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HYRJE
Një nga kërkesat e termave të referencës të projektit IBECA ishte ndërmjetësimi i bashkëpunimit midis
Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve (ISHMP) dhe Inspektoriteve të tjera Shtetërore relevante.
Bazuar në ligjin për menaxhimin e mbetjeve, specifikisht ato spitalore, bashkëpunim i qënësishëm është ai
midis ISHMP dhe Inspektoriatit Shtetëror të Shëndetësisë (ISHSH). Këto dy organe ndajnë një interes të
përbashkët në zbatimin e VKM-së për mbetjet spitalore. Ky është një sektor shumë i rëndësishëm për
ISHMP, pasi është një sektor ku ata jo gjithmonë punojnë nën regjimin e lejeve, dhe në rastin e objekteve të
kujdesit shëndetësor, ISHMP bazohet në VKM-në për menaxhimin e mbetjeve spitalore.
Gjatë vitit 2016, projekti IBECA organizoi dy sesione trajnimi më ISHMP zyrat qendrore dhe ISHSH zyrat
qendrore. Qëllimi i këtyre dy sesioneve të trajnimit ishte të forconte lidhjen midis inspektoriateve, të cilët u
angazhuan në inspektimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve në spitale.
Gjatë këtyre dy sesioneve të trajnimit grupet e inspektimit u angazhuan në inspektime zyrtare në subjektet e
kujdesit shëndetësor dhe ato të trajtimit të mbetjeve spitalore. Subjektet e kujdesit shëndetësor kanë qënë
fatkeqësisht subjekt i kërkesës për pajisje me leje mjedisi, gjë që NUK është aspak e përshtatshme pasi ato
nuk janë instalime industriale. Subjektet e kujdesit shëndetësor duhet të inspektohen sipas VKM-së për
menaxhimin e mbetjeve spitalore.
Në Aneksin 1 ekipi i projektit ka mundësuar një listë kontrolli që mund të përdoret si nga ISHMP dhe ISHSH
gjatë inspektimeve në subjektet e kujdesit shëndetësor.
Kjo listë kontrolli mund të përdoret në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Udhëzuesin për
Manaxhimin e Mbetjeve Spitalore, i cili ndonëse nuk është detyrues është një instrument i mirë vlerësimi për
të përcaktuar zbatimin e kuadrit ligjor kombëtar.
Ekipi i projektit IBECA zhvilloi këto sesione trajnimi dhe përgatitjen e Listës së Kontrollit për Menaxhimin e
Mbetjeve Spitalore si pjesë e Komponentit B.2 të termave të referencës – Zhvillimi i Kompetencave të
Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve.

1

Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e Legjislacionit
Evropian për Mjedisin dhe Klimën

Konteksti
Qeveria e Shqipërisë miratoi për herë të parë Strategjinë Kombëtare të Mbetjeve dhe Planin Kombëtar të
Mbetjeve dhe më pas Ligjin Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve në 22.09.2011. Të gjithë këto
dokumenta prezantojnë një pikturë të qartë të të gjithë procesit të menaxhimit të integruar të mbetjeve nga
gjenerimi deri në trajtimin final të tyre, ku janë qartësuar detyrat dhe përgjegjësitë për të gjithë aktorët e
procesit.
Ligji qartësisht përcakton llojet kryesore të mbetjeve, ku janë aprovuar VKM-të përkatëse për lloje të
ndryshme gjatë këtyre 6 viteve të fundit për të përmbushur kuadrin ligjor për menaxhimin e integruar të
mbetjeve: i) mbetjet e ngurta; ii) mbetjet e biodegradueshme; iii) mbetjet jo të rrezikshme/të rrezikshme; iv)
mbetjet shtëpiake; v) mbetjet inerte; vi) mbetjet e lëngshme; vii) mbetjet nga paketimi; viii) mbetjet nga
gomat e përdorura.
Për sa i përket mbetjeve spitalore, në ligj ato nuk klasifikohen si një kategori më vete, por bazuar në
përmbajtjen e tyre ato mund të konsiderohen si mbetje jo të rrezikshme ose të rrezikshme. Ligji shpjegon të
gjitha procedurat që prodhuesit dhe impiantet e trajtimit duhet të ndjekin kur trajtojnë mbetje të
rrezikshme. Nga ana tjetër në 2010, përpara se ligji të miratohej, u aprovua VKM nr. 798, datë 29.09.2010
“Për aprovimin e rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore”. Kjo rregullore përcakton procedurat,
rregullat dhe standardet teknike për administrimin e mbetjeve spitalore për të mbrojtur shëndetin publik
dhe mjedisin.
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Aneksi 1: Lista e Kontrollit për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore
Emri i Spitalit:

Data e Inspektimit:

Adresa e Spitalit:
Emri i Inspektorëve:
Emri i Menaxherit të MMS:
Numri i Stafit në Spital

Totali:

Mjekë:
Norma e shtretërve të
okupuar:

Jo - mjekë:

Ditore:

Mujore:

Vjetore:

Emri i Kontraktorit:

Lloji i Mbetjeve:

Adresa/ telefoni:

Numri i krevateve:
Nr. ambulatorëve:

Emri i Departamenteve të
Spitalit:
Nr. Total:

Emrat e të gjithë
kontraktorëve të Mbetjeve
Spitalore:
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Materialet që hyjnë në Spital

Po

Jo

Po

Jo

Ndoshta

Komente

A i blen spitali të gjitha materialet me përmbajtje
të rrezikshme tek qendrori?
A mbahen siç duhen të dhënat për të gjitha
substancat e rrezikshme që blihen në Spital?
A mbahen të dhënat për sigurinë e materialeve
të rrezikshme, që blihen nga spitali, nga qendrori
apo nga përdoruesit individualë?

Mbetjet që prodhohen nga Spitalet

Nuk e di

Komente

A keni një listë të plotë të mbetjeve që duhet të
trajtohen jashtë qendrës spitalore dhe
alternativat e preferuara për trajtimin e tyre?
Cilat nga mbetjet më poshtë prodhohen në
spital:


Acide/Kaustike



Mbetje nga kafshët



Bateritë



Mbetje biologjike



Mbetje biokimike



Mbetje nga kateringu (ushqimet)



Mbetje klinike



Cilindra nga gazi i lëngshëm



Pajisje kompjuterike



Kontenierë



Pajisje elektrike



Mbetje shpërthyese



Plehra kimikë



Mbetje të ndezshme



Llampa fluoreshente



Mbetje nga ushqimi



Mbetje nga mobiljet



Qelq
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Mbetje nga toka



Herbicide



Mbetje nga laboratori



Mbetje minerale (vajra)



Vajra nga gatimi



Letër dhe karton



(PCB’s)



Pesticide



Mbetje nga filmat e fotografive



Plastika



Helme



Kuti nga printerat/ fotokopjet



Mbetje nga veshjet mbrojtëse



Mbetje radioaktive



Makineri të tepërta



Mbetje Sanitare



Skrap nga metalet



Mbetjet e mprehta të kontaminuara



Mbetjet e mprehta jo të kontaminuara



Solventët



Gomat



Tekstilet



Artikujt e bardhë (frigoriferë, ftohësa etj.)



Dru të prerë



Mbetje të tjera të rëndësishme – ju lutem
specifikoni:
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Shkarkimet në Kanalizimet
Cilat substanca shkarkon zakonisht spitali nga lavamanët, tualetet apo sistemet e drenazhimit, përveç ujëvare urbanë?
Ju lutem listoni si kategoritë e përgjithshme (p.sh. kimikate nga laboratorët, bojëra, pesticide, mbetje minerale nga
vajrat, kimikate nga filmat fotografikë, solventët, medikamente, mbetje nga kafshët, mbetje nga ushqimet etj.) dhe
materialet specifike (p.sh. aceton, eter, methanol, hekzan, toluent, ksilen etj.)

Materiale

Përafërsisht Sasia/ Muaj

Të dhëna nga shkarkimet

Po

Jo

Komente

Nuk e di

Komente

A ka të dhëna të sakta për vendndodhjen, llojin,
natyrën dhe volumin e këtyre shkarkimeve?
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Asgjësimi i Mbetjeve Spitalore

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Mbetjet në Spital i asgjëson një kompani private
e kontraktuar apo autoriteti lokal që ofron
shërbimin e mbetjeve?

Nëse po ju lutem jepni më shumë detaje:

A mbahen të dhëna të mbetjeve të cilat largohen
nga Spitali?

Për sa kohë mbahen?

Për cilat mbetje nuk ka fare të dhëna ose pak të
dhëna?

A plotësohen rregullisht dhe në rregull të gjithë
dokumentacionet e dorëzimit dhe transferimit të
mbetjeve?

A keni kontrolluar nëse kontraktorët e mbetjeve
kanë licencën e duhur për të kryer këtë aktivitet?

