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LISTA E KONTROLLIT NЁ REPARTET E MJEKЁSISЁ 

BЁRTHAMORE 
 

 

INFORMACION IDENTIFIKUES 

 

 

I-1. Emri i Institucionit                          ________________________________ 

                                                                       ________________________________ 

 

I-2  Adresa e Njësise                              _________________________________ 

                                                                       _________________________________ 

                                                                       _________________________________     

 

I-3   Telefon  Faks  E - mail                       Tel.____________ Faks: ___________  

                                                                       E - mail 

___________________________ 

                                                                       _________________________________    

 

I-4   Numri i Liçences             _________________________________       

   

I-5 Emri dhe Kualifikim i Oficerit       Emri ____________________________ 

 të Radiombrojtjes                            Diploma:_________________________    

                                                                       Kualifikime: ______________________    

                Eksperienca ______________________    

      _________________________________  

      _________________________________   

      _________________________________ 

 

I-6 Emri dhe kualifikimet të  

 Eksperteve 

 

            Fizikan në Mjekësinë Bërthamore 

            Emri:_______________________  

            Diploma: __________________ 

 Kualifikimi _________________ 

 Eksperienca  ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

 

            Mjeku  

            Emri:_______________________  

            Diploma: ___________________ 

 Çertifikata  __________________ 

 Eksperienca  ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

 

            Emri:_______________________  

            Diploma:   __________________ 

 Çertifikata   _________________ 

 Eksperienca   ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

            Emri:_______________________  

            Diploma:   __________________ 

 Çertifikata   _________________ 

 Eksperienca   ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
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Emri dhe titulli i Perfaqësuesit legal të                  ___________________________ 

Personit Juridik     ___________________________   

 

II-1 Përshkrimi i materialit radioaktiv në  përdorim 

 

Radionuklide/ 

farmaceutikate 

Aktiviteti 

maksimal 

(GBq) 

Forma fizike 

/kimike 

Përdorimi 

psh.Imazh 

Diagnostik 

    

    

    

    

    

    

    

 

II-2  Përshkrimi i pajisjeve që  përdoren për matje dhe atyre  mbrojtëse  

 

Tipi i pajisjes Prodhuesi: 
Nr. 

model 
Numri Komente 

Kalibrator për dozat     

Pajisja shintiluese     

Shiringë me mbrojtje     

Blloku-L     

Pinceta     

Gërshërë     

Blloqe plumbi     

Numërues     

Gjenerator  
99

Mo     

Bokset     

Xenon Trap     

     

     

     

 

II-3 Përshkrim i ambientit  

 

Përshkruani ndonjë ndryshim ose modifikim nga ato të aprovuara nga Autoriteti Kompetent 

dhe/ose të marra parasysh në vlerësimin e sigurisë (p.sh. mbrojtja, materialet e ndërtimit 

planimetria) 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

a)      A është kryer vlerësimi i sigurisë nga ekspertë përpara çdo ndryshimi? Po Jo 

b)      A është trashësia dhe tipi i mbrojtjes  i përshtatshm për tipin dhe 

intesitetin  e rrezatimit të prodhuara nga radioizotopi në perdorim? 
Po Jo 

 

 

II-4  Kontrolli i sigurisë dhe pajisjes 

 

a)      A janë të përshtatshëm numri i kontenierave të plumbit, 

blloqeve të plumbit, si dhe mbrojtësit e lëvizshëm apo 

të fiksuar të vlefshëm për mbrojtjen e dhomes së 

ruajtjes dhe të trajtimit të materialeve radioaktive ? 

A ekszistojnë? Po Jo 

A përdoren ? Po Jo 

b)      A janë në dispozicion pajisjet që ndihmojnë në mos 

prekjen e materialeve radioaktive ( pinceta, gërshërë, 

etj.) ? 

