
LIST VERIFIKIMI MBI STANDARTET BAZE  PER KLINIKAT 

SPECIALE TË PSIKIATRISË 

  

 

 

NR. 

 

BAZA LIGJORE 

 

PYETJE 

 

PO 

 

JO 

 
1 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A janë ndërtesat dhe mjediset në gjendje të mira dhe të 
ndërtuara me materiale dhe në mënyrë të tillë që të 

sigurojnë një nivel të mjaftueshëm të higjienës ?   

  

Komente: 
 

 

2 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë ?   

Komente: 

 

3 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me energji elektrike ?   

Komente: 

 

4 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me sistem ngrohje ?   

Komente: 
 

5 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me telefon/celularë?   

Komente: 

 

6 
 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me kompjuter?   

Komente: 
 

7 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

A është subjekti  i pajisur me printer?   



Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

Komente: 

 

 

 8 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me dhomë pritjeje për pacientët?   

 

 

 9 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me dhomë diagnostikimi dhe 

konsultimi për të rriturit? 

  

Komente: 

 

 10 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me shenjë që tregon vendosjen e 

institucionit? 

  

Komente: 

 

 

 11 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur me shenjë që tregon orarin e 

punës në institucion? 

  

Komente: 
 

 

 12 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A plotëson subjekti  kërkesat  për ndërtim mbi rezistencen 

mekanike dhe stabilitetin ?   

  

Komente: 

 

 
 13 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti  i pajisur, me fikse të lëvizshme min 3 
copë me 5 -7 litra secila per mbrojtjen nga zjarri? 

  

Komente: 

 

 

 14 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është i disiplinuar rrjeti kanalizimeve të ujërave të zeza 

nga objekti deri ne kolektorin kryesor? 

  

Komente: 

 

 15 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A ka subjekti gropë septike me kapacitet 3 -5 m*?   



Komente: 
 

 

 16 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A është subjekti i siguruar, me zgara metalike + kamera 

vëzhguese? 

  

Komente: 

 

 17 Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A janë marrë masat për mbrojtjen nga zhurma?   

Komente: 
 

 

 18 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A plotësohen standartet e ndriçimit (natyror + artificial) 

250 -500 lux në klinikë dhe laborator, hapësirat e tjera të 
punës 70 -100 lux, në korridore dhe shkallë 40 lux? 

  

Komente: 

 

 19 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A janë me sipërfaqe të rrafshta, të lehta për pastrim dhe të 

qëndrueshme dyert, dritaret, muret, dyshemeja? 

  

Komente: 

 

 

 20 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A mundësojnë dritaret depërtimin e rrezeve të dritës, të 

mund të pastrohen lehtë, të jenë me dy kanata të hapshme 

dhe sopraluce për ajrim? 

  

Komente: 

 

 

 21 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A janë të realizuara detajet ndërtimore për personat me 

aftësi të kufizuara PAK si pamundësi e hyrjes në objekt, 
korimanot horizontale? 

  

Komente: 
 

 

 22 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A janë të  pajisur dhomat e ekzaminimit të pacientëve, 

intervenimit, tualetet me lavaman me ujë të ftohtë dhe të 

ngrohtë (uji i ngrohtë realizohet nga montimi i bojlerëve 10 
-12 litra/ boljer 80 litra), sapun të lëngshëm, dizinfektantë, 

letër duarsh, tharëse të duarve,pjatë dushi + grup për tipe T 

-1 T -2 të Institucionit? 

  

Komente: 
 

 

 23 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A ploteson subjekti hapësirat për magazinimin e mbetjeve 

spitalore dhe i i pajisur me  djegës metalik? 

  



Komente: 
 

 

 24 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

Është i  pajisur subjekti me emërtime dhe tabela informuese 

(sinjalistika) si dhe kutine e përshtypjeve dhe opinioneve  

shfrytëzuese të shërbimeve? 

  

Komente: 

 

 
 25 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A  përcaktohen dhe realizohen nga institucionet vendore 
Bashkia apo Njësia Administrative furnizimi me ujë të 

pijshëm 24/7 nga rrjeti, plus dhe me sistem rezervuari nga 

linja me e afërt? 

  

Komente: 

 
 26 

 A garantohet  furnizimi me energji elektrike të objektit 
nëpërmjet kontratave me OSHEE? 

  

Komente: 

 

 
 27 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

Njësia administrative a ka në prioritetet e saj(tyre) për  
përparësi  rrugën që lidh institucionin (Q. SH/Ambulancat) 

me rrugën kryesore më të afërt? 

  

Komente: 
 

 28 Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A realizohet rrethimi i objektit me ½ e lartësisë me mure të 

lehtë + ½ e lartësisë me rrjeta metalike xingat ose me 
kangjella të lehta metalike, për të dy rastet me H = 1.8 m 

dhe derë hyrëse me kanat me gjerësi 120 -150cm? 

  

Komente: 

 

 29 Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A plotësohen në ndërtesë kriteret e kërkesat për Kushtet 

tekniko –higjienike, që rrjedhin nga zbatimi i Kushteve 

Teknike të Projektimit (KTP) dhe Kushteve Teknike te 

Zbatimit (KTZ) të Republikës së Shqipërisë, themelore për 

ndërtim dhe kërkesat e tjera që kanë të bëjnë në veçanti me 

normat e projektimi? 

  

Komente: 

 

 30 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A disponon klinika stilolaps me dritë;   

Komente: 

 

 31 Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A disponon klinika çekiç për reflekset?   



Komente: 
 

 32 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

 A disponon klinika peshore për të rritur?   

Komente: 

 

 
 33 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 
Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A disponon klinika aparat tensioni për të rritur?   

Komente: 
 

 34 Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A disponon klinika stetoskop për të rritur?   

Komente: 

 

 35 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A disponon klinika pajisje për sterilizim/protokoll 

antiseptik? 

  

Komente: 

 36 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A disponon klinika frigorifer?   

Komente: 

 37 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

A disponon klinika termometër?   

Komente: 

 38 

 

Ligji nr. 27/2019 , neni 10. 

Urdhër i Ministrit të 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale nr. 630 datë 29.12.2017 

 A është i përbërë personeli nga: Specialist të 

psikiatrisë, infermier/teknik mjekësor? 

  

Komente: 



 

 




