
Rrjeti i vigjilencës mjedisore “Një sy për mjedisin!”
Tiranë, nëntor 2014

Raport tregues vlerësimi mbi 
menaxhimin e mbetjeve spitalore 
në 5 qytete të vendit





Shoqata për mbrojtje të jetës dhe ekosistemit në zonën përreth 
fabrikës së çimentos “Titan” - Burizane

Raport tregues vlerësimi mbi menaxhimin e mbetjeve 
spitalore në 5 qytete të vendit

            

Ky botim u mundësua nga një grant i dhënë nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) 
Shqipëri përmes programit SENiOR-A. Ky publikim paraqet pikëpamjet e autorit/
autorëve mbi këtë temë. Këto pikëpamje nuk janë adoptuar apo aprovuar nga 
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) dhe nuk duhet të shihen si qëndrime të REC apo të 
Ambasadës Suedeze në Shqipëri.REC Shqipëri nuk garanton saktësinë e të dhënave të 

këtij publikimi e nuk mban përgjegjësi për përdorimin e këtij publikimi.
 

Rrjeti i vigjilencës mjedisore „Një sy për mjedisin!“
Tiranë, Nëntor 2014



Realizuar nga:
Rrjeti i vigjilencës mjedisore “Një sy për mjedisin!”

Mbështetur nga:
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) në kuadër të programit SENiOR-A 

“Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”. 
Ky program është financuar nga Qeveria Suedeze”

Përgatiti për botim:
Qendra EDEN

Adresa: Rr. “Bogdani”, Pallati 7- katësh 
Kati IV, Ap.33, Njesia Bashkiake nr.10

Kodi postar 1025
Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 42 22 76 15
e-mail: eden@eden-al.org

www.eden-al.org

Punoi me shkrimin e materialit:
Ermelinda Mahmutaj

 Jonida Mamaj
 Madlina Puka

 Merita Mansaku - Meksi

Kontribuan në shkrimin e materialit: 
Ahmet Mehmeti

Albana Naçi
Alminda Mema

Genc Laçi
Gentiana Deçolli

Punoi në SPSS: 
Jonida Mamaj

Nëntor, 2014
Tiranë



PERMBAJTJA

Hyrje 6

Shkurtime 8

Shtojca  37

1. Disa terma bazë, çfarë janë mbetjet spitalore dhe pse 
    duhet të na frikësojnë

2. Baza ligjore në menaxhimin e mbetjeve spitalore

3. Institucionet e përfshira në skemën e menaxhimit të 
    mbetjeve spitalore

4. Subjektet e liçensuara në trajtimin e mbetjeve spitalore 
    në vend

5. Metoda e vlerësimit

          -  Grumbullim i përgjithshëm informacioni
          -  Grumbullim i të dhënave në terren
          -  Përpunimi i të dhënave

6. Rezultatet e vlerësimit të menaxhimit të mbetjeve spitalore 
    në 5 qytete

7. Përfundime dhe rekomandime

9

12

15

17

19

23

33

5



HYRJE

6

Raporti tregues i vlerësimit të menaxhimit të mbetjeve spitalore në 5 qytetet të 
vendit,   publikohet pas një pune kërkimore dhe vlerësuese e cila ka zgjatur për 7 
muaj. Ai ka si qëllim kryesor të japë informacion tregues në lidhje me boshllëqet në 
zinxhirin e menaxhimit të mbetjeve spitalore në vend (boshllëqe që shkaktojnë 
situatën aktuale kaotike) nëpërmjet analizës së tre “shtyllave” të sistemit menaxhues ku 
përfshihen subjektet prodhuese, ato trajtuese dhe inspektuese të mbetjeve spitalore. 

Raporti kalon përtej identifikimit të gjendjes aktuale problematike, duke u detajuar në 
arsyet se si është arritur në këtë gjendje. Ai përmbledh informacion të grumbulluar në 5 
qytete të ndryshme të vendit (Berat, Elbasan, Fushë Krujë, Shkodër, Vlorë) nga 5 organizatat 
mjedisore të rrjetit vigjilues “Një sy për mjedisin!” dhe përfaqëson të parin e këtij lloji 
në këtë sektor. 

Ideja për ndërmarrjen e kësaj nisme u nxit nga dy ngjarje rastësore të pavarura nga 
njera-tjetra, dhe gjetjet dëshmuan akoma më fort mbi urgjencën dhe rendësinë e 
trajtimit të saj:

1. Mbledhja e rrjetit të vigjilencës në datë 13 dhjetor 2013, në 
mënyrë të pa programuar, u përqendrua në problemin e dukshëm të  
mbetjeve spitalore dhe vigjilimin e kontratave të shërbimit për këtë kategori. 

2. Një zonjë i afrohet tavolinës së qendrës EDEN në aktivitetin e hapur në 
datë 24 maj 2014, gjatë Festivalit të Filmit Mjedisor dhe na tha: - Ju lutem  
ejani nga lagja ime, pranë spitalit ushtarak, dhe ngrini zërin për mbetjet spitalore 
që janë të hedhura gjithandej nëpër kosha. Qentë e lagjjes i përhapin. Shohim 
gjak, shiringa të përdorura, organe, gjymtyrë të prerë etj. Kemi shumë frikë nga 
infeksionet dhe fëmijët nuk i lëmë dot të lirë. Është një tmerr!

Si rrjedhojë, u vendos që ky do ishte fokusi i punës për vitin 2014 dhe  na vjen mirë ta 
quajmë këtë vlerësim si një nismë që i përgjigjet një thirrjeje qytetare dhe jo vetëm 
vigjilencës mjedisore të një grupi organizatash. Ne u përfshimë në të duke e njohur shumë 
pak sektorin dhe detyrimet ndaj menaxhimit të mbetjeve spitalore, por fatkeqësisht 
zbuluam se shumë prej subjekteve të përfshira në skemën e menaxhimit nuk kishin
informacion më të plotë.

