
RAPORTIMI PËR VETËVRASJET GJATË PANDEMISË COVID-19 
 
Disa raste të vetëvrasjeve në spitalet tona gjatë pandemisë së COVID-19 kanë ngjallur një debat 

në opinionin publik, komente të shumta në rrjetet sociale  dhe në komunitetin e gazetarëve. 

Raportimi i  vetëvrasjeve ka qenë dhe mbetet një temë e ndjeshme për median në të gjithë botën, 

për shkak të ndjeshmerisë së temës dhe implikimeve etike që permban. 

 

Shoqata Ndërkombëtare për Paradalimin e Vetëvrasjeve ka pergatitur disa  udhëzime dhe 

rekomandime që Instituti i Medias i ka përshtatur për gazetaret shqiptare, që janë perfshirë 

aktivisht në raportimin e pandemisë. 

 

• Raportimi për një vetëvrasje specifike: Kur ndodh një vetëvrasje është e rëndësishme për 

median të përcaktojë nëse duhet raportuar për të, pra a ka vlerë ky lajm? 

o Këshillë: Merrni në konsideratë vlerën gazetareske të raportimit për vetëvrasjen dhe 

impaktin mbi audiencën. A do të edukojë, informojë, ofrojë qartësi mbi çështjen, do 

të ndihmojë të parandaloje vetëvrasje të tjera, etj.? 

o Këshillë: Nëse raportoni për vetëvrasjen, sigurohuni që lajmi është i saktë, i drejtë, 

pozitiv ndaj trajtimit, pozitiv ndaj linjave të urgjencës, pa fajësuar dhe duke bërë të 

qartë që në shumicën e rasteve vetëvrasja mund të parandalohet me kujdesin e duhur. 

o Këshillë: Nëse nuk ka prova direkte që mbështesin një lidhje të drejtpërdrejtë mes 

vetëvrasjes specifike dhe pandemisë, përfshini informacionin e gjetur si dhe cdo 

informacion tjetër në investigimin për vetëvrasjen. 

o Këshillë: Bëni kujdes kur përfshini deklarata të të mbijetuarve të tronditur që kanë  

pretendime për shkakun e vetëvrasjes, veçanërisht nëse besojnë që ndodhi vetëm prej 

pandemisë. 

 

• Raportimi për temën vetëvrasje prej pandemisë: Vetëvrasja është gjithmonë komplekse dhe 

rezultat i shumë faktorëve, disa të njohur dhe disa jo në momentin kur ndodh vdekja. 

Paraqitja e një pamjeje të plotë mbi çfarë dihet për vetëvrasjen dhe pandemitë është e 

rëndësishme për të shmangur semplifikimin e të dy problemeve. 

o Këshillë: Ndihmoni audiencën tuaj të kuptojë që vetëvrasja është shumëplanëshe dhe 

përfshin shkaqe biologjike, psikologjike, mjedisore dhe shoqërore. 

o Këshillë: Shmangni raportimin për temën e vetëvrasjes si të lidhur me vetëm një 

faktor shkakësor dhe/ose me pandeminë aktuale si faktori i vetëm në cdo vetëvrasje. 

o Këshillë: Ndihmoni audiencën tuaj të kuptojë se nxitimi për të arritur në një 

përfundim se pse dikush vdiq nga vetëvrasja mund të bëjë që tjerët (familja, shoqëria, 

kolegët, etj.) të  anashkalojnë shenja paralajmëruese të rëndësishme, ngaqë gabimisht 

ata besojnë që vetëvrasja mund të jete e lidhur me një gjë të vetme, siç është 

pandemia. 

o Këshillë: Kërkoni një ekspert të parandalimit të vetëvrasjeve që të ndihmoje 

audiencën tuaj t’i kuptojë vetëvrasjet. 

o Këshillë: Është e rëndësishme të bëni kujdes kur raportoni që rekomandimet për 

distancimin social që rezultojnë në izolim janë shkaku i një vetëvrasjeje. Ndërsa në 

disa raste distancimi social dhe fizik mund të rezultojë në izolim, nuk ndodh kështu 

gjithmonë dhe nuk çon gjithmonë drejt shtimit të simptomave psikiatrike ose drejt 



vetëvrasjes. Në vend të kësaj, sigurohuni të raportoni që ka më shumë se një faktor që 

con në një vetëvrasje. 

o Këshillë: Raportoni sfidat e atyre që jetojnë me një sëmundje mendore, të cilët janë 

(më shumë) të izoluar nga kujdestarët, ofruesit e kujdesit shëndetësor e të tjerët gjatë 

kësaj pandemie, dhe që kanë akses të reduktuar në kujdesin për ta siç janë programet 

e trajtimit, grupet e mbështetjes, etj. 

