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LLIISSTTAA    EE    KKOONNTTRROOLLLLIITT    NNЁЁ    IINNSSPPEEKKTTIIMMIINN    EE    IINNSSTTAALLIIMMEEVVEE    

TTЁЁ    AAPPAARRAATTEEVVEE    TTЁЁ    RRЁЁNNTTGGEENNIITT  

  

                  II  --    TTЁЁ  DDHHEENNAA  TTЁЁ    PPЁЁRRGGJJIITTHHSSHHMMEE 

 

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 Kualifikimi i Oficerit       Emri ____________________________ 

 Të Radiombrojtjes                            Diploma:_________________________    

                                                                        Kualifikime: ______________________    

      Eksperienca ______________________    

      _________________________________  

      _________________________________   

      _________________________________ 

 

I-6 Emri dhe kualifikimet të  

 Eksperteve 

 

Fizikan në Radiologjine Diagnostike 

            Emri:_______________________  

            Diploma: __________________ 

 Kualifikimi _________________ 

 Eksperienca  ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

 

Mjeku – Radiolog                   

            Emri:_______________________  

            Diploma: ___________________ 

 Çertifikata  __________________ 

 Eksperienca  ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 

 

            Emri:_______________________  

            Diploma:   __________________ 

 Çertifikata   _________________ 

 Eksperienca   ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

            Emri:_______________________  

            Diploma:   __________________ 

 Çertifikata   _________________ 

 Eksperienca   ________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
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IIII  -- VVEERRIIFFIIKKIIMMII    II    SSIIGGUURRIISSEE  

 

II-1 Pajisja që gjeneron rrezatim  

 
Tipi i 

pajisjes 

Rontgenit 

 

Prodhuesi 
Nr. 

modelit 

Nr. i 

tubave   

Tensio

ni max 

Rryma 

max 

Koha e 

ekspozim

it për 
jave 

Ngarkesa 
Javore e 

punës 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Përshkruani ndonjë ndryshim midis pajisjes në përdorim dhe asaj që është aprovuar nga 

Autoriteti Kompetent dhe ndonjë  cilësi që është jashtë  parametrave të marra parasysh në 

vlerësimin fillestar të sigurisë (p.sh. energjia max, ose dalja) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

II-2 Mbrojtja 

 

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) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

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

b)      A është trashësia dhe tipi i mbrojtjes  e përshtatshme për tipin dhe 

intesitetin  e rrezatimit të prodhuara nga pajisja e rontgenit? 
Po Jo 

c)      A janë të përshtatshme zonat e instalimit të  pajisjes së Rontgenit? Po Jo 

d)      A është mbrojtja e përdoruesit të  pajisjes e përshtatshme? Po Jo 

e)      A janë të përshtatshme pajisjet ndihmëse? (barrierat mbrojtëse lëvizëse/ 

përparëset e plumbit / dorezat e plumbit / syzet mbrojtëse /  karrigia  e 

radioskopisë / perde mbrojtëse 

Po Jo 

 

II-3 Kontrolli i sigurisë dhe ndërtimi i pajisjes 

 

a)       Radiografi 

          i)       A funksionon llampa ndiçuese e diafragmës ? Po Jo 

          ii)      A hapet diafragma në mënyrë simetrike ? Po Jo 

          iii)     Eshtë  lëvizja e gridës e kënaqëshme ? Po Jo 

          iv)       A ekziston diafragma, koni, tubusi Po Jo 
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b)                Fluoroskopi 

          i)       A është  e kënaqshme cilësia e  pamjes në ekranin fluoroskopik  Po  Jo 

          ii)      A është  i kënaqshëm distanca tube - ekran Po  Jo 

          iii)     A është  i kënaqshëm kufizimi i tufës në ekran për madhësinë 

maksimale të fushës si dhe distanca tavolinë ekran 
Po  Jo 

          iv)     A është e kënaqshme lëvizja e kasës (shutter) Po  Jo 

          v)       Komandimi me këmbë    
A ekzistojnë ? Po  Jo 

A përdoret ? Po  Jo 

          vi)     A është  i mbrojtur butoni i kontrollit të diafragmës Po  Jo 

          vii)    A ekziston drita e kuqe brenda dhomës Po  Jo 

          viii)   A është e përshtatshme  errësira në dhomë Po  Jo 

 