A ekszistojnë? Po Jo 

A përdoren ? Po Jo 

c)      A është, ekzistojnë ventilime të përshtatshme të  

bokseve kur trajtohen  doza  të mëdha te  
131

I dhe për të 

nxjerrë jashtë  
99m

Tc  

A ekszistojnë? Po Jo 

A përdoren ? Po Jo 

d)      A është sistemi i tubave të ujit të laboratorit (të lavamaneve, tualeteve etj) 

i  lidhur direkt me sistemin sanitar të ujrave të zeza 
Po Jo 

e)       A janë marrë masat e nevojshme për ruajtjen e mbeturinave përpara 

përpunimit të tyre 
Po Jo 

 

 

II-5  Sistemi i sinjalizimeve 

 

 Shenjat sinjalizuese A ekzistojnë ? Po Jo 

A funksionojnë? Po Jo 

Të lexueshme? Po Jo 

Në gjuhën 

lokale 
Po Jo 

 

II-6 Veprime të sigurta – drejtimi 

 

a)       A është drejtuesi i njohur me liçencën, si dhe me kufizimet dhe kërkesat 

e saj 
Po  Jo 

b)      A ka siguruar drejtuesi nivel të nevojshëm  të stafit punues Po  Jo 

c)      A i ka dhënë drejtuesi Oficerit të Radiombrojtjes të drejtën që të ndalojë 

veprime të pasigurta. 
Po  Jo 

d)      A ka siguruar drejtuesi mjete të mjaftueshme për edukimin e personelit 

(kohë dhe para) 
Po  Jo 

e)      A ka siguruar drejtuesi pajisje të përshtatshme Po  Jo 

f)      A siguron drejtuesi programe rishikimi periodike dhe rekomandime Po  Jo 
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i) Data e rishikimit të fundit të programit ________________________________ 

ii) Rekomandimet ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

II-6  Veprime të sigurta – teknike  
 

a)      A ka Oficeri i Radiombrojtjes (ORM) njohuri dhe kualifikime të 

mjaftueshme  
Po  Jo 

b)      A ka (ORM) në dispozicion ekspert të kualifikuar Po  Jo 

c)      A është  njohur ORM  me kërkesat e Autoritetit Kompetent dhe kushtet 

në liçencë 
Po  Jo 

d)      A i është dhënë  ORM-së kohë dhe mjete të mjaftueshme për të kryer 

punën (p.sh. nëse është i zënë me detyra të tjera ose nuk i është dhënë 

ndihmë e  mjaftueshme teknike dhe administrative) 
Po  Jo 

e)      A është ORM  në dijeni të aktiviteteve të punonjësve që përdorin burime 

të rrezatimit 
Po  Jo 

f)       A drejton ORM edukimin fillestar apo periodik të punonjësve Po  Jo 

g)      A mban ORM të dhëna të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje të 

popullatës dhe të punonjësve 
Po  Jo 

h)      A ekzistojnë mundësitë për inventarizimin e burimeve si  

dhe numërimit të tyre 

Proçedura ? Po  Jo 

A zbatohet ? Po  Jo 

i)       A ekzistojnë mundësitë  Po  Jo 

 

II-7   Investigime dhe Sigurimi i Cilesise (Quality Assurance) 
 

a)      A ka ndodhur ndonjë incident apo aksident Po  Jo 

b)      Nëse Po, a është përgatitur raporti  i  investigimit të incidentit apo 

aksidentit? 
Po  Jo 

c)      A është rishikuar ose bërë vlerësimi i sigurisë  mbi bazën e mësimeve të 

nxjerra nga incidente apo aksidente në njësi të ngjashme? 
Po  Jo 

d)      A ekziston një program i shkruar i  Sigurimit të Cilësise 

(Quality Assurance) 

Proçedura ? Po  Jo 

A zbatohet ? Po  Jo 

e)      A bëhet mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve (pajisja që 

përdoret për matje apo për marrjen e imazhit)  në                

përputhje me rekomandimet e prodhuesit ? 