Përfundimet dhe rekomandimet e këtij raporti, edhe pse tregues, vijnë si rezultat i një analize 
të vëmendshme të të dhënave të trajtuara objektivsht. Ato janë gjithëpërfshirëse, pasi lista 
e gjatë përmbledh gjithashtu rekomandimet e qytetarëve dhe të vetë grupeve të prekura.
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Në kuadër të kësaj përpjekjeje, urojmë që ky raport të jetë i vlefshëm për çdo 
qytetar të thjeshtë të vendit i cili është i shqetësuar për mjedisn, shëndetin e tij dhe të 
familjarëve të tij. Këtu ai mund të gjejë përgjigjet dhe orientimet e duhura për të ngritur 
zërin sa herë që shqetësohet nga keqmenaxhimi i mbetjeve spitalore. 

Presim që raporti të jetë i vlefshëm dhe të nxisë reagimin e institucioneve përgjegjëse
për inspektimin e subjekteve të liçensuara për prodhimin dhe trajtimin e mbetjeve 
spitalore; pa aq sa edhe shpresojmë në një reflektim të të gjithë këtyre subjekteve
përkundrejt zbatueshmërisë së ligjit dhe kujdesit në ruajtjen dhe trajtimin e kësaj 
kategorie të mbetjeve. 

Nxisim që kjo nismë të mos mbetet deri në publikimin e këtij raporti, por që të 
mbështetet nga aksione të vazhdueshme, jo vetëm të ndërmarra nga 
shoqëria civile, por mbi të gjitha nga  mekanizmat qeveritarë në kuadër 
të strategjive përkatëse të zhvillimit, që vendi ynë të kornizohet sa më 
shpejt brenda kërkesave të Bashkimit Evropian për administrimin e mbetjeve spitalore.  

Së fundmi, duke ju uruar lexim të mbarë, mirëpresim kontaktimet tuaja për çdo pyetje, 
sqarim, rekomandim apo denoncim rastesh flagrante në adresën eden@eden-al.org  
apo në faqen tonë në Facebook: Nje sy per Mjedisin.

Ju faleminderit!
Rrjeti i vigjilencës mjedisore “Një sy për mjedisin!”   

Rrjeti vigjilues është ngritur në kuadër të projektit “Së bashku një sy për mjedisin” i 
cili mbështetet financiarisht nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) në kuadër të 
programit SENiOR-A “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri” 
i financuar nga Qeveria Suedeze. Ai përfaqësohet nga 5 organizata partnere të cilat
punojnë në qytete të ndryshme të vendit, sikundër janë Kulbi Ekologjik Elbasan, 
Për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore Berat, Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër, 
Qendra per Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim (CRCD) Vlorë, Shoqata në
Mbrojtje të Jetës dhe Ekosistemit përreth fabrikës Titan – Burizanë, dhe udhëhiqet nga 
Qendra Mjedisore për Zhvillim Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN) që ka tashmë 7 vite që 
punon në fushën e vigjilencës mjedisore1 . 

 1 Më shumë në lidhje me këtë rrjet dhe organizatat që e përfaqësojnë atë gjeni në Shtojcën I
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SHKURTIME

Agjencia Kombëtare e Mjedisit 

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore

Agjencia Rajonale e Mjedisit

Bashkimi Evropian

Drejtoria Komunale e Shëndetësisë 

Drejtoria e Shëndetit Publik

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm tё Kujdesit Shёndetёsor 

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave

Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor

Instituti i Shëndetit Publik 
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Ministria e Mjedisit
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Statistical Package for the Social Sciences (Paketa Statistikore për

Shkencat Sociale)

Vendim i Këshillit të Ministrave
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AKBPM

ARM

BE

DKSH

DSHP

FSDKSH

IShMPU

ISKSH

ISHP

ISSH

MM

MSH

NJQV

OBSH

SPSS

VKM 
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1. DISA TERMA BAZË, ÇFARË JANË MBETJET 
SPITALORE DHE PSE DUHET TË NA FRIKËSOJNË

Në këtë kapitull kemi përmbledhur disa përkufizime të termave specifikë të përdorur 
në raport, dhe ekstrakte nga baza ligjore apo shtojcat përkatëse, me 
qëllim për të ofruar një informacion bazë të përmbledhur në mënyrë që 
gjetjet nga raporti dhe përshkrimet, të jenë sa më të qarta dhe të kuptueshme 
për të gjithë të interesuarit. Ekstrakti për mbeturinat mjekësore është theksuar për 
të treguar vështirësinë në përkufizimin dhe kategorizimin e mbetjeve spitalore.  

1.1 Terma dhe njohuri bazë
 
“Mbetje spitalore“  janë mbetjet e krijuara nga prodhuesit e mbetjeve, 
ku përfshihen mbetjet e rrezikshme dhe jo të rrezikshme, të cilat  renditen në paragrafin 
18 të vendimit nr.99, datë 18.2.2005 të vendimit të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin 
e Katalogut Shqipëtar të Klasifikimt të Mbetjeve”. 

”Mbetje farmaceutike” përfshijnë produktet farmaceutike të skaduara ose të pa 
përdorshme, produktet farmaceutike të kontaminuara nga rënia/rrëzimi përtokë, 
barnat e tepërta, vaksinat ose serumet dhe sendet e hedhura të përdorura gjatë 
trajtimit të barnave, të tilla si: shishe, kuti, doreza, maska, tuba etj. Ato përfshihen si 
mbetje spitalore.