II-4    Sistemi i sinjalizimit : 

 

a)       Sinjalet e ekspozimit dhe shpjegimet përkatëse (p.sh. 

shenjat e ndriçuara, shenja të shkruara, posters) 

A ekzistojnë Po  Jo 

A funksionojnë Po  Jo 

b)      Shenja paralajmëruese (në gjuhën lokale) A ekzistojnë ? Po  Jo 

A funksionojnë? Po  Jo 

Te dallueshmë ? Po  Jo 

 Gjuha lokale ? Po  Jo 

 

II-5 Administrimi për sigurinë e pajisjeve 

 

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

e saj 
Po  Jo 

b)      A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm 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 në programe periodike rishikime dhe rekomandime Po  Jo 

i) Data e rishikimit të fundit të programit _______________________ 

ii) Rekomandimet _________________________________________   

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

  

 

II-6  Veprime të sigurise – 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 

liçence 
Po  Jo 

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

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

e  mjaftueshme teknike dhe administrative 
Po  Jo 

e)      A është ORM në dijeni të ngarkesës së secilit punonjës? Po  Jo 
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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 

publikut dhe të punonjësve 
Po  Jo 

 

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

a)      A ka ndodhur ndonjë incident apo aksident Po  Jo 

 

 

IIIIII--  KKOONNTTRROOLLLLII    II  MMBBRROOJJTTJJEESS  SSEE  PPUUNNOONNJJEESSVVEE  

  

III-1. Klasifikimi i zonave 

 

a)      A janë zonat e kontrolluara të shënuara Po  Jo 

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

Të dallueshme Po  Jo 

Gjuha lokale ? Po  Jo 

c)      A janë zonat e mbikqyrura të shënuara Po  Jo 

d)      A janë vendosur shenjat e aprovuara në pikat e hyrjes Te nevojshme Po  Jo 

A ekzistojne ? Po  Jo 

Te dallueshme Po  Jo 

Gjuha lokale ? Po  Jo 

 

III-2 Rregullat e brendëshme të punës dhe zbatimi i tyre. 
 

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 kryer aktivitetet që janë të lidhura me mjekësinë bërthamore në 

përputhje me proçedurat dhe konditat operuese të dhëna 
Po  Jo 

d)      A zbatohen rregullat që përmban Rregullorja ? Po  Jo 

 

 

III-3  Monitorizimi 

 

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

b)      A janë dozimetrat : 

          i)        të vendosura si duhet ? Po  Jo 

          ii)       të kalibruara ? Po  Jo 

          iii)      të matura në afatet e percaktuara Po  Jo 

c)       A janë ekspozimet e personelit brenda limiteve Po  Jo 

d)       Instrumentet e survejimit portabël të zonës 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 e dhomës së 

rrezatimit është e mjaftueshme dhe fuqia e dozës rreth dhomës së rrezatimit përputhet 

me nivelet e lejuara 

Rregjistrimi i matjeve të bëra gjatë inspektimit 
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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 ndryshme 

 

 

 

 

 

 

IIVV--  KKOONNTTRROOLLLLII    II    MMBBRROOJJTTJJEESS    SSEE    PPOOPPUULLLLAATTEESS                                          

 

IV-1 Kontrolli i vizitorëve 
 

a)     A lejohen vizitorët të hyjnë në zonat e kontrolluara Po  Jo 

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

kontrolluara 
Po  Jo 

c)      A ekzistojnë kontrolle të  mjaftueshme mbi hyrjen në 

zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe shenja të 

përshtatshme  

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 e kabinetit dhe vendosja e pajisjeve siç është 

përshkruar në kërkesë 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 në vendin e autorizuar për 

trajtimin e mbeturinave në fund të përdorimit ? 
Po  Jo 

 

IV-4.  Monitorizimi i popullates 
 

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

ekspozimit në zonat publike pranë vendeve ku bëhen ekzaminime 

diagnostike, trajtime terapeutike ose trajtime 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 :__________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

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 :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

 

 

VV--  PPEERRGGAATTIITTJJEE    PPEERR    SSIITTUUAATTAA    EEMMEERRGGJJEENNTTEE  
 

V-1. Plani i emergjencës 
 

a)     A ekziston një plan i shkruar emergjence Po  Jo 

 

