar në stadin AIDS.
57 vdekje nga AIDS.
9 raste të diagnostikuar në fëmijë.



Shpërndarja e rasteve me HIV/AIDS sipas rretheve, 
Nëntor 2013



Të dhëna për rrethet Shkodër, Lezhë.

Shkodër
24 raste
18 meshkuj/6 femra
8 raste me AIDS
2 vdekje nga AIDS
5 raste homo-biseksuale
23 raste adulte mosha 20-65 
vjeç
1 fëmijë me HIV në vitin 2013

Lezhë
9 raste
5 meshkuj/2 femra
7 raste me AIDS
Adultë , mosha 31-60 vjeç
6 raste vijnë nga klinikat
1 rast në QKTGJ.
2 ndjekje epidemiologjike
4 raste nga fshati



Të dhëna për rrethet Korçë, Berat

Korçë
11 raste
8 meshkuj/3 femra
3 raste me AIDS
2 vdekje nga AIDS
5 raste homo-biseksuale
Adultë mosha 21-51 vjeç
Rasti i parë në vitin 1997

Berat
 10 raste
5 meshkuj/5 femra
4 raste me AIDS
3 vdekje nga AIDS
Mosha varion 17-67 vjeç
6 raste nga fshati
Rasti i parë në vitin 2002



Të dhëna për rrethet Durrës, Elbasan
Durrës

38 raste
24 meshkuj/14 femra
11 raste me AIDS
4 vdekje nga AIDS
3 raste homo-biseksuale
2 raste MTCT
33 heteroseksuale
Rasti i parë në vitin 1995

Elbasan
 37 raste
26 meshkuj/11 femra
13 raste me AIDS
9 vdekje nga AIDS
2 raste në femijë
3 raste nga gjaku
Mosha varion 17-67 vjeç
Rasti i parë në vitin 1998



Të dhëna për rrethet Fier, Vlorë

Fier
17 raste
11mashkull/6 femra
5 raste me AIDS
4 vdekje nga AIDS
1 rast homo-biseksual
2 raste (fëmijë) gjaku
6 raste jetojnë në fshat
Rasti i parë në vitin 2000

Vlorë
 31 raste
7 raste në vitin 2012
6 raste të reja në vitin 2013
 24 meshkuj/7 femra
raste me AIDS
5 vdekje nga AIDS
5 raste në fëmijë
Rasti i parë në vitin 1994.



Të dhëna për rrethet Dibër dhe Bulqizë, Kukës dhe Has

Dibër dhe Bulqizë
7 raste në Dibër
5 meshkuj/2 femra
2 vdekje nga AIDS
2 raste (fëmijë, MTCT)
4 raste jetojnë në fshat
Rasti i parë në vitin 2005

….          ….
3 raste në Bulqizë
rasti i parë në vitin 2000
1 vdekje nga AIDS

Kukës dhe Has
 8 raste në Kukës
3 raste në vitin 2013
 7 meshkuj/1femër
2 vdekje nga AIDS
2 raste në fëmijë
Rasti i parë në vitin 1996.

…              ….
3 raste në Has viti (1996, 1997, 
2010) 
2 raste në fëmijë
2 vdekje nga AIDS



Të dhëna mbi HIV/AIDS në Gjirokastër dhe 
Lushnjë

Gjirokastër
• 4 raste me HIV/AIDS
• Transmetim hetero-
seksual për 4 rastet
• 3 femra/1 mashkull
• Rasti i parë në 2008

Lushnjë
• 23 raste me HIV/AIDS
• 10 raste me AIDS
• 2 raste ne femije (MTCT)
• 4 raste homo-biseksuale
• 7 vdekje nga AIDS. 
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Raportimi i rasteve me HIV

Në zbatim të :
•Ligjit 7643 datë 02.12.1992 “Për Inspektoratin Sanitar 
Shtetëror” (ISSH), Neni 11, 
•Ligjit  Nr.7761 datë  19.10.1993 “Për parandalimin dhe 
luftimin e sëmundjeve ngjitëse”, kreu IV, pika 4; 
•Ligjit Nr.9952, datë 14.7.2008 “Për parandalimin dhe 
kontrollin e HIV/AIDS-it”, neni 25, pika 2. 
çdo institucion që kryen testimin për HIV është i detyruar  
të kryejë raportimin në kohë të çdo rasti, që rezulton 
pozitiv ose i papërcaktuar, pranë Programit Kombëtar të 
HIV/AIDS, ISHP. 



