
 
Qeveritë evropiane duhet të sigurojnë qasje të sigurt dhe në kohë për abort gjatë 
pandemisë COVID-19 
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Kriza e pandemisë dhe shëndetit publik COVID-19 paraqesin sfidë të madhe për 
sistemin shëndetësor në të gjithë Evropën. Përderisa vendet evropiane janë duke 
punuar për të parandaluar pandeminë, mbrojtur popullsinë e tyre dhe për të 
përmbushur kërkesën në rritje për punonjës shëndetësor dhe pajisje shëndetësore, 
është thelbësore që të merrenmasa për të mbrojtur shëndetin, dinjitetin njerëzor, 
integritetin fizik dhe mendor dhe autonominë riprodhuese të grave dhe vajzave në 
rajon.  

Në shumë vende mungesa e masave qeveritare për të garantuar qasjen e sigurt dhe 
në kohë të individëve në shërbimet thelbësore të shëndetit seksual dhe riprodhues, 
medikamenteve dhe informacione gjatë pandemisë është shqetësuese. Gratë dhe 
vajzat  po përballen me kufizime të konsiderueshme në qasjen e sigurt në shërbimet 1

thelbësore të shëndetit seksual dhe riprodhues, veçanërisht për reagim në kohë për 
abort, kujdesin pas abortit dhe kontracepsionin emergjent. Kufizime të tilla i ndikojnë 
në mënyrë joproporcionale individët që i përkasin grupeve të margjinalizuara, 
përfshirë gratë që jetojnë në varfëri, gratë me aftësi të kufizuara, gratë rome, gratë 
migrante të pa dokumentuara, adoleshentët dhe gratë që janë të rrezikuara apo të 
mbijetuara të dhunës në familje dhe seksuale. Këto kufizime gjithashtu krijojnë rreziqe 
të panevojshme të ekspozimit ndaj COVID-19 për gratë dhe vajzat dhe familjet e tyre, 
si dhe për ofruesit e kujdesit shëndetësor.  

Veçanërisht barriera të mëdha lindin për gratë dhe vajzat që jetojnë në vendet 
evropiane ku aborti është i paligjshëm ose i kufizuar dhe ku si rezultat ato duhet të 
udhëtojnë në vendet e tjera, ku aborti është i ligjshëm në mënyrë që të marrin kujdës 
shëndetësor jashtë shtetit të tyre. Barriera të tilla mund të lindin gjithashtu në ato 
vende evropiane ku gratë dhe vajzat janë të detyruara të kalojnë procese të vështira 
ose të gjata administrative për të hyrë në procesin e abortit ose ku mund të kenë 
vështirësi për të gjetur mjekë në vendin e tyre të cilët janë të gatshëm të ofrojnë 
kujdes.  

 Kjo deklaratë iu referohet grave dhe vajzave, pasiqë shumica e individëve që kanë nevojë për përkujdesje për abortin 1

identifikohen si të tilla por kjo vlen njësoj për të gjithë individët që mund të mbeten shtatëzënë dhe kanë nevojë për abort ose 
kujdes tjetër shëndetësor seksual dhe riprodhues. 



 Ne i përshëndesim ato qeveri që kanë bërë lëvizje të shpejta për të mbrojtur qasjen 
në kujdesin shëndetësor thelbësor seksual dhe riprodhues të ndjeshëm në kohë 
gjatë kësaj kohe, në veçanti përmes sigurimit të qasjes përmes telefonit dhe trajtimit 
mjekësor të abortit nga shtëpia. Ne i bëjmë thirrje të gjitha qeverive të tjera evropiane 
që t'i ndjekin këto shembuj dhe të veprojnë përkitazi me udhëzimet e ekspertëve 
mjekësorë dhe të shëndetit publik.  

Ne i bëjmë thirrje gjashtë vendeve evropiane ku aborti është i paligjshëm ose i 
kufizuar që t'i reformojnë menjëherë këto ligje, të cilat vendosin shëndetin dhe jetën 
e grave në rrezik.  Kufizimet e udhëtimit dhe transportit mund ta rëndojnë edhe më 2 2

tej ndikimin e këtyre ligjeve mjaft kufizuese. Kjo pasiqë individët në këto vende nuk 
do të jenë më në gjendje të udhëtojnë jashtë vendit ose të marrin ilaçe për abortin të 
dërguar me postë nga ofruesit shëndetësor nga vendet e tjera. Si rezultat, ato 
përballen me rreziqe të mëdha për shëndetin dhe mirëqenien e tyre.  

Ne u bëjmë thirrje atyre vendeve ku aborti është i ligjshëm por ku shërbimet klinike 
nuk janë të disponueshme ose janë të vështira për t'u përdorur për shkak të një numri 
të barrierave, përfshirë kërkesa të panevojshme mjekësore që detyrojnë individët të 
bëjnë udhëtime të shumta ose të padëshiruara në institucionet shëndetësore ose t'i 
nënshtrohen shtrimit në spital të detyrueshëm, t'i heqin urgjentisht këto pengesa dhe 
sigurojnë qasje në shërbime. Gjithashtu të ndërmerren hapa urgjentë për të siguruar 
që refuzimi i kujdesit për shkak të besimeve private nga mjekët të mos rrezikojë 
qasjen në kohë në kujdesin ligjor për abortin.  

