Nr.

Data e
Regjistri
mit të
kërkesës

1

11.03.2021

Data e Kthimit
të Përgjigjes

12.03.2021

2

14.03.2021

26.03.2021

3

15.03.2021

31.03.2021

Kerkesa

Përgjigje

Informacione te ndryshme si: te dhena mbi nr.e personave te prekur me HIV dhe
humbur jeten nga Covid; nr.persona nga HIV dhe prekur covid; sa fushata
promovuese jane parashikuarl per mbrojtjen dhe parandalimin HIV

Percjellje per kompetence dhe trajtim QSUT; ISHP

Informacion/shprehje interesi per per anagazhim ne pune kerkimore ne fushen e
organizimit dhe fushates se vaksinimit

Pergjigje/Informacion ne lidhje me zbatimin e Planit Kombetar te
Vaksinimit te bazuar ne rekomandimet nderkombetare, I mbeshtetur
ne disa komponente te cialt jane aprovuar nga Komiteti Teknik
Keshillues I Eksperteve per vaksinimin, si dhe konsultuar apo
diskutuar edhe me eksperte te ndryshem te OBSH dhe UNICEF

Informacion ne lidhje me aplikim per njohje te viteve te punes

Mënyra e
përfundi
mit të
kërkesës
E
deleguar

E plotë

Pergjigje ne zbatim te VKM Nr. 508, date 13.09.2017
E plotë
Percjellje per kompetence dhe trajtim SHSSH

4

16.03.2021

30.03.2021

Informacion per dosje kempi te dorezuar

5

16.03.2021

25.03.2021

Informacion per studime per vaksine speicifke nisur nga situata qe shtete te
ndryshme mund te kene bere pezullimin e saj

6

23.03.2021

30.03.2021

Informacion ne lidhje me vaksinim stafi te subjektit privat

7

8

9

23.03.2021

24.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

30.03.2021

30.03.2021

Informacion ne lidhje me perzgjedhjen e personave qe bejne vaksinen anticovid

Informacion ne lidhje me aplikim punesimi per ne Spitalin Memorail Fr

Informacion ne lidhje me marrjen e Autorizimit nga MSHMS per kurim te semuri ne
Greqi

E
deleguar
Pergjigje kur ka hyr ne RSH vaksina speicifke, kryerja e procesit te
vaksinimit sipas planit te vaksinimit dhe fakti qe nuk mund te merren
shembuj shtete te tjera

Pergjigje/Informacion ne lidhje me kryerjen e vaksinimit sipas planit,
dhe momentin ne cfare faze ndodhet plani si dhe ku perfshihet rasti i
referuar

E plotë

E plotë

Pergjigje/Informacion ne lidhje me procesin e imunizimit qe ndiqet
sipas nje plani kombetar vaksinimi ne popullate
E plotë
Pergjigje/Informacion ku mund te gjenerohet informacioni per
shpallje dhe aplikime per punesim per SMFr
(https://www.shendetesia.gov.al/aplikime-per-spitalin-memorail-fier)
Pergjigje/Informacion ne lidhje me paraqitjen e dokumenteve si:1.
Kërkesa për pajisjen me Autorizim për të udhëtuar jashtë vendit për
arsye shëndetësore, e cila mund të bëhet edhe nëpërmjet e-mailit;2.
Fotokopje e pasaportës së pacientit, si dhe të kopje të pasaportës së
personave që do të shoqërojnë pacientin;3. Epikrizën e pacientit, të
lëshuar nga klinika/spitali në vendin tonë. Në rast se pacienti ndiqet
jashtë vendit, Epikrizën të lëshuar nga klinika/spitali në Greqi, e
përkthyer në gjuhën shqipe;4. Letra nga Spitali në Greqi mbi trajtimin
e pacientit, ku tregohet DATA në të cilën do të paraqitet pacienti në
Spital, e përkthyer në gjuhën shqipe.(minimalisht 15 ditë pune nga
dita që bëni kërkesën në ministrinë e shëndetësisë, në mënyrë që të
keni kohën e duhur për ta ndjekur dhe në Ministrinë e Jashtme dhe të
merrni konfirmimin nga pala Greke); 5. Në rast se do të udhëtohet në
rrugë tokësore, duhet të dërgohen të dhëna mbi tipin dhe targën e
automjetit; 6. Një numër telefoni ku mund t’ju kontaktojmë.
Përveç sa më sipër, në vijim të ndjekjes së procedurave, pas pajisjes

E plotë

E plotë

10

25.03.2021

26.03.2021

Informacion ne lidhje me investimin/projektin IPA per SUOGJ "Koco Glizoheni"
per pajisje me laborator te vecante per realzimin e fekondimit invitro; nese ka nje
liste spitalesh/klinika private qe ofrojne kete sherbim; informacion nese ka nje
strukture kontrolluese/certifikuese per spitalet dhe klinikat; te dhena per shkallen e
infertilitetit ne vend; informacion per plan ne lidhje me fekondimin invitro per
ofrimin ne maternitetet shteterore.

30.03.2021

Informacion ne lidhje me aplikim ne portal punesimi per vendet vakante dhe
vleresim dosje

me Autorizimin përkatës nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, është e nevojshme kontaktimi me Drejtorinë Konsullore në
Ministrinë për Evropën dhe Punët e
Jashtme, i cili është institucioni kompetent që ndjek komunikimin
zyrtar me autoritetet Greke në plotësim të rregullave dhe procedurave
që duhet të ndiqen për lejimin e shtetasve shqiptarë për të hyrë dhe
për t’u pranuar në territorin e Republikës së Greqisë, për arsye
shëndetësore, në kontaktet si më poshtë:
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Republika e Shqipërisë,
Nr. 6, “Gjergj Fishta” Blvd. - Tirana, ALBANIA
Tel: +355 (0) 2364 090 ext 197
E-mail: dk@mfa.gov.al
Pergjigje/Informacion ne lidhje me investimin në vitin 2013, me
fonde të Komunitetit Evropian, por nuk është vënë në punë për arsye
se që kur u konceptua dhe investua, nuk u shoqërua me një studim për
kostot për trajtim, gjë e cila nuk u përfshi në projekt. Investimi ka
disa pajisje mjekësore por jo të gjithë pajisjet e nevojshme për të
realizuar procedurën in- vitro. Informacion qe me grup të posaçëm
jane duke u vleresuar kostot e shërbimit, pasi projekti nuk ka qenë i
plotë për të vendosur më pas se si do të procedohet më tej. Spitalet
jopublike që ofrojnë shërbimin “Fekondim artificial In Vitro” ne RSH
janë 4 . Bazuar në Ligjin Nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat,
autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
licencimi i klinikave private të cilët përfshihen tek institucionet
shëndetësore jo publike të shërbimit të kujdesit shëndetësor parësor,
duke qenë një licencë e grupit të dytë licencohen prej QKB.
Inspektorati Shtetëror Shëndetësor është institucioni përkatës që
inspekton respektimin e kërkesave ligjore të parashikuara në Ligjin
Nr. 10 107, datë 30.3.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën
e Shqipërisë” të ndryshuar. Gjithashtu këto institucione janë subjekt i
akreditimit në mënyrë periodike, prej Qendrës Kombëtare të Cilësisë,
Sigurisë dhe Akreditimit dhe vlerëson kështu shkallën e plotësimit
nga ana e tyre të standardeve të paracaktuara dhe të publikuara nga
Ministria e Shëndetësisë. Indeksi sintetik i fekonditetit gjendet në
website me linkun
http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/START__BD__DI/Indek
si01/?rxid=cf44623a-49fd-44d2-a525-05ab6b6b56f4. Janë
planifikuar ndryshime ligjore në Ligjin Nr.8876, datë 04.04.2002
“Për shëndetin riprodhues”, të ndryshuar. Në kuadër të kësaj, gjatë
konsultimit publik do të diskutohen çështje të ndryshme që prekin
amendimet në këtë ligj duke u kryer kështu dhe vlerësimet përkatëse.

E plotë

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
11

12

13

26.03.2021

26.03.2021

26.03.2021

02.04.2021

Informacion ne lidhje me vaksinimin masiv

30.03.202112.04.2021;
18.05.2021

Informacione te ndryshme si: numri i qyetarëve që kanë përfituar nga skema e
rimbursimit të barnave per priudhe referente; numri i qytetarëve që përfitojnë nga
shërbimet shëndetësore dhe që janë të pasiguruar per periudhe referente; nese ka nje
rregjister perinfkesinet postoperatore; qytetarë kanë përfituar nga shërbimi i check
up per pirudhe referente; pagesa që shkon nga buxheti i shtetit për pagesën e
shërbimit check up; numri i qytetarve që kanë humbur jetën nga Covid-19 që prej

E
deleguar
Pergjigje/Informacion nelidhje me njoftimin prej mjekut te familjes
per kryerjen e ketij procesi
E plotë
Informacion ne lidhje me percjellje per kompetence dhe trajtim
OSHKSH;ISHP;QSUT;SUSN;SUOGJ1;SUOGJ2;FSDKSH;SUT nje
pjese te kerkesave; Informacion ne lidhje me kontrollet faktike qe
jane kryer per sherbimin check up per priudhe referente, pagesate
kryera per priudhe referente; informacion per 8 qendra te
specializuara per femijet me aftesi te kufizuara ne Shijak

E
deleguar/
E plotë

fillimit të pandemisë deri ne oirudhe referente; numri i spitaleve publike dhe private
që i janë nënshtruar procesit të akreditimit; numri i qendrave të specializuara për
fëmijët me aftësi të kufizuara të cilat janë hapur per pirudhe referente; të programit
10-vjeçar për funksionimin e qendrave komunitare në të gjithë vendin për të
koordinuar dhe ofruar shërbime në shëndetin mendor, kujdesin paliativ, shërbimet
ndaj të rinjve, kontrollin e substancave abuzuese .

14

29.03.2021

31.03.2021

15

29.03.2021

02.04.2021

Informacion sa spitale te reja jane ndertuar pergjate 30 viteve; vitet e ndertimit;
zonat ku jane ndertuar

Informacion ne lidhje me proceduren dhe udhezimin per vaksinimin e personave mbi
80 vjec qe kane pamundesi dalje nga shtepia

(kapacitet13);Mallakaster (20); Burrel (42); Kavaje (20); Diber (35);
Ura Vajgurore (30); Sarande (31); Permet (30); web link per akesesin
e planit te veprimit per zhvillimin e sherbimeve te shendetit mendor
2013-2022 (https://shendetesia.gov.al/wpcontent/uploads/2018/03/Plani_i_Veprimit_per_Zhvillimin_e_Sherbi
meve_te_Shendetit_Mendor_2013_-_2022)
Pergjigje/Informacion ne lidhje me ndertimin e 17 spitaleve te reja ne
zonat si : 1. Ndërtimi i Spitalit të Ri Durrës në vitin 2002, 2003, 2004
dhe faza e dytë në vitin 2007;2. Ndërtimi Urgjencës së Re të Spitalit
Korçë (viti 2002-2003);3. Ndërtimi dhe pajisja e Klinikës së
Specialiteteve në QSUT (klinika franceze) në vitin 2004;
4. Ndërtimi i spitalit të ri Kavajë (viti 2006, 2007, 2008, 2009);5.
Ndërtimi i godinës së re të urgjencës në QSUT-faza I në vitin 2006,
2007, 2008,2009 dhe faza e dytë e zbatimit të master-planit të
QSUT- kredi e CEB-it (përfundimi i dy kateve të spitalit të ri të
ndertuar dhe ndërtimi i godines së re 8-katëshe) në
vitin2017,2018,2019,2020,2021);6. Ndërtim ambiente të reja për
shërbimin e Urgjencës së spitalit Sarandë (viti 2007);
7. Ndërtimi i bllokut të kirurgjisë-maternitetit sipas Master-Planit të ri
të spitalit Elbasan (viti 2009, 2010, 2011);8. Ndërtim i pavionit të ri
të të sëmurëve akutë spitali Shkodër (viti 2011);9. Ndërtimi i bunkerit
për instalimin e akseleratorit linear në spitalin e Neurokirurgjisë (viti
2012, 2013);10. Ndërtimi i godinës së administratës dhe godinës së
QFR të spitalit SU "Shefqet Ndroqi" (viti 2012, 2013, 2014);11.
Ndërtimi i spitalit të ri Psikiatrik Vlorë (viti 2013, 2014);12. Ndërtimi
i Bunkerit për instalimin e dy aksesorëve linearë në Spitalin
Onkologjik të QSUT (viti 2015);13. Ndërtimi i maternitetit të ri,
shtesë 2 kate dhe rikonstruksion i repartit kirurgji+patologji spitali
Sarandë (viti 2016, 2017, 2018);14. Ndërtimi i depos qendrore të
barnave në QSUT (viti 2019, 2020);15. Ndërtim i pediatrisë së re
(godina e urgjencës, imazherisë) në QSUT (viti 2019, 2020);16.
Ndërtimi i maternitetve të reja në Lezhë dhe Berat (viti 2018, 2019,
2020);17. Ndërtim i spitalit të ri në Laç (viti 2020).
Pergjigje/Informacion ne lidhje me njoftimin nga mjeku I familjes ne
nje moment te dyte per t'u perfshire ne vaksinim ne ambientet e
banimit

E plotë

E plotë

Pergjigje/Informacion ne lidhje me perfshirjen e rastit konkret
16

29.03.2021

06.04.2021

Informacion mbi fushaten e vaksinimit dhe perfshirjen e rastit te kerkuesit

E plotë
Pergjigje per perfitimin ne natyre nga donatori te disa prej
elemneteve, dhe disa te tjera te siguruara ne bashkepunim me
Bashkine Tr

17

29.03.2021

14.05.2021

Informacion ne lidhje me kosto totale te elementeve shoqerues te fushates "Shqiperia
buzeqesh"; a eshte kryer procedure prokurimi per blerjen e sherbimeve te tilla
(realizim banerash; foni; cadra pritjeje, etj), nese ka pp publikimi I pp, oferta,
operatoret, etj

18

30.03.2021

09.04.2021

Informacion per ceshtje vaksinimi

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

19

30.03.2021

09.04.2021

Informacion per vaksinim per mosha mbi 70 vjec

Pergjigje ne lidhje me konaktimin e mjekut te familjes per vaksinim
nepermejt nr.kontakti 08004040 ose tek protali e-albania per te marre
daten e aplikimit per vaksine

E plotë

E
deleguar

E plotë

20

30.03.2021

14.04.2021

Informacion nese ka nje grup monitoruesish mbledhes per info per efektet anesore te
vaksianve anticovid; ku raportohen keto te dhena; efektshemria e vaksines speicifke,
%e popullsise qe po vaksinohen me vaksinen speicifike ; kategoria e popullise qe po
vaksinohet me vaksine specifike

Informacion ne lidhje me dosje KMCAP-i
21

30.03.2021

Pergjigje/Informacion ne lidhje me Survejancen e Monitorimit te
efekteve anesore qe lidhen me vaksinat, raportimi I ketyre te dhenave
ne grupin e eksperteve te caktuar per vleresimin e tyre; ndryshimi I
perqindjes se efektshemrise se vaksines nga njeri vend ne tjeter; sasia
e kontraktuar per vaksinen speicike te kerkaur qe do te perdoren per
vaksinimin e popullsise sipas planit kombetar te vaksinimit ndaj
covi19
Percjellje per kompetence dhe trajtim SHSSH