I planifikuar ? Po  Jo 

A zbatohet ? 
Po  Jo 

f)      A ekzistojnë proçedurat e riparimit dhe të  mirëmbajtjes A ekzistojne Po  Jo 

A zbatohen Po  Jo 

 

 

 

III- KONTROLLI  I MBROJTJES SE PUNONJESVE 

 

 

 

III-1. Klasifikimi i zonave 
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a)      A janë zonat e kontrolluara të shënuara Po  Jo 

b)      A janë vendosur tabelat e aprovuara në pikat e hyrjes A ekzistojnë ? Po  Jo 

Të dallueshme Po  Jo 

Gjuha lokale ? Po  Jo 

c)      A bëhet ruajtja  e materialeve radiaktive (duke përfshirë dhe mbetjet) në 

vendin e caktuar më parë? 
Po Jo 

         i)       A është vendi ku ruhen materialet radioaktive i mbyllur / i siguruar 

me çelës kontrolli? 
Po Jo 

         ii)      A ka tabela sinjalizuese për prani të rrezatimit Po Jo 

         iii)     A ka mbrojtje të  përshtatshme ( konteniere të veçantë enclosures) Po Jo 

         iv)     A janë këto vende të rezervuar vetëm për materialet radioaktive Po Jo 

c)      A janë zonat e mbikqyrura të shënuara Po  Jo 

d)      A janë vendosur tabelat e aprovuara në pikat e hyrjes Të nevojshme Po  Jo 

A ekzistojnë ? Po  Jo 

Të dallueshme Po  Jo 

Gjuha lokale ? Po  Jo 

 

III-2 Rregullat lokale dhe mbikqyrja 
 

a)      A janë rregullat të shkruara Po  Jo 

b)      A përfshijnë rregullat nivelet e investigimit dhe nivelet e autorizuara dhe 

proçedurat që duhet të ndiqen kur një nivel kalohet 
Po  Jo 

c)      A janë punonjësit (duke përfshirë edhe infermieret që kujdesen për 

pacientët) të instruktuar në zbatimin e proçedurave 
Po  Jo 

d)      A kanë punonjësit mbikqyerje të  mjaftueshme që sigurojnë ndjekjen e 

rregullave, të proçedurave, masave mbrojtëse si dhe kushtet e sigurisë 
Po  Jo 

e)       Proçedurat operuese dhe të punës a janë parashikuar për : 

          i)       për infermieret që kujdesen për pacientët A ekzistojnë ? Po  Jo 

Të mjaftueshme ? Po  Jo 

A ndiqen ? Po  Jo 

          ii)      ekzaminimet diagnostike A ekzistojn ? Po  Jo 

Të mjaftueshme ? Po  Jo 

A ndiqen ? Po  Jo 

         iii)      për terapinë A ekzistojnë ? Po  Jo 

Të mjaftueshme ? Po  Jo 

A ndiqen ? Po  Jo 

         iv)      riparimet dhe mirëmbajtjen e sistemit të 

sigurisë  

A ekzistojnë ? Po  Jo 

Të mjaftueshme ? Po  Jo 

A ndiqen ? Po  Jo 

         v)       kryerjen e vëzhgimeve A ekzistojnë ? Po  Jo 

Të mjaftueshme ? Po  Jo 

A ndiqen ? Po  Jo 
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III-3  Monitorizimi 

 

a)      A i ka siguruar institucioni i autorizuar dozimetra personale Po  Jo 

b)      A janë dozimetrat : 

          i)        të vendosura si duhet ? Po  Jo 

          ii)       të kalibruara ? Po  Jo 

          iii)      të matura në afatet e përcaktuara ? Po  Jo 

c)       A janë ekspozimet e personelit brenda limiteve Po  Jo 

d)       Instrumentet e lëvizshëm të survejimit të zones janë: 

          i)        të përshtatshme ? Po  Jo 

          ii)       të kalibruara ? Po  Jo 

          iii)      në gjendje pune ? Po  Jo 

          iv)      kontrollohen për gjendjen e tyre përpara përdorimit  Po  Jo 

e)      A tregojnë matjet e bëra nga  institucioni i autorizuar se mbrojtja  është e 

mjaftueshme dhe fuqia e dozës përreth dhomës ku bëhet ruajtja e materialeve 

radioaktive përputhet me nivelet e lejuara 

f)       A bën institucioni i autorizuar testime periodike për të parë nëse ka 

rrjedhje të materialeve radioaktive nga burimet e mbyllura (calibration 

sources) 

Po  Jo 

g)      A janë  instrumentat : Po  Jo 

         i)         të  përshtatshme ? Po  Jo 

         ii)        të  kalibruara ? Po  Jo 

         iii)       në gjendje pune ? Po  Jo 

Rregjistrimi i matjeve të bëra gjatë inspektimit 

 