 

• Raportimi për vetëvrasjen si çështje e shëndetit publik: Vetëvrasja është një çështje madhore 

dhe globale e shëndetit publik. Gjatë një pandemie duhet menduar me shumë kujdes se si të 

flasim për vetëvrasjen si një çështje e shëndetit publik, ndërkohë që një tjetër cështje e 

shëndetit publik global është në qendër të vëmendjes së publikut në të gjithë botën. 

o Këshillë: Sigurohuni që raporti juaj të përfshijë informacion mbi historinë dhe prirjet 

e vetëvrasjeve, informacion lokal dhe kombëtar për vetëvrasjet, si dhe faktin që ato 

ndodhin vazhdimisht dhe jo vetëm në një kohe të caktuar dhe as për një shkak të 

vetëm. 

o Këshillë: Mendoni të përfshini hulumtime, programe, trajtime dhe programe 

vlerësimi të lidhura me vetëvrasjet. 

o Këshillë: Nëse raportoni për një vetëvrasje specifike, përfshini një deklaratë në 

raportin tuaj mbi natyrën globale të vetëvrasjes dhe ndihmoni audiencën tuaj të 

kuptoje kontekstin e vetëvrasjes. 

o Këshillë: Studimet sugjerojnë që paraqitja e historive të shërimit, të shpresës dhe e 

eksperiencave të përjetuara ka impakt pozitiv dhe ul rrezikun e përhapjes. 

 

• Raportimi për të dhënat për vetëvrasjet: Beni kujdes kur raportoni për të dhënat që dalin në 

mes të një krize aktuale shëndetësore. Është e rëndësishme të ndihmoni audiencën tuaj të 

kuptojë të dhënat. 

o Këshillë: Në të gjitha raportet rreth për vetëvrasjet të dhënat tregojnë qartësisht që ka 

të dhëna minimale për korrelacionin mes vetëvrasjeve dhe pandemive. 

o Këshillë: Në të gjitha raportet për vetëvrasjet të dhënat tregojnë qartësisht që të 

dhënat vjetore nuk duhet të vendosen përballë vetëvrasjeve gjatë një pandemie. Për 

më tepër, bëni kujdes kur raportoni për të dhëna vjetore gjatë një pandemie. 

o Këshillë: Tregoni  kujdes kur raportoni të dhëna për grupe të vecanta të popullsisë 

gjatë një pandemie. 

 

• Raportimi për linjat telefonike direkte për vetëvrasjet dhe për urgjencat: Të gjithë udhëzuesit 

e medias rekomandojnë të përfshihen në shkrime numrat e linjave telefonike direkte për 

vetëvrasjet. Gjithashtu ekzistojnë ndryshime të mëdha për sa i përket mënyrës se si 

funksionojnë linjat telefonike direkte për vetëvrasjet ose kriza të tjera gjatë një pandemie në 

vende të ndryshme të botës. 

o Këshillë: Kur raportoni për vetëvrasjen sigurohuni të përfshini një numër linje 

telefonike direkte për vetëvrasjet ose për krizat dhe sigurohuni që linja funksionon 

edhe në kushtet e gjendjes së emergjencës kombëtare. 

o Këshillë: Kur raportoni për vetëvrasjen sigurohuni të përfshini faqe web me 

informacion të besueshëm për publikun, siç janë faqet e Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë. 



o Këshillë: Nëse është e mundur, kontrolloni njoftimet lokale nga entitete kombëtare 

ose rajonale që përfshijnë burime se si të kërkojmë ndihmë gjatë COVID-19, duke 

përfshirë burime mbi shëndetin mendor. 

o Këshillë: Informoni qartësisht audiencën tuaj për përmbajtjen dhe të dhënat të lidhura 

me volumin e telefonatave në kohë normale kundrejt valumit të tyre gjatë pandemisë. 

o Këshillë: Sigurohuni që raporti juaj ndihmon audiencën të kuptoje se çfarë ndodh me 

telefonatat kur volumi i tyre rritet. 

 

• Raportimi për vetëvrasjee e lidhura me spitalizimet: Pandemia aktuale po mbingarkon 

spitalet në mbarë botën duke krijuar sfida për pranimet për shkak të urgjencave psikiatrike. 

Një raportim për çështjen e aksesit të reduktuar në kujdesin psikiatrik mund të rrisi ankthin, 

panikun dhe frikën për pamundësinë për të marrë shërbimet psikiatrike që u nevojiten disa 

njerëzve. 

o Këshillë: I jepni informacion audiencës tuaj rreth shërbimeve të kujdesit shëndetësor 

lokal, rajonal dhe kombëtar të disponueshme nëpërmjet shërbimeve telefonike, 

mesazheve, chat-it si edhe faqeve të web e burimeve online. 

o Këshillë: Fokusohuni në shërbimet e tjera dhe në aksesin për kujdes shëndetësor për 

ata që kanë nevoje për shërbime psikiatrike. 

o Këshillë: Përfshini informacion nga Drejtoritë Shëndetësore me rekomandimet për të 

kërkuar spitalizim dhe për të aksesuar kujdesin spitalor nëse është e nevojshme. 

 

• Raportimi për vetëvrasjen si një çështje të lidhur me politikat: Mund të ekzistoje një dëshire 

për të raportuar për temën e vetëvrasjes dhe implikimet në politikat gjatë një pandemie. Meqë 

pandemitë janë të rralla, bëni kujdes kur raportoni për çështje politikash specifike të 

pandemisë aktuale për të evituar që çështja e politikave të humbasë pasi pandemia të 

përfundojë. 

o Këshillë: Shqyrtoni nëse një periudhe pandemie aktive është koha më e mirë për të 

raportuar për çështje politikash apo kjo gjë do të ishte më efektive pasi kriza akute të 

jetë qetësuar, kur më shumë studime, të dhëna dhe perspektiva të jenë të 

disponueshme. 

o Këshillë: Nëse vendosni të bëni një raport të lidhur me politikat, fokusoni lajmin te 

politika me rendësi për narrativen që doni të përcillni, dhe jo te lidhja mes vetëvrasjes 

dhe pandemisë. 