Në përputhje me detyrimet për të drejtat e njeriut  dhe rekomandimet e ekspertëve 3

mjekësor  duhet të merren masat e mëposhtme, dhe të mbetet në fuqi minimalisht 4

gjatë periudhës së pandemisë COVID-19:  

- Të sigurohet që aborti të trajtohet si kujdes shëndetësor thelbësor dhe i ndjeshëm 
në aspektin kohor dhe të garantohet qasje në kujdes në kohën e duhur.  

- Të autorizohen dhe vihen në dispozicion në kohën e duhur konsultat telefonike për 
këdo që po kërkon kujdes ose informacion për abortin. Duhet të merren masa 
specifike për të siguruar që konsultat telefonike të jenë falas ose me kosto të ulët 
dhe lehtë të arritshme për grupet e margjinalizuara  

 Andorra, Lihtenshtajni, Malta, Monako, Poloni dhe San Marino. 2

 Për një përmbledhje të detyrimeve rajonale dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, shih: Komisionerin e Këshillit të Evropës 3

për të Drejtat e Njeriut, Dokumenti mbi shëndetin seksual dhe riprodhues të grave dhe të drejtat në Evropë. 

 Organizata Botërore e Shëndetit, Aborti i Sigurt: Udhëzime teknike dhe politika për sistemet shëndetësore, Çështje ligjore dhe të 4

politikave - Mesazhet kryesore; Rolet e punonjësve shëndetësorë në sigurimin e kujdesit të sigurt në abort dhe kontracepsionin 
post-abort; Zgjerimi i roleve të punonjësve shëndetësorë për abort të sigurt në tremujorin e parë të shtatzënisë, Përmbledhje. 



- Të garantohet qasje në kohë të abortit mjekësor të hershëm në të gjithë 
juridiksionin dhe të lejohen mjekët të përshkruajnë ilaçet e nevojshme përmes 
konsultave telefonike.  

-  T'u lejohet të gjthë individëve të marrin të gjitha ilaçet për abort në shtëpi. 
Rregullat që ekzistojnë në disa vende evropiane që një pilulë duhet të merret në 
prani fizike të një mjeku ose në një institucion të kujdesit shëndetësor duhet të 
hiqet. - Të hiqen periudhat e detyrueshme të pritjes përpara abortit, si dhe kërkesat 
e këshillimit të detyrueshëm ose të sigurohet që këshillimi mund të kryhet përmes 
konsultave për sigurimin e shëndetit.  

- Të autorizohen mjekët dhe mamitë e kujdesit parësor për të siguruar abortin e 
hershëm mjekësor.  

- Të miratohen masat mbrojtëse të sistemit shëndetësor për të garantuar mundësinë 
e kujdesit në rastet kur aborti i hershëm mjekësor nuk është i mundur ose është i 
kontraindikuar, për individët që kanë nevojë për abort më vonë gjatë 
shtatëzënësisë ose kujdesit pas abortit, ose të cilët mund të kenë nevojë të vizitojnë 
një institucion të kujdesit shëndetësor për arsye të tjera . Udhëtimi në raste të tilla 
duhet të konsiderohet si e drejtë thelbësore dhe duhet lejuar edhe kur qeveritë 
kanë rregulluar ndryshe lëvizjen e lirë.  

-  Kur kërkohet autorizimi i mjekut, kjo duhet të kufizohet në një mjek. Kërkesat për 
aprovimin e një aborti nga disa mjekë duhet të hiqen.  

- Të garantohet qasje në kohë në testimin prenatal dhe mbështetje psikosociale kur 
kërkohet.  

- Të garantohet një numër të mjaftueshëm të ofruesve të gatshëm dhe të aftë të 
ofrojnë kujdes për abortin në të gjithë vendin dhe të publikohen dhe shpërndahen 
informacione ne nivel kombëtar se si gratë mund t'i identifikojnë profesionistët 
shëndetësor të gatshëm dhe të disponueshëm për të kryer abortin. Të sigurohet 
urgjentisht që refuzimi i kujdesit nga mjekët nuk rrezikon mundësinë e kujdesit për 
abortin në një kohë krize.  

- Të informohen të gjithë qyetatarët mbi këto ndryshime në politikat e të drejtave 
dhe shëndetit seksual dhe riprodhues dhe në shërbimet e kujdesit shëndetësor që 
bëhen në kontekstin e përgjigjeve të COVID-19.  

- Të sigurohet qasje në kontracepsion përfshirë kontracepsionin emergjent, duke 
përfshirë autorizimin e konsultave telefonike dhe sigurimin e kontracepsionit 
urgjent në barnatore pa recetë.  

-
Në fund, ne u bëjmë thirrje të gjithë politikëbërësve në të gjithë rajonin evropian të 
hedhin poshtë propozimet që synojnë të kufizojnë qasjen në kujdesin e sigurt të 
abortit gjatë pandemisë COVID-19. Këto propozime të pasinqerta thjesht shërbejnë 
për të përkeqësuar krizën aktuale të shëndetit publik dhe kanë efekte negative në 
shëndetin, jetën dhe mirëqenien e grave dhe vajzave.  
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