 

 

 

 

 

Tipi / nr modelit të survey metrit: 

Data e fundit e kalibrimit : 

A përputhen matjet e bëra nga inspektori me matjet e bëra nga institucioni  i 

autorizuar 
Po  Jo 

Shënoni çdo ndryshim të rëndësishëm dhe çdo plan marrëveshjeje për të zgjidhur 

problemin e rezultateve të ndryshëm: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

  IV-KONTROLLI  I  MBROJTJES  SE  POPULLATES                     

 

IV-1 Kontrolli  vizitorëve 
 

a)     A shoqërohen  vizitorët në zonat e kontrolluara Po  Jo 

b)     A i jepet informacion i mjaftueshëm vizitorëve që hyjnë në zonat e 

kontrolluara 
Po  Jo 
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c)      A ekzistojnë kontrolle të mjaftueshme mbi hyrjen në 

zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe tabela të 

përshtatshme nëse duhen  

A ekzistojnë Po  Jo 

Të dallueshme Po  Jo 

Gjuha lokale Po  Jo 

 

 

 

IV-2 Burimet e ekspozimit 
 

a)     A është mbrojtja dhe masat e tjera mbrojtëse të optimizuara për të kufizuar 

ekspozimin e popullatës ndaj ekspozimeve të jashtme ? 
Po  Jo 

b)     A është planimetria dhe vendosja e pajisjeve siç është përshkruar në 

kërkese dhe e përshtatshme për nga pikëpamja e radiombrojtjes për zonat 

rreth instalimit? 
Po  Jo 

 

 

IV-3   Mbetjet Radioaktive dhe trajtimi i tyre 
 

a)     A janë marrë masat për të trasferuar mbetjet radioaktive në vendin e 

autorizuar për trajtimin e tyre në fund të përdorimit ? 
Po  Jo 

b)     Nëse ndonjë burim i mbyllur nuk është më në përdorim dhe është 

magazinuar a ka institucioni i  autorizuar planin për një transferim të 

shpejtë ose për trajtim të shpejtë të burimit ? 
Po  Jo 

c)      A janë marrë masat për kontrollin e mbeturinave radioaktive në mjedis në 

rastin e një kontaminimi? 
Po  Jo 

 

IV-4.  Monitorizimi i ekspozimit të  popullatës 
 

a)      A janë bërë matje periodike nga stafi ose ekspertë  për matjen e fuqisë së 

ekspozimit nè zonat publike pranë vendeve ku bëhen ekzaminime 

diagnostike, trajtime terapeutike me materiale radioaktive 
Po  Jo 

b)      A tregojnë matjet që mbrojtja e dhomës është e përshtatshme dhe se fuqia 

e dozës jashtë kabinetit përputhet me nivelet e lejuara ? 
Po  Jo 

c) Regjistroni matjet e bëra gjatë inspektimit :__________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Tipi / Nr. Modelit të  Survejmetrit : 

Data e kalibrimit të fundit : 

A janë matjet e bëra nga inspektori në përputhje me matjet e bëra nga 

institucioni i autorizuar 
Po  Jo 

Dokumentoni çdo ndryshim të rëndësishëm dhe çdo plan të aprovuar për të zgjidhur 

problemin e rezultateve të ndryshme :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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V- PERGATITJE  PER  SITUATA  EMERGJENTE 
 

V-1. Plani i emergjencës 
 

a)     A ekziston një plan i shkruar emergjence Po  Jo 

b)     A rishikohet dhe rinovohet periodikisht plani i emergjences ?  Po  Jo 

c)     A merr parasysh plani mësimet e nxjerra nga ekperienca dhe aksidentet në 

njësi të ngjashme ? 
Po  Jo 

 

V-2 Trajnime dhe ushtrime 
 

a)    A janë përfshirë punonjësit që zbatojnë këtë  plan në  kurse trajnimi Po  Jo 

b)    A janë marrë masat që plani të  provohet në intervale të përshtatshme në      

përputhje me një plan të përgjithshëm 
Po Jo  

c)     Data e provës së fundit : 

