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Shumë iniciativa, por
nuk jemi të kënaqur
nga përgjigjet

Nga Stanka TRAJKOVA

Në bazë të Ligjit për shoqata
dhe fondacione, Lidhja e shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë, si subjekt autentik në
mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të pensionistëve, rregullisht ngritë iniciativa dhe propozime te organet kompetente për
zgjidhjen e çështjeve me interes
për shfrytëzuesit e pensioneve.
Për pensionistët është e qartë se
kërkesat janë të vështira për t'u
plotësuar, por Lidhja do të vazhdojë ta bëjë këtë me shpresën se
do të ketë përgjigje pozitive. Paraqitja e më shumë propozimeve
apo kërkesave kishte për qëllim
ndikimin në opinionin publik dhe
mund të thuhet se ka një ndikim
pozitiv në ndryshimin e formulës
për harmonizimin e pensioneve
sepse Qeveria dhe institucionet
shtetërore seriozisht po paralajmërojnë se do t'i kenë parasysh. Megjithatë, kur bëhet fjalë për
sigurimin shëndetësor dhe përmirësimin e kujdesit shëndetësor, kërkesat tona do të duhet të
përsëriten dhe nuk do ta bëjmë
atë sepse jemi të rritur dhe harrojmë, por që ato kërkesa të arrijnë tek ato subjekte që duhet të
veprojnë sipas tyre. Pikërisht për
këtë, në statutet e Lidhjes dhe në
statutet e shoqatave është përcaktuar nevoja dhe detyrimi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit të Shëndetësisë për një kujdes
më të mirë shëndetësor dhe pas
moshës 65 vjeçare të lirohen nga
të gjitha llojet e participimeve
(nga diagnostikimi përmes parandalimit te trajtimi spitalor) e
drejtë që në të kaluarën ishte
ngritur në nivelin e Ligjit dhe e
kishin pensionistët!
Deri më tani, në periudhën e
kaluar, Lidhja ka dorëzuar kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë
për pensionistët që kanë pension
deri në 18.000 denarë që të lirohen nga participimi spitalor.
Lidhja ka dorëzuar edhe Iniciativë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut për miratimin e Ligjit
për ndryshimin dhe plotësimin e
Ligjit për sigurim shëndetësor
me propozim për shfrytëzimin e
shërbimit shëndetësor: kujdesi
për prindin e sëmurë - anëtar i familjes më së shumti deri në 30
ditë. Ambiciet dhe kërkesat për
përmirësimin e sigurimeve shën-

detësore vazhduan me një kërkesë me shkrim të Lidhjes, për funksionimin e një klinike dentare për
pensionistët brenda shtëpive
shëndetësore ku pensionistët do
të përfitonin një shërbim protezimi të thjeshtë dhe të shpejtë. Për
këto shërbime si vullnetarë për
të marrë pjesë u paraqiten mjekë
- stomatologë dhe studentë në
vitin e tyre të fundit të studimeve.
Si mund të qëndrojmë indiferentë dhe të mos e ngremë zërin, kur Lidhja paraqet kërkesë
për ndryshimin e Rregullores për
pajisjen me karrocë falas që
kërkohet për shkak të sëmundjes
ose rënies ose lëndimit të pensionistit për shkak të pleqërisë.
Kërkesa e fundit nga pensionistët është për mbështetje në
Qendrën Klinike Universitare të
Stomatologjisë "Shën Pantelejmoni" - Shkup që të vendoset
ashensor, sepse pensionistët e
kanë të vështirë të ngjitin shkallët
e thepisura. Ka shumë nevoja
dhe kërkesa, dhe për disa prej
tyre nuk është e nevojshme as të
investohet me fonde të mëdha.
Së fundi, do të numëroj vetëm
disa prej tyre: Lidhja përmes Komisionit të shëndetësisë dhe politikës sociale kërkon me
këmbëngulje që në të gjitha zonat rurale të funksionojnë
njëkohësisht një mjek në terren
dhe një farmaci lëvizëse.
Është jonjerëzore që pensionistët dhe të moshuarit të diskriminohen kur kërkojnë një
ndihmë të shpejtë për të pyetur
sa vjeç janë.
Në fund, si konkluzion dhe si
mesazh për të gjithë qytetarët
dhe të gjitha institucionet në këtë
fushë është se aktivizmi ynë nuk
përfundon këtu, por përkundrazi
të gjitha këto dhe kërkesat e tjera do të ripërtërihen dhe do t'u
dërgohen institucioneve kompetente. Besojmë se do të gjejmë
mirëkuptim të përbashkët me të
gjithë ata dhe veçanërisht me
Qeverinë e re, Kryeministrin dhe
Ministrinë e Shëndetësisë. Në
këtë kontekst, pak ditë më parë,
me një shkresë, duke uruar ministrin e ri Bekim Sali për postin
ministror, e ftuam në një takim
në LSHPM për të vazhduar traditën dhe praktikën që ministri i
shëndetësisë të vijë në takime në
LSHPM, të dëgjojë kërkesat dhe
problemet tona që lidhen me
kujdesin shëndetësor, të rëndësishme për pensionistët, të cilët
janë target grupi më i madh i Ministrisë së Shëndetësisë.
(Autorja është kryetare e
Lidhjes së Shoqatave të
Pensionistëve të Maqedonisë)