”Prodhues i mbetjes spitalore2 ” është personi fizik dhe juridik, i cili zotëron ose administron 
një institucion shëndetësor, që krijon mbetje spitalore, duke përfshirë dhe duke mos u 
kufizuar vetëm  në spitale, poliklinika, qendrat shëndetësore, kabinete mjekësore, 
qendra mjekësore, kabinete dentare, laborator dentarë, qendra diagno-
stike, depo farmaceutike, farmacitë, qendra kozmetike, qendra të tatuazhit, 
qendra të rehabilitimit nga droga, laboratorët e shëndetit publik, institucionet 
kërkimore-shkencore, banka e gjakut, morget, shërbimet funerale, klinikat veterinare, 
shërbimet ambulatore të infermierisë që vizitojnë pacientë në banesa. 

”Administrim i mbetjeve spitalore3 ” përfshin  minimizimin/reduktimin në burim, ndarjen, 
grumbullimin, transportimin, depozitimin, asgjësimin, pakësimin dhe ripërdorimin e 
mbetjeve.

”Magazinim” është grumbullimi i përkohshëm në një vend të caktuar i mbetjeve spitalore 
sipas kërkesave të paragrafit 8.5 të rregullores ”Për administrimin e mbetjeve spitalore” 
nr. 708, datë 29.9.2010 e miratuar me VKM. Disa nga kushtet janë magazinimi në 
kontenierët përkatës të mbetjeve; kontenierët të vendosen në ambjente të mbyllura
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dhe të sigurta; të sigurohet dizinfektimi i mirë i ambientit në rastin e ndotjes aksidentale; 
të trajtohen të tëra mbetjet që janë vënë në kontakt me mbetjet mjekësore si mbetje 
të rrezikshme etj. 

“Trajtim i mbetjes” është ndryshimi i vetive ose i përbërjes së mbetjes, duke e  
transformuar atë në produkt përfundimtar, ose në lëndë të parë apo ndihmëse për  
prodhimin e produkteve përfundimtare.

”Mbetje spitalore e rrezikshme” përfshin mbeturinat e infektuara, patologjike, 
shpuese, farmaceutike, toksike, kimike dhe radioaktive, ujin dhe tretës të infektuar.

”Mbetje spitalore e pa rrezikshme” përfshin letrat, sendet prej qelqi, plastike,  
kartonët, ambalazhet, mbeturinat ushqimore, mbeturina druri dhe ndërtimi.

1.2 Mbi mbetjet e kategorive mjekësore (ekstrakt nga shtojca II e VKM nr. 99,  
             datë 18.2.2005) 

Mbetje mjekësore mund të përkufizohet si mbetje e gjeneruar si rezultat i  
diagnostikimit, trajtimit, dhe imunizimit të njerëzve apo kafshëve. Disa shtete  
vlerësojnë se mbeturinat e prodhuara janë rezultat i hulumtimit biomjekësor  
dhe i prodhimit dhe testimit të organizmave, qelizave dhe njësive të tjera biologjike.  
Për fat të keq, nuk ka një përkufizim të njësuar specifik mbi atë çka formon mbetjen 
mjekësore, kështu që secili objekt më vete, duhet ta përcaktojë duke u bazuar në 
rregulloret  shtetërore dhe lokale. Për shkak se asgjësimi i mbetjeve nga objektet e 
kujdesit shëndetësor po drejtohet nga rregullore të ndryshme, është e dobishme që 
mbetjet të grupohen në  kategori.

1.3 Fakte nga OBSH për situatën nga mbetjet spitalore nëpër botë

• OBSH vlerëson se, në vitin 2000, injeksionet me shiringa të ndotura  
shkaktuan 21 milion të infektuar me virusin e hepatitit B (HBV), 2 milion infeksione 
të virusit të hepatitit C dhe 260 000 të infektuar me HIV në mbarë botën. Shumë 
prej këtyre infeksioneve ishin të shmangshme nëse shiringat do të ishin asgjësuar 
në mënyrë të sigurtë.

• Mbetjet infektive dhe anatomike përfaqësojnë shumicën e mbetjeve të 
rrezikshme, deri në 15% të totalit të mbetjeve nga aktivitetet e kujdesit shëndetësor.  
Shiringat dhe aget përfaqësojnë rreth 1% të totalit të mbetjeve, por ato janë 
një burim kryesor i transmetimit të sëmundjes, nëse nuk menaxhohen si duhet.  
Substancat kimike dhe farmaceutike përbëjnë rreth 3% të mbetjeve nga  
aktivitetet e kujdesit shëndetësor, dhe 1% e përbëjnë substancat radioaktive të 
totalit të mbetjeve të kujdesit shëndetësor.
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• Mbetjet e kujdesit shëndetësor, përmbajnë mikroorganizma  potencialisht të 
dëmshme të cilat mund të infektojnë pacientët në spital, punonjësit e 
kujdesit shëndetësor dhe publikun e gjerë. Rreziqe të tjera të mundshme infektive 
mund të përfshijnë përhapjen e substancave kimike rezistente në mjedis 
nga djegia e tyre; helmimet nga ndotja që lëshojnë produktet farmaceutike, 
në veçanti, antibiotikët dhe barna të veçanta;  helmimet dhe ndotja përmes 
ujërave të zeza; helmimet dhe ndotja nga elemente toksike ose komponimet, 
të tilla si merkuri ose dioksina që çlirohen në ajër gjatë procesit të trajtimit 
apo asgjësimit të tyre. Në vendet në zhvillim, rreziqet shtesë ndodhin edhe nga
të ushqyerit e bagëtive me mbeturina në vendgrumbullimet e mbetjeve, si dhe nga 
klasifikimi manual i mbeturinave të rrezikshme nga qendrat e kujdesit shëndetësor.