E
deleguar

01.04.2021

22

31.03.2021

06.04.2021

Informacion ne lidhje me udhetimin nga Britania e Madhe per RSH dhe rregullat e
karantinimit

Pergjigje/Informacion ne lidhje me udhetimin nga B.Madhe per RSH
me tranzit nga nje vend ne tjeter.Ardhja ne RSH detyron qendrimin
ne karantine per 14 dite dhe nuk lejon kryerjen e karantines me daljet
nga vendbanimi dhe as per larigmin drejt Britanise se Madhe perpara
14 diteve

23

31.03.2021

01.04.2021

Informacion per nr personash te vaksinuar per periudhe referente

Pergjigje/Informacion per gjenerimin e informacioni te kerkuar ne:
https://shendetesia.gov.al/category/lajme/

24

31.03.2021

21.04.2021

Informacion ne lidhje me marrjen e vules nga MSHMS per analiza mjekesore

25

31.03.2021

26.04.2021

Informacion nee qendrat sociale apo komunitare mund te ofrojne sherbime kujdesi
apo akomoduese per shtetasin e referuar qe nuk ka asnje familjar qe mund te
kujdeset per te; nese Gjyakta e Shk.I vendos ne dobi te shtetasit masen mjekesore te
mjekimit ambulator cilat qendra sociale apo komunitare mund te jete garantuese per
ofrimin e trajtimit ambulator

Informacion ne lidhje me vaksinimin me turne; kategorite; pikat; si do të operohet.
26

02.04.2021

26.04.2021
Informacion ne lidhje me vaksinimin e personave me semundje kronike

27

05.04.2021

20.04.2021
Informacion ne lidhje me vaksinimin si mjek privat,ne biznes privat

28

05.04.2021

09.04.2021

E plotë

Pergjigje/Informacion ne lidhje me paraqitjen prane MSHMS cdo dite
dokumentet perkatese me vulen e institucionit ku jane bere analizat

E plotë

E plotë

E plotë

Pergjigje/Informacion qe rasti I referuar eshte objekt I juridiksionit
gjyqesor dhe gjyakta shprehet si organ kompetent per zbatimin e
nenit 46 teLigjit Nr. 7895, date 27.01.1999 "Kodi Penal I RSH".
Informacion per percaktimin e kujdesit per sherbimin mendor ne
nenin 10 te Ligjit Nr. 44/2012 "Per Shendetin Mendor", te ndryshuar.
Sherbimet komunitare dhe ambulatore te specializuara te shendetit
mendor ofrojne sherim multidisiplinar dhe jo akomodim e
perkujdesje 24 oreshe per kategorine e personave te referuar. Nisur
nga precedente te ngjashem (Vendimi Penal Nr. 125, date 20.01.2021
i GJ.Shk.I TR dhene per nje shtetas te caktuar me mase mjekesore
"Mjekim i detyruar ambulator", gjykatat si organ kompetnet per
caktimin dhe/ose ndryshimin e ketyre masave, ne rast mungese te nje
familjari/te afermi te interesuar per perkujdesjen e personit caktohen
adminsitratori/et social/e prane Zyres se Sherbimve te Njesise se
Veteqeverisjes Vendore perkatese

E plotë

Pergjigje/Informacion ne lidhje me kryerjen e procesit te vaksinimit
te nsiur me 11 janar 2021 bazuar ne Planin Kombetar te Vaksnimit
ndaj Covid 19.Detajet e procesit jane te aksesueshme ne web:
https://www.shendetesia.gov.al/vaksina-anti-covid

E plotë

Pergjigje per gjenerimin e informacionit ne faqen web e MSHMS :
https://shendetesia.gov.al/rama-manastirliu-ne-pogradec-javen-tjeterpresim-doza-te-tjera-vaksinash-do-te-ulim-fashen-e-vaksinimit--permoshat-65-vjec-dhe-60-vjec-me-semundje-kronike

E plotë

Pergjigje/Informacion qe mbeshtetur ne planin e vaksinimit kombetar
covid19 duhet te paraqitet kerkesa prane DROSHKSHTirane ku
vaksinimi do te jete si grup i personelit shendetesor. Informacion per
permbajtjen e kerkeses per rastin e referuar: emer, mbeiemer; ID;
Nr.kontakti/tel/cel; Profesioni

E plotë

Informacion ne lidhje me vaksinimin e grupmoshave mbi 70 vjec
29

05.04.2021

06.04.2021

Pergjigje qe eshte duke u ndjekur plani i vaksinimit per kategorine e
grupmoshave mbi 70 vjec ne kombinim me kategorine e mesuesve te
shkollave. Njoftimi vjen nga mjeku I familjes per nisjen e vaksinimit
te kategorise se popullsise te ndryshme nga kjo, ku perfshihet dhe
rasti i referuar

E plotë

Informacion lidhur me mundesi vaksinimi staf akademik
30

31

05.04.2021

06.04.2021

10.04.2021

16.04.2021

Informacion lidhur me mundesi e transferimi nga nje Njesi Vendore e Kujdesit
Shendetesor ne nje njesi tjeter

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

Pergjigje/Informacion per mundesine e gjenerimit te informaiconit ne
https://shendetesia.gov.al/report-on-the-implementation-of-romaintegration-public-policy-in-albania-for-2017) ku gjenden te
publikuara raportet te PKVIRE 2016-2019 ku gjendet info per
zbatimin e masave nder vite, si dhe proce hartimi raporti 2020. Masat
e marra per plotesim 5 prioriteteve jane pasqyruar ne
PKVeprimitteIntegrimitRomeveEgjyptianeve2016-2020 me VKM nr.
1072, date 23.12.2015.Informaicon qe aktualisht eshte duke u hartuar
nje strategji e re per perfshirjen e romeve dhe egjyptianeve, nje
moment kyc qe angazhon te gjithe aktoret si dhe partneret per te rritur
bashkepunimin midis tyre. Informacion mbi organizimin e takimeve
konsultative per te gjitha fushat, si arsimi, mbrojtja sociale,
rregjistrimi civil dhe aksesi ne drejtesi, kujdesi shendetesor, strehimi
social dhe anti-racizmi ndaj romeve dhe egjyptianeve

32

06.04.2021

14.04.2021

Informacion ne lidhje me cfare mase jane realizuar/permbushur objektivat e
parashikuara te Planit Kombetar te Veprimit te Romeve dhe Egjyptianeve per 5
vjecarin 2016-2020; Masat konkrete per realizimin e procesit sipas Udherefyesit te
qeverise per plotesimin e 5 prioriteteve; informacion nese do te miratohet nje plan
kombetar veprimi per 5 vjecarin e ardhshem

33

06.04.2021

22.04.2021

Informacion mbi specialitetet e munguara ne SMFr

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

34

06.04.2021

30.04.2021

Informacion mbi vaksinim stafi pjesemarres ne nje film

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

Informacion ne lidhje me SMFr si: kur do te nise funksionimi; nr I stafit mjekesor;
specialitetet qe do te jene; fusha e tyre; nr.i bluzave te bardha qe do te vijne nga
jashte per te sherbyer ne te

Informacion/pergjigje ne zbatim te VKM Nr. 175, date 17.03.2021
"Per ngritjen, organizimin, dhe funksionimin e Spitalit Memorial ne
Fier, si projekt pilot" botuar FZ Nr. 46, date 21.04.2021 ku eshte per
caktuar organizimi dhe funksionimi. Informacion mbi gjenerimin e
informacionit lidhur me shpalljet dhe aplikimin per punesimin e
stafit te SMFR ne https://www.shendetesia.gov.al/aplikime-perspitalin-memorial-fier)

E plotë

Informacione te ndryshme si:nr personash qe kane marre dy doza vaksinash; 1 doze;
informacion sa sasi te vaksinave te caktuara jane administruar ne RSH; Nr. total
vaksinash te mberritura ne vend; informacion per rregjistrimin e te vaksinuarve

Informacion per percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH,
ISHP te nje pjese te kerkeses si dhe per mundesine e gjenerimit te
informacionit ne hhtps://shendetesia.gov.al/category/lajme ku
gjenerohet informacioni ne terma ditore.Kthim Pergjigje duke
percjelle pergjigjen e OSHKSH per nr personash qe kane marre dy
doza vaksinash covid 19 deri me date 09.04.2021 (20,075) dhe
nr.personash qe kane marre nje doze vaksinash 230,601 si dhe stafi i
NJVKSH kryhen hedhjen ne sistem te te dhenave per personat e
vaksinuar

E plotë

35

36

09.04.2021

09.04.2021

22.04.2021

20.04.2021;
26.05.2021

E plotë

37

12.04.2021

22.04.2021

Informacion ne lidhje me sherbim jashte vendit te titullarit te institucionit per janar
2018-prill2020; kostot; biletat, etj

Informacion/Pergjigje ne perputhje me VKM Nr.870, date
14.02.2011 "Per trajtimin financiar te punonjesve qe dergohen me
sherbim jashte vendit" dhe Udhezimin Nr. 22, date 10.07.2013 te
MFE. Informacion per realizimin e 5 udhetimeve (4 klasi ekonomik
dhe 1 automjet). Kostoja: 2018 (3294 euro); 2019 (0); 2020 (0).
Referenca tek vendimi i gjykates Nr.2056, date 25.08.2020; nenin 9
te KPA; nenin 3 te Ligjit Nr.9887/2008 "Per mbrojtjen e te dhenave
personale"

E plotë

E plotë

38

13.04.2021

16.04.2021

Informacion ne lidhje me nr personash me aftesi te kufizuara me te drejte vote; nr
personave me aftesi te kufizuara me te drejte vote sipas kategorive

Pergjigje/Informacion qe MSHMS disponon te dhena vetem per nr e
perfituesve te pageses se aftesise se kufizuar sipas kategorive
perkatese te aftesise se kufizuar, dhe nuk disponohen te dhena lidhur
e te drejten e tyre per te votuar, e drejte e cila garantohet dhe
kufizohet sipas parashikimeve te nenit 45 te Ligjit Nr. 8417, date
21.10.1988 "Kushtetuta e RSH", te ndryshuar

39

13.04.2021

29.04.2021;
18.05.2021

Informacion ne lidhje me vaksinim te moshuari me vaksine specifike te referuar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH; Kthim Pergjigje te
OSHKSH

E
deleguar/
E plotë

40

14.04.2021

20.04.2021;
18.05.2021

Informacion per vaksinim me vaksine specifike

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH; Kthim Pergjigje te
OSHKSH

E
deleguar/
E plotë

41

14.04.2021

25.04.2021

Informacion ne lidhje me procesin e votimit ne institucione spitalore;
lejen/konfirmimin qe media te ndjeke nga afer kete proces

Pergjigje/Informacion se ne institucionet spitalore nuk kryhet procesi
i votimit

E plotë

42

14.04.2021

02.06.2021

Informacion per vaksinim

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

43

17.04.2021

02.06.2021

Informacion per vaksnim te stafit te laboratorit

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

44

17.04.2021

30.04.2021 ;
18.05.2021

Informacion per vaksinim

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH ; Kthim Pergjigje e
OSHKSH

E
deleguar/
E plotë

45

21.04.2021

30.04.2021

Percjellje kerkese per arsimin dhe edukimin e kerkuesit

Pergjigje/Informacion per kerkesen e paqarte dhe saktesimin e
kerkeses qe parashtron tek MSHMS

46

23.04.2021

02.06.2021

Informacion per sherbimin e ofruar ne QSUT angiorezonance

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E plotë
E
deleguar

47

26.04.2021

30.04.2021;
25.05.2021

Informacion ne lidhje me situaten covid (rastet e reja; te shtruarit; etj); institucionet
shendetesore (kapaciteti I spitaleve, mosha mesatare); masat e marra per
parandalimin e infeksioneve; hyrja ne shqiperi, vaksinimi

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH; QSUT; SUSN;
ISHP; Kthim Pergjigje te ISHP-se

E
deleguar/
E plotë

48

27.04.2021

10.05.2021

Informacion ne lidhje me marrjen e bonusit te bebes

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

49

27.04.2021

30.04.2021

Informacion ne lidhje me rikthimin ne pune si mjeke

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

50

28.04.2021

30.04.2021

Informacion/ankese per sherbim te ofruar ne strukture shendetesore spitalore

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

51

29.04.2021

29.04.2021

Informacion per vaksinim stafi ne subjekt privat

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

52

29.04.2021

10.05.2021

Informacion ne lidhje me nr te vaksinaurisht, kategori te vaksinaurish; sasi
vaksinash te mberrtiura ne RSH; lloje vaksinash ne RSH

Pergjigje per percjellje per kompetence dhe trajtim ne OSHKSH;
ISHP si dhe gjenerimin e informacionit ne
https://shendetesia.gov.al/category/lajme/

53

30.04.2021

19.05.2021

Informacion per rregullat per aplikim ne pozicionin infermier

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

54

30.04.2021

10.05.2021

Informacione te ndryshme si lista me 300 QSH te ndertuara/rikonstruktuara nga
MSHMS nga viti 2017-2020, vlera e tyre, te punesuart infermiere, mjeke ne to

Pergjgije per percjelljen e nje pjese te kerkeses ne OSHKSH si dhe
informacion ne forme tabelare per 2018,2019,2020 dhe vlerat e
kontratave respektive

21.05.2021

Informacion per konkurs te kryer si dhe vend vakant

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

Informacion mbi numrin e lindjeve ne martenitetet e rretheve, ne martentitetin e
TR;nese ky sherbim eshte I pajisur me paisjet e nevojshme; a ka mungesa ne mjeke;
; sa humbje jete te grave shtatzena ka; sa inkubator funksional ka ne maternitetet e
rretheve; rikonstruksioni per here te fundit i materniteteve te rretheve; nese ka ne
plan investime per rikonstruksion, etj
Informacion ne lidhje me vaksinimin me doze vaksine specifike

Pergjigje ne lidhje me percjelljen per kompetence dhe trajtim
OSHKSH nje pjese te kerkesave si dhe informacion ne lidhje me
qenien ne proces hartimi i strategjise kombetare te shendetesise 20212025 ku do te behet publike dhe do kete njohje me infrastrukturen e
re dhe investimin ne burime njerezore
Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

55
30.04.2021

56

01.05.2021

19.05.2021;
21.05.2021

57

05.05.2021

10.05.2021

58

05.05.2021

19.05.2021

E plotë

E
deleguar

E plotë

E
deleguar

E plotë

E
deleguar

Informacion ne lidhje me aplikim per te qene pjese e adminsitrates se SMFr

Pergjigje/Informacion ne lidhje me shpalljen tek faqja e MSHMS e
listes se te kualifikuarve te fazes se pare
https://shendetesia.gov.al/36561-2/

E plotë

59

60

61

62

63

05.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

17.05.2021;28.05.2
021;03.06.2021;09.
06.2021;16.06.2021
;15.06.2021

Informacion ne kuader te misionit per monitorimin e zgjedhjeve parlamentare te
mbajtura ne RSH me 25.04.2021 per nr. e pergjithshem te personave te shtruar ne
spital me 25.04.2021; sa nga keta ishin mbi 18 vjec si dhe sa nga keta persona kane
qene te shtruar ne spital per me shume se 3 dite rrjesht

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH; QSUT; SUT;
SUSN; SUOGJ1; SUOGJ2; Kthim Pergjigje te SUOGJ1; Kthim
Pergjigje te SUSN; Kthim Pergjigje te OSHKSH; Kthim Pergjigje te
SUT; Kthim Pergjigje te SUOGJ2

Informacion ne lidhje me vaksinim me vaksine speicifike

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
E
deleguar

06.05.2021

10.05.2021

Informacion ne lidhje me nr personash qe kane marre ne RSH dy doza vaksinash;
llojin e vaksines se injektuar; nr personash injekutar nje doze; lloj vaksine te
injektuar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH; ISHP

Informacion ne lidhje me nese personat e ardhur nga Britania e Madhe kane detyrim
karantinimin

Pergjigje/Informacion per zbatimin e Urdhrit Nr. 210, date
12.04.2021 "Per shfuqzimin e Urdhrit Nr. 682, date 21.12.2020 "Per
Ndalimin e levizjes permes rrugeve ajrore me Britanine e Madhe", te
ndryshuar

10.05.2021

10.05.2021

64

07.05.2021

10.05.2021

65

07.05.2021

19.05.2021

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

Informacion ne lidhje me kontratat qe duhet te firmosen prej speicalizanteve te
mjekesise, qe jane me kuota te mbuluara, data e realizimit te procesit

Pergjigje qe data per realizimin e ketij procesi do te caktohet ne ditet
ne vijim dhe do publikohet ne faqen e MSHMS

14.05.2021

E plotë

E
deleguar

E plotë

Percjellje per kompetence dhe trajtim SHSSH
E
deleguar

Informacion per sa raste dhune janë trajtuar nga qendra Lililum që prej hapjes se saj;
informacion per sa raste dhune janë trajtuar nga qendra Lililum gjatë kohës së
pandemisë (mars 2020-prill 2021); informacion per sherbimet qe marrin viktimat e
dhunes prane qendres Lilium; procedura e trajtimit të grave dhe vajzave që paraqiten
në këtë qendër; kapacitetet e qendrës Lilium.

