
INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

LISTE VERIFIKIMI PER SPITALET

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 spitali jo publik licence nga Qendra e kombetare e Licensimit(QKL) Po Jo

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

duhanit” i ndryshuar:

a). A ka logo antiduhan? Po Jo

b). A ka rregullore te brendshme? Po Jo

c). A ka nje person pergjegjes per duhanin? Po Jo

d). A ka tavlla duhani ne ambient? Po Jo

e). A eshte e afishuar lista me trupat inspektuese? Po Jo



INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

PER SPITALET PUBLIKE, JO PUBLIKE DHE QENDRAT
SHENDETSORE

1-A siguron spitali:

a) Ndihme mjekësore te përgjithshme dhe te specializuar? PoJo

b) Mbrojtjen e shëndetit ne bashkëpunim edhe me veprimtaritë e institucioneve te tjera
shëndetësore? Po Jo

c) Kushtet e duhura për përvetësimin e praktikes se punës dhe edukimin profesional dhe teknik te
personelit shëndetësor dhe teknik? Po Jo

ç) Nxitjen e edukimit higjieno-sanitar te te sëmurit dhe te te afërmve te tij, duke u mbështetur ne
personelin e vet shëndetësor? Po Jo

d) Zbatimin e rregullores per nr. e shtreterve sipas kapacitetit te dhomave? Po Jo

2-A i ofrohet ndihme mjekësore shtetasve shqiptare dhe te huaj, te siguruar ose jo, qe kane
nevoje për shërbim spitalor urgjent për çfarëdo sëmundje ose aksident? Po Jo

3-A ofron :

a) Spitali publik shërbim mjekësor për te sëmurët e shtruar, si dhe shërbime mjekësore për te
sëmurët ambulatore, sipas kritereve te përcaktuara me urdhër te Ministrit te Shëndetësisë?

Po Jo
b) Spitali jopublik shërbime mjekësore, sipas kritereve te pasqyruara ne aktin e themelimit te tyre
dhe ne përputhje me marrëveshjet për shërbimet shëndetësore transkufitare?

Po Jo
4-A zbaton spitali te drejtat e te sëmurëve te shtruar, sipas "Kartës se te drejtave te pacientit", te

pranuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë? Po Jo

5- Ne spitalin publik organizimi i shërbimit spitalor publik behet ne përputhje me strategjinë e
sistemit shëndetësor te Republikës se Shqipërisë? Po Jo



6-Spitali publik ose jopublik a permbush kushtet dhe standartet e meposhtme (ne baze te
teknologjisë spitalore dhe shkalles se plotësimit te kërkesave te domosdoshme):

a) shërbimet e kualifikuara ne njësitë e pranimit te urgjencës, për nivelin e realizimit te higjienës
personale te te sëmurëve, te mjediseve spitalore, si dhe kapacitetet e teknologjisë se përshtatshme
ne shërbim te mbikëqyrjes se te sëmurëve? Po Jo

b) sigurimin e mjediseve te përshtatshme për shtrime, qe i përgjigjen natyrës se veçante te
shërbimit, te seksit dhe te moshës se te sëmurëve? Po Jo

c) mjedise te veçanta për izolimin dhe kujdesin e te sëmurëve me sëmundje ngjitëse?
Po Jo

ç) shërbime te veçanta te radiologjisë dhe analizave laboratorike? Po Jo

d) shërbime te veçanta për transfuzionin e gjakut dhe anestezinë? Po Jo

dh) shërbimet bibliotekare dhe pajisjet e sallës se konferencave te mjekeve? Po Jo

e) shërbimet e dezinfektimit, lavanderise, gardërobës, banjës, kuzhinës dhe magazinimit?
Po Jo

ë) shërbimet e ndihmës se shpejte me ekipe te kualifikuara, me instrumente e pajisje te
nevojshme, si dhe me mjetet e duhura te transportit? Po Jo

f) mjedise për këshillime ambulatore për kontrollin dhe kurimin e te sëmurëve edhe pas daljes
nga spitali, ushtrimin e mjekësisë parandaluese dhe edukimin shëndetësor? Po Jo

g) logjistiken dhe pajisjet e duhura te repartit te morgut dhe te salles se autopsies?
Po Jo

gj) trajtimin dhe eliminimin e mbeturinave spitalore, ne përputhje me rregullat e përcaktuara me
vendim te Këshillit te Ministrave? Po Jo