• Nga shuma e përgjithshme e mbeturinave të gjeneruara nga aktivitetet e 
kujdesit shëndetësor, rreth 80% e tyre është mbetje e përgjithshme, 20%  e 
mbetur konsiderohet material i rrezikshëm që mund të jetë infektiv, toksik apo 
radioaktiv.

2 Në këtë tekst, ky term është përdorur si “subjekte prodhuese” 
3 Në këtë tekst, ky term është përdorur si “menaxhim i mbetjeve spitalore” 
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2. BAZA LIGJORE NË MENAXHIMIN E MBETJEVE
SPITALORE 

Në kuadër të reformave të rëndësishme administrative dhe ligjore që 
vendi ynë ka ndërmarrë për të krijuar marrëdhënie më të afërta me vendet 
anëtare të BE, është zhvilluar deri diku edhe paketa ligjore e lidhur me menaxhimin 
e mbetjeve spitalore të quajtura ndryshe edhe mbetje të kujdesit shëndetësor. 

Kjo bazë ligjore është ngritur kryesisht mbi Direktivën Kuadër Evropiane të 
Mbetjeve (2008/98/EC) dhe vijon të plotësohet më tej duke përfshirë edhe aktet 
nënligjore përkatëse. 

Ligji nr.9323, datë 25. 11. 2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”

Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë rregullat për fabrikimin, importimin, eksportimin, 
tregtimin, përshkrimin, përdorimin, kontrollin e cilësisë dhe inspektimin e veprimtarive, 
që lidhen me barnat që përdoren për njerëzit në Republikën e Shqipërisë. Këtij ligji i 
nënshtrohen të gjitha subjektet, personat juridikë e fizikë, shtetërorë e privatë, 
vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtari të parashikuara në dispozitat e këtij ligji.

Ligji nr. 9537, datë 18. 5. 2006 “ Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”

Ligji  ka për qëllim të përcaktojë normat që rregullojnë administrimin e sigurt të mbetjeve 
të rrezikshme, grumbullimin, transportin, ruajtjen e përkohshme, përpunimin, trajtimin, 
asgjësimin, importimin dhe eksportimin e tyre.

Sipas këtij ligji, administrimi i mbetjeve të rrezikshme realizohet pa rrezikuar shëndetin 
e njeriut apo mjedisin dhe pa përdorur procese, të cilat mund të dëmtojnë mjedisin, 
veçanërisht: nuk paraqesin rrezik për ajrin, ujin, tokën, bimët dhe kafshët; personi që 
prodhon mbetje të rrezikshme paguan kostot e transportit, të rikuperimit dhe asgjësimit; 
nuk shkaktojnë bezdi, me anë të zhurmës apo aromave; nuk ndikojnë negativisht mbi 
zonën rurale, urbane apo vende të tjera me interes të veçantë.

Mbetjet e rrezikshme nuk lejohen të përzihen me mbetje të tjera, përveçse kur përzierja 
është e dobishme për përmirësimin e sigurisë gjatë transportit, rikuperimit apo asgjësimit 
të tyre.
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Ligji nr. 10, datë 11. 05. 2009 “Për shëndetin publik” 

Qëllimi i këtij ligji është mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetës së shëndetshme të 
popullatës në Republikën e Shqipërisë, përmes veprimeve të organizuara, ndikimi i të 
cilave shpërndahet në mënyrë të barabartë në të gjitha grupet e popullatës.

Ky ligj përcakton veprimtaritë dhe shërbimet e shëndetit publik, zbatimin e tyre, rolin 
e shtetit në sigurimin e shërbimeve të shëndetit publik dhe ndarjen e përgjegjësive 
ndërmjet institucioneve përgjegjëse.

Ligji nr. 10431, datë 09. 06. 2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”

Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin 
e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin 
dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, 
si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. 

Ky ligj lidhet me mbetjet spitalore pasi mos trajtimi i tyre ndikon në ndotjen e tokës, ujit, 
ajrit dhe rrjedhimisht kjo ndotje ndikon në shëndetin e njeriut.

VKM nr. 99, datë 18. 02. 2005 “Për aprovimin e katalogut Shqiptar për klasifikimin e 
mbetjeve”

Ky vendim është miratuar nga Këshilli i Ministrave, në mbështetje të nenit 100 të 
Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 3 të ligjit nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin 
mjedisor të mbetjeve të ngurta“, me propozimin e Ministrit të Mjedisit.

Në këtë vendim janë klasifikuar mbetjet e prodhuara në vendin tonë, dhe janë listuar 
sipas natyrës së tyre. Sipas këtij katalogu, mbetjet janë të ndara në mbetje të rrezikshme 
dhe jo të rrezikshme. Kapitulli kryesor që lidhet me mbetjet spitalore është  kapitulli 18 
ku  të gjitha mbetjet spitalore renditen me numrin përkatës identifikues.
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VKM nr.798, datë 29. 09. 2010 Për aprovimin e rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve 
Spitalore”

Ky vendim është miratuar nga Këshilli i Ministrave, në mbështetje të nenit 100 të  
Kushtetutës, të pikave 3 e 4 të nenit 42 të ligjit nr.10.138, datë 11.5.2009 “Për 
shëndetin publik“, të nenit 3 të ligjit nr.9010, datë 13.2.2003 “Për administrim-
in mjedisor të mbetjeve të ngurta“ dhe të neneve 26 e 27 të ligjit nr.9537, datë 
18.5.2006 “ Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme“, me propozimin e 
Ministrit të Mjedisit, Pyejeve të Administrimit të Ujërave dhe Ministrit të Shëndetësis.  