10.05.2021

E
deleguar

Informacion ne lidhje me numrin e operatoreve turisitike qe kane marre dy doza;
lloji vakisnes; nr operatoresh kane marre 1 doze; lloji I vaksines; kur mbaron
vaksinimi I tyre

Informacion ne lidhje me bonusin e bebes

66

E
deleguar/
E plotë

Pergjigje/Informacion ne lidhje me funksionimin e qendres "Lilium"
me date 04.12.2018, e cila ka trajtuar nga hapja e saj 75 viktima te
dhunes seksuale; trajtimin e 36 viktimave te dhunes seksuale mars
2020-prill 2021; qendra ofron sherbime te integruara duke kuptuar qe
ne kete qender referohen per sherbime viktima te dhunes seksuale
pavaresisht moshes, gjinise, races, etnise, orientimit seksual apo
aftesise se kufizuar.Sherbimi eshte 24/7; ofrimi i sherbimeve per te
gjitha viktimat e dhunes seksuale paavresisht karakteristikave te tyre
individuale; referimi ne kete qender i viktimave te dhunes seksuale
nga sherbim ofrues publike dhe jopublike; vetereferimi ne qender
nepermjet nr te telefonit; stafi i qendres kryen fillimisht nje vleresim
paraprak te nevojave te viktimes se dhunes seksuale dhe pas ketij
vleresimi koordinatori i qendres vendos me pas sherbimet qe do te
marre viktima ne "Lilium", dhe behet koordinimi me stafin shumedispilinar. Fillimisht stafi lehteson ekzaminimin mjeko-ligjor te
viktimes, kryen nje vleresim mjekesor te pergjithshem (perfshire
analizat e nevojshme) si dhe realizon nje vleresim psikologjik te
saj/tij. Nese vleresohet e nevojshme viktima akomodohet ne Qender
per nje periudhe 72 oreshe. Gjate qendrimit ne "Lilium" , viktimes i
ofrohen sherbime te tilla si: -keshillim/vleresim psikologjik dhe
social; -ekzaminim mjeko-ligjor; ekzaminim gjinekologjik; vleresim

E plotë

Informacion ne lidhje me momentin e hapjes se SMFr
67

11.05.2021

21.05.2021

E plotë

Informacion per vaksinim/certifikate vaksinimi
68

11.05.2021

19.05.2021;
03.06.2021

69

11.05.2021

02.06.2021

70

12.05.2021

13.05.2021

71

12.05.2021

13.05.2021

72

13.05.2021

01.06.2021

14.05.2021

21.05.2021

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

Informacion per rekomandim mjek familje

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

15.05.2021

21.05.2021

75

17.05.2021

19.05.2021

E
deleguar/
E plotë

E
deleguar
E
deleguar

Informacion ne lidhje me adrese komunikimi elektronik ku mund te paraqiten lista e
emrave per vaksinim

Informacion ne lidhje me vaksinim per pjesetare te stafit te cilet udhetojne shume
dhe kane kliente gjate dites

Informacion per aplikim per punesim ne SMFr
74

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH, Percjellje e
pergjigjes se OSHKSH per pajisjen me pasaporta vaksinimi te
kerkuesit

Informacion per vaksinim

Informacion ne lidhje me pamundesi shkarkimi te pasaportes se vaksinimit

73

dhe kontroll i pergjithshem apo specifik mjekesor (mbi bazen e
nevojshme te cvdo rasti)-kryerja e analizave mjekesore te nevojshmeplotesimi i nevojave baze e tilla si ushqim, higjiene, veshembathje,
etj; -vleresim psikiatrik (nese eshte e nevojshme dhe mbi bazen e
specifikave te cdo rasti); -referim i rastit ne sherbime te tjera afatgjata
publike apo jo publike. Nese rasti akomodohet per me shume se 24
ore stafi i qendres sigurohet qe nje infermier/e dhe nje psikolog/e te
shoqeroje rastin pergjate gjithe kohes se qendrimit. Stafi i qendres
bashkepunon me aktore te tjere te fushes per te lehtesuar
ndergjegjesimin e popullsise, vecanerisht atyre me te rrezikuar per t'u
prekur nga dhuna seksuale, mbi ceshtje qe lidhen me dhunen
seksuale. Informacion qe qendra mund te akomodoje ne te njejten
kohe, per me shume se 24 ore, 3 viktima te dhunes seksuale. Tri
dhoma te ndara dhe te personalizuara jane vendosur ne dispozicion te
viktimave te dhunes seksuale te cilet/te cilat akomodohen ne qender
per 1 periudhe 24 ore-72 ore.
Pergjigje/Informacion ne lidhje me vijimin e plotesimit te SMFr me
staf te nevojshem mjekesor dhe administrativ

Informacion per certifikate vaksinimi

Pergjigje per adresen e komunikimit elektronik (te njvksh) ku mund
te paraqiten kerkesat
Pergjigje/Informacion per drejtimin tek pika e vaksinimit dhe/ose
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor te rrethit per konfirmim
hedhje te dhenash ne sistem

E plotë

E plotë

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
E
deleguar

Pergjigje/Informacion per publikimin e informacionit ne
https://shendetesia.gov.al/aplikime-per-spitalin-memorail-fier per
shpalljet dhe aplikimet per punesim te stafit ne SMFR.
Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E plotë
E
deleguar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
E
deleguar

76

18.05.2021

21.05.2021

Informacion per nr QSHverore qe do te happen; vendndodhja e tyre

77

18.05.2021

02.06.2021

Informacion per pasaporte vaksinimi

Pergjigje/Informacion ne lidhje me mundesine per drejtim tek pika e
vaksinimit dhe/ose Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor te rrethit
per konfirmim hedhje te dhenash ne sistem

E plotë

78

18.05.2021

03.06.2021

Informacion ne lidhje me nr total operatoresh turisitike qe planfiikohen te
vaksionohen kundra covid19 dhe kur planifikohet te mbarohet vaksinimi i tyre

Pergjigje/Informacion ne lidhje me aprovimin e kryerjes se procesit te
vaksinimit per rreth 4000 operatore turisitike, proces i cili eshte ne
vazhdimesi, dhe numri varion dhe dikothet edhe nga bizneset se sa
operatoe turistike kane te punesuar

E plotë

79

19.05.2021

19.05.2021

Informacion per numer shtrimesh ne spitalet covid janar 2021-18 maj 2021,
grupmosha e personave te shtruar per muaj

Percjellje per kompetence dhe trajtim QSUT, SUSN

80

20.05.2021

14.06.2021

Informacion ne lidhje me 6 Ndërmarrjet Sociale që janë regjistruar në shtete; nje
liste me emrat e subjekteve

E
deleguar

Pergjigje/Informacion ne lidhje me vendosjen ne dispozicion
bashkelidhur te listes se OJF-ve qe kane statusin

E plotë

"Ndermarrje Sociale"

Pergjigje/Informacion: Zbatohet Plani Kombetar I Vaksinimit per
Covid 19; gjenerimi I informacionit ne
https://shendetesia.gov.al/category/lajme/. Plani i Vaksimit eshte
hartuar bazuar ne rekomandimin e Komitetit Kombetar te Vaksinimit

81

20.05.2021

11.06.2021

Informacion ne lidhje me nese jepen vaksina te caktuara ne baze te
grupmoshave/grupeve te caktuara, nese ka ndarje lloj dhe grupmoshe; nesa ka ndarje
grupmoshe mbi bazen e cilave rekomandimeve jane dhene

82

20.05.2021

02.06.2021

Informacion nelidhje me sasi vaksinash te mberritura ne RSH, kategorite qe e kane
injektuar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH, ISHP

E
deleguar

83

20.05.2021

02.06.2021

Informacion nelidhje me doza vaksinash te mberritura ne vend; ndarje e dozave te
vaksinave varesi te llojit;nr personash te vaksinuar deri ne periudhe referente me nje
dhe dy doza

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH, ISHP

E
deleguar

84

20.05.2021

03.06.2021

Informacion ne lidhje me kosto totale (vlera në lekë) e elementëve shoqërues të
fushatës “Shqipëria buzëqesh” (banera, banderola, foni, çadra pritjeje, etj)?,
perfshire edhe dokumentat e bashkepunimit te vendosur ndermjet institucionit te
ngarkuar me pergjegjesine e fushates se vaksinimit, Ministria e Shendetesise dhe
organizates Fondi i Emergjences per Femijet i Organizates se Kombeve te
Bashkuara (UNICEF);kontributi i Bashkise se Tiranes, pervec krijimit te hapesirave
publike, a ka kontribuuar ne natyre ose financiarisht vete ose nepermjet kompanive
te kontraktuara per sherbimeve ne favor te Bashkise se Tiranes.

Pergjigje/Informacion se kostot nga buxheti i Ministrise se
Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale apo shpenzimet financiare
buxhetore prej Autoriteti Publik MSHMS kane qene ne vlerën 0 leke,
për arsye sepse banerat, banderolat janë përfituar ne natyre nga
donatori UNICEF dhe çadrat e pritjes janë vendosur ne bashkëpunim
me bashkinë. Rrjedhimisht për përmbajtjen e kërkesës nuk mund te
maten shpenzimet financiare pra sa mund te kenë kushtuar keto
elemente.Elementët si më sipërshpjeguar janë vendosur ne
dispozicion, ne formën e tyre: ne natyre, duke i’u përgjigjur nje
kerkese te MSHMS/ISHP dhe duke mos pasur ne kete menyre kjo e
fundit kontribut/informacion ne shpenzimet financiare per sigurimin e
tyre; pergjigje se nuk disponohet informacion për veprimtarinë e
Autoritetit Publik Bashkia Tirane, e cila ka ndihmuar MSHMS ne
vendosjen e çadrave te pritjes.

E plotë

E plotë

85

21.05.2021

15.06.2021

Informacion ne lidhje me aplikim ne kauder te "Thirrje e dyte per propozime ne
kuader te funksionimit te Programit te Fondit Social monitoruar nga MSHMS per te
mbeshtetur ngritjen e sherbimeve sociale ne komunitet, te propozuara nga cdo njesi
vendore/bashki ne RSH", info mbi rezultatet e aplikimit te subjektit kerkues

Pergjigje/Informacion per zbatimin e pikes 29 te VKM Nr. 150, date
20.03.2019 "Per Metodologjine e Llogaritjes se Fondeve per
Financimin e Sherbimeve te Kudjesit Shoqeror"

86

21.05.2021

01.06.2021

Informacion ne lidhje me vaksinim punonjesish te subjektit jopublik

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

87

21.05.2021

02.06.2021

Informacion ne lidhje me nese ka kontrate te nenshkruar per doza vaksinash

Pergjigje/Informacion ne lidhje me gjenerimin e informacionit ne
web te MSHMS https://shendetesia.gov.al/category/lajme/ ku
publikohen te dhena ne terma ditore ne lidhje me procesin e
vaksinimit

88

21.05.2021

02.06.2021

Informacion ne lidhje me sa qytetare kane marre doze vaksine specifike te pare dhe
te dyte

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH, ISHP

89

21.05.2021

10.06.2021

Informacion ne lidhje me kostot/doze vaksine specifike

Pergjigje/Informacion per miratimin e akteve ligjore si : Ligji Nr.58,
datë 07.05.2021 është miratuar akti normativ, me fuqinë e Ligjit Nr.
15, datë 7.4.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë
10.1.2021, “Për miratimin e tekstit te marrëveshjes për prodhimin dhe
furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Export B.V., dhe
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë,
Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin,
Autorizimin e procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të
vaksinave anti-covid-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe
përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021, të
ndryshuar”
(https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53598);
Akti normativ nr. 22, datë 21.05.2021 është miratuar marrëveshja e
nënshkruar e Furnizimit, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të
Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi
ve Ticaret” a.s." , i cili po ndjek procedurat e miratimit parlamentar.
(https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/54614);
Ligji Nr. 40, datë 23.03.2021 është ratifikuar marrëveshja ndryshuese
me shkëmbim letrash e Marrëveshjes së Angazhimit ndёrmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe Aleancës Gavi
për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat covid-19
(covax facility), miratuar me Ligjin nr. 134/2020”, mekanizwm nga i
cili kanë ardhur vaksinat asstrazeneca.
(https://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53584);
Ligji Nr. 62, datë 07.05.2021 është miratuar akti normativ me fuqinë
e Ligjit Nr. 19, datë 16.04.2021, “Për Miratimin e Marrëveshjes së
Nënshkruar, ndërmjet “Human Vaccine” llc dhe Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit
për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për
furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër covid-19
“Sputnik v”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit Gamaleya
për Epidemiologjinë dhe Mikrobiologjinë në Rusi”
(http://www.parlament.al/ProjektLigje/ProjektLigjeDetails/53602)

E plotë

E
deleguar

E plotë

E
deleguar

E plotë
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24.05.2021

03.06.2021

Informacion mbi numrin e qendrave te reja komunitare per shendetin mendor dhe
qendrave rezidenciale te ngritura 2014-2020 ne RSH

91

24.05.2021

02.06.2021

Informacion per momentin e hapjes se QSH verore

92

25.05.2021

15.06.2021

Informacion per masa lehtesuese per periudhe referente, grumbullimet,
akomodimet e tyre, mbledhjet ne mjedise te mbyllura, levizjet ne grupe, etj