 

 

   VI- EKSPOZIMI MJEKESOR   

 

VI-1   Pergjegjësitë 
 

a)     Asnjë pacient nuk  duhet të trajtohet pa 

marrë rekomandim nga mjeku përkates  

A ekziston kjo proçedurë ? Po  Jo 

A zbatohet kjo proçedurë ? Po  Jo 

b)     A ekziston një numër i mjaftueshëm personeli mjekësor dhe paramjekësor 

për të plotësuar detyrat e caktuara 
Po  Jo 

c)     A plotësohen kërkesat për një pamje cilësore në ekzaminimet diagnostike 

dhe  quality assurance në përputhje me këshillat e një eksperti të 

kualifikuar në fizikën e  mjekësisë bërthamore   
Po  Jo 

 

VI-2  Justifikimi 
 

a)      A janë ekspozimet mjekësore  diagnostike të justifikuara duke marrë  

parasysh të mirat dhe riskun në krahasim me teknikat e tjera që nuk japin 

ekspozim mjekësor 
Po  Jo 

b)     A janë proçedurat që ekspozimi i  njerëzve për kërkime shkencore është 

në  përputhje me Deklaratat e Helsinkit dhe a ndiqen udhërrëfyeset  për 

zbatimin e tyre të përgatitura nga Keshilli Ndërkombëtar të Shkencave 

Mjekësore dhe  Organizata Botërore e Shëndetësisë  

Po  Jo 

c)      A është çdo ekspozim i Njeriut për kërkime shkencore subjekt i Këshillës 

së Komitetit të Rishikimit Etik ose të ndonjë institucioni tjetër të 

ngjashëm 
Po  Jo 

d)     A ekzistojnë dhe ndiqen standartet për ekzaminim radiologjik për qëllime 

depistimi në masë  të  popullsisë ose të punonjësve, për qëllime legale 

apo për qëllime siguracioni mjekësor  

Po  Jo 
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VI-3  Optimizimi 
 

 

a)       A sigurojnë mjekët radiologë përdorimin e pajisjes së duhur që 

ekspozimi i pacientëve të jetë në minimumin e nevojshëm për të arritur 

objektivin diagnostik dhe  a marrin parasysh informacione nga 

ekzaminimet e mëparshme për të shmangur ekzaminimet shtesë të 

panevojshme ? 

Po  Jo 

b)       A përpiqen mjekët, teknologët si dhe laborantët  që të arrijnë ekspozimin 

minimum të pacientëve pa dëmtuar cilësinë e imazhit dhe qëllimet  

klinike të ekzaminimit me anë të : 
Po  Jo 

 i)      Zgjedhje të përshtatshme të farmaceutikateve dhe aktivitetit të  tyre, 

duke shtuar kërkesa të veçanta për fëmijet dhe për pacientë me 

funksione të pariparueshme të  organeve 
Po  Jo 

          ii)      Përdorimi i metodave kur është  e mundur për të  mënjanuar 

marrjen e dozave nga organet që nuk janë në studim, si dhe për një 

nxjerrje të përshpejtuar  
Po  Jo 

c)       A shmangen  ekzaminimet radiologjike që shkaktojnë ekspozime  të 

grave të cilat janë shtatzëna ose që kanë të  ngjarë të jenë shtatzëna, 

vetëm nëse ekzistojnë  arsye të forta klinike për ekzaminime të tilla ? 
Po  Jo 

d)      Për nënat me fëmijë ne gji a rekomandohet ndërprerja  e ushqimit me gji 

të fëmijes derisa radiofarmaceutikati të sekretohet në atë masë që 

vlerësohet si dozë e pranueshme për fëmijën që ushqehet me gji? 
Po  Jo 

e)      A zbatohet dhënia e radionuklideve fëmijëve për proçedura diagnostike, 

vetëm nëse ekzistojnë shenja klinike të fuqishme dhe  a është  sasia e 

radioaktivitetit të dhënë  në përputhje me peshën dhe sipërfaqen e trupit 

apo ndonjë tjetër kriter i përshtatshëm 

  

 

 