Kjo rregullore përcakton procedurat, rregullat dhe standardet teknike për 
administrimin e mbetjeve spitalore me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik dhe të 
mjedisit. Në kapitujt e kësaj rregullore janë renditur qartë : detyrimet e prodhuesve të 
mbetjeve spitalore; trajtimi i mbetjeve spitalore; monitorimi dhe administrimi i mbetjeve 
spitalore si dhe kontrolli dhe sanksionet.

Një Strategji Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve Spitalore do të ndihmonte 
shumë në zbatimin dhe zhvillimin e sektorit të administrimit të kësaj kategorie, por fat-
keqësisht nuk ka të dhëna që një dokument i tillë ekziston. Nga informacioni që vetë 
ne kemi, dimë që në vitin 2000 është hartuar një strategji kombëtare për menaxhimin e 
mbetjeve spitalore, megjithatë as ky dokument nuk është i aksesueshëm online. 
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3. INSTITUCIONET E PËRFSHIRA NË SKEMËN E 
MENAXHIMIT TË MBETJEVE SPITALORE 

Në kuadër të reformave të rëndësishme administrative dhe ligjore që 
vendi ynë ka ndërmarrë për të krijuar marrëdhënie më të afërta me vendet 
anëtare të BE, është zhvilluar deri diku edhe paketa ligjore e lidhur me menaxhimin 
e mbetjeve spitalore të quajtura ndryshe edhe mbetje të kujdesit shëndetësor. 

Kjo bazë ligjore është ngritur kryesisht mbi Direktivën Kuadër Evropiane të 
Mbetjeve (2008/98/EC) dhe vijon të plotësohet më tej duke përfshirë edhe aktet 
nënligjore përkatëse. 

Në mënyrë të veçantë funksionet e secilit prej këtyre institucioneve jepen të 
përmbledhura më poshtë: 

Ministria e Shëndetësisë Ministria e Mjedisit

Subjektet që prodhojnë mbetje spitalore

Inceneratorët Kompanitë që trajtojnë Landfillet

Legjislacioni dhe 
Monitorimi

Mbikqyrja dhe 
Zbatimi

Zbatimi dhe 
Menaxhimi

Ofruesit e
Sherbimeve

RAPORTIMIZBATIMI

AKBPM ISHI SHMPU AKM NJQV

Këshilli Ministrave

Ministria e 
Shëndetësisë 

Miraton rregulloret dhe ligjet për administrimin e mbetjetve 
spitalore

Miraton programin e monitorimit të mbetjeve spitalore, 
të detyrueshëm për zbatim  nga prodhuesit e këtyre mbetjeve
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Ministria e Mjedisit

ISSH

AKBPM

ISHMPU

 
AKM

 
ARM

NJQV

Harton politika për mbetjet spitalore
Miraton programin e monitorimit të mbetjeve spitalore, 
të detyrueshëm për  zbatimin  nga prodhuesit e këtyre 
mbetjeve

Kryen inspektimin Higjeno-Sanitar
Lëshon aktmiratimin higjeno-sanitar për ushtrimin 
e veprimatrisë

Institucion i specializuar për regjistrimin, inspektimin e
 pajisjeve mjekësore dhe raportimin e ngjarjeve të padëshiruara.

Verifikon plotësimin nga operatori, të kushteve të lejes  pas 
lëshimit të saj nga QKL
Kryen inspektime në instalimet e tipit A dhe B 

Përcakton kushtet për lejet përkatëse të mjedisit
Krijon dhe menaxhon sistemin e informacionit mjedisor
Siguron informacionin për publikun për procesin e vendimmarrjes 
për çështjet mjedisore
Siguron zbatimin e parimit të përgjegjësisë mjedisore
Menaxhon e Rrjetin Kombëtar të Monitorimit të Gjendjes së 
Mjedisit
Verifikon dhe vlerëson  çdo raport të paraqitur nga operatori i 
veprimtarisë
Verifikon dhe vlerëson  monitorimin e përputhjes së kryer nga 
operatori i veprimtarisë
Shqyrton kërkesat për vlerësimin e ndikimit në mjedis
Këshillohet dhe bashkëpunon me ISHMPU dhe inspektoratet e 
tjerë në zbatim të legjislacionit mjedisor, duke përfshirë situatat e 
incidenteve, aksidenteve dhe emergjencave në mjedis

Lëshon lejen e mjedisit të tipit “C”
Kryen inspektime në instalimet e tipit C, mban, administron dhe 
përditëson Regjistrin e Lejeve të Mjedisit të tipit C, për instalimet 
që operojnë në qarkun për të cilën është përgjegjëse

Nëpërmjet Inspektoratit Bashkiak ushtron kontroll ndaj 
veprimtarisë së zotëruesve të mbetjeve spitalore.
Jep lejen per hedhjen në landfill të mbetjeve spitalore te 
trajtuara në rastin kur ky i fundit menaxhohet nga Bashkia, si p. sh 
në rastin e Sharrës. 
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4. SUBJEKTET E LIÇENSUARA NË TRAJTIMIN  
E MBETJEVE SPITALORE NË VEND 

Sipas një komunikimi zyrtar me AKM dhe një përditësimi me listën e liçensave të dhëna nga 
Ministria e Mjedisit4 , janë 10 subjekte  të cilat kategorizohen si subjekte trajtimi mbetjesh 
spitalore. Ndër këto, 6 përfshijnë spitale shtetërore dhe private, dhe 4 kompani private. 

