
  

LISTA E VERIFIKIMIT PËR SUBJEKTET FARMACEUTIKE TË TREGTIMIT  

ME SHUMICË TË BARNAVE 

 
1. A ka Licencë profesionale të lëshuar nga QKL?        Po  Jo  

2. A ka  Gent-plan, planimetri të objektit të lëshuar nga arkitekt/ inxhinieri i licencuar?   Po  Jo  

3. A ka Certifikatë të Urdhrit të Farmacistit për drejtuesin teknik?      Po  Jo  

4. A ka Certifikatë të Urdhrit të Farmacistit për farmacistin e punësuar?     Po  Jo  

5. A respektohen praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave”?       Po  Jo               

6. A respektohen kërkesat e zinxhirit ftohës për vaksinat dhe produktet imunologjike?      Po  Jo  

7. A ka subjekti pajisje për matjen e lagështisë dhe temperaturës, frigoriferë, kondicionerë?   Po  Jo  

8. A ka subjekti kasafortë të fiksuar me mur betoni për barnat narkotikë dhe helmet, në rastin 

 kur është i licencuar për tregtimin e tyre?          Po  Jo  

9. A respekton subjekti kushtet e nevojshme higjeno-sanitare të ambientit?      Po  Jo   

10. A ka rafte ose konteniere për vendosjen e barnave për të krijuar mbrojtjen nga faktorët e jashtëm dhe për të 

mos dëmtuar cilësinë e barit?              Po  Jo   

11. A i ka  barnat e magazinuar të vendosur në paleta të ngritura nga dyshemeja?     Po  Jo   

12. A bën njoftim periodik për barnat e skaduara?        Po  Jo  

13. A i ka të vendosura barnat e skaduar në një ambient të ndarë nga barnat e tjera ?    Po  Jo   

14. A është i pajisur me autorizim e përdorimit për vendosjen në treg të barnave?    Po  Jo  

15. A është i pajisur me autorizim të veçantë importi të  lëshuar nga Ministri i Shëndetësisë dhe  me autorizimin 

 e përdorimit për vendosjen  në treg të barnave të paautorizuara për tregtim?    Po  Jo  

16. A është i pajisur me autorizimin përkatës për importimin e lëndëve të para dhe ndihmëse 

farmaceutike?             Po  Jo  

17. A ushtron veprimtarinë e tregtimit me shumicë të barnave në prani të drejtuesit teknik  

farmacistit të punësuar?           Po  Jo  

18. A i tregton barnat me pullën e kontrollit?          Po  Jo   

19. A i tregton barnat në përputhje me çmimet e miratuara nga Komisioni i Çmimit të Barnave?  Po  Jo   

20. A i tregton barnat me shumicë me faturë dhe dokumentacionin përkatës?     Po  Jo  

21. A tregton barna me pakicë?           Po  Jo   

22. A jep informacion periodik pranë AKBPM-së, për ndryshimin e drejtuesit teknik, gent-planit, 

planimetrisë, personelit të specializuar(farmacist i lartë)?       Po  Jo   

23. A bën publicitet të barnave OTC pa miearimin përkatës dhe/ose në kundërshtim me rregulloren  

për publicitetin dhe promocionin?          Po  Jo  

24. A respekton orarin e punës të miratuar dhe të afishuar?         Po  Jo   

 

 

 