93

25.05.2021

09.06.2021

Informacion ne lidhje me vaksinime te kryera ne mbeshtetje te turizmit ne periudhe
refernete, kriteret e perzgjedhjes; protokolli per mbrojtjen nga covid19

Pergjigje/Informacion: Ekzitojnë 10 (dhjetë) Qendra Komunitare të
Shëndetit Mendor/QKSHM, të cilat janë shërbime ambulatore të
specializuara të shëndetit mendor, që ofrojnë shërbime
multidisiplinare (ekip multidisiplinar: psikiatër, infermier, psikolog,
punonjës social, terapist okupacional, etj.) dhe multidimensionale në
nivel komunitar.Këto qendra janë shpërndarë me vendodhjet si :Tiranë 3 (tre) QKSHM;- Berat
1 (një) QKSHM;- Gramsh 1 (një)
QKSHM; - Elbasan 1 (një) QKSHM ; - Korçe 1 (një) QKSHM; Shkodër 1 (një) QKSHM;- Vlorë 1 (një) QKSHM; - Kavajë 1 (një)
QKSHM. Në zonat ku nuk janë ngritur ende QKSHM-të, shërbimi i
specializuar mbulohet nga kabinetet neuro-psikiatrike pranë
shërbimeve spitalore, të cilat ofrojnë shërbim
ambulator/konsulta.Aktualisht në nivel kombëtar janë ngritur dhe
funskionojnë 14 (katërmbëdhjetë) Shtëpi të mbështetura, të cilat janë
njësi funksionale të shërbimeve të shëndetit mendor, të cilat kanë për
qëllim ofrimin e shërbimeve rezidenciale për individët në një ambient
sa më të ngjashëm me atë familjar, ku qëllimi kryesor është
përkujdesja dhe rehabilitimi i individëve me një çrregullime kronike
të shëndetit mendor. Vendodhjet e tyre janë: 2 (dy) në Tiranë, 3 (tre)
në Vlorë, 4 (katër) në Shkodër, 2 (dy) në Elbasan, 2 (dy në Korçë)
dhe1 (një) në Kavajë, duke akomoduar rreth 150 persona me
çrregullime kronike të shëndetit mendor, ish-rezidentë kronikë të
spitaleve psikiatrike.
Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Pergjigje/Informacion per lejimin e grumbullimeve deri 50 veta ne
ambiente te jashtme/te hapura; lehtesimi I masave diktohet ne
varesi te studimit te dinamikes se situates epidemiologjike ne vend
dhe perhapjes se infeksionit covid19. Azhornimi I masave anticovid
ne: https://shendetesia.gov.al/category/lajme

Pergjigje/Informacion ne lidhje me percjelljen e disa pikave ne
OSHKSH si dhe miratimi i Urdhrit Nr. 353, date 29.05.2020, publikuar
FZ. Nr. 107, date 08.06.2020

E plotë

E
deleguar

E plotë

E plotë

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH; ISHP
94

27.05.2021

01.06.2021

Informacion ne lidhje me nr total vaksinash te mberritura ne periudhe referente;
kategorite e vaksinuara; nr personash te vaksinuar; ku jane duke u aplikuar dozat e
vaksinave specifike

95

28.05.2021

02.06.2021

Informacion ne lidhje me rinovim libreze shendeti per QSH

E
deleguar
Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

Informacion ne lidhje me : arsye pse nuk ka cdo bashki e vendit qendra per
rehabilitimin e femijeve te dhunuar apo abuzuar;
sa qendra për rehabilitimin e fëmijë të dhunuar apo abuzuar, ka në të gjithë vendin,
dhe ku janë të shpërdarë këto, si dhe a ka nevojë për shtimin e tyre duke patur
parasysh që rastet e denoncuara po rriten;
si fëmijë aktualisht janë duke u rehabilituar në këto qendra;
si funksionon puna në qendrat e reahabilitimit dhe sa zgjat procesi I rehabilitimit të
një fëmijë të abuzuar seksualisht;-Info nese MSHMS ka dijeni të nje sere
problemeve që kanë Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve nëpër bashki si dhe cfarë
masash do marrë MSHMS për të përmirësuar kushtet në lidhje me këto struktura

96

30.05.2021

08.06.2021

Pergjigje/Informacion:MSHMS disbursoi gjatë muajit prill 2020,
fonde për 14 Bashki në masën 61 milion lekë, për ngritjen apo
zgjerimin e shërbimeve komunitare për kategori të ndryshme
përfituesish, kryesisht për fëmijët, gratë viktima të dhunës në
familje, të moshuarit, si dhe ofrimin e shërbimit në familje për
individët/familjet përfituese, duke pasur parasysh respektimin e
protokolleve të rrepta për mbrojtjen nga infektimi me Covid-19.
Gjate vitit 2020 janë mbështetur nga MSHMS zbatimi i projekteve të
ofrimit të shërbimeve të përkudesit social, ku përfitues të
drejpërdrejtë janë fëmijët, në bashkitë Gjirokastër, Elbasan, Lushnje,
Lezhë dhe Librazhd. Nga raportimi dhe inspektimi rezulton se gjatë
zbatimit të këtyre projekteve për vitin 2020 kanë përfituar
përkujdesje me shumë se 353 fëmijë në nevojë. Edhe gjatë vitit 2021
përmes Fondit Social , MSHMS ka vijuar mbështetjen për financimin
në vitin e dytë për zbatimin e këtyre projekteve, në këto 5 bashki.
Gjatë viti 2021, në kuadër të Fondit Social gjithmonë me fokus
fëmijët, janë financuar zbatimi i projekteve për ngritjen e
shërbimeve të reja për fëmijët më aftësi të kufizuar apo në situatë
risku, në bashkitë Kavajë, Rrogozhinë, Maliq. Në zbatim të Planit
Kombëtar të Deinstitucionalizimit gjatë viti 2021 do të pilotohen 2
shërbime parandaluese të institucionalizimit dhe deinstitucionalizimi
i fëmijëve nga institucionet e përkujdesit shoqëror, në bashkinë
Vlorë dhe Korçë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka në varësi të saj dy
qendrat kombëtare:
a. Në Qendrën Kombetare të viktimave të Dhunës në Familje--Gjatë
vitit 2020 janë trajtuar gjithsej 60 përfitues nga të cilat 23 gra dhe 37
fëmijë.
Aktualisht në qendër janë 19 përfituese, 7 gra dhe 12 fëmijë.
b. Në Qendrën Kombëtare pritëse të viktimave të trafikimit- janë
trajtuar gjithashtu edhe fëmijë nën moshën 18 vjec nga të cilat:
Aktualisht për periudhën janar- maj 2021 po trajtohen 3 fëmijë
Ka 2 Qendra Kombëtare Emergjence që ofrojnë shërbim emergjent
për rastet e fëmijëve viktima të dhunës, abuzimit, neglizhimit si dhe
punojnë për fuqizimin e shërbimeve mbrojtëse për fëmijët viktima
të trafikimit dhe fëmijët viktima të abuzimit seksual. Qendrat
bashkëpunojnë me të gjitha njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në vend
në mënyrë që të sigurojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për fëmijët.
Qendrat e emergjencës, nëpërmjet stafeve të specializuara ofrojnë
shërbime mbështetëse direkte për familjet që synojnë fuqizimin e
tyre si dhe aftësimin prindëror.
Qendra “LILIUM”, e ngritur me Urdhër të Ministrit Nr.817, datë
27.11.2018, përbën një angazhim të përmbushur të qeverisë në
zbatim të rekomandimeve të dhëna nga GREVIO, në kuadër të
raportimit për zbatimin e Konventës së Stambollit si dhe një detyrim
ligjor në zbatim të Ligjit Nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj
dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar. Kjo qendër është
e para në Shqipëri, që ofron modelin socio-shëndetësor, me një ekip
multidisiplinar me mjekë ligjorë, gjinekologë, pediatër, psikiatër,
psikologë klinikë, punonjës socialë, punonjës të policisë,
prokurorisë, avokatë dhe infermierë, jep shërbim të specializuar
sipas standarteve 24 orë çdo ditë të javës. Qendra ofron një shërbim
afatshkurtër 24 – 72 orë, të integruar për të gjithë pavarësisht
moshës, gjinisë, etnisë, racës, orientimit seksual apo aftësisë së
kufizuar. Shërbimi në këtë qendër koordinohet edhe me shërbime

E plotë
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02.06.2021

09.06.2021

Informacion protokollin anticovid per sezonin turistik
Informacion ne lidhje me nr staf mjekesor qe punon ne SMFR; specialitetet qe jane
ne SMFr; nr. Bluzave te bardha qe punojne ne SMFr qe vijne nga jashte per te
sherbyer

98

02.06.2021

15.06.2021

të tjera për trajtimin afatgjatë të tyre, ku një rol të veçantë do të
luajë bashkëpunimi me Mekanizmat e Referimit kundër dhunës në
familje dhe Njësive të Mbrojtjes së Fëmijëve.
Qendra “Lilium” ka trajtuar në total, që nga dhjetori i vitit 2018
(muaji kur daton inagurimi) e deri më sot, 77 viktima të dhunës
seksuale, nga të cilët 63 raste janë të fëmijë.
Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës është
institucioni i cili monitoron punën e Njësive të Mbrojtjes së Fëmijës.
Në bazë të nenit 49, pika 3, gërma ç) të Ligjit Nr.18/2017 “Për të
Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve
duhet t’i raportojnë, periodikisht, Agjencisë Shtetërore për të Drejtat
dhe Mbrojtjen e Fëmijës të dhënat statistikore që ka përpunuar për
fëmijët në nevojë për mbrojtje në territorin e bashkisë dhe njësive
administrative përkatëse;
Vazhdon përmirësimi i performancës së sistemit të integruar të
mbrojtjes së fëmijës në kuadër të mbrojtjes së fëmijës nga dhuna,
abuzimi dhe shfrytëzimi, Në nivel vendor janë ngritur dhe
funksionojnë Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve (NJMF) të cilët kanë
përgjegjësi identifikimin, vlerësimin, marrjen në mbrojtje dhe
ofrimin e shërbimeve për fëmijët në rrezik dhunë, abuzimi,
shfrytëzimi apo neglizhimi. Në të gjithë vendin kemi një rritje të këtij
numri në 241 punonjës për mbrojtjen e fëmijës, të cilët janë
vendosur si njësi për mbrojtjen e fëmijëve në 61 bashki dhe
punonjës të mbrojtjes së fëmijëve në njësitë administrative.
Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve në të gjithë vendin, janë struktura
të ngritura në drejtorinë e shërbimeve sociale në bashki, pra janë
nënpunës civile të administratës vendore, bashkisë. Në referencë të
Ligjit Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, bashkia
ka rolin dhe përgjegjësinë kryesore në parashikimin e buxheteve për
realizimin e punës së NJMF si dhe realizimin progresiv të të drejtave
të fëmijëve në territorin e tyre.
Nga të dhënat e Njësive të Mbrojtjes të Fëmijëve rezulton se gjatë
viti 2020 janë menaxhuar 2,193 raste në total të fëmijëve në nevojë
për mbrojtje dhe nga këto raste të reja janë 1020.
Nga të dhënat për vitin 2020, rezulton se 166 raste janë marrë në
mbrojtje për shkak të dhunës psikologjike dhe 69 raste të fëmijëve të
abuzuar fizikisht. Ndërkohë per arsye te dhunës seksuale janë marrë
në mbrojtje 65 raste për vitin 2020. Për periudhën janar - mars 2021
Njësitë e Mbrojtjes të Fëmijëve kanë menaxhuar 1,417 raste të
fëmijëve në nevojë për mbrojtje.
Nga të dhënat rezulton se 187 raste janë marrë në mbrojtje për
shkak të dhunës psikologjike dhe 69 raste të fëmijëve të abuzuar
fizikisht.
Ndërkohë për arsye të dhunës seksuale janë marrë në mbrojtje 32
raste për këtë periudhë kohore.
Pergjigje per miratimin e Urdhrit Nr. 353, date 29.05.2020, publikuar
ne FZ Nr. 107, date 08.06.2020
Pergjigje per nr stafi: 127 mjeke, infermiere, teknike imazherie;
nr.specialitetet 198; specialitetet ne fushen e urgjences mjekesore,
mjekesise iterne, neurologjise. kardiologjise, kirurgjise se
pergjithshme, anestezi reanimacioni, imazheri, farmaci, laboratorike,
kirurgji orologjike, urgjenca kirurgjikale, semundje
infektive,okulistike, ORL, neurokirurgji,kirrugji torakale, kirurgji
vaskulare, ortopedi dhe traumatologji dhe transfuziologji; nr.personel

E plotë

E plotë

mjekesore qe vjen nga jashte per te sherbyer ne SMFR 56 total nga te
cilet 18 personel mjekesor
99

100

03.06.2021

03.06.2021

10.06.2021

Informacion nese ministri ka marre leje vjetoreper priudhe refernete; urdher
sherbimi per levizje ne qytete te ndryshme per periudhe referente

Pergjigje nuk ka pasur leje vjetore dhe urdher sherbimi per periudhen
refernte

Informacion ne lidhje me listen e produkteve biocide qe perdoren per deiznfektim

Pergjigje referuar shtojces V te VKM nr. 933, date 25.11.2020 "Per
percaktimin e rregullave per kriteret e vleresimit te produkteve
biocide dhe te procedures se dhenies se autorizimit te vendosjes se
tyre ne treg" (botuar ne FZ Nr. 210, date 02.12.2020 dhe ne
https://shendetesia.gov.al/shendeti-publik-2/) percaktohet lista e
lendeve vepruese te miratuara
Pergjgije per plotesimin e kerkeses me informacion shtese ne menyre
qe te vendoset kontakt me mjekun e familjes si dhe te iniciohet nje
vleresim i plote prane Qendres Komunitare te Shendetit Mendor si
gjeneralitete te rastit te referuar; vendbanimi i sakte; QSH ku eshte i
rregjistruar personi; nr kontakti.
Informacion qe pasaporta e vaksinimit apo certifikata e vaksinimit
mund te merret nga portali e-albania dhe te gjithe shtetasit e huaj qe e
kane kryer vaksinen ne strukturat shendetesore shqiptare apo pikat e
vaksinimit mund te printojne nga ky portal kete dokument

09.06.2021

Informacion ne lidhje me shtrim ne spital psikiatrik
101

05.06.2021

10.06.2021

Informacion ne lidhje me vlefshmerine e pasaportes se vaksinimit per udhetimet
jashte RSH

E plotë

E plotë

E plotë
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07.06.2021

30.06.2021

103

08.06.2021

14.06.2021

Informacion per vaksinim

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

104

09.06.2021

30.06.2021

Informacion per vendosje dispozicion Urdher Nr. 738, date 22.10.2018

Pergjigje vendosje ne dispozicion Urdhri

105

09.06.2021

14.06.2021;
14.07.2021

Informacion ne lidhje me mundesine per kontaktimin me autoritet shedetesor rajonal
per zhurmat e shkaktuara nga fasoneri

Percjellje per kompetence dhe trajtim ISHP; Kthim Pergjigje te ISHP

E
deleguar/
E plotë

106

09.06.2021

14.06.2021

Informacion per bonus bebe

Percjellje per kompetence dhe trajtim SHSSH

E
deleguar

Pergjigje per: Plani Kombëtar i Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe
Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve është një angazhim i ri i
Qeverisë Shqiptare me kohështrirje 2021-2025, i cili targeton
Minoritetin Romë dhe Egjiptianë. Plani i ri i veprimit është hartuar në
vijim të deklaratës së partnerëve të Ballkanit Perëndimor mbi
integrimin e Romëve në procesin e zgjerimit të Bashkimit Europian të
mbajtur në Poznan dhe bazohen në rekomandimet e Seminarit të
katërt të dialogut mbi politikat për përfshirjen e romëve dhe
egjiptianëve; si dhe Strategjinë e re të BE për romët. Gjithashtu është
bazuar në nevojat/problematikat që përballen aktualisht anëtarë të të
dy minoriteteve si dhe janë parashikuar masa në përputhje me nevojat
urgjente të krijuar nga Pandemia- COVID 19. Një fushë e re në këtë
plan është Antigipsizmi i cili ka për qëllim njihjen dhe adresimin e tij
në politikave publike si dhe përmes ndryshimeve sistemike dhe
strukturore do të garantohet një shoqëri e çliruar nga diskriminimi
ndaj Romëve dhe Egjiptianëve.
Informacioni perpublikimin dhe miratimin e planit brenda vitit.