Në tabelën e mëposhtme (Tab.1) janë pasqyruar të gjitha këto subjekte duke përfshirë, 
atje ku kemi mundur,  edhe disa të dhëna në lidhje me to:

Tab. 1: Lista e subjekteve të liçensuar për trajtimin e mbetjeve spitalore

Subjekti i liçensuar për trajtimin e mbetjeve 
spitalore

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Viti i 
liçensimit

Qyteti Kontakti

Univers Alb, “Spitali Amerikan”

Hygeia, “Trajtimi i mbetjeve spitalore”

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”, “Trajtim i 
mbetjeve t ë rrezikshme spitlore m e hidroklavë 
kapaciteti 38 kg mbetje/orë.

Univers-alb sh.a, “Funksionimi i Spitalit Amerikan 
Tirana 1”

Medi-Tel, “Qendër trajtimi të mbetjeve spitalore me 
presion-avull dhe grirje”

Euroteam sh.p.k, “ Impinat i trajtimit të mbetjeve 
spitalore”

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë, “ Hidroklava dhe 
sterilizim të mbetjeve spitalore”

Spitali universitar Obsterik-Gjinekologjik, “Trajtim i 
mbetjeve të rrezikshme spitalore me hidroklav, 
kapaciteti 35-45 kg mbetjeve/cikël”

IRIDIANI & KADELI 

Ecoteam

- - - - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2013 Tiranë Juliana Lajthia
J.Lajthia@hygeia.al

Anastas Peçini
mbetjet@medi-tel.eu

Admir Kadeli

Iris Topulli

Durrës

Sauk, Tiranë

Tiranë

Komuna 
Kashar, Tiranë

Komuna Dajt, 
Tiranë

Korçë

Tiranë

Zejmen, Lezhë

Tufinë, Dajt

- - -

- - -

2011

2013

- - -

- - -

2014

2014

 



18
Qartësojmë se kategoria ”Spitale shtetërore” pavarësisht se janë liçensuar për 
trajtimin e mbetjeve spitalore, mund të trajtojë kryesisht mbetje spitalore të pa rrezikshme, 
dhe gjithë pjesa tjetër (pjesa më e madhe) trajtohet me kontraktim me një kompani 
private që në rastet me të shpeshta është MediTel Sh.p.k. Zakonisht spitalet realizojnë 
trajtimin e mbetjeve spitalore me autoklava të cilat, për spitalin Obstetrik-Gjinekologjik 
“Mbretëresha Geraldinë”, Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Spitalin e 
Sëmundjeve të Mushkërive “Shefqet Ndroqi”, Spitalin Obstetrik-Gjinekologjik “Koço 
Glozheni”, Spitalin Rajonal të Shkodrës, Spitalin Rajonal të Korçës dhe Institutin e 
Shëndetit Publik në Tiranë, janë financuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Banka 
Botërore në vitin 2011.
 
Spitali Hygeia, në ndryshim nga lista e spitaleve shtetërore, realizon trajtimin e 
mbetjeve spitalore në incineratorin që ai zotëron i vendosur ngjitur me spitalin. 
Në këtë incinerator trajtohen 80 – 100 kg mbeteje çdo 4 ditë. Këtu nuk trajtohen 
mbetjet placentare ndaj për trajtimin e tyre spitali ka lidhur kontratë me 
kompaninë MediTel Sh.p.k. Spitali Amerikan në Tiranë (arritëm të kontaktonim vetëm me 
Spitalin Amerikan II në Tiranë dhe jo me degët e tjera në listë), deklaron që nuk 
zotëron asnjë impiant për trajtimin e mbetjeve spitalore, ai ka kontraktuar kompaninë 
Euroteam Sh.p.k për trajtimin e të gjitha kategorive të mbetjeve spitalore që prodhon.
  
Gjithashtu theksojmë se asnjë prej kompanive private të liçensuara nuk është e pajisur 
me infrastrukturën/teknologjinë e duhur për trajtimin e mbetjeve farmaceutike, çka na 
sjell në dyshimin nëse këto mbetje aktualisht trajtohen në vendin tonë, dhe nëse po,  
atëherë procesi kryhet nga kompani të cilat nuk veprojnë konform kërkesave ligjore.
 

4Komunikimin me AKM dhe lista e liçensave të dhëna nga Ministria e Mjedisit e gjeni në Shtojcën II 



19

Vlerësimi i menaxhimit të mbetjeve spitalore në 5 qytete u zhvillua duke ndjekur hapat 
e mëposhtëm: 

1. GRUMBULLIM I PËRGJITHSHËM INFORMACIONI
    METODA: hulumtim online, monitorim mediatik, konsultim ligjor, kërkesa 
                        zyrtare, takime, trajnim 
    PERIUDHA KOHORE: Prill – Shtator 2014

Gjatë kësaj faze grupi i punës (2 persona/çdo organizatë) ka grumbulluar 
informacionin e duhur të mundshëm online në lidhje me menaxhimin e mbetjeve spitalore 
në vend. Janë monitoruar mediat vizive dhe të shkruara, si dhe është konsultuar dhe njohur 
paketa ligjore dhe administrative e lidhur me menaxhimin e mbetjeve spitalore. 
Informacion më të plotë kemi marrë nga komunikimet zyrtare me institucionet 
përgjegjëse, por fatkeqësisht shumë nga kërkesat tona kanë mbetur pa përgjigje edhe 
pse afati kohor ligjor për kthim përgjigje është kaluar. Për informacion më specifik në 
lidhje me temën, janë realizuar takime me aktorë të ndryshëm si takime me 3 subjekte 
trajtuese të mbetjeve spitalore, 2 vizita në terren në kompanitë trajtuese të mbetjeve 
spitalore, 12 takime me aktorë/institucione të lidhura drejtë për drejtë ose jo me tema-
tikën, një trajnim 2 ditor specifik për menaxhimin e mbetjeve spitalore në vend dhe me 
eksperiencë rajonale etj.
 