7- Ne spitalin jopublik a jane  zbatuar :

a)rregullat teknike te ndërtimit, kushtet, pajisjet dhe shërbimet, ne përputhje me veprimtarinë qe
do te ushtroje? Po Jo

b)  rregulloret e shërbimeve dhe curriculum vitae te personelit? Po Jo

8-A ka spitali jo publik me me shume se 50 shtreter një drejtor mjekësor me kohe te plote pune,
te cilit i ndalohet çdo veprimtari e ushtrimit te profesionit ne spitalet e tjera, qofshin këto publike
ose jopublike? Po Jo

9- A pergjigjet drejtori mjekësor  personalisht për organizimin tekniko-funksional, për standardet
dhe ecurinë e shërbimeve higjieno-sanitare? Po Jo



10-A demshperblejne  spitalet publike dhe jopublike  te sëmurin e dëmtuar, sipas Kodit Civil,
kur dëmtimi ka ardhur nga mosrespektimi i rregullave gjate ushtrimit te detyrës nga personeli
mjekësor ose mosdhënia ne kohe e ndihmës urgjente mjekësore, sipas nenit 6 te ligjit Nr.9106,
dt.17.7.2003 Per sherbimin spitalor ne Republiken e Shqiperise ? Po Jo

11-A ka permbushur spitali publik ose jopublik detyrimin per te mbledhur dhe raportuar te
dhena, ne menyre periodike, prane MInistrise se Shendetesise, sipas formatit dhe menyres se
raportimit, qe percaktohen me vendim te Keshillit te Ministrave? Po Jo

12-A behet ndarja e mbetjeve spitalore sipas rregullores? Po Jo

13-A behet administrimi i mbetjeve spitalore nga personel i caktuar? Po Jo

14-A dergohen mbetjet spitalore ne vendet e caktuara? Po Jo

15-A eshte pika e grumbullimit te mbetjeve spitalore brenda territorit te spitalit Po Jo

16-Vendgrumbullimi I mbetjeve spitalore a eshte I rrethuar? Po Jo

17-Trajtimi i mbetjeve spitalore a behet konform rregullores? Po Jo

18-A dezinfektohet territori te vendgrumbullimit pas cdo perdorimi? Po Jo

19-A digjen mbeturinat infektuese, prerese, cpuese, farmakologjike? Po Jo

20-Mbeturinat radioactive, citostatike, toksike a trajtohen konforme rregullores? Po Jo

21-Mbetjet spitalore te rrezikshme a transportohen me mjete te posacme? Po Jo

22-A ka kontrate me firma te licensuara per terheqjen e mbetjeve spitalore? Po Jo

23-Sherbimi hoteljer a plotson nevojat me materjalet e duhura? Po Jo

24-A zbatohet rregullorja e shperndarjes se ushqimeve ne cdo repart? Po Jo

25-Ne sallat operatore dhe reanimatore a behet shkalla e pastertise dhe strerilizimit? Po Jo

26-Mbetjet humane post operatore a trajtohen conform rregullores? Po Jo



PER LABORATORET BIOKLINIKE DHE MIKROBILOGJIKE

1-Laboratori a eshte mjedis me vete? Po Jo Mbi 15m Po Jo

2-Laboratori a ka:

Mjedis te preparatorise? Po Jo

Mjedis te larjes? Po Jo

Mjedis te dezinfektimit? Po Jo

Mjedis te strilizimit? Po Jo

Mjedis per pranimin e materjaleve patologjike? Po Jo

Mjedis per dokumentacionin e laboratorit? Po Jo

3-Laboratori a ka:
Termostat? Po Jo

Mikroskop? Po Jo

Autoklave? Po Jo

Centrifuge? Po Jo

Frigorifer? Po Jo

4-Materjalet e punes a sigurohen nga subjekte te licensuara? Po Jo

5-A ka regjister per ekzaminimet laboratorike? Po Jo

6-A ka flete deklarimi per semundjet ngjitese? Po Jo

7-A ka kontrate per trajtimin e mbetjeve spitalore? Po Jo



INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

Spitalet publike ose jopublike që ushtrojnë veprimtari në fushën e
transplantimit të organeve, indeve dhe qelizave, sipas legjislacionit

në fuqi.

