
INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

LISTE VERIFIKIMI PER KLINIKAT STOMATOLOGJIKE

1. A ka Akt- Miratim Higjeno-sanitar? Po Jo

2. Punonjesit a jane te pajisur me libreza shendetesore Po Jo

3. A jane punonjesit te pajisur me raport mjeko-ligjor(KML) Po Jo

4. A ka nje Certifikate DDD(dezinfektim,deratizim,deinsektizim) Po Jo

5. A zbatohet ligji.8094dt 21/03/1996”Per largimin publik te mbeturinave” Po Jo

6. A ka raport analize te ujit qe furnizon objektin Po Jo

7. A ka licence nga Qendra e kombetare e Licensimit(QKL) Po Jo
8. A ka certifikaten e regjistrimit nga Qendra Kombetare e

Rregjistrimit (QKR)? Po Jo
9. A ka Lejen e Ushtrimit Profesionit leshuar nga UMSH? Po Jo
10. A ka certifikate regjistrimi prane ZMR per paisjet me burim rrezatues? Po Jo

11. A jane punonjesit te veshur me uniformat e punes? Po Jo
12. A zbatohet ligji nr.9636 dt 06.11.2006 “Per mbrojtjen e shendetit nga produktet e

duhanit”i ndryshuar? Po Jo

13. Objekti a eshte ndertuar:

a. me  projekt ? Po Jo

b.i adaptuar ? Po Jo

14. Objekti

a eshte: i lyer? Po Jo

b. ndricuar Po Jo

c. ajrosur? Po Jo



15. A ka ne lokal:

a. Uje te rrjedhshem? Po Jo

b.Uje   te ngrohte? Po Jo

16. A ka anekse hidro-sanitare ? Po Jo ,

a. A jane veshur me pllaka majolike Po Jo

17. A behen shkarkimet e ujrave ne tubacionet e shkarkimeve kryesore? Po Jo

18. A ka kosha per hedhjen e mbeturinave ne ambienete  ? Po Jo

19. A eshte i paster ambjenti jashte hotelit ? Po Jo

20.A eshte e shtruar dyshemeja e hotelit me pllaka ose cimento? Po Jo

21. A ka planimetri te ambientit te punes te leshuar nga nje inxh i licensuar? Po Jo

22.A ka kontrarte/kontrata pune per personelin e punesuar ? Po Jo

23. A ka kartele pacienti? Po Jo

24. A ka liste cmimesh te afishuar dukshem? Po Jo

25. A ka kontrate per eleminimin e mbetjeve spitalore leshuar nga subjekt Po Jo
i licensuar?



Njësia e shërbimit Oral që ushtron veprimtari në fushën e transplantimit të
organeve, indeve dhe qelizave, sipas legjislacionit në fuqi.

a) A kryen njësia e shërbimit të shëndetit oral veprimtari ne fushen e transplantimit te organeve,
indeve dhe qelizave? Po  Jo 

b) A eshte i licensuar per kryerjen e kesaj veprimtarie sipas legjislacionit ne fuqi?
Po  Jo 

2-A kryhet kjo veprimtali ne perputhje  me Direktivën 2004/23/KE të Parlamentit Europian dhe
Këshillit, datë 31 mars 2004 "Mbi vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për dhurimin,
prokurimin, testimin, përpunimin, magazinimin dhe shpërndarjen e indeve dhe qelizave

njerëzore". Numri CELEX: 32004L0023, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, Seria L, Nr.
102, datë 7.4.2004, faqe 48-58.? Po  Jo 

3- A jane respektuar parimet e transplantimit te indeve qelizave dhe organeve:

a) heqja e indeve, qelizave dhe organeve për qëllime transplantimi kryhet vetëm për përfitime
terapeutike të përfituesit? Po  Jo 

b) transplantimi i indeve, qelizave dhe organeve kryhet vetëm pasi përfituesi dhe dhuruesi ka
dhënë pëlqimin e lire? Po  Jo 

c) Dhurimi i indeve, qelizave dhe organeve bazohet në dhurimin vullnetar dhe të papaguar, duke
ruajtur anonimatin, si të dhuruesit, ashtu dhe të përfituesit, altruizmin e dhuruesit dhe
solidaritetin midis dhuruesit dhe përfituesit, dhe në respektim të jetës dhe të shëndetit të
dhuruesit? Po  Jo 

