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Emri i projektit “Iniciativa ndërkufitare për shërbime të integruara shëndetësore dhe sociale 
që promovojnë plakje më të sigurt, parandalim të hershëm dhe jetë të pavarur 
për të gjithë“ [CROSS4ALL] 

Partner në projekt: Komuna Ohër 

 

-   Informacion për aktivitetet e projektit 

Fillimi i projektit - Iniciativa ndërkufitare për shërbime të integruara shëndetësore dhe sociale 
që promovojnë plakje më të sigurt, parandalim të hershëm dhe jetë të pavarur për të gjithë - 
„Cross4all“, financimi sipas thirrjes së parë për propozim-projektin nga programi IPA, ishte më 
datën 01.12.2020. 

Si bashkëpunim i përbashkët ndërmjet partnerëve nga Greqia, komuna Ohër dhe Kryqi i Kuq, 
projekti është themeluar me shumë qëllime dhe shumica e tyre kanë të bëjnë me grupet e 
qytetarëve me aftësi të kufizuara. Kishte tre ekipe të ndryshme. LОТ 1, LОТ 2 dhe LОТ 3 që 
ishin punuar në detyra të ndryshme.  

Ekipi i LОТ 1 filloi më datën 08.02.2021 dhe punoi 
deri më datën 08.06.2021 (koordinatori deri më 
datën 08.07.2021). Përbërja e ekipit përfshin 3 
inspektorë dhe një koordinator të ekipit. Detyra e 
tyre ishte që të ndihmohet në zhvillimin e katalogut 
për shërbime të disponueshme shëndetësore dhe 
sociale, nëpërmjet mbledhjes së të dhënave në 
terren. Ky katalog do të përfshihet në platformën e 
përbashkët dhe në studimin e përbashkët për 
boshllëqet dhe pabarazitë në institucionet 
shëndetësore dhe shërbimet sociale.  

Ekipi i LOT 2 filloi më datën 01.12.2020 dhe punoi deri 
më datën 31.05.2021 (koordinatori deri më datën 
30.06.2021). Përbërja e ekipit përfshin 2 mjekë, 2 
punëtorë socialë, 2 infermiere, një administrator, një 
koordinator dhe një person për masë ndihmëse. 
Detyra ishte që të maten tensioni i gjakut, yndyrat në 
gjak, gjendja me diabetin dhe sëmundjet e zemrës për 
rreth 600 pacientë. Punëtorët socialë i ndihmuan 
pacientët që ta ëmbëlsojnë gjendjen në të cilën do të 
gjenden. Ata kishin mundësinë të flisnin me ta dhe të 
jenë të këshilluar për gjithçka që ju nevojitet, dhe 
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shumica e tyre kërkoi ndihmë në lidhje me situatën dhe kushtet e veçanta të pandemisë me 
Covid-19. Pjesa tjetër e ekipit i rregullonte informacionet dhe dosjet shëndetësore për 
pacientët në softuer të veçantë të krijuar për nevojat e projektit.  

Ekipi i LОТ 3 filloi më datën 01.12.2021 dhe punoi 
deri më datën 28.02.2021 (koordinatori deri më 
datën 30.03.2021). Përbërja e ekipit përfshin 2 mjekë, 
2 punëtorë socialë, 2 infermiere, një administrator, 
një koordinator. Detyra e ekipit ishte e njëjtë me 
detyrën e LОТ 2, por ata punonin si ekip mobil, i 
përfshinin pacientët me aftësi të kufizuara dhe 
pacientët në fshatrat në afërsi të qytetit të Ohrit. 
Kishte pajisje speciale dhe kurs trajnimi për secilin 
anëtar të ekipit.  

 

Si rezultat i këtij projekti kemi shumë informacione për gjendjen shëndetësore të popullatës 
lokale (tensionin e gjakut, yndyrat në gjak, sëmundjet e zemrës dhe diabetin) dhe 
infrastrukturën e shumë institucioneve shëndetësore nga rajoni jugperëndimor i Republikës së 
Maqedonisë, siç janë farmacitë, laboratorët, spitalet dhe shtëpitë e pleqve. 

 