Percjellje per kompetence dhe trajtim SUOGJ "Mbreteresha
Gerladine"; Kthim Pergjigje te SUOGJ-se

107

10.06.2021

18.06.2021

Informacion në kuadër të hartimit të ri të Planit Kombëtar të Veprimit për Romët për
vitin 2021-2025, si: masat e reja/risi qe do të përmbajë plani i veprimit për këto dy
minoritete ndryshe nga plani i mëparshëm;
informacioni nese janë përshtatur aktivitetet e parashikuara me rimëkëmbjen
ekonomike të familjeve të varfëra në post pandemi; informacion se kur pritet te
miratohet dhe publikohet ne FZ ky plan.
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11.06.2021

15.06.2021;
14.07.2021

Informacion/kerkese per disponim kartele te SUOGJ "Mbreteresha Geraldine"

E plotë
E
deleguar
E plotë

E plotë

E
deleguar/
E plotë

109

110

12.06.2021

14.06.2021

15.06.2021

23.06.2021

Informacion ne lidhje me publikimin e te dhenave per numer te infektuarish, nr te
vdekjeve, nr te sherimeve

Pergjigje ne lidhje me gjenerimin e informacionit ne
https://shendetesia.gov.al/category/lajme ku publikohen te dhenat ne
terma ditore per te gjitha aktivitetet perfshire dhe situaten lidhur me
covid 19

E plotë

Informacion per licencim psikologe dhe punonjes sociale te personave te cilet kane
mbaruar bachelor, pune sociale, master psikologji

Pergjigje në bazë të Ligjit Nr. 164/2014, i ndryshuar, për të qenë
anëtar i Urdhërit të Punonjësit Social të Republikës së Shqipërisë dhe
për t'u licensuar për ushtrimin e profesionit të Punonjësit Social,
duhet që të dyja diplomat të jenë në fushën e punës sociale.
Ndërkohë, për ata persona të cilët kanë përfunduar studimet bachelor
në punë sociale, dhe master në një fushë tjetër, në momentin e
ngritjes së Urdhërit të Punonjësit Social, do të regjistrohen
përkohësisht në një regjistër të posaçëm të Urdhrit deri në
përmbushjen e kritereve të nevojshme të anëtarësimit, sipas nenit 19,
“Dispozitat Kalimtare” të Ligjit Nr. 164/2014, të ndryshuar.

E plotë

Informacion ne lidhje me sa foshnja meshkuj dhe femra kane lindur ne RSH ne vitin
2015,2016,2017,2018,2019,2020; sa foshnja kane lindur pergjate viteve
2015,2016,2017,2018,2019,2020 specifikisht per secilin vit
111

15.06.2021

17.06.2021;
14.07.2021

112

15.06.2021

16.06.2021

113

15.06.2021

17.06.2021

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH, SUSN, SUOGJ1,
SUOGJ2; Kthim Pergjigje te SUOGJ1 dhe SUOGJ2

E
deleguar/
E plotë

Informacion ne lidhje me nr fabrikash dhe uzinash qe jane inspektuar ne RSH 20102021; sa nga keto paraqesin rrezik per shkak te mbetjeve kimike; cilat jane dhe
lokalizimet e tyre; etj

Percjellje per kompetence dhe trajtim ISHSH

E
deleguar

Informacion ne lidhje per marrje autorizimi per udhetim ne Greqi me qellim kurimi

Pergjigje per: 1. Kërkesë për pajisje me Autorizim për të udhëtuar
jashtë vendit për arsye shëndetësore, e cila mund të bëhet edhe
nëpermjet e-mailit në adresën elektronike:
alida.mici@shendetesia.gov.al,
eriselda.levanaj@shendetesia.gov.al,
klaudia.isufaj@shendetesia.gov.al; 2. Fotokopje e pasaportës së
pacientit, si dhe kopje të pasaportës së personave që do të shoqërojnë
pacientin;3.Epikrizën e pacientit, të lëshuar nga klinika/spitali në
vendin tone;
Në rast se pacienti ndiqet jashtë vendit, Epikrizën të lëshuar nga
klinika/spitali në Greqi, e përkthyer në gjuhën shqipe;4. Letrën nga
Spitali në Greqi mbi trajtimin e pacientit, ku tregohet data në të cilen
do të paraqitet pacienti në spital, e përkthyer në gjuhën
shqipe(minimalisht 15 ditë pune nga dita që bëni kërkesën në
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në mënyrë që të
keni kohën e duhur për ta ndjekur dhe në Ministrinë e Jashtme dhe të
merrni konfirmimin nga pala Greke);5. Në rast se do të udhëtohet në
rrugë tokësore, duhet të paraqiten të dhëna mbi tipin dhe targën e
automjetit;6.Një numër telefoni ku mund t’ju kontaktojmë.

E plotë

114

115

15.06.2021

16.06.2021

30.06.2021

21.06.2021

Informacion nese MSHMS ka nje protokoll per turistet dhe udhetaret e huaj qe
vijne ne RSH;nese kane nevoje turistet apo udhetaret e huaj te pavaksinuar te
kryejne testim PCR per covid 19 perpara dhe pas hyrjes ne RSH;nese ka MSHMS
ndonje protokoll per ofrimin e testimit per covid 19 ne rast udhetimi jashte
vendit;nese ka nje opsion per perfitimin e sherbimit pervec pageses tek subjekti
jopublik;procedura qe nje qyetetar te perfitoje sherbim prej ISHP, mjekut te
familjes pa pasur nevoje per kryerjen e analizave ne subjektet jopublike; nese
MSHMS parashikon nje sherbim analog si privati per testim vullnetar/te kerkuar
nga personi me apo pa kunderpagese;rastet ne te cilat autoritetet shteterore
kryejne testimet per covid 19.

Informacion per protokollet qe zbatohen per kurimin e covid 19 ne spital dhe ne
shtepi te miratuara nga MSHMS; nese zbatohet ne RSH nje protokoll per
medikamentet anticovid ne stade te ndryshme te semundjes dhe cilat jane ato per
cdo stad; informacion ne lidhje me partneritetin Italian “Regional Coopereation
Council” i cili ka shperndare udhezime per trajtimin e pacienteve me covid 19 per
vendet e Ballkanit perendimor apo zbatohet nga pala e RSH; ne protokollet e
kurimit te covid 19 ne kushte spitalore nese eshte aplikuar kurimi i pacienteve me
ilacet deksametazon dhe remidisivir/remivir.

Pergjigje/informacion per miratimin e protokollit te masave
anticovid 19 pergjate sezonit turistik me urdher nr.295, date
18.06.2021 “Per miratimin e protokollit te masave anticovid19
pergjate sezonit turistik”; nuk ka kufizime per hyrjen ne territorin e
RSH ne lidhje me masat mbrotjese anticovid; MSHMS ka kryer
vaksinim me te gjere se sa mund te parashtrohet; Bazuar ne Urdher
nr. 437, date 23.07.2020 “Per Miratimin e procedures se kryerjes se
testimeve molekulare RT-PCR per Sars-cov2 dhe Njohjes se
laboratoreve jopublike per kryerjen e testimit per nevoja
administrative”, testimi PCR mund te kryhet ne struktura
shendetesore jopublike per efekt adminsitrativ; testimi per covid 19
ne strukturat e sistemit shendetesor public mbeshtetet ne diagnose,
pra ne rast se je I dyshuar per covid19.
Informacion : Protokollet e mjekimit per covid 19 per te infektuarit
ne RSH dhe ata ne banese jane miratuar me Urdher Nr. 579, date
14.10.2020 “Per Miratimin e Udhezuesit mbi ndjekjen ne shtepi te
rasteve me infeksion covid19”; Rekomandimi I OBSH-se qe spitalet
do te merren me menaxhimin klinik te covid 19 te ndertonin
prtokollet e tyre; të ndërtonin protokollet e tyre duke u bazuar në
eksperiencën e dy epidemive të koronavirozave të mëparshme dhe
rezultatet e arritura, deri tani, në lidhje me përgatesa të ndryshme,
që hamëndësoheshin si probabël efikase për trajtimin e
sëmundjes.Madje në udhëzuesit e OBSH u përdor një term i veçantë:
"off label". Ky term nënkuptonte se disa përgatesa mund të
përdoreshin, edhe si përpjekje terapeutike, nga spitale të ndryshme
në të njëjtin vend, por edhe të shteteve të ndryshme (të afta për
këtë objektiv) dhe rezultatet e tyre do të përmblidheshin dhe
studioheshin e analizoheshin me qëllim, që të arriheshin disa
përfundime të qarta në këtë drejtim.Spitali Covid-1, ka zbatuar tre
protokolle, që janë përmirësim dhe përshtatje me të mira të
arritjeve dhe përvojave të reja. Që në fillim të pandemisë, Spitali
Covid 1 ka ndërtuar Protokollin e Parë të Menaxhimit Klinik të Covid
19, duke përshtatur Udhëzuesit e OBSH-së dhe të disa Shoqatave
Infektologjike dhe Spitaleve më të përparuara të botës, në mënyrë,
që të përballonim sa më mirë këtë sulm pandemik mbi popullsinë e
vendit tonë (14 shkurt 2020).Njohja më e mirë e sëmundjes dhe
arritjet shkencore klinike ndaj saj, nga ekipe mjekësore në vende të
ndryshme, u evidentua edhe nga ne, me ndërtimin e Protokollit të
Dytë të Menaxhimit të Covid -19 (21 maj 2020). Protokolli i Tretë (21
janar 2021) është një rishikim i të mësipërmit, që reflekton kryesisht
arritjet në drejtim të Koagulopatisë dhe Sindromit Trombofilik të
lidhur me Covid-19.; Terapinë me Serumin Hiperimun nga
konvaleshentët dhe ARDS (zgjerimin e aplikimit të Dexametazonit e
tjerë ). Protokollet në fjalë janë ndërtuar mbi bazën e: rekomandimeve të OBSH-së,-përvojës dhe protokolleve të ekipeve
mjekësore të shteteve të ndryshëm të botës (që botohen dhe
përditësohen herë pas here);-konsultave “ on line ” me drejtues,
anëtarë të klinikave dhe spitaleve të disa shteteve, që luftojnë me
sëmundjen, me të cilët kemi kontaktuar herë pas here (Ospedale San
Gerardo Monza,Itali, Evanson Hospital, Illinois,USA; Saint Anthony
Hospital, Chicago,USA; Middlesey Health Middlestoin, New York,
USA; Brigham and Women’s Hospital,Massachusetts, Boston, USA); bashkëbisedimeve direkte me ekipe të ardhura në Shqipëri në
kuadrin e shkëmbimeve të praktikës dhe ndihmës për Covid-19 si të
OBSH-së (21 gusht 2020 dhe 3 nëntor 2020); ekspertë të Covid-19 të

E plotë

E plotë

Istituto Superiore di Sanita,Rome,Itali (18-24 gusht 2020 ); anëtarë të
Komitetit të Ekspertëve të Covid-19 të Republikës së Turqisë (16
dhjetor 2020 ). -përvojës shumëvjeçare të Shërbimit Infektiv;përvojës shumëvjeçare të Shërbimit të Reanimacionit,që
bashkëpunon dhe menaxhon, çdo ditë, drejtpërsëdrejti “në terren”
të sëmurët me COVID -19 (për aspektet intensiviste/reanimatore);konsultave të vazhdueshme me Shërbimin e Pneumologjisë dhe
specialiteteve të ndryshëm, që kontribuojnë në trajtimin e
pacientëve tanë.Deri tani nuk ka ende antiviralë, apo përgatesa
antisars cov2 të sigurtë dhe të certifikuar. Mjekimi i ndërlikimeve të
tjera dhe përkeqësimit të disfunksioneve ekzistuese të organeve të
ndryshme bazohet në protokollet e veçanta të tyre sipas rastit dhe
rëndesës përkatëse. Në spitalin Covid 2, në përputhje me
rekomandimet e WHO (OBSH) , protokolli i trajtimit ka qenë zbatimi i
ndërthurjes se 6 guidelines si: -protokolli i pneumonisë komunitetit;
-trombembolisë pulmonare; - insuficiencës respiratore; - detresit
resirator ;- ventimit jo invaziv dhe invaziv dhe i oksigjenoterapisë.
Informacion se nuk dihet se ka diferenca mjekuese dhe udhëzime të
veçanta per trajtimin e Covid -19 sipas zonave të caktuara
gjeografike. Edhe vetë OBSH nuk ka rekomanduar apo paraqitur
protokolle terapeutike të kësaj sëmundje të cilat të jenë në vartësi
të rajoneve gjeografike në botë. Megjithë sa më sipër, sqarohet se
deri tani nuk ka asnjë medikament të mirefilltë anticovid . Aplikimi i
tyre (2 medikamentet ne covid1, dhe Dexametazoni ne covid 2)
është bërë duke patur parasysh sindromat patologjike të
koronavirozës, rëndesën e pacientit, stadin e ecurisë së sëmundjes si
dhe indikacionet dhe kundërindikacionet specifike.
Pergjigje/Informacion se rindërtimi i Spitalit të Lacit, bazuar në
projekt-preventivin e zbatimit të miratuar është në fazën e kryerjes
së volumeve kryesore të punimeve të ndërtimit dhe atyre të
montimit të strukturës metalike,që janë duke u monitoruar në
mënyrë të vazhdueshme nga strukturat përkatëse.Punimet për
përfundimin e ndërtimit zhvillohen në mënyrë të pandërprerë dhe
parashikohen të përfundojnë brenda muajt shtator 2021.Të gjitha
shërbimet spitalore, që ofroheshin nga Spitali i Laçit nuk janë
ndërprerë për asnjë moment dhe vijojnë të ofrohen konform të
gjitha kushteve në ambientet alternative të siguruara nga Drejtoria e
Spitalit Bashkiak të Laçit. Vonesat gjatë ekzekutimit të punimeve
kanë ardhur si pasojë e faktorëve dhe kushteve teknike të
paparashikuara, rregullimi i të cilave është i përcaktuar edhe në
legjislacionin në fuqi por edhe në kushtet e kontratës.

116

16.06.2021

25.06.2021

Informacion se në çfarë faze është rindërtimi i spitalit të Laçit; kur pritet
perfundimi, arsyet e vonesave.