A keni vizituar ndonjëherë vend depozitimet e
mbetjeve që kanë kontraktorët?
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Depozitimi i Mbetjeve

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A depozitohen ne Spital mbetjet e Rrezikshme të
Lëngta?

Ju lutem specifikoni llojin/ sasinë/ vendndodhjen

A ka mbetje të tjera të veçanta, përveç atyre të
depozituara në Spital?

Ju lutem specifikoni llojin/ sasinë/ vendndodhjen

A mbahen inventaret për të gjitha llojet e
mbetjeve, për të siguruar që volumi i tyre
mbahet në minimum, regjistrohet koha e
magazinimit dhe mbetjet jashtë serie ndahen më
vete?
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Rrjedhjet

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A ka patur ndonjëherë rrjedhje të materialeve të
rëndësishme të klasifikuara sit ë rrezikshme?

Nëse po, ju lutem jepni detajet?

A është përgatitur një plan kontrolli për rrjedhjet
emergjente në Spital?

Nëse po ju lutem bashkëngjitni një kopje me
auditin e kompletuar?

A ka spitali “Kit për rrjedhjen” ku mban të gjitha
mjetet për pastrimin e ndonjë rrjedhje në
ndërtesë?

Nëse po, ku janë të lokalizuara?

A ka spitali ndonjë dush dekontamini? Ju lutem
specifikoni vendin ku ndodhet.
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Burimet, Procedurat dhe Trajnimet

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A ka një përgjegjës që siguron zbatimin e
rregulloreve për menaxhimin e mbetjeve dhe të
vend depozitimeve? Nëse po cili është ky
person?

A ka ndonjë dokument të shkruar në lidhje me
dorëzimin, transportin, magazinimin dhe
asgjësimin e mbetjeve të prodhuara në Spital?

Çfarë procedurash ka për të siguruar stafin
kërkimor apo studentët që nuk ka mbetje të pa
identifikuara në Spital?

Procedurat e shkruajtura apo metodologjitë për
eksperimentet që mund të zhvillohen në Spital,
përmbajnë detaje në lidhje me rrugën që duhet
të ndiqet për asgjësimin e mbetjeve të
prodhuara?

Ju lutem përfshini një kopje të pyetësorëve të
tillë të zhvilluar.

A keni vlerësuar ndonjëherë nevojat për trajnim
në lidhje me menaxhimin e mbetjeve për stafin,
studentët, kontraktorët etj?
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Aneksi 2: Menaxhimi i Mbetjeve Spitalore të Materialeve Specifike
Asbesti

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Ju lutem specifikoni çdo pajisje në Spital që
mund të përmbajë asbest?

Bateritë
A i përdor Spitali bateritë e mëposhtme dhe si
asgjesohen ato?



Acid Plumbi



Nicad (I rikarikueshëm)



Litium



Mërkur

Mbetje Klinike
A klasifikohen mbetjet si klinike ato që
prodhohen nga Spitali?

Nga cilat operacione/ procese?

Si asgjësohen ato?

A ka Spitali procedurat e shkruara për të
këshilluar stafin në lidhje me mënyrën se si
dorëzohen, transportohen dhe asgjësohen
mbetjet klinike?
Nëse po ju lutem bashkëngjitni një kopje.
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Pastrimi dhe heqja e Yndyrës

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A është e ndotur ndonjëra nga pajisjet me Vajra
mineral apo me graso të cilat pastrohen në
Spital?

Ju lutem specifikoni pajisjet dhe pastruesit/ apo
ato që heqin grason:

Ndonjëri nga efluentët që largohet nga spitali
përmban vaj mineral në sasinë 0.1% apo më
shumë?

Nga cilat operacione?

A janë të ndotura me vajra mineral peshqirët,
shtrojet etj apo me substanca të tjera të
klasifikuara si mbetje specifike nga Spitali?

Si asgjësohen ato?

Bombulat e Gazit të Lëngshëm
A përdor Spitali bombola të gazit të lëngshëm?

Ju lutem listoni llojet?
Ku magazinohen ato përpara se të
përdoren/asgjësohen?