1-a) A kryen spitali (publik ose jopublik) 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-A eshte kryer:

a) Transplantimi i indeve, qelizave dhe organeve për përfitime financiare? Po Jo

b) Transplantimi i gonadeve? Po Jo

c) Manipulimi gjenetik i embrionit, qoftë dhe për qëllime transplantimi? Po Jo

ç) Dhurimi i organeve nga dhurues të mitur, të gjallë. Po Jo



d) Heqja e indit, qelizave apo organit ndaj një personi të paaftë për të dhënë pëlqimin, me
përjashtim të përcaktimeve të nenit 20 te ligjit Nr.10454, dt 21.7.2011 Për Transplantimin e
Indeve, të Qelizave dhe të Organeve në Republikën e Shqipërisë?

Po Jo

dh) Promovimi dhe reklamimi me qëllim kërkese apo oferte të organeve? 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 kryejne, Bankat e indeve, qelizave dhe organeve qe janë struktura shëndetësore publike,
veprimtaritë e mëposhtme:

a) Përzgjedhjen, vlerësimin, testimin e indeve, qelizave dhe organeve? Po Jo

b) Ekzaminimin dhe përpunimin e tyre? Po Jo

c) Konservimin, ruajtjen, etiketimin dhe paketimin e indeve, qelizave e organeve dhe
dokumentimin e të dhënave për to? Po Jo

ç) Shpërndarjen e indeve, qelizave dhe organeve të destinuara për transplantim?
Po Jo

7-, Bankat e indeve, qelizave dhe organeve qe janë struktura shëndetësore publike, a kane
plotesuar keto detyra:

a) Të bashkëpunojnë me departamentet e patologjisë, mjekësisë mjeko-ligjore, departamentet
gjinekologjike-obstetrike të institucioneve të kujdesit shëndetësor, me bankat e gjakut dhe me
qendrat e kujdesit shëndetësor që kryejnë implantimin dhe heqjen? Po Jo



b) Të mbajnë të dhëna për veprimtarinë e tyre, përfshirë llojin dhe sasinë e transplanteve të
përzgjedhura, të testuara, të konservuara, të përpunuara, të ruajtura e të shpërndara
institucioneve, që realizojnë transplantime, apo të hedhura, si dhe për origjinën e destinacionin e
tyre, të menduara për aplikime njerëzore, sipas kërkesave të përcaktuara në rregulloret përkatëse?

Po Jo

c) Të kryejnë gjetjen (kërkimin) e dhuruesve pa lidhje gjaku të qelizave hemopoetike,
ekzaminimin e tyre dhe ndërmjetësimin e transplantimeve të qelizave hemopoetike, të dhuruara
nga dhurues pa lidhje gjaku? Po Jo

ç) Të mbajnë të dhëna për ekzaminimet e realizuara të dhuruesve të mundshëm të indeve,
qelizave dhe organeve? Po Jo

d) Të mbajnë regjistrin e dhuruesve të mundshëm të qelizave hemopoetike? Po Jo

dh) Të sigurojnë, në bazë të kërkesës së institucionit të kujdesit shëndetësor, të dhëna për
dhuruesit e mundshëm të qelizave hemopoetike nga këndvështrimi i vlerësimit të
përshtatshmërisë së tyre për një përfitues të veçantë? Po Jo

e) Të sigurojnë dhe të koordinojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në shkëmbim të qelizave
hemopoetike të menduara për transplant? Po Jo

ë) Të paraqesin në Ministrinë e Shëndetësisë një raport vjetor për veprimtarinë e tyre?
Po Jo

8- A është Qendra, që kryen transplantimin pjesë e shërbimit spitalor publik ose privat?
Po Jo

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

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

11- 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

12-.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

13- A informon mjeku, që vlerëson aftësinë shëndetësore të dhuruesit, atë për qëllimin, natyrën
dhe pasojat e dhurimit të transplantit dhe për rreziqet e mundshme që lidhen me to?