117

17.06.2021

22.06.2021

Informacion per rekomandime kryerje vizite gjinekolgjike

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

22.06.2021

Informacion ne lidhje me marreveshjen e lidhur me kompanine Phizer Overseas LLC
dhe MSHMS, ISHP, MSHR miratuar me akt normativ date 16.06.2021, te dhena per
kompanine pale si nr. identifikimi, seli apo rregjister tregtar.

Informacion qe me Aktin Normativ Nr. 24, date 16.06.2021 eshte
miratuar teksti I marreveshjes per prodhimin dhe furnizimin nga dhe
nepermjet “Pfizer Overseas LLC” dhe MSHMS, ISHP, MSHR. Fletore
Zyrtare Nr. 95, date 17.06.2021 mund te gjenerohet informacioni qe
eshte i aksesueshem per publikun.

118

17.06.2021

E plotë

E deleguar

E plotë

119

18.06.2021

30.06.2021

Informacion per vaksinim dhe personat qe duan te studiojne jashte vendit dhe
duan te vaksiohen

Informacion qe mund te komunikohet me mjekun e familjes se
qendres shendetesore edhe pse levizja ne nivel itnernacional pas
lehtesimit te masave nuk kerkon vaksinim te detyrueshem

E plotë

120

19.06.2021

30.06.2021

Informacion per kryerje tampon PCR ne spital per shteteasit e huaj-grupe turistesh

Kryerja e testit PCR per efekt adminsitrativ kryhet nga strukturat
shendetesore jopublike

E plotë

30.06.2021

Informacion ne lidhje me fonde totale te dhena per sektorin e shendetesise per
periudhe referente ; fonde te dhena per perballimin e pandemise per periudhe
referente; shperndarja e tyre sipas produkteve, sipas llojit te sherbimit per
periudhe referente; nr I te infektuarve total ne qarqe dhe grupmosha, sa trajtim ne
spital; informacion sa nga fondet covid perdoren per sherbim spitalor dhe
shpenzime te tjera; parashikimi kontigjenca per vitin 2022 per perballimin e nje
rikthimi te mundshem te pandemise.

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH, ISHP, QSUT, SUSN

E deleguar

Informacion nese lejohen te futen ne Shqiperi produkte kozmetike me perberje vaj
kanabisi.

Pergjigje bazuar ne Ligjin Nr.7975, datë 26.7. 1995 “Për barnat
narkotike dhe lëndët psikotrope”, i ndryshuar, tabelat e lëndëve
bashkëlidhur së cilit, janë përpiluar sipas Konventës Unike për Barnat
Narkotikë të vitit 1961 dhe Konventës për Lëndët Psikotrope të vitit
1971;VKM Nr. 395, datë 27.06.2018 “Për miratimin e listës së
substancave të ndaluara ose me përdorim të kufizuar për produktet
kozmetike”, Shtojca I “Lista e lëndëeve të ndaluara për produktet
kozmetike”; Ligjin Nr. 8723, datë 26.12.2000 “Për aderimin e
Republikës së Shqipërisë në “Konventën e Vetme mbi Drogat
Narkotike, e ndryshuar nga protokolli i vitit 1972 për ndryshimin e
Konventës së Vetme mbi Drogat Narkotike, 1961”;CosIng – Bazën e
të dhënave për informacion mbi produktet kozmetike dhe përbërësit
e tyre, ndalohet që një produkt kozmetik të përmbajë droga natyrale
dhe sintetike, përfshirë këtu të gjitha substancat e listuara në
tabelën I dhe II të Konventës së Vetme për Drogat Narkotike të
firmosur në Nju-Jork, më 30 mars 1961. Duke vijuar më tej, referuar
dispozitave përkatëse të ligjeve cituar në pikat 1 dhe 3 më sipër,
termi Cannabis nënkupton majat e lulëzuara dhe të frutifikuara të
bimëve të gjinisë cannabis, duke përjashtuar farërat dhe gjethet kur
këto nuk janë të shoqëruara me majat, prej të cilave nuk është hequr
rrëshira, pavarësisht nga emri që ato mund të kenë. Referuar
klasifikimit të pasqyruar në Ligjin Nr. 7975, datë 26.07.1995 “Për
barnat narkotike dhe lëndët psikotrope”, i ndryshuar, Cannabisi,
rrëshira, ekstrakti dhe tinktura e tij, përfshihen në Tabelën I, Lista IV
(Konventa e 1961). Lidhur me vajin nga farat e Cannabis-it (Cannabis
Sativa Seed Oil), CAS Nr. 89958-21-4, konfirmojmë se bazuar në
termin përkufizues të Cannabis-it, sipas akteve ndërkomëntare dhe
atyre kombëtarë në fuqi për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope
(cituar më lart), farat e kanabisit përjashtohen nga përkufizimi i këtij
termi, vetëm nëse nuk janë të shoqëruara me majat, prej të cilave
nuk është hequr rrëshira. Bazuar në informacionin e marrë nga baza
e të dhënave CosIng, nuk paraqiten kufizime në lidhje me këtë
produkt (Cannabis Sativa Seed Oil). Sqarim se do te ishte me e
pershtatshme dhenia e nje informacioni teknik më të detajuar mbi
përqëndrimin e lëndëve përbërëse në vajin e farave të Cannabis-it, si
p.sh. Δ9-THC (Tetrahydrocannabinol), për të cilin, për shkak të

121

122

21.06.2021

21.06.2021

07.07.2021

E plotë

efekteve psikoaktive, parashikohen kufizimet përkatëse në
legjislacion.

123

124

23.06.2021

25.06.2021

22.07.2021

12.07.2021

Informacion ne lidhje me aktivitetet qe lejohet te ushtrojne veprimtarine e tyre me
ose pa kufizime

Informacion per zbatimin e Urdhrit Nr.351, date 29.05.2020 “Per
marrjen e masave te vecanta dhe kufizimeve per parandalimin e
perhapjes se Covid19”, te ndryshuar botuar ne FZ Nr.99, date
01.06.2020

E plotë

Informacion lidhur me rregullimin e marrëdhënis së punës së mjekëve me
institucionet shëndetësore publike, kur mjekët janë duke ndjekur studimet
afatgjata në fushën e mjeksisë pranë universiteteve private. Informacion si
rregulloeht marredhenia e punes në rastet kur mjekët që janë të punësuar në
institucionet shëndetësore publike dhe janë duke ndjekur ndërkohë studimet
afatgjata në fushën e mjekësisë; cilat janë udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale në rastet kur studimet afatgjata që po ndiqen nuk janë të
mbuluara nga kuota të ministrive dhe as nuk janë duke u ndjekur në Fakultetin e
Mjeksisë, Universiteti i Mjeksisë Tiranë, por janë duke u ndjekur në institucion
privat? Duhet të ndërpritet marrëdhënia e punës së mjekut? A mund ta vijojë këtë
marrëdhënie pune, ndërkohë që vijon edhe studimet afatgjata në universitet
privat?

Pergjigje/Informacion qe marrëdhënia e punës e personelit
shëndetësor pranë institucioneve shëndetësore publike rregullohet
nga dispozitat e Ligjit Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili përcakton të drejtat dhe
detyrimet e palëve, si dhe kohëzgjatjen ditore dhe javore normale të
punës (8 orë në ditë / 40 orë në javë).Bazuar në kontratën
individuale të punës dhe Ligjin Nr. 7961/1995 angazhimi i mjekëve
pranë institucioneve shëndetësore publike bëhet me kohë të plotë
pra 8 orë në ditë/ 40 orë në javë. Në çdo rast Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon zbatimin e kontratës
individuale të punës për personelin mjekësor me qëllim final ofrimin
e plotë të shërbimit shëndetësor ndaj qytetarëve në çdo insitucion
shëndetësor publik.

E plotë

Informacion ne baze te Urdhrit Nr. 437, date 23.07.2020 "Per
Miratimin e Procedures se Kryerjes se Testimit per nevoja
administrative", MSHMS ka njohur laboratoret joublike te referuar.
Informacion per percaktimin e cmimeve prej tyre strukturave si
struktura private per listen e sherbimeve; Informacion per subjektet
jopublike qe kane dakordesuar per reduktimin e cmimit ne 6,500
leke, kryerja e testimit ne PCR per sars cov2 ne ISHP dhe te gjithe
strukturat shendetesore publike, vijon te jete falas

E plotë

E plotë

Informacion sa dhe cilët laboratore janë akredituar nga Ministria e Shëndetësisë
për kryerjen e analizave të formës PCR për COVID-19; Sa prej labortoreve/klinikave
janë akredituar nga MSHMS për kryerjen e testimit të formës PCR për COVID-19,
dhe a është i nevojshëm një akreditim nga MSHMS për marrjen e tamponeve të
personave të ndryshëm ne qytete referente: Shkoder, Durres, Tirane; Informacion
nese MSHMS ka vendosur nje cmim reference për tamponët PCR, si kosto për
qytetarin; Informacion sa eshte kosto për MSHMS për kryerjen e një testimi dhe
analiza PCR për COVID-19.

125

29.06.2021

16.07.2021

126

29.06.2021

30.06.2021

Informacion per aplikim vaksine specifike

Pergjigje per paraqitjen prane pikave te vaksinimit masiv ne dy ditet
e hapura per vaksinim duke aplikaur paraprakisht tek portal ealbania.

127

29.06.2021

02.07.2021

Informacion per nr qeytetaresh qe kane injektuar vaksine specifike.

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH; ISHP

E deleguar

Informacion si paraqitet lista e vdekjeve dhe semundshmerise ne periudhe
referente dhe vende te caktuara, semundjet me te zakonshme sipas grupmoshave

128

30.06.2021

30.06.2021

129

05.07.2021

14.07.2021

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

Informacion per efektet e vaksinimit ne person qe ka kaluar covid

130

05.07.2021

28.07.2021

Informacion ne lidhje me amendimet e Ligjit Nr.105/2014 "Per barnat dhe
sherbimin farmaceutik", te ndryshuar

Informacion e te ndryshme ne lidhje me aspekte per perfshirjen dhe punesimin e
personave me aftesi te kufizuara

Informacion/Pergjigje per lidhjen me mjekun e familjes/mjekun qe
eshte duke ndjekur gjendjen post covid.

E plotë

Informacion ne zbatim te VKM Nr. 1121, date 30.12.2020

E plotë

Informacion/Pergjigje ne lidhje me aktet si: VKM Nr.276, date
12.05.2021 "Per miratimin e planit kombetar per personat me aftesi te
kufizuara 2021-2025"; Strategjia Kombetare per Punesimin dhe
Aftesite 2019-2022; Ligji Nr. 15/2019 "Per nxitjen e punesimit"

131

07.07.2021

27.07.2021

132

08.07.2021

27.07.2021

Informacion mbi fondin e buxhetuar per QSH verore

Informacion/Pergjigje mbi saktesimin e termit dhe fushes qe i
referohet/mund t ejete buxhetuar per mbarevajtjen e QSH verore

133

09.07.2021

12.07.2021

Informacion per certifikate vaksinimi

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

134

09.07.2021

12.07.2021

Informacion per medikament specifik qe perdoret ne RSH; emrat tregtare te tij qe
jane aktualisht ne RSH

E deleguar

E plotë

E plotë

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH, AKBPM, QSUT,
SUSN
E
deleguar
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

135

136

09.07.2021

13.07.2021

12.07.2021

26.07.2021

E
deleguar

Informacion per certifikate vaksinimi

Informacion mbi lejimin e vazhdimit te ushtrimit te aktivitetit per biznese te
kategori salle eventesh; rregullat qe duhen respektuar

Informacion/Pergjigje per zbatimin e Urdhrit Nr. 633, date
17.11.2020 "Per ndalimin e grumbullimeve ne vende te mbyllura apo
te hapura", te ndryshuar grumbullimet masive per evente lejohen
vetem me ambiente te hapura deri ne 50 individe

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
137

14.07.2021

22.07.2021

Informacion per punesim si infermier ne QSH verore

E
deleguar

Pergjigje/Informacion bazuar ne verifikimin nga strukturat
kompetente per trajtimin e semundjes si dhe referuar statusit te
rregjistrit te medikamenteve te AKBPM-se
138

14.07.2021

14.07.2021

Informacion mbi vertetim lidhur me trajtim semundje si dhe medikament

Informacion ne lidhje me sa autoambulanca ka per 29 QSH verore qe jane hapur
per sezonin turisitik 2021
139

15.07.2021

E plotë

Informacion/Pergjgije qe per QSH verore jane vendosur ne
dispozicion 20 autoambulanca

30.07.2021

E plotë

Informacion nese duhet te procedohet me matjen e temperaturave te punonjesve
perpara fillimit te punes si biznes

Informacion/Pergjigje per zbatimin e Udhezuesit te ISHP Nr. 543/14,
date 23.09.2020 I masave higjieno-sanitare covid19 ne bare ose
restorante ne mjedise te mbyllura si dhe protokolli I masave higjienosanitare covid 19 ne bare ose restorante ne mjedise te hapura

140

16.07.2021

22.07.2021

141

21.07.2021

30.07.2021

Informacion/ankese per puseta me ujera te zeza

142

21.07.2021

22.07.2021

Informacion ne lidhje me dosje komision KMCAP

Percjelle per kompetence dhe trajtim SHSSH

21.07.2021

22.07.2021

Informacione te ndryshme ne lidhje me nr total te perfituesve nga Skema e NE per
vitin 2020; Pageses se Aftesise se Kufizuar 2020; Sherbimeve te Kujdesit Shoqeror
per 2020

Percjelle per kompetence dhe trajtim SHSSH

143

144

21.07.2021

30.07.202120.08.2021

Informacion/ankimim mbi pusetat ujerat e zeza

Percjelle per kompetence dhe trajtim ISHP

Percjellje per kompetence dhe trajtim ISHP-sësi dhe venie ne
dispozion pergjigjen e ISHP

E plotë

E
deleguar

E
deleguar

E
deleguar

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
145

146

22.07.2021

22.07.2021

26.07.2021

08.10.2021

E
deleguar

Informacion per certifikate vaksinimi

Informacion ne lidhje me arsyet që certifikatat shqiptare te vaksinimit ndaj COVID19, nuk njihen për udhëtime jashtë shteti, në Bashkimin Europian, si provë qe je
vaksinuar; arsyet që Certifikata Shqiptare e kalimit të covidit nuk njihet nga për të
dalë jashtë vendit si provë nga asnjë prej vendeve të Bashkimit Europian; arsyeja se
edhe pse është vendosur kusht për udhëtim tamponi, shteti shqiptar nuk e ofron si
shërbim bërjen e tamponit me qëllim udhëtimi por janë vetëm kompanitë provate
që e ofrojnë;Informacion ne lidhje me berjen e tamponit ne aeroporitn e rinasit;
numri i llojeve te vaksinave; qytetaret e vaksinuar 1 doze e 2 doza

Pergjigje/Informacion qe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale në bashkepunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e
Jashtme dhe Autoritetet kompetente të BE-se ka qenë duke punuar
mbi certifikatën e saj të vaksinimit për t`a përshtatur, sipas modelit
evropian.Në vijimësi të këtij procesit (të integrimit të certifikatës sonë
të vaksinimit me sistemin e BE-së), certifikata jonë digjitale e
vaksinimit ka një QR code të sigurtë të formatuar dhe firmosur
elektronikisht sipas standardeve të vendosura nga BE. Certifikata
mbasi gjenerohet nga portali e-Albania, mund të validohet nga
aplikacionet respektive të secilit vend të BE, sipas rregullave
respektive të pranimit. Në vendin tonë aktualisht certifikata jone dhe
e vendeve te tjera qe jane pjese e sistemit te integruar te BE, mund të
skanohet dhe validohet nepermjet shërbimit “CovidPassAL” që
gjendet në aplikacionin mobile të e-Albania. Në web linkun
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4741
gjendet i publikuar vendimi i BE për njohjen e certifikatës së

E plotë

vaskinimit e cila gjenerohet nga sheti shqiptar. Informacion ne lidhje
me kushtet dhe mënyrat për kryerjen e shërbimit kryerjen e tamponit
PCR prej subjekteve private, ato janë të përcaktuara në Urdhrin Nr.
437, date 23.07.2020 “Për miratimin e procedurës së kryerjes së
testimeve molekulare RT-PCR për SARS-COV-2 dhe Njohjes së
Laboratorëve JoPublikë për kryerjen e testimit për nevoja
administrative”.
Pergjigje qe protokollet ne nivel kufitar zbatohen referuar
rekomandimeve të OBSH dhe Qendrës Europiane për Parandalimin
dhe Kontrollin e Sëmundjeve, si dhe këto që lidhen me testim për
lëvizje për nevoja personale të palidhura me testim për diagnozë
sëmundjesh.web linkun e faqes zyrtare të MSHMS
https://shendetesia.gov.al/vaksinimi-anticovid-kryhen-1657595vaksinime/ gjeni informacionin mbi të dhënat e kërkuara, i cili
azhornohet në terma ditore, dhe/ose mundesia per te marre te dhenat
duke i’u drejtuar Institutit të Shëndetit Publik dhe Operatorit të
Kujdesit Shëndetësor.

147

148

26.07.2021

27.07.2021

05.08.2021

09.08.2021

Informacion mbi kriteret qe duhet te plotesohen per tu pajisur me license nga
MSHMS per depo sekondare

Informacion ne lidhje me tejkalim afatesh per rindertim spitali

Pergjigje/Informacion ne zbatim te VKM Nr. 538, date 26.5.2009
"Per licencat dhe lejet qe trajtohen nga dhe nepermjet QKL dhe disa
rregullime te tjera nenligjore te perbashketa", te ndryshuar
Pergjigje ne lidhje me llojin e procedures se ndjekur; arsyet e
vonesave, ofrimi i kushteve spitalore ne ambiente alternative

E plotë

E plotë

Pergjigje/Informacion mbi mundesine e gjenerimit te informacionit
ne weblink te APP
149

150

27.07.2021

28.07.2021

30.07.2021

11.08.2021

Informacion per pp

Informacion sa ka qene ndihma ekonomike mesatare per familje sipas cdo muaji
gjate vitit 2019/2021; fondi total I shpenzuar per NE per secilin muaj nga viti
2019/2021; gjate ciles periudhe eshte dyfishuar NE.

E plotë
Në zbatim të Ligjit Nr.57/2019 “Për Asistencën Sociale në
Republikën e Shqipërisë” dhe VKM Nr.597, datë 04.09.2019 “Për
përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore
të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë
mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, masa e ndihmës
ekonomike përcaktohet sipas strukturës së familjes dhe shkon deri në
150 për qind të masë së pensionit social dhe të indeksuar. Masat e
përfitimit është e përcaktuar sipas Kreut III të këtij vendimi.
Për vitin 2020, ndihma ekonomike është dyfishuar në muajt prill, maj
dhe qershor bazuar në VKM Nr. 254, datë 27.03.2020 “Për
përcaktimin e proçedurave të dokumentacionit dhe të masës së
përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e
biznesit me të ardhura vjetore deri në 14 milionë lekë, të ndihmës
ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës
së fatkeqësisë natyrore , të shpallur si pasojë e COVID-19”.
Në bazë të VKM Nr 85, datë 10.02.2021 “Për një shtesë në VKM Nr
597, datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e procedurave,
dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës
ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzura
për ndihmën ekonomike”, masa e ndihmës ekonomike është
dyfishuar për periudhën janar-qershor 2021.

E plotë

151

30.07.2021

02.08.2021

Informacion lidhur me vaksinimin e femijeve/adoleshent kunder covid 19

152

02.08.2021

05.08.2021

Informacion per vaksinim

153

02.08.2021

05.08.2021

Informacion per vaksinim

Pergjigje/Informacion ne lidhje me mungesen e nje rekomandimi
prej KEI per vaksinimin e personave ne keto fasha

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E plotë

E
deleguar
E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
154

02.08.2021

05.08.2021

E
deleguar

Informacion certifikate vaksinimi

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
155

156

02.08.2021

05.08.2021

02.08.2021

20.08.202108.09.2021

E
deleguar

Informacion per vaksinim

Informacion per sasi te porositur medikamenti specifik; sasia e mberritur aktualisht
ne RSH; procedura e ndjekur per te nga MSHMS; ne cilin spital eshte perdorur
medikamenti specifik

Pergjigje qe medikamenti nuk eshte prokuruar nga MSHMS si OBQ
si dhe per percjelljen per trajtim te disa pikave ne strukturat
kompetente

E plotë

Pergjigje ne lidhje me mundesine e kryerjes ose jo sipas verifikimit
ne strukturen kompetente shendetesore universitare
157

03.08.2021

05.08.2021

158

03.08.2021

20.08.2021

Informacion ne lidhje me mundesi kryerje nderhyrje kirurgjikale per semundje te
caktuar ne RSH

E plotë

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Informacion certifikate vaksinimi

E
deleguar

Percjellje per kompetence dhe trajtim QSUT
159

04.08.2021

20.08.2021

E
deleguar

Informacion ne lidhje me vertetim/deklarim per kurim semundje ne RSH

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

160

05.08.2021

20.08.2021

Informacion ne lidhje me mjek per QSH

161

06.08.2021

20.08.2021

Informacion ne lidhje me struktura qe testojne ujin e pijshem

E
deleguar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

162

08.08.2021

20.08.2021

Informacion per certifikate vaksinimi

163

10.08.2021

20.08.2021

Informacion per mjek ne spital

164

12.08.2021

20.08.2021

165

13.08.2021

20.08.2021

166

13.08.2021

20.08.2021

E
deleguar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

Informacion certifikate vaksinimi
Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Informacion certifikate vaksinimi
Informacion certifikate vaksinimi
Informacion ne lidhje me procesverbal, relacion, rezultat votimi komitete te
ndryshme per vaksine

167

13.08.2021

20.08.2021

168

19.08.2021

08.09.2021

Informacion per marrjen e shperblimit per femije

04.10.2021

Informacion ne lidhje me legjislacionin e publikuar si Udhezim Nr. 139, date
14.04.2021 "Per leshimin e aKtit te miratimit higjieno-sanitar"; Udhezim Nr. 150,
date 13.12.2011 "Per inspektimin highineo-sanitar ne funskion te leshimit te akt
miratimit higjeino sanitar"; Urdher Nr. 369, date 263.09.2017 "Per kontrollin
mjekesor dhe leshimin e librezes shendetesore"; VKM Nr. 113, date 17.2.2017 "Per
Organizimin, Funksionimin, Perberjen dhe Percaktimin e Mases se Shperblimit te
Anetareve te Komitetit Ndersektorial, per Mbrojtjen nga Produktet e Duhanit
(KNMSHPD)"

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Pergjigje ne lidhje me rolin e Komitetetve bazuar ne Ligjin Nr.
15/2016 "Per parandalimin dhe luftimin e Infeksioneve dhe
Semundjeve Infektive"

Percjelle per kompetence dhe trajtim SHSSH

169

20.08.2021

E
deleguar
E
deleguar
E
deleguar
E
deleguar

E plotë

E
deleguar

Pergjigje lidhur mbi aktet nenligjore

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim AKBPM
170

20.08.2021

08.09.2021

Informacion per medikament specifik qe perdoret ne RSH; emrat tregtare te tij qe
jane aktualisht ne RSH

E
deleguar

Pergjigje, ref.infos ne strukturat kompetente, per numer te mberrritur
ne periudhe referente
171

23.08.2021

07.09.2021

172

23.08.2021

08.09.2021

173

24.08.2021

08.09.2021

Informacion ne lidhje me doza/sasi vaksinash te mberritura ne periudhe referente

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Informacion certifikate vaksinimi
Informacion per pozicionin e punonjesve aktuale ne MSHMS

Pergjigje per gjenerimin e informacionit ne
https://shendetesia.gov.al/programi-i-transaprences-5/

E
deleguar
E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH, ISHP

174

24.08.2021

14.09.2021

Informacion per rezultatet e muajit të hapur të vaksinimit; vaksinimet e reja përgjatë
muajit të hapur të vaksinimit; fashat e moshës që kanë marrë vaksinën anticovid dhe
cilin lloj të vaksinës kanë injektuar; numri i të vaksinuarve përgjatë muajit të hapur
të vaksinimit

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
175

25.08.2021

08.09.2021

Informacion ne lidhje me transferim kartele ne QSH

176

27.08.2021

08.09.2021

Informacion per dosje per shqyrtim ne KMCAP

177

30.08.2021

07.09.2021

Informacion per burimin e masave anticovid, te komitetit

178

30.08.2021

08.09.2021

E
deleguar
Percjelle per kompetence dhe trajtim SHSSH
E
deleguar
Pergjigje per gjenerimin einformacionit te kerkuar ne
https://shendetesia.gov.al/category
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

Informacion certifikate vaksinimi
179

30.08.2021

08.09.2021

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Informacion certifikate vaksinimi

E plotë
E
deleguar
E
deleguar

Pergjigje ne lidhje me gjenerimin e informacionit ne faqen web
https://shendetesia.gov.al/category/lajme si dhe per percjelljen e nje
pjese te kerkeses ne strukturat kompetente
180

30.08.2021

07.09.2021

Informacion ne lidhje me numer personash te rezultuar pozitive ne muaj referente,
shtrimet, etj

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
181

31.08.2021

08.09.2021

E
deleguar

Informacion per vaksinim

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
182

31.08.2021

08.09.2021

Informacion per vaksinim

183

31.08.2021

08.09.2021

Informacion nese jane kryer analiza uji te pijshem ne qytetet e RSH; kopje rezultati
analizave; cilesia e ujit te pijshem ne Tr dhe vende te tjera

E
deleguar

Percjellje per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

Informacion/pergjgije per piket e grumbulluara nga intervista dhe
dosja e aplikimitnga SMFr
184

185

02.09.2021

02.09.2021

08.09.2021

09.09.2021

Informacion per aplikim punesimi ne Spitalin Memorail Fier

Informacion ne lidhje me kryerjen e vaksines Phizerdoza e pare dhe doza e dyte

186

03.09.2021

20.09.2021

Informacion ne lidhje me rindertimin e spitalit Lac; arsyet per mosperfundimin, kur
pritet perfundimi I rindertimit dhe spitali te jete ne sherbim te qyetareve

187

06.09.2021

14.09.2021

Informacion ne lidhje me vaksinim, adresimi tek mjeku perkates

188

07.09.2021

04.10.2021

Informacion lidhur me nr kontakti te Komitetit Teknik te Eksperteve lidhur me
informacione per rregullat e reja per hyrje ne RSH

E plotë
Informacion per referimin e rastit tek mjeku i familjes prane qendres
shendetesore i cili propozon/keshillon per vaksinim perkundrejt planit
te vaksinimit
Informacion lidhur me realizimin e punimeve konform projektpreventivit ne perputhje me te gjitha kushtet teknike dhe monitorimi
ne menyre te vazhdueshme nga strukturat perkatese; vonesat ne
ekzekutim lidhur me faktore dhe kushte teknike te paparashikueshme
regullimi i se ciles eshte i percaktuar edhe ne legjislacioni ne fuqi por
dhe ne kushtet e kontrates; pergjigje lidhur me ofrimin e sherbimeve
ne mjedise alternative te siguruara nga Drejtoria e Spitalit Bashkiak
Lac
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH per verfikimin ne
qendren shendetesore perkatese ne koordinim dhe kontaktim me
kerkuesin
Pergjigje lidhur me paraqitjen e kerkeses ne menyre shkresore ne
adrese postare te MSHMS per adresimin ne Komitet

E plotë

E plotë

E
deleguar

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtimOSHKSH
189

07.09.2021

21.09.2021

Informacion per dozat e vaksinimit ne certifikaten e vaksinimit

190

07.09.2021

14.09.2021

Informacion per pajisje me certifikate vaksinimi

E
deleguar
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
191

07.09.2021

14.09.2021

Informacion nelidhje me konvertim dokumenti qe verteton vaksinimin me certifiakte
shqiptare

E
deleguar

Pergjigje ne lidhje me numrin e mbledhjeve 2017 (1); 2018 (1); 2019
(1); 2020 (1).
192

07.09.2021

22.09.2021

Informacion per numer mbledhje te Keshillit Kombetar per Barazine Gjinore ne vitet
2017,2018,2019,2020,2021

193

09.09.2021

27.09.2021

Informacion ne lidhje me urdher institucional per vaksinim te detyruar te stafit
mesimor

194

09.09.2021

21.09.2021

Informacion per vaksine ne certifikate vaksinimi

E plotë

Pergjigje bazuar ne Vendimin e Komitetit Teknik te Eksperteve te
publikuar me date 30.08.2021 sipas te cilit eshte rekomanduar
vaksinimi grupeve me te riskuara nga marrja dhe deri ne shperndarje
e infeksionit sars covid 2 duke filluar nga stafet mjekesore, arsimtaret
dhe studentet
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E plotë

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtimOSHKSH
195

196

10.09.2021

10.09.2021

23.09.2021

08.10.2021

E
deleguar

Informacion ne lidhje me numer stafi mesuesesh aktive

Informacion ne lidhje me numer deputetesh, kabinet qeveritar te vaksinuar

Pergjigje bazuar ne infon nga strukturat kompetente per numer
vaksinuarish

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim NJVKSH referente
197

198

199

13.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

21.09.2021

22.09.2021

04.10.2021

Informacion ne lidhje me protokollet per udhetaret qe hyjne ne RSH

Informacione te ndryshme lidhur me: numer tota vaksinash; llojet; sasine; vendosja
per dispozicion per fasha moshore; kufizimet per shkak te masave anticovid; masa
per nxitjen e vaksinimit ne popullsi lidhur me pedagoget dhe studentet me qellim
vijimin e aktivitetit universitar.

17.09.2021
200

21.09.2021

E
deleguar

Informacion per vaksine ne certifikate vaksinimi

Informacion mbi tamponin covid pa pergjigje

Pergjigje referuar pikes 1 të Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale Nr. 374, datë 30.8.2021 “Për hyrjen e personave
në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare”, (botuar në
Fletoren Zyrtare Nr. 135, datë 03.09.2021)
Pergjigje lidhur me percjelljen e nje pjese te kerkesave ne OSHKSH
dhe ISHP si dhe mundesine per akses lidhur me informacionin per
ceshtjet anticovid
(https://shendetesia.gov.al/category/fjalime/ihttp://shendetesia.gov.al/
koronavirusi-i-ri-dhe-masat-ndaj-tij/) si dhe Vendimin e Komitetit te
Eksperteve te bere publik me date 30.08.2021 qe ka rekomanduar
vaksinimin e grupeve me te rsikuara nga marrja dhe sidomos
shperndarja e infeksionit Sars Covid2 duke filluar nga stafet
mjekesore, arsimtaret dhe studentet.