V-2 Trajnime dhe ushtrime 
 

a)    A i nënshtrohen punonjësit kurseve kualifikuese dhe provimeve periodike? Po  Jo 

 

   

VVII  --  EEKKSSPPOOZZIIMMII  MMJJEEKKEESSOORR      

 

VI-1   Përgjegjësitë 
 

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 

 

VI-2  Justifikimi 
 

a)      A janë ekspozimet mjekësore të diagnostikës të justifikuara duke marrë  

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

ekspozim mjekësor 
Po  Jo 

 

 

VI-3  Optimizimi 
 

a)      Konsidereta të ndërtimit të pajisjes  

b)      A është pajisja e blerë rishtas konform standartave të aplikueshme të 

Komisionit Ndërkombëtar Elektroteknik (KNE) dhe të ISO ose 

standarteve kombëtare ekuivalente? 
Po  Jo 

d)      A janë të shkruajtura terminologjia operuese  dhe vlerat operuese në Po  Jo 
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vendet përkatëse  në një nga gjuhët më kryesore të  botës e pranueshme 

për përdoruesit;  a janë praktike? 

 

VI-4 Konsiderata  
 

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 zgjedhin mjekët, teknologët si dhe laborantët  parametra të tilla që  

kombinimi i tyre të prodhojë ekspozimin minimum të pacientëve kjo në 

përputhje me cilësi të  pranueshme të  imazhit dhe qëllimeve klinike të 

ekzaminimit? 

Po  Jo 

c)       A shmangen  ekzaminimet radiologjike që shkaktojnë ekspozime të 

abdonemit apo të  pelvisit të grave të cilat janë shtatzëna, përderisa ka 

arsye të  forta klinike për ekzaminime të  tilla ? 
Po  Jo 

d)      A merret parasysh në ekzaminimet radiologjike që shkaktojnë ekspozim 

të barkut apo të pelvisit të grave me aftësi riprodhuese  ti jepet doza 

minimale embrionit apo fetusit ? 
Po  Jo 

 

IV-5. Kalibrimi 
 

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

objekt i laboratorit të standarteve dozimetrike ? 
Po  Jo 

 

VI-6   Dozimetria klinike 
 

a)      A janë të përcaktuara  dhe  të dokumentuara për një pacient të rritur me 

madhësi tipike vlerat e dozave në siperfaqen hyrëse, produkti ose 

sipërfaqe, fuqia e dozës apo dozat në organe ?   
Po  Jo 

 

VI-7   Sigurimi i Cilësisë 
 

a)      A përfshihet në programin e Sigurimit të Cilësise në mjekësi 

b)      Matjet dhe verifikimet e parametrave fizikë në momentin 

e komisionimit dhe periodikisht  më pas 

Proçedura ? Po  Jo 

A ndiqet ? Po  Jo 

c)      Mbajtja e të dhënave të proçedurave më  të rëndësishme dhe rezultatet Po  Jo 

d)      Verifikimi i kalibrimit dhe kushteve të  veprimeve me 

pajisjet dozimetrike dhe monitorizuese 

Proceduara ? Po  Jo 

A ndiqet ? Po  Jo 

e)      Verifikimi i identitetit të  pacientit Proceduara ? Po  Jo 

A ndiqet ? Po  Jo 

f)      Proçedurat e dhomës së errët 

         i)        Ndriçimi i dhomës së errët Po  Jo 

         ii)       A është ruajtaja e filmit e kënaqshme Po  Jo 

         iii)      A ekziston kohëmatesi  Po  Jo 

         iv)       A është temperatura në dhomë e përshtatshme Po  Jo 

h)      Proçedurat për filmat : 

         i)        Tipi i filmit të përdorur: 

         ii)       Nr i filmave të zhvilluar / në javë: 
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         iii)      Tipi i zhvilluesit : 

         iv)       Koha e zhvillimit : 

         v)        Frekuenca e ndryshimit të solucioneve të zhvillimit të filmave 

 

 

Dokumentacioni 

Liçenca 

Regjistrat 

Regjistrat e dozimetrisë  

Instrumentet dhe kalibrimi i tyre 

Teste për rrjedhje 

Inventari 

Raportet e aksidenteve 

Mirëmbajtja 

Etj 

 

 

 

 

Inspektori    Firma 

 

 