BISEDË ME MAHI NESIMI, PENSIONIST, FITUES I ÇMIMIT “11
TETORI” PËR VEPËR JETËSORE

Më shumë të shkruhet,
më pak të mbahet mend

Faza e jetës së Mahi Nesimit
nga Tetova, pensionist, i cili kohën
më të gjatë e kaloi në gazetari, por
ishte edhe ambasador, pastaj i papunë, për të kaluar jetën e tij të
punës në Sekretariatin për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit - deri në pension, është. specifike. Duke zgjedhur fakultetin e
shkencave politike (ka diplomuar
për politikë të jashtme në Zagreb),
ai gjithmonë udhëhiqej nga dëshirat personale për të përmbushur rrugën e tij të jetës, vazhdimisht me shpresa, pritshmëri...
Megjithatë, motoja e tij ishte gjithmonë të shkruante, të regjistrohej,
të njihen gjërat dhe t'i kalohen
brezave dhe më pak të mbahen
mend. Në këtë kuptim, përveç teksteve të shkruara si gazetar, ai botoi edhe gjashtë libra - punime
kryesisht nga fusha e publicistikës.
Për gjithçka ka shkruar, çfarë ka
lënë pas si burim për brezat që do
të vijnë, Mahi Nesimi në vitin 2021
është fitues i çmimit “11 Tetori” për
vepër jetësore. "Të gjitha
mirënjohjet dhe çmimet janë të
shtrenjta për mua, por kjo është
mirënjohja më e madhe për
punën time dhe për gjithçka kam
arritur të transferoj në letër dhe ta
vë në kornizë të librit. Prandaj e
përjetoj si më të madhen dhe më
të vlefshmen. Një nga çmimet që i
jam gëzuar veçanërisht ishte ai i
vitit 1994 'Mito Haxhivasilev - Jasmin' në fushën e gazetarisë dhe
në vitin 2009 në fushën e publicistikës".
Thoni “të shkruhet sa më
shumë”, Çka keni shkruar dhe
keni lënë Ju?
NESIMI: Unë e kam filluar gazetarinë te “Flaka e Vllazërimit” në
vitin 1982, si gazetar fillestar. Më
pas kam qenë redaktor në gjuhën
shqipe në Radio Shkup dhe më pas

gazetar në programin e parë në
gjuhën maqedonase. Kam qenë
edhe redaktor i revistës “Lobi” (në
gjuhën shqipe). Kam shkruar
shumë tekste. Megjithatë, gjashtë
librat e mi janë një “freskim” i vërtetë. E para është “Vorbullat shqiptare”, e cila përveç se në shqip është
përkthyer edhe në kroatisht. Pas
tyre vijojnë “Vullneti i turpëruar”,
“Përfaqësuesit shqiptarë në qeverinë e Maqedonisë nga viti 1945
deri në vitin 2010” (ministra, zëvendës, deputetë), “Nexhat Agolli
– patriot i harruar”, “Shqiptarët në
Republikën e Maqedonisë dhe e
ardhmja e vendi” dhe “Fjalori
zgjedhor” . Të gjithë librat janë në
gjuhën shqipe (përveç të parit),
dhe deri më tani nuk më është
ofruar ndonjë botues për përkthim
në gjuhën maqedonase, gjë që
nuk është e pamundur.
Keni qenë edhe ambasador i
Republikës së Maqedonisë në Republikën e Kroacisë, dhe pastaj...?
NESIMI: Për pak më shumë se
tre vjet (në periudhën 2003 - 2006)
kam qenë ambasador i vendit tonë
në Republikën e Kroacisë. Ishte
praktikisht një vend ku shkoja në
shkollë. Në të vërtetë unë u përpoqa të jem në detyrë. Askund nuk
kam hasur ndonjë gjë negative për
punën time si ambasador. Mirëpo,
ndodhi që pas mbarimit të mandatit të mbetem në rrugë. Më
shumë se një vit kam qenë si i papunë. Pastaj u punësova në Sekretariatin për implementimin e
Marrëveshjes së Ohrit.
Tani po shijoni vitet e pensionimit. Cilat janë preokupimet
Tuaja të tanishme?
NESIMI: Merrem me krijimtari, vazhdoj të kërkoj përmbajtje të
reja. Edhe pse kam tre vjet që jam
pensionist, deri më tani nuk jam

Të gjitha mirënjohjet
dhe çmimet janë të
shtrenjta për mua, por
kjo është mirënjohja
më e madhe për punën
time dhe për gjithçka
kam arritur të
transferoj në letër dhe
ta vë në kornizë të librit.
Prandaj e përjetoj si më
të madhen dhe më të
vlefshmen. Një nga
çmimet që i jam gëzuar
veçanërisht ishte ai i
vitit 1994 'Mito
Haxhivasilev - Jasmin'
në fushën e gazetarisë
dhe në vitin 2009 në
fushën e publicistikës
kontaktuar nga Shoqata e pensionistëve në Tetovë, por edhe unë
nuk jam përpjekur, edhe pse
ndihem i fuqishëm që të ndihmoj
dhe kontribuoj në plotësimin e
nevojave ditore të pensionistëve.
Mendoj se do të ishte mirë që në
kuadër të SHP Tetovë të themelohej Klubi i pensionistëve - fitues
të çmimeve shtetërore dhe të tjera të larta dhe intelektualëve. Këta
anëtarë do të mblidheshin herë
pas here për të diskutuar problemet dhe çështjet nga i gjithë rajoni. Mund të dominojnë çështje
nga sfera e arsimit, shkencës, kulturës, krijimtarisë, por do të analizohen edhe problemet tjera me
të cilat ballafaqohen komunat në
rajonin e Tetovës. Mendoj se do të
lindin edhe shumë çështje të tjera,
specifike për komunat, e veçanërisht për nevojat e pensionistëve.
Shpreh gatishmërinë që të marr
pjesë dhe të jap kontributin tim.
(Gjoko Eftoski)