IV-4. Kalibrimi 
 

a)      A është kalibrimi  i  burimeve të përdorura në ekspozimet mjekësore 

object  i  laboratorit të  standarteve dozimetrike? 
Po  Jo 

b)      A kalibrohen burimet e hapura  sipas aktivitetit të radiofarmaceutikatit që 

do të jepet me aktivitetitn e përcaktuar dhe të regjistruar në momentin e 

dhënies? 
Po  Jo 

 

VI-5.  Dozimetria klinike 
 

a)      A janë dozat e absorbuara të përcaktuara dhe të dokumentuara Po  Jo 

 

VI-6.  Sigurimi  i  Cilësisë 
 

A përfshin programi i Sigurimit të  Cilësisë mjekësore: 

a)      Matjet dhe verifikimet e parametrave fizikë në momentin 

e komisionimit (fillimit të aktivitetit ) dhe periodikisht  

më pas 

Proçedura ? Po  Jo 

A ndiqet ? Po  Jo 
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b)      Mbajtja e të dhënave të proçedurave më të rëndësishme dhe rezultatet Po  Jo 

c)      Verifikimi i  kalibrimit të  duhur dhe kushteve të 

veprimeve të dozimetrise dhe pajisjeve monitorizuese 

Proçeduara ? Po  Jo 

A ndiqet ? Po  Jo 

e)      Verifikimi  i  identitetit të  pacientit Proçeduara ? Po  Jo 

A ndiqet ? Po  Jo 

Rishikim  Proçeduara ? Po  Jo 

A ndiqet ? Po  Jo 

 

 

VI-7. Doza kufizuese 
 

a)      A specifikon Komiteti i  Rishikimit Etik ose ndonjë  tjetër institucion 

dozat kufizuese që  aplikohen herë pas here për arsye të optimizimit të 

mbrojtjes së personave të ekspozuara për qëllime të  kërkimeve 

mjekësore në rast se ekspozime të  tilla mjekësore nuk i sigurojnë 

personit të ekspozuar përfitim direkt? 

Po  Jo 

b)      A janë / ekzistojnë  doza kufizuese për individë  që kanë dijeni, që 

ekspozohen  dhe që  vullnetarisht kujdesen  dhe  ndihmojnë në 

mbarëvajtjen e  pacientëve  që janë në trajtim mjekësor? 
Po  Jo 

 

 

 

VI-8. Investigimi i ekspozimeve mjekësore aksidentale 
 

a)       A ka investiguar menjëhere liçencuesi ndonjë  ose të gjitha rastet ku :        

i)       Ekspozimi diagnostik ishte në mënyrë të konsiderueshme më i 

madh se dozat e parashikuara dhe kalojnë në mënyrë të 

konsiderueshme nivelet e lejuara? 
Po  Jo 

ii)      Dëmtimi i Pajisjes, aksident, gabim, fatkeqësi apo çdo ngjatje tjetër  

me mundësinë për ti shkaktuar pacientit një ekspozim shumë të 

ndryshëm nga ato të parashikuara 
Po  Jo 

b)      Në lidhje me çdo incident të investiguar i liëencuari :   

i)       A ka llogaritur ose vlerësuar dozat e marra dhe shpërndarjen e tyre 

tek pacienti 
Po  Jo 

ii)      Tregoni masat korigjuese të kërkuara për të parandaluar 

ripërseritjen e një incidenti të tillë 
Po  Jo 

iii)     A ka zbatuar të gjitha masat korrektuese që janë nën fuqinë e tij Po  Jo 

iv)      A i është dërguar  Autoritetit  Kompetent, sa më shpejt të jetë e 

mundur ose ashtu siç është specifikuar nga Autoriteti Kompetent, 

një raport i shkruar  i cili tregon shkakun e incidentitit  dhe  

përfshin informacionin e specifikuar në pikën “i” dhe “iii”  

Po  Jo 

v)      Informon pacientin dhe mjekun e tij për incidentin Po  Jo 

 

Dokumetacioni 

 

 

Liçenca 

Inventari i burimeve dhe pajisjeve 

Programet e mbrojtjes nga rrezatimet 
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Dokumentacion mbi shërbimin e riparimit  

Dukumenta mbi trajnimin etj 

 

Inspektori    Firma 