Po Jo

14- A i dërgohen perfaqesuesit të tij/saj ligjor. Informacioni te qartë dhe te kuptueshëm, kur
dhuruesi eshte i mitur ose person i paaftë? Po Jo

15- A përshkruhen ne nje flete informative ( e cila më pas bëhet pjesë e dokumentacionit që
mbahet për dhuruesin)  te gjitha te dhenat qe mjeku perdor per te informuar dhuruesin?

Po Jo

16-A behet dhurimi i transplantit:

a) Vetëm pasi dhuruesi të ketë dhënë pëlqimin e lire me shkrim (i cili ruhet në të dhënat
mjekësore të dhuruesit)? Po Jo



b) Për rastet e heqjes së indit rigjenerues nga një i mitur ose person i paaftë, vetëm me
autorizimin e përfaqësuesit të tij/saj ligjor? Po Jo

17-A behet, nga Qendra e Transplantimit vlerësimi i aftësisë shëndetësore të dhuruesit, me
qëllim përcaktimin e aftësisë për të dhuruar transplante? Po Jo

18- A vlereson mjeku perkates para heqjes së një indi, qelize apo organi nga nje dhurues:

a) Gjendjen e tij/saj shëndetësore nëpërmjet kryerjes së ekzaminimeve apo procedurave
mjekësore? Po Jo

b) Rreziqet e mundshme që kanë të bëjnë me dhurimin e transplantit kundrejt jetës apo shëndetit
të dhuruesit? Po Jo

c) procedurat e duhura, në mënyrë që të eliminohen, në të gjitha mënyrat e mundshme, rreziqet
shëndetësore për jetën e dhuruesit, që lidhen me heqjen e transplantit, pa rrezikuar cilësinë dhe
vitalitetin e transplanteve që hiqen? Po Jo

19- A zbatohen nga Qendra e transplantimit:

a) Kriteret e përzgjedhjes së dhuruesve? Po Jo

b) Testet laboratorike të detyrueshme që duhet të kryejne para dhurimit të indeve, qelizave dhe
organeve? Po Jo

c) Afatet kohore te përcaktuara me rregullore, të miratuar me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë?
Po Jo

20- A dokumentohen në dosjen personale të dhuruesit rezultatet e vleresimit te dhuruesit dhe
procedurat e testimit? Po Jo

21- A raportohet çdo anomali sipas kërkesave të përcaktuara me rregullore të miratuar me urdhër
të Mintlistrit të Shëndetësisë? Po Jo

22- A jane bëhen pjesë e dosjes personale të dhënat mjekësore të dhuruesit te nënshkruara nga
mjeku vlerësues? Po Jo

23- A siguron Qendra e transplantimit, që ka realizuar heqjen, kujdesin e nevojshëm mjekësor
ndaj dhuruesit për një periudhë afatgjatë pas heqjes së indit, qelizës apo organit?

Po Jo

24- A nenshkruhet nje formular nga cdo dhurues dhe nga mjeku që kryen vlerësimin e dhuruesit,
përpara procesit të dhurimit të indeve, qelizave dhe organeve, që lidhet me historinë e tij
shëndetësore, te paraqitur nga strukturat perkatese? Po Jo



25- A ruhet konfidencialiteti per të gjitha të dhënat e marra nga dhuruesit, përfshirë edhe
rezultatet laboratorike? Po Jo

26-A kryhet realizimi i heqjes së indeve, qelizave dhe organeve në dhurues të gjallë vetem ne se:

a) Vetëm për përfitime mjekësore të përfituesit? Po Jo

b) Nuk ekziston, në momentin e heqjes, asnjë metodë tjetër terapeutike me efektshmëri të
krahasueshme? Po Jo

c) Dhuruesi ose përfaqësuesi i tij/saj ligjor kanë dhënë pëlqimin, sipas nenit 15 të ligjit Nr
10454,date 21,07,2011, Per transplantimin e indeve, te qelizave dhe organeve ne Republiken e
Shqiperise ? Po Jo