4- Gjatë procesit të transplantimit të indeve, qelizave dhe organeve a kryhet :

a) Promovimi i dhurimit vullnetar dhe të papaguar? Po  Jo 

b) Procesi i dhurimit të transplanteve? Po  Jo 

c) Përzgjedhja dhe seleksionimi i dhuruesve? Po  Jo 

ç) Procedura e testimit? Po  Jo 

d) Procedura e përpunimit të transplanteve? Po  Jo 

dh) Procedura e konservimit dhe ruajtjes së transplanteve? Po  Jo 

e) Procedura e shpërndarjes së transplanteve? Po  Jo 



ë) Kryerja e transplantimit? Po  Jo 

f) Procedura e sigurimit të cilësisë? Po  Jo 

5- Gjatë procesit të transplantimit të indeve, qelizave dhe organeve a kryhet :

a) Promovimi i dhurimit vullnetar dhe të papaguar? Po  Jo 

b) Procesi i dhurimit të transplanteve? Po  Jo 

c) Përzgjedhja dhe seleksionimi i dhuruesve? Po  Jo 

ç) Procedura e testimit? Po  Jo 

d) Procedura e përpunimit të transplanteve? Po  Jo 

dh) Procedura e konservimit dhe ruajtjes së transplanteve? Po  Jo 

e) Procedura e shpërndarjes së transplanteve? Po  Jo 

ë) Kryerja e transplantimit? Po  Jo 

f) Procedura e sigurimit të cilësisë? Po  Jo 

5- Gjatë procesit të transplantimit të indeve, qelizave dhe organeve a kryhet :

a) Promovimi i dhurimit vullnetar dhe të papaguar? Po  Jo 

b) Procesi i dhurimit të transplanteve? Po  Jo 

c) Përzgjedhja dhe seleksionimi i dhuruesve? Po  Jo 

ç) Procedura e testimit? Po  Jo 

d) Procedura e përpunimit të transplanteve? Po  Jo 

dh) Procedura e konservimit dhe ruajtjes së transplanteve? Po  Jo 

e) Procedura e shpërndarjes së transplanteve? Po  Jo 

ë) Kryerja e transplantimit? Po  Jo 

f) Procedura e sigurimit të cilësisë? Po  Jo 



6- A është ngritur Qendra publike e transplantimit  me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë ?
Po  Jo 

7- A është licencuar Qendra jo publike e transplantimit  sipas legjislacionit në fuqi ?
Po  Jo 

8- A ka zbatuar  Qendra e transplantimit publike ose jo publike  heqjen dhe implantimin e
organeve, indeve dhe qelizave në bazë të ligjit Nr.10454,date 21.07.2011, “Per transplantimin e
indeve,qelizave dhe organeve ne republiken e shqiperise” i ndryshuar dhe të akteve nënligjore të
tij? Po  Jo 

9- A kryen. Qendra  e Transplantimit  këto detyra:

a) Raporton  për personat e regjistruar për transplantim pranë Qendrës për Koordinimin e
Transplantimeve? Po  Jo 

b) Kryen  implantimin vetëm për përfituesit e regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Personave që
presin për transplantimin e indeve, qelizave dhe organeve ? Po  Jo 

c) Raporton  për transplantimet e realizuara pranë Qendrës për Koordinimin e Transplantimeve ?
Po  Jo 

ç) Bashkëpunon  me Qendrën për Koordinimin e Transplanteve për të caktuar përfituesit më të
përshtatshëm të indeve, qelizave dhe organeve? Po  Jo 

d) Pas marrjes së të dhënave, sipas nenit 16 të këtij ligji, verifikon  nëse janë plotësuar të gjitha
kushtet që lidhen me heqjen e transplanteve ? Po  Jo 

dh) Informon  Qendrën për Koordinimin e Transplantimeve për dhuruesin e mundshëm?
Po  Jo 

e) Ssiguron  të dhëna që kërkohen nga Qendra për Koordinimin e Transplantimeve lidhur me
indet, qelizat, organet? Po  Jo 

ë) Ruan  anonimatin e te dhenave te siguruara   në mënyrë të tillë që, si dhuruesi, ashtu edhe
përfituesi të mos identifikohen ? Po  Jo 

f) Dokumenton  me shkrim përdorimin e indit, qelizave, organeve të hequra në protokollin, i cili
i bashkëlidhet dokumenteve të tjera shoqëruese për transplantin e hequr.( Ky protokoll përmban
veçanërisht datën dhe vendin e heqjes, si dhe qëllimin përfundimtar të transplanteve të hequra.
Në rast se ndërmerret një vendim që indet, qelizat dhe organet e hequra janë të papërshtatshme,
arsyeja e mospërshtatshmërisë, si dhe mënyra e trajtimit të mëtejshëm të tyre shënohen në
protocol) ? Po  Jo 

g) Ruan të dhëna për heqjet dhe implantimet e realizuara dhe shënon  të dhënat për organet e
hequra në protokoll ? Po  Jo 



gj) Dërgon protokollin pranë Qendrës për Koordinimin e Transplantimeve brenda 7 ditëve nga
data e marrjes së një vendimi për qëllimin përfundimtar të transplanteve ? Po  Jo 



INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

CHECK-LISTA PER LABORATORET DENTARE

1. A ka Akt- Miratim Higjeno-sanitar? Po Jo

2. Punonjesit a jane te pajisur me libreza shendetesore Po Jo

3. A jane punonjesit te pajisur me raport mjeko-ligjor(KML) Po Jo

4. A ka nje Certifikate DDD(dezinfektim,deratizim,deinsektizim) Po Jo

5. A zbatohet ligji.8094dt 21/03/1996”Per largimin publik te mbeturinave” Po Jo

6. A ka raport analize te ujit qe furnizon objektin Po Jo

7. A ka licence nga Qendra e kombetare e Licensimit(QKL) Po Jo

8. A ka certifikaten e regjistrimit nga Qendra Kombetare e Rregjistrimit(QKR)?
Po Jo

10. A jane punonjesit te veshur me uniformat e punes? Po Jo

11. A zbatohet ligji nr.9636 dt 06.11.2006 “Per mbrojtjen e shendetit nga produktet e
duhanit”i ndryshuar? Po Jo

12. Objekti a eshte ndertuar:

a. me  projekt ? Po Jo

b.i adaptuar ? Po Jo

13. Objekti

a eshte: i lyer? Po Jo

b. ndricuar Po Jo

c. ajrosur? Po Jo



14. A ka ne lokal:

a. Uje te rrjedhshem? Po Jo

b. Uje   te ngrohte? Po Jo

15. A ka anekse hidro-sanitare ? Po Jo ,

a. A jane veshur me pllaka majolike Po Jo

16. A behen shkarkimet e ujrave ne tubacionet e shkarkimeve kryesore? Po Jo

17. A ka kosha per hedhjen e mbeturinave ne ambienete  ? Po Jo

18. A eshte i paster ambjenti jashte lokalit ? Po Jo

19. A eshte e shtruar dyshemeja e lokalit me pllaka ose cimento? Po Jo

20. A ka kontrarte/kontrata pune per personelin e punesuar ? Po Jo

21. A ka liste cmimesh te afishuar dukshem? Po Jo

22. A ka Laboratori Dentar me shume se dy ambiente pune?

a.Ambient per perpunimin e metalit? Po Jo

b.Ambient per perpunimin e materialit estetik? Po Jo

c.Ambient per  perpunimin e metaleve te vecante? Po Jo

d. Ambiente te vecanta per te mbajtur materjalet,aparaturat

dhe pajisjet te cilar paraqesin rrezikshmeri per shendetin e

personelit? Po Jo

23. A jane pajisur ambientetet e perpunimit te metaleve me aspiratore? Po Jo

24. A jane ambientete e punes me siperfaqe mbi 10 m² Po Jo



INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

CHECK - LIST PER DOKUMENTACIONIN E LABORATOREVE DENTAR

- A ka Certifikaten e regjistrimit ne organet tatimore leshuar nga QKR? PO☐ - JO☐

- A ka License per ushtrimin e aktivitetit leshuar nga QKL? PO☐ - JO☐

- A ka Aktmiratim Higjeno - Sanitar? PO☐ - JO☐

- A ka personi/personeli libreze shendetesore? PO☐ - JO☐

- A ka kontrarte/kontrata pune per personelin e punesuar? PO☐ - JO☐

- A ka liste cmimesh te afishuar dukshem? PO☐ - JO☐

- A ka certifikate DDD leshuar nga subjekt i licensuar? PO☐ - JO☐

-A ka Laboratori Dentar me shume se dy amb. pune?
a) Ambient per perpunimin metalik/
b) Ambient per perpunimin e materialit estetik PO☐ - JO☐

-A kane ambientet e punes siperfaqje mbi 10 m 2 ? PO☐ - JO☐

-A ka ambient per perpunimin e metalit te vecante dhe te pajisur me aspiratore? PO☐ - JO☐

-A ka ambiente te vecanta per te mbajtur materialet, aparaturat dhe paisjet te cilat paraqesin
rrezikshmeri per shendetin e personelit?

PO☐ - JO☐


