
 
 

SIMPOZIUMI I 24-të I DHOMAVE/SHOQATAVE TË MJEKËVE TË EVROPËS QËNDRORE DHE 
LINDORE 

LUBJANË, SLLOVENI 
16 SHTATOR 2017 

 
 “Deklarata e Lubjanës mbi Dhunën ndaj Mjekëve”” 

 
 
 
Duke marrë parasysh, 
 
rritjen e mospërputhjes midis pritshmërive në popullatën evropiane për një akses të lehtë dhe 
të gjithanshëm dhe me cilësi të lartë të shërbimit shëndetësor përballë ofertës dhe mundësive 
të sistemeve të kujdesit shëndetësor të sotëm, 
 
ndikimi në rritje të fuqisë ekonomike me kufizimet financiare në shërbimet e kujdesit 
shëndetësor po çojnë në mungesë të përsonelit shëndetësor në sistemet e kujdesit 
shëndetësor, 
 
fakti që mund të jetë e vështirë për pacientët të bëjnë një dallim midis vendimeve politike dhe 
politikave të kujdesit shëndetësor, nga njëra anë, dhe kompetencave dhe përgjegjësive 
personale të punonjësve të kujdesit shëndetësor nga ana tjetër, 
 
në të vërtetë, mjekët aktivë në profesionin e tyre në shumicën e vendeve nuk gëzojnë përfitime 
nga legjislacioni kombëtar për sigurinë në vendin e punës; 
 
të gjitha këto çojnë në një realitet ku sulmet ndaj punonjësve të shëndetësisë pengojnë ofrimin 
me cilësi në shërbimet shëndetësore, fenomene që janë shtuar në shtetet anëtare; 
 
 
përfaqësuesit e Dhomave/Shoqatave të Mjekëve të Evropës Qëndrore dhe Lindore të 
mbledhur në Lubjanë, Slloveni kanë miratuar deklaratën e mëposhtëme; 
 

1. vetëm një vend pune i sigurt në shërbimin shëndetësor garanton kujdes shëndetësor të 
sigurt, profesional dhe me cilësi të lartë për pacientët; 
 

2. si të gjithë të tjerët, mjekët gjithashtu kanë të drejtën për një vend pune të sigurt; 
 

3. dhuna ndaj mjekëve duhet të merret shumë seriozisht nga administrata në të gjitha 
mjediset mjekësore dhe duhet të trajtohet në mënyrë efektive nga policia, prokurorët 
dhe gjyqtarët; 



 
4. planet për parandalimin e dhunës duhet të jenë  si në nivel kombëtar, ashtu edhe nga 

institucionet shëndetësore; 
 

5. incidentet e dhunës duhet të dokumentohen në mënyrë metodike duke përdorur një 
sistem raportimi të ofruar nga qeveritë dhe institucionet e kujdesit shëndetësor; 
 

6. duhet të futet një politikë transparente dhe e qartë e tolerancës zero ndaj dhunës për 
profesionistët e shëndetësisë në të gjitha nivelet e shërbimit të kujdesit shëndetësor 
dhe kjo politikë duhet të mbështetet publikisht; 
 

7. trajnimi i mjekëve duhet të rritet për të pajisur më mirë profesionistët mjekësorë për t'u 
përballur me situatat kërcënuese; 
 

8. legjislacioni kombëtar dhe evropian duhet të sigurojë mbrojtje të efektshme për mjekët 
që ndeshen me dhunën gjatë përmbushjes së detyrës së tyre profesionale dhe rritje të  
vetëdijes për dobësinë e mjekëve, veçanërisht në situata të rënda. 
 

Duke pasur parasysh rëndësinë e gjithçkaje të lartpërmendur për sigurinë dhe mirëqënien e 
mjekëve dhe ndikimi i këtyre fakteve mbi të ardhmen e cilësisë dhe profesionalitetit të 
shërbimit mjekësor, nënshkruesit e këtij dokumenti kërkojnë që profesionistët shëndetësor, 
ligjvënësit dhe administratorët e shërbimeve shëndetësore të punojnë së bashku për të 
mbështetur, promovuar dhe rritur sigurinë e mjekëve në vendin e punës. 
 
Dhomat/Shoqatat e Mjekëve të Evropës Qëndrore dhe Lindore e konsiderojnë sigurinë e 
mjekëve si faktor thelbësor për sigurimin e kujdesit shëndetësor me cilësi të lartë. 
 
Lubjanë, 16 Shtator 2017 
 
 

Dhomat/Shoqatat e Mjekëve të Evropës Qëndrore dhe Lindore  
që nënshkruan këtë deklaratë: 

 
Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë 
Dhoma Mjekësore Austriake 
Dhoma Federale Mjekësore e Bosnjës Hercegovinës 
Shoqata Mjekësore e Republikës së Srpska 
Shoqata Mjekësore Bullgare 
Dhoma Mjekësore Kroate 
Dhoma Mjekësore Çeke 



Shoqata Mjekësore Gjermane 
Dhoma e Mjekëve të Kosovës 
Dhoma e Mjekut të Maqedonisë 
Dhoma e Mjekëve dhe Dentistëve të Polonisë 
Kollegji I Mjekëve Rumunë 
Dhoma Mjekësore Serbe 
Dhoma Mjekësore Sllovake 
Dhoma Mjekësore e Sllovenisë 
 
 
 