ç) Indet janë rigjeneruese ose organi i përket një prej çiftit të organeve që funksionojnë?
Po Jo

d) Ka përfitime mjekësore të përfituesit, i cili është një person që ka lidhje gjaku (gjyshi, gjyshja,
prindi, fëmija, tezja, daja, xhaxhai, halla, nipi, mbesa) me dhuruesin, atëherë kur dhuruesi ka
dhënë pëlqimin e tij/saj për përfituesin në fjalë? Po Jo

dh) Ka përfitime mjekësore të përfituesit, i cili është një person që nuk ka lidhje gjaku (vjehrri,
vjehrra, bashkëshorti, bashkëshortja) me dhuruesin, vetëm me kusht që: dhuruesi të deklarojë
me shkrim në mënyrë të qartë dëshirën për t'i dhuruar përfituesit organin e tij/saj?

Po Jo

i) Ka përfitime mjekësore të përfituesit, i cili është një person që nuk ka lidhje gjaku me
dhuruesin, vetëm me kusht që: dhuruesi të deklarojë me shkrim në mënyrë të qartë dëshirën për
t'i dhuruar përfituesit indet, qelizat e tij/saj? Po Jo

27- A eshte miratuar dhurimi në fjalë nga Komiteti i Etikës Mjekësore? Po Jo

28- A ka nje deklarate te nenshkruar nga dhuruesi dhe perfituesi, ku ata shprehin gatishmërinë
për të marrë pjesë në programin e kujdesit të rekomanduar nga mjekët në fazën pas heqjes?

Po Jo

29- A kryhet realizimi i heqjes së indeve rigjeneruese nga dhuruesi i mitur ose personi i paaftë
vetem ne se:

a) Nuk ekziston një dhurues i mundshëm, i përshtatshëm, në gjendje të japë pëlqimin e tij të
qartë dhe konkret? Po Jo

b) Përfituesi është prind, fëmijë, vëlla ose motër e dhuruesi? Po Jo

c) Dhurimi përfaqëson një mundësi për të shpëtuar jetën e përfituesit? Po Jo



ç) Përfaqësuesi ligjor i dhuruesit, të miturit apo një personi të paaftë, ka shprehur pëlqimin e
tij/saj për dhurimin sipas nenit 15 tëj ligjt Nr.10454, date 21.07.2011 Per Transplantimin e
Indeve Qelizave dhe Organeve Ne Republiken E Shqiperise.

Po Jo

d) A ka miratuar dhurimin ne fjale Komiteti i Etikës Mjekësore? Po Jo

30- A garanton Qendra e transplantimit permbushjen e standarteve dhe te rregullave te sistemit te
cilësisë që kanë të bëjnë me:

a) Sistemin e dokumentacionit? Po Jo

b) Mjedisin dhe pajisjet? Po Jo

c) Stafin? Po Jo

ç) Procedurën e përzgjedhjes dhe të seleksionimit të dhuruesve të indeve, qelizave dhe organeve?
Po Jo

d) Procedurat e pranimit të indeve, qelizave dhe organeve në bankat e indeve dhe qelizave?
Po Jo

dh) Procedurën e testimit e të përpunimit? Po Jo

e) Procedurën e etiketimit, të dokumentimit, paketimit, depozitimit dhe shpërndarjes së indeve,
qelizave dhe organeve për të garantuar që sistemi i cilësisë të përfshijë të paktën
dokumentacionin e mëposhtëm?

Po Jo

i) Procedurën operative standarde për çdo procedurë që kryhet? Po Jo

ii) Udhëzuesit? Po Jo

iii) Manual trajnues dhe referees? Po Jo

iv) Formular raportimi? Po Jo

v) Të dhëna të dhuruesit? Po Jo

vi) Të dhëna për destinacionin përfundimtar të indeve, qelizave dhe organeve? Po Jo

b) Që ky dokumentacion të jetë i disponueshëm për inspektim nga ana e autoritetit/autoriteteve
kompetent/kompetente? Po Jo

31- A mbajne strukturat shëndetësore të transplantimit të gjitha të dhënat e nevojshme për të
garantuar gjurmimin? Po Jo



32- A siguron strukturat shëndetësore, që kryen veprimtari në fushën e transplantit, ruajtjen e
konfidencialitetit të të dhënave, në mënyrë që të mos identifikohen, si dhuruesi ashtu dhe
përfituesi, sipas kërkesave të ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave
personale në Republikën e Shqipërisë"? Po Jo



INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

Rregullore per “Procedurat e Importimit dhe Eksportimit te Indeve, Qelizave
dhe Organeve me origjinë njerzore per qellime transplanti”

1- A ka nje autorizim te vecante nga Ministri i Shendetesise, te dhene sipas kerkeses nga Banka e
indeve, qelizave dhe organeve, per importimin e transplanteve (inde, qeliza dhe organe), per
perdorim terapeutik? Po Jo

2- A ka nje autorizim te vecante, te dhene nga Ministri i Shendetesise, sipas kerkeses se bere nga
struktura spitalore qe do te realizoje proceduren e transplantimit, e cila ne kushtet kur Banka nuk
ekziston ende si strukture, ben importimin e transplantit per perdorim terapeutik?

Po Jo

3- A realizohet import ii transplanteve nga vendet e tjera, nga Banka te akredituara, autorizuara
apo te licensuara per kete aktivitet? Po Jo

4- A realizohet eksporti i transplanteve drejt vendeve te tjera ne qendrat e akredituara,
autorizuara apo te licensuara per kete aktivitet? Po Jo

5- A përmban kërkesa për lëshimin e autorizimit nga Ministri i Shëndetësisë, informacion për:
a) Llojin e transplantit? Po Jo
b) Sasinë që duhet të importohet? Po Jo
c) Vendin e origjinës? Po Jo
d) Të dhëna mbi vlerësimin mjekësor të dhuruesit të transplantit? Po Jo
e) Të dhëna për transportin (si data dhe ora e dërgimit të transplantit, të dhëna për kushtet e
ruajtjes, data dhe ora e mbërritjes në destinacion)? Po Jo
f) Destinacionin e përdorimit? Po Jo
g) Kontrollet serologjike dhe testet mikrobiologjike që janë kryer mbi transplantin, sipas
direktivës së EC? Po Jo

6-A ekzistojnë dokumentat ligjorë zyrtarë të procedurës së ndjekur në vendin e origjinës së
transplantit, për gjurmimin, për validimin e cdo transplanti të dhuruar? Po Jo

7-A janë të identifikueshëm transplantet e importuara/eksportuara me anë të etiketimit?
Po Jo



INSPEKTORATI SHTETËROR SHËNDETËSOR

Shëndeti Riprodhues

1- A kryhen përpara realizimit të RMA, nga ekipi mjekësor këto procedura:

a) Verifikimi për motivin e burrit dhe gruas që përbëjnë ciftin? Po Jo
b) Informimi i pacientëve lidhur me metodat që ofrohen, përqindjet e suksesit për secilën prej
tyre, efektet anësore? Po Jo
c) Nënshkrimi i një deklarate miratimi për teknikën e RMA që do të përdoret nga cifti?

Po Jo
d) Sqarimi i ciftit për aktet ligjore dhe nënligjore si dhe rregulloret përkatëse?

Po Jo
e) Sigurimi i sekretit profesional dhe ruajta e anonimatit si për dhuruesit ashtu dhe për pacientët?

Po Jo
2- A plotëson qendra që ushtron aktivitet në fushën e RMA këto kushte:

a) Drejtohet nga një mjek gjinekolog specvialist, në fushën e RMA? Po Jo
b) Ka një mjek Biolog? Po Jo
c) Ka një mjek Androlog? Po Jo
d) Ka një mjek Reanimator? Po Jo

3- A disponon qendra për RMA këto paisje laboratorike:

a) Kamera për numërimin e spermatozoideve? Po Jo
b) Frigorifer? Po Jo
c) Kappa fluksi laminar? Po Jo
d) Termostat (incubator CO2)? Po Jo
e) Centrifugë? Po Jo
f) Mikroskop? Po Jo
g) Stereomikroskop? Po Jo
h) Invertoskop? Po Jo
i) Pipeta automatike? Po Jo
j) Ekograf me sondë vaginale? Po Jo

4- A është e pajisur qendra për RMA me regjistrat dhe gjithë dokumentacionin përkatës të
nevojshëm? Po Jo