2. GRUMBULLIMI I TË DHËNAVE NË TERREN
    METODA: plotësim pyetësorësh, takime fizike
    PERIUDHA KOHORE: Korrik – Shtator 2014

Grumbullimi i të dhënave në terren u realizua kryesisht nëpërmjet takimeve 
fizike dhe plotësimit të një pyetësori  të hartuar specifikisht për vlerësimin. 
Pyetësori përmban 31 pyetje dhe synoi grupin e subjekteve që prodhojnë 
mbetje spitalore në 5 qytete. Pyetjet u kategorizuan në të gjitha nivelet e 
menaxhimit të mbetjeve spitalore, që do të thotë se nëpërmjet tij, ne morrëm 
informacion edhe për punën e kompanive trajtuese dhe institucioneve inspektuese.
Material bazë për hartimin e pyetësorit u morrën kushtet të cilat duhet të p
ërmbushen nga një subjekt prodhues dhe trajtues në një kontratë tip dypalëshe 
të menaxhimit të mbetjeve spitalore. Kontrata tip e kompanisë MediTel Sh.p.k  
(si kompania me mbulim shërbimi më të gjerë) ishte modeli i këtij studimi vlerësues. 
Pyetësori përmban pak pyetje të mbyllura dhe shumica e tyre janë pyetje të hapura, me 
qëllimin që nga ky vlerësim të shihen të gjitha alternativat e mundshme të sjelljes ndaj 

5. METODA E VLERËSIMIT
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menaxhimit të mbetjeve spitalore. Fillimisht pyetësori u testua në çdo qytet, dhe 
pas kësaj u reflektuan rekomandimet e ardhura nga grupi i punës duke hartuar 
versionin përfundimtar të tij.
 
Grupi i synuar sikundër përmendëm më lart ishin subjektet prodhuese të 
mbetjeve spitalore të cilat, si rrjedhojë e larmishmërisë së madhe, u grupuan në 7 
kategori përfaqësuese: Depo Farmaceutike, Farmaci (edhe farmaci bujqësore e 
veterinare), Klinikë Dentare, Klinikë Mjeksore (klinikë private mjeksore, kabinet mjeksor, 
klinikë veterinare, klinikë gjinekologjike), Laborator (mjeksor, dentar dhe analizash), 
Qendër Shëndetësore/Poliklinikë (Ambulancë) dhe Spital.

Përmasa e mostrës së vlerësimit është 78 subjekte dhe ajo është llogaritur duke 
përzgjedhur 10% të numrit total të secilës kategori në secilin qytet. Tabela e mëposhtme 
e jep më të detajuar këtë informacion:

 Tab. 2: Llogaritja e përmasës së mostrës së studimit 

Qëndra 
Shëndetesore

Laboratore

Klinikë Mjeksore

Klinikë Dentare

Farmaci

Depo Farmaceutike

Mostra jonë

Mostra
jonë

Totali

175

175

27

31

42

7

468108983190

3

24

24

3

6

13

5

19145

0

0 0

32

44

3

8

18

38

1913

1648

8031

29

6

14 9

92

22

11

1 11

1822
78

Spitale

Berat Elbasan Fushë-Krujë Shkodër Vlorë
Totali

Qytetet

Kategoria

20 11

0 1 0 2 8 11

1

421
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Në rastet kur totali i mostrës për kategori është shumë i vogël (si p.sh 
Depo farmaceutike) atëherë numri i subjekteve të intervistuar është 
vendosur nga vetë organizata pa një marrëveshje të caktuar, dhe kjo është 
arsyeja që mostra jonë është më e madhe se përfaqësuesja e 10% të kategorive.  

Në grumbullimin e të dhënave u angazhuan gjithsej 14 persona duke përfshirë edhe 
vullnetarët, të cilët u trajnuan paraprakisht nga grupi i punës (secila organizatë 
vullentarët e saj).

Në plotësimin e pyetësorit u ruajt anonimati i të intervistuarit, por u hodhën 
në hartë koordinatat e zonës ku është intervistuar secili prej subjekteve.
 
Shpërndarja e pyetësorëve (mostrës) sipas qyteteve dhe kategorive të subjekteve 
prodhuese jepet skematikisht në hartën e Fig. 1.

Me qëllim që në këtë vlerësim të përfshihnim edhe perceptimin qytetar, në zonën 
përreth subjektit të intervistuar, në mënyrë rastësore janë pyetur banorët aty pranë 
mbi perceptimin e tyre për menaxhimin e mbetjeve spitalore në vend. 76 individë janë 
marrë në intervistë, duke përjashtuar qytetin e Vlorës ku do të zhvillohet një fushatë më 
e gjerë për këtë vlerësim. 