Pergjgije lidhur me rezultatin e testit të PCR duke u interesuar
vazhdimisht pranë mjekut të familjes së qendrës shendetësore, i cili
administron rezultatet e ketyre analizave.

E plotë

E plotë

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
201

19.09.2021

21.09.2021

E
deleguar

Informacion per dozat e vaksinimit ne certifikaten e vaksinimit
Pergjigje ne zbatim te VKM Nr. 135, date 20.02.2013, te ndryshuar

202

20.09.2021

30.09.2021

Informacion lidhje me kopje procedura/kontrata per prokurim publik

Informacion ne lidhje me detajet e kontaktit te Ministrise se Shendetsise per te
konfirmuar vlefshmerine e diplomes bachelor ne Infermieri te Pergjithshme nese
eshte e vlefshme per rregjistrim me Urdhrin Infermieror ne Shqiperi
203

20.09.2021

23.09.2021

204

21.09.2021

21.09.2021

Informacion per certifikate vaksinimi

E plotë

Pergjigje nga Urdhri I Infermierit per detyrimin e zhvillimit te
provimit te shtetit shqiptar per te drejten e ushtrimit te profesionit, ne
baze te ligjit
Nr.10 171, datë 22.10.2009 "Për profesionet e rregulluara në
Republikën e Shqipërisë " dhe per kontaktim te metejshem te
subjektit prane ketij organi

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E plotë

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
205

21.09.2021

22.09.2021

E
deleguar

Informacion per dozat e vaksinimit ne certifikaten e vaksinimit

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
206

22.09.2021

22.09.2021

Informacion per dozat e vaksinimit ne certifikaten e vaksinimit

207

22.09.2021

23.09.2021

Informacion per dozat e vaksinimit ne certifikaten e vaksinimit

208

23.09.2021

23.09.2021

Informacion per dozat e vaksinimit ne certifikaten e vaksinimit

E
deleguar
Percjelle per kompetence dhe trajtim NJVKSH Dr (ref.kerkeses)

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar
E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim NJVKSH Fr (ref. kerkeses)
209

210

211

23.09.2021

24.09.2021

27.09.2021

23.09.2021

Informacion per dozat e vaksinimit ne certifikaten e vaksinimit

15.10.2021

Informacion ne lidhje me ekzistencen e nje komisioni mjeksor qe vendos per
trajtimin mjekesor jashte vendit, per personat e demtuar nga aksiedentet rrugore.
Qellimi eshte te per t'u bere I qarte nese ekzsiton nje komision I tille qe bashkepunon
me kompanite e shoqerive te sigurimit

20.10.2021

Informacion se cilat kanë qenë protokollet të cilat ka vënë në vend MSHMS për
udhëtarët të cilët hyjnë në teritorin e Republikës së Shqipërisë për sa I përket
kufizimit të shpërndarjes së COVID19, përpara miratimit dhe hyrjes në fuqi të
Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 374, datë 30.8.2021
“Për hyrjen e personave në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare”;
Venie ne dispozizion protokolli; Aplikimi per periudhe referente te masave
shtrenguese si karantimi për këta udhëtarë hyrës në territor;Informacion nese është
kërkuar më parë datës 30.08.2021 nga ana e autoriteteve Shqiptare vërtetimi i qënies
i painfektuar me COVID-19, përmes tamponit nnegativ PCR apo testit antigjen, për
personat që hyjnë në teritorin e Republikës së Shqipërisë; Informacioni nese është
kërkuar më parë datës 30.08.2021 vërtetimi nga ana e udhëtarëve të vaksinimit të
tyre kundër COVID 19; Informacion nëse nuk ka pasur në vend masa shtrënguese
apo provuese, si për tamponin dhe për vaksinimin, cila ka qenë arsyeja e mungesës
së një kërkese të tillë, për sa kohë vendet e rajonit dhe më gjerë kërkesa të tilla I
kanë bërë standard për udhëtarët të cilët hyjnë në teritorin e shteteve të tyre;
Informacion nese Ministria e Arsimit i ka kërkuar stafit akademik që në rast të
mungesës së vaksinimit, në mënyrë periodike të depozitohet rezultati i testeve të
tamponit PCR. Në këto kushte kur depozitimi i tamponit është bërë i detyrueshëm
për një segment të punonjësve shtetërorë, ka parashikuar Ministria e Shëndetësisë
ofrimin e këtij shërbimi kundrejt ose jo pagesës për këta persona;Nëse ky shërbim,
për një detyrim ligjor të vendosur nga institucionet shtetërore nuk ofrohet nga
Ministria e Shëndetësisë, ku i drejton ky institucion arsimtarët për kryerjenn e
tamponit të kërkuar nga administrata.

E
deleguar
Pergjigje referuar Urdhrit Nr. 394, date 16.05.2018, QSUT me ane te
komisioneve nderspitalore vlereson nevojen qe kane pacientet e
derguar ne Turqi dhe kryen trajtimin e rikontrolleve te paceinteve
shqiptare te trajtuar ne kuader te Marreveshjes ne fushen e
shendetesise, ndermjet Qeverise se RSH dhe Qeverise se Republikes
se Turqise, te vitit 1999.
Pergjigje qe eshte miratuar Udhëzimi Nr. 543/3, datë 01.06.2020
“Mbi ndjekjen, njoftimin e rasteve të dyshuara Covid-19 në aeroport,
porte dhe pika kufitare tokësore”; Pergjigje që në periudhën Janar –
Gusht 2021 masa shtrënguese dhe karantinim ka pasur për pasagjerët
që kanë nisur udhëtimin e tyre nga Britania e Madhe. Në pikën 1 të
Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 682,
datë 21.12.2020 “Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me
Britaninë e Madhe”, (shfuqizuar me Urdhrin nr. 210, datë 12.4.2021
“Për shfuqizimin e Urdhrit nr. 682, datë 21.12.2020,“Për ndalimin e
lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Britaninë e Madhe”, të
ndryshuar”), parashikohej pezullimi i transportit ajror të pasagjerëve
me Britaninë e Madhe duke filluar nga ora 06:00, datë 22.12.2020,
deri në një urdhër të dytë. Në pikën 2 të tij parashikohej
vetëkarantinim i detyrueshëm, për një periudhë 14-ditore, për të gjithë
shtetasit që hyjnë në Republikën e Shqipërisë përmes rrugëve ajrore,
tokësore ose detare, dhe kanë nisur udhëtimin e tyre nga Britania e
Madhe.Në pikën 2, të seksionit 6 “Transport i rregullt ndërkombëtar i
udhëtarëve me autobus me destinacion dhe/ose tranzit në territorin
shqiptar”, të Urdhrit të MIE Nr.169, datë 05.06.2020 “Për zbatimin e
protokolleve të operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe
transportin detar, në kuadër të parandalimit dhe të kontrollit të
pandemisë Covid-19”, është parashikuar që në pikat kufitare hyrëse,
drejtuesi i mjetit dhe çdo udhëtar do t’i nënshtrohen kontrollit nga
personeli mjekësor dhe matjes së temperaturës.
Nëse një person shfaq temperaturë mbi 37.5 gradë dhe simptoma të
infeksionit COVID-19, nuk do të lejohet të hyjë në territorin e
Republikës së Shqipërisë. Në rastin kur udhëtari ka certifikatë
vaksinimi apo tampon negativ, udhëtari do të lejohet të hyjë në
Republikën e Shqipërisë.
Në pikën 3, të seksionit 7 “Transporti ndërkombëtar rrugor i
mallrave”, është parashikuar se në pikat kufitare drejtuesi i mjetit dhe
punonjësit shoqërues do t’i nënshtrohen kontrollit dhe matjes së

E plotë

E plotë

temperaturës nga personeli mjekësor. Nëse një person i angazhuar në
kryerjen e
transportit ndërkombëtar rrugor të mallrave shfaq temperaturë mbi
37.5 gradë dhe simptoma të infeksionit COVID-19, nuk do të lejohet
të hyjë në territorin shqiptar ose të dalë. Në rastin kur personi ka
certifikate vaksinimi apo tampon negativ, udhëtari do të lejohet të
hyjë apo të dalë në Republikën e Shqipërisë.
Percjelle per kompetence dhe trajtim FSDKSH
212

29.09.2021

04.10.2021

Informacion lidhur me numer pacientesh te rimbursuar nga dalja e urdhrit te
MSHMS deri ne priudha referente; shuma e rimbursuar; si eshte bere rimbursimi I
tyre

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim SHSSH
213

30.09.2021

05.10.2021

214

30.09.2021

04.10.2021

215

01.10.2021

04.10.2021

Informacion ne lidhje me buxhet te akorduar per Sherbimin Shendetesor paresor
2021; buxheti per paga, siguracione, investime, buxhet I akorduar NJVKSH te
caktuara, investimi ne ndertimin ne keto bashki/NJVKSH, fondi per ngritjen,
mirembajtjen e tyre

Informacion per certifikate vaksinimi

01.10.2021

04.10.2021

06.10.2021

E plotë

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
E
deleguar

07.10.2021
Informacion ne lidhje njohjen e vaksinave anticovid qe injekton ne trup qytetarit
shqiptar, cilat vende nese po

217

Pergjigje ne lidhje me percjelljen per trajtim nje pjese te kerkeses ne
straukturat kompetente si dhe informacion ne lidhje me buxheti I
sherbimit paresor per vitin 2021: 10,074, 598,000 leke; vlera e
[arashikuar e investimeve ne objektet dhe pajisjet per QSH dhe
ambulancat per vitin 2021: 235,078,000 leke; Buxheti per njvksh e
kerkuara ku perfshihen shpenzimet korrente, pasi nuk ka qene te
parashikuara investime per vitin 2021; mosparashikimi fonde per
investime per vitin 2021 per objekte QSH, dhe ambulanca.
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar
Informacion per certifikate vaksinimi

216

E
deleguar

Informacion ne lidhje me proceurat qe ndiqen per marrjen e bonusit te bebes

Pergjigje qe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në
bashkepunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe
Autoritetet kompetente të BE-se ka qenë duke punuar mbi certifikatën
e saj të vaksinimit për t`a përshtatur, sipas modelit evropian.
Në vijimësi të këtij procesit (të integrimit të certifikatës sonë të
vaksinimit me sistemin e BE-së), certifikata jonë digjitale e
vaksinimit ka një QR code të sigurtë të formatuar dhe firmosur
elektronikisht sipas standardeve të vendosura nga BE. Certifikata
mbasi gjenerohet nga portali e-Albania, mund të validohet nga
aplikacionet respektive të secilit vend të BE, sipas rregullave
respektive të pranimit. Në vendin tonë aktualisht certifikata jone dhe
e vendeve te tjera qe jane pjese e sistemit te integruar te BE, mund të
skanohet dhe validohet nepermjet shërbimit “CovidPassAL” që
gjendet në aplikacionin mobile të e-Albania.
Në web linkun
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4741
gjendet i publikuar vendimi i BE për njohjen e certifikatës së
vaskinimit e cila gjenerohet nga sheti shqiptar.

E plotë

218

219

04.10.2021

04.10.2021

04.10.2021

06.10.2021

Informacion per nr.personel mjekesor, arsimtare, pedagoge qe mund te kene mbetur
pa vaksinuar

Informacion ne lidhje me kategorite vaksinaen covishiel si: kategorite, grupmosha,
kur ka nisur injektimi.

220

04.10.2021

14.10.2021

Informacion ne lidhje me planfiikimin per injekim në popullatë të dozes se tretë te
vaksinës anti-covid

221

06.10.2021

11.10.2021

Informacion ne lidhje me % te qyetetareve qe kane marre doze vaksine te caktuar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH; ISHP

Pergjigje se vaksina e kompanise Astrazeneca me emertimin
Covishield ka mberritur ne vendin tone ne daten 18 Prill 2021.
Kjo vaksine u perdor kryesisht gjate periudhes 18 Prill-Qershor dhe
eshte perdorur ne grupmosha te ndryshme, pasi perkonte me
periudhen kur vaksinoheshin arsimtare, punonjes te forcave te rendit,
punonjes fasonerie, etj.
Pergjgije se procesi i vaksinimit në Shqipëri po kryhet bazuar në
Planin Kombëtar të Vaksinimit ndaj Covid-19, sipas grupeve
prioritare të përcaktuara në këtë dokument. Çështjet qe referohen në
kërkesë nuk janë ende pjesë e diskutimit të Komitetit të Ekspertëve të
Imunizimit.
Informacion mbi procesin e vaksinimit, mund të gjendet në faqen
zyrtare të MSHMS në linkun:
https://www.shendetesia.gov.al/vaksina-anti-covid/.
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH; ISHP

E
deleguar

E plotë

E plotë

E
deleguar

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
222

08.10.2021

11.10.2021

Informacion per certifikate vaksinimi

15.10.2021

Informacion per vendin ku depozitohen mbetjet spitalore të spitaleve në qarkun
Elbasan;Raste të depozitimit në lumin Shkumbin të mbetjeve spitalore; Nëse po, nga
cilat kompani, dhe të cilave spitale;kompania qe ka lidh kontrate SE; kontrata per
asgjesimin e mbetjeve spitalore LB dhe EL, Perrenjas; vendi i depozitimit te
mbetejve; per pierudha referente

E
deleguar
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH; ISHSH; ISHMPUT

223

224

11.10.2021

11.10.2021

18.10.2021

Informacion ne lidhje me dosje pacienti me qellim dërgimin ne Turqi per trajtim me
te specializuar.

E
deleguar

Pergjigje se marreveshja qe ka MSHMS me MSHMS Turke eshte e
pezulluar per shkak te covid 19 qe prej muajit Mars I vitit 2020, e ne
vijim.
Ne momentin e rihapjes se bashkepunimit me shtetin turk duhet te
paraqiten dokumentet:
1. Epikrize nga Shërbimi përkatës i Q.S.U.T. “Nënë Tereza”;
2. Vendim Komisioni nga Q.S.U.T “Nënë Tereza”, si raste, që nuk
mund të trajtohen në vendin tonë.
Me të patur këto dy dokumeta (të përkthyera dhe noterizuara në
anglisht) duhet te paraqiteni për në Turqi, pranë Ministrisë së
Shëndetësisë sonë me dokumentacionin:
1. Tërheqjen dhe nënshkrimin pranë MSH-së sonë të dy deklaratave
të pranimit për t`u trajtuar, në kuadër të Marrëveshjes së
bashkëpunimit me shtetin Turk.
2. Tërheqjen e nje formulari, që duhet plotësuar në gjuhën angleze me
gjeneralitetet dhe të dhënat mjekësore të pacientit, si edhe me
kontaktet e mjekut kurues.
3. Kërkohet një fotokopje e pasaportës së pacientit.
4. Kërkohen kontaktet e pacientit (adrese, nr. tel, email).

E plotë

225

18.10.2021

19.10.2021

Informacion per certifikate vaksinimi

226

20.10.2021

20.10.2021

Informacion per certifikate vaksinimi

Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH
Percjelle per kompetence dhe trajtim OSHKSH

E
deleguar
E
deleguar