Disa të dhëna mbi skedën e HIV-it

Çfarë përmban skeda për personat që testohen për HIV?
•Të dhënat demografike.
•Të dhënat që vlerësojnë sjelljet me risk të personit që do 
të testohet.
•Të dhënat laboratorike.



Probleme të raportimit
 Vonesa në raportimin e numrit të testimeve, (mosdërgimi i

tabelave përmbledhëse mujore).

 Mosspecifikim i llojit të testimit, (rekomandim nga mjeku apo
testim vullnetar, shoqata,  dokumenta etj).

 Në disa VCT mungesë koordinimi midis epidemiologeve dhe
stafit të VCT, ç’ka ka sjellë problem në raportim.

 Në disa raste mosbërja e ditur drejtuesve të DSHP-ve për
procesin e raportimit nga ana e VCT. 



Raportimi i rastit me HIV nga VCT

•Raportimi do të bëhet në Institutin e Shëndetit Publik, pranë  
Programit Kombëtar të HIV/AIDS ku ndodhet edhe Laboratori i 
Referencës, që do të konfirmojë seropozitivitetin  e rastit.
•Kjo do të thotë që skeda e plotësuar për personin, që ka kryer 
testin për HIV (skedë e miratuar me Urdhër nga Ministria) dhe ka 
rezultuar pozitiv/i papërcaktuar, si dhe mostra e gjakut të rastit 
do të dërgohen në Programin Kombëtar të HIV/AIDS pranë 
ISHP-së. 



Raportimi përmbledhës mujor

•Raportimi mujor  përmban të dhëna mbi numrin e 
testimeve të kryera nga VCT, të ndara sipas 
grupmoshave, gjinisë, llojit të testit të kryer si dhe 
rezultateve të testeve të kryera. (bashkangjitur është 
formulari i raportimit dhe skeda e HIV).
•Në fund të çdo muaji, nga VCT duhet të plotësohet tabela 
përmbledhëse mujore. 
•Të dhënat për tabelen përmbledhëse mujore do të merren 
nga regjistri ditor i klientëve. 



Feed-back nga ISHP
 Laboratori i Referencës për HIV/AIDS kryen konfirmimin e

rastit.
 Pas konfirmimit Programi Kombëtar i HIV/AIDS ju

komunikon rezultatin e testit konfirmues stafit VCT-së, duke ju
dërguar njëkohësisht edhe përgjigjen me shkrim të rezultatit të
testit.

 Vetëm pas konfirmimit të rastit në Laboratorin e Referencës në
ISHP, stafi i VCT-së mund t’ia komunikojë rezultatin rastit
HIV pozitiv.

 Rastet pozitive këshillohen dhe ju jepet përgjigjia nga njësia
(VCT) ku është kryer në fillim testimi, më pas personi duhet të
referohet te Klinika e Sëmundjeve Infektive QSUT, Tiranë, për
vlerësim klinik e ndjekje të mëtejshme.

•



Raportimi përmbledhës mujor (2)

Çdo VCT duhet të raportojë gjithashtu në fund të çdo muaji në 
nje tabelë, specifikimin e testimeve  sipas  arsyes së kërkesës për 
të kryer testin, të listuar më poshtë:
•Testime vullnetare për HIV. 
•Testime me rekomandim nga mjeku.
•Testime për gra shtatzëna.
•Testime për dokumentacion.
•Testime për studime të ndryshme ( p.sh. Survejanca Sentinel për 
grupe të caktuara)
•Testime për grupet në risk të specifikuara ( përdorues droge me 
injektim, punëtore seksi, MSM,  të burgosur etj.)
•Të tjera ___________.
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