3. PËRPUNIMI I TË DHËNAVE
    METODA: SPSS
    PERIUDHA KOHORE: Shtator – Tetor 2014

Përpunimi i të dhënave u krye me programin SPSS në të cilin paraprakisht u 
grupuan alternativat dhe pyetjet që janë trajtuar së bashku; më pas u hodhën 
të gjithë pyetësorët dhe u nxorrën të dhënat që nevojiteshin për studimin. 
Duhet theksuar që ky program është i vështirë dhe do shumë saktësi në 
hedhjen e të dhënave. Gjatë kësaj faze u identifikuan edhe disa gabime të 
hedhura në pyetësor. Intervistat e identifikuara u kthyen mbrapsht dhe u riplotësuan sërish.
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Shpërndarja e pyetësorëve sipas qyteteve 
dhe kategorive të subjekteve

Shkodër

Fushë-Kruje

Elbasan

Legjendë

Depo Farmaceutike
Farmaci
Klinikë Dentare

Klinikë Mjeksore
Laboratore
Qëndra Shëndetësore
Spitale

60 Km0 15 30

Berat

Vlorë



Tab.3: Informacioni mbi a) lejet mjedisore dhe b)detyrimet ligjore
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6. REZULTATET E VLERËSIMIT TË MENAXHIMIT 
TË MBETJEVE SPITALORE NË 5 QYTETE

78 subjektet prodhuese të mbetjeve spitalore të përfshira në mostrën tonë të vlerësimit, 
zhvillojnë aktivitetin e tyre në hapsirën kohore midis vitit 1945 – 2014. Numri i tyre rritet 
me ritme më të shpejta pas viteve 19907 , me pikun më të lartë në vitin 2008 (8 subjekte) 
dhe 2011 (7 subjekte).

Prej këtyre subjekteve, 53 janë të pajisur me leje mjedisore, dhe 21 nuk e zotërojnë këtë 
dokument (Tab. 3/a). Ky numër quhet i konsiderueshëm (rreth 27%) pasi rezultojnë që 
21 subjekte kanë thyer detyrimin ligjor për pajisje me leje mjedisore sipas VKM nr.798, 
datë 29. 09. 2010 Për aprovimin e rregullores “Për Administrimin e Mbetjeve Spitalore”, 
edhe pse 68 prej tyre janë përgjigjur se janë në dijeni të detyrimeve ligjore që duhet të 
përmbushin (Tab.3/b). 

Kur diskutohet për mënyrat e menaxhimit të mbetjeve spitalore (Tab.4 dhe Fig.2), 78 
të intervistuarit tregojnë larmishmërinë e mënyrave me të cilat “menaxhojnë” mbetjet 
që prodhojnë. Vetëm 25 prej subjekteve i menaxhojnë ato duke kontraktuar një palë 
të tretë sikundër janë kompanitë private të trajtimit për mbetjet spitalore. Pjesa më e 
madhe, 50 subjekte (64%, pasi 4% nuk kanë dhënë përgjigje), zgjedhin mënyra të tjera 
jashtë detyrimeve ligjore për administrimin e tyre sikundër janë hedhja në koshat publik 
të mbeturinave, djegja, groposja apo depozitimi me afat të caktuar8  i këtyre mbetjeve. 

4 5.1

a) Keni leje
     mjedisore

b) Jeni në dijeni të
     detyrimeve ligjore?

Nr.
subjekteve

Nr.
subjekteve

Totali i 
përgjithshëm

Totali

Totali

Po

Po

%

%67.9

26.9

94.9

100.0
100.0

78
78

74

21

10

68 87.2

12.8

53

Jo

Pa përgjigje
Jo
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Tab.4: Mënyrat e menaxhimit të mbetjeve spitalore

a) Me 
kontratë me 

kompani 
private

32%

b) I hedh në 
një kosh publik 
të mbeturinave

22%
c) I djeg

5%

d) I gropos
1%

e) I depozitoj 
për një afat të 

caktuar
17%

f) Tjetër
19%

Pa 
përgjigje

4%

Sikundër shihet edhe në tabelë dhe grafik, pjesa më e madhe e këtyre subjekteve 
(22%) i hedhin ato në koshat publik të mbeturinave.  Vërehet se një pjesë e mirë e tyre 
(15) tregojnë se i hedhin mbetjet e lëngshme në banjë; i thyejnë me këmbë ilaçet e 
skaduara, i vendosin në një qese të veçantë dhe i hedhin në koshin e mbeturinave; 
i çojnë në hidroklavën e spitalit por nuk kanë marrëveshje institucionale; marrin në 
telefon kompaninë e kontraktuar nga një subjekt tjetër por nuk kanë vetë një kompani 
të kontraktuar. Ndër të tjerë ka dhe një klinikë dentare në Shkodër e cila pohon që 
mbetjet i trajton në autoklavën që vetë klinika zotëron dhe më pas i hedh ato në koshat 
e mbetjeve urbane, por grupi i punës në Shkodër ka vërtetuar se ky informacion nuk 
është i vërtetë.  
 
Të pyetur për arsyen se pse nuk kontraktojnë një kompani trajtimi për mbetjet spitalore 
që prodhojnë, sikundër e kërkon dhe VKM nr.798, datë 29. 09. 2010, përgjigjet janë nga 
më të ndryshmet sikundër listohen në Tab.5.
 

Fig. 2: Mënyrat e menaxhimit të mbetjeve

a) Me kontratë me kompani 
     private

Si i menaxhoni mbetjet 
spitalore?

b) I hedh në një kosh publik
     të mbeturinave
c) I djeg
d) I gropos

f) Tjetër

Pa përgjigje

e) I depozitoj për një afat të 
     caktuar

Nr.
subjekteve

Totali i përgjithshëm

Totali

%

100.078

3

75
15

13

1

4

17

25 32.0

22.0

5.0

1.0

17.0

19.0

96.0

4.0
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Një numër i madh 
subjektesh (18) nuk 
preferojnë të japin 
arsyet se pse ato nuk 
kanë një kontratë, por 
10 prej tyre tregojnë se 
nuk prodhojnë shumë 
mbetje dhe si rrje-
dhojë nuk e shikojnë të 
arsyeshme të lidhin 
kontratë me një 
kompani. Kjo përgjigje 
është shumë evazive 
nëse analizojmë se 
çfarë