A ka spitali bombola të vjetra, të cilat duhet të
asgjësohen?
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Kontenierët e Asgjësimit

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Si asgjësohen kontenierët e zbrazur që
përmbajnë mbetje nga kontenierët e
mëparshëm të asgjësuar?
A kanë këto kontenierë etiketa të sakta në lidhje
me përmbajtjen e tyre, të rrezikshme apo jo?
A lahen kontenierët që përmbajnë mbetje të
rrezikshme me ujë apo solvent për të larguar
mbetjet përpara se ato të asgjësohen?
Ju lutem specifikoni ku asgjësohen ujërat pas
larjes së kontenierëve:

A janë këto kontenierë në gjendje jo të mirë (të
ndryshkur etj.)?

Pajisjet: Pajisjet kompjuterike
Si asgjësohen pajisjet kompjuterike?

A përgatiten procedura në lidhje me mënyrën e
asgjesimit të MEEE?

Nëse pajisjet kompjuterike asgjesohen në vend
të veçantë, a pastrohen HD si fillim nga
materialet?

Pajisjet e produkteve “të bardha” (frigoriferët,
sobat, makinat larëse etj.)
Si i asgjëson spitali mbetjet e vjetra “produktet e
bardha”?

A përcaktohen procedura për asgjësimin e tyre?

A transportohen frigoriferët e mbetjeve tek
menaxherët e mbetjeve ku largojnë freonin
përpara se të asgjesohen?
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Pajisjet e tjera elektrike

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Si asgjësohen pajisjet e tjera elektrike?

A dhurohen pajisjet për bamirësi, nëse nuk
përdoren më?
A parashikohen “Detyrat ndaj kujdesit” për
asgjësimin e pajisjeve?

Pajisjet e përgjithshme
Përveç pajisjeve “të bardha”, pajisjeve
kompjuterike, a keni pajisje të tjera që nuk i
përdorni më dhe janë për t’u hedhur?

Ju lutem specifikoni:

Si asgjesohen pajisjet?

A jepen pajisjet ndonjëherë për bamirësi tek
ndonjë organizatë? Nëse po, ju lutem jepni
detajet.

A bëhen të ditura “Detyrat ndaj Kujdesit” për
asgjesimin e pasjisjeve?

Emetimet në ajër
A ka spitali ndonjë emetim të rëndësishëm në
ajër?

Ju lutem specifikoni nga cilat operacione vijnë
këto emetime:

A janë identifikuar të gjitha pikat e emetimeve

14

Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e Legjislacionit
Evropian për Mjedisin dhe Klimën

në ajër?

A është bërë ndonjë përpjekje për matjen dhe
regjistrimin e emetimeve në ajër?

Llambat fluoreshente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A asgjeson spitali ndonjë nga llambat
fluoreshente?
Nëse po si asgjesohen ato?

Pajisjet e qelqit
A ndahen pajisjet e qelqit të kontaminuara apo
jo përpara se ato të asgjesohen?
A përdoren kutitë e mprehta që përmbushin
standardin Britanik BS 7320 dhe UN3291:
Specifikimet për kontenierët e mprehtë që
përdoren për asgjesimin e mbetjeve të qelqit?
Si asgjesohen mbetjet e qelqit jo të
kontaminuara në Spital?
Si asgjesohet qelqi i kontaminuar në Spital?

Pajisjet e mprehta laboratorike
Si asgjesohen pajisjet e mprehta laboratorike të
kontaminuara?
Si asgjesohen pajisjet e mprehta laboratorike jo
të kontaminuara?
A përdoren kutitë e mprehta që përmbushin
standardin Britanik BS 7320 dhe UN3291:
Specifikimet për kutitë e mprehta që përdoren
për asgjesimin e pajisjeve të mprehta
laboratorike?
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Medikamentet

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A lëshon Spitali vetëm receta për medikamente?

Ju lutem specifikoni:

Si magazinohen medikamentet përpara se të
përdoren dhe të asgjesohen në Spital?

Si asgjesohen ato?

Vajrat mineral (vajrat e makinave,
lubrifikantët etj)
A prodhon Spitali mbetje minerale apo vajra
sintetikë? Ju lutem specifikoni:

A asgjësohen mbetjet nga vajrat si mbetje
specifike?

A riciklohen mbetjet e vajrave me anë të një
kontraktori të licensuar?

Nëse po, ku dhe si magazinohen ato?

A prodhohen njoftime të Detyrave ndaj Kujdesit
për asgjësimin?

Nëse ‘jo’ për të gjitha më lart, a asgjësohen
mbetjet nga vajrat?
Si asgjësohen kontenierët bosh të vajrave
mineralë?
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Bojërat, Smalti etj

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A prodhon Spitali mbetje nga bojërat e përdorur,
smalti etj?

Ju lutem specifikoni.

Nëse po si asgjësohen ato?

Pesticidet
A përdor Spitali pesticide?

Ju lutem specifikoni:

A magazinohen pesticidet sipas kërkesave
statutore?

Si asgjësohen kontenierët e pesticideve?

A dyshohet që Spitali magazinon pesticide që
përmbajnë DDT?
Ju lutem detajoni?

Materialet fotografike
A prodhon Spitali ndonjë mbetje kimikate nga
filmat fotografik?
Ju lutem Specifikoni:

Si asgjësohen ato?

A riciklohet ndonjë nga kimikatet e fotografive?
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Plastika

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A prodhon Spitali mbetje plastike nga ndonjë nga
operacionet?
Ju lutem specifikoni?
A janë të kontaminuara mbetjet plastike?

Si asgjësohen ato?

(PCB’s)
A ka ndonjë pajisje elektrike (përpara 1986) në
Spital që përmban PCB’s?
Nëse po, ka patur rrjedhje ndonjëherë nga
njësia? Ju lutem specifikoni detajet/
vendndodhjet, etj?
Sa shpesh dhe nga cilat njësi inspektohen dhe
mirëmbahen?
A keni asgjesuar pajisje që kanë patur PCB’s në
të shkuarën?

Helmet
A përdoret ndonjë lloj helmi në Spital?

A ka ndonjë magazinë për helmet?

Si kontrollohet aksesi në magazinë?

Nëse jo, si magazinohen helmet?

A mbahet një inventar për helmet?

Si asgjësohen mbetjet nga helmet?
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Kutitë e bojërave të printerave

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A riciklohen kutitë bojërave të printerave?

Nëse jo, si asgjësohen ato?

Veshjet Mbrojtëse
A asgjësohen veshjet mbrojtëse të kontaminuara
sipas klasifikimit të ndotjes?
Nëse jo, si asgjësohen ato?

Burimet radioaktive
A ka spitali ndonjë burim radioaktiv?

Ju lutem jepni detaje:

Si asgjësohen mbetjet radioaktive?

Metalet për skrap
A prodhon Spitali mbetje nga metalet për skrap?
Ju lutem specifikoni:

Nëse po si asgjësohen ato?

A prodhohen shënimet për “Detyrat ndaj
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Kujdesit” për materialet e skrapit që asgjësohen?

A ndahen mbetjet e metaleve dhe jo metaleve
përpara se ato të asgjësohen?

A përdoret një mjet i regjistruar transportues për
asgjësimin?
A është kontrolluar nëse vendi për asgjësimin e
mbetjeve ka një licencë për asgjësimin e tyre?

Solventët

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A përdor Spitali Solventë?

Nëse po, cilat lloje?

A ndahen solventët e ndryshëm në magazinë
(p.sh. të klorinuara ose jo të klorinuara)?

A janë kontenierët e solventëve të etiketuar siç
duhet (ku përfshihen të dhënat për mbetjet e
rrezikshme, info)?

A pastrohet ndonjë pajisje duke përdorur
solvent? Ju lutem specifikoni?

Si veprohet me leckat apo peshqirët e bërë me
solventë për pastrimin e ambjenteve apo
pajisjeve të spitalit?

Si asgjësohen mbetjet nga solventët?
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Mbetje të rrezikshme përveç solventëve

Po

Jo

Nuk e di

Komente

A ka një guidë specifike për identifikimin e
Mbetjeve të Rrezikshme të Prodhuara nga
Spitali?

Ju lutem specifikoni të gjitha llojet e mbetjeve të
rrezikshme që përdoren në Spital, pa përfshirë
solventët që janë listuar më art:

Si asgjesohen Mbetjet e Rrezikshme?

A është i pajisur stafi i spitalit me procedurat për
trajtimin e mbetjeve të rrezikshme?

A identifikohen në mënyrën e duhur mbetjet e
rrezikshme, etiketohen, dhe ndahen për të
minimizuar rrezikun gjatë dorëzimit,
magazinimin, transportit dhe asgjesimit?

Si magazinohen mbetjet në spital përpara se të
transportohen? A mbahen të dhëna në lidhje me
vendndodhjen e tyre në Spital?

Si kontrollohet hyrja në zonën e magazinimit?

Një mesatare, për sa kohë magazinohen mbetjet
e rrezikshme në spital, përpara se ato të
asgjësohen?

Cili është skenari më i keq dhe më i mirë?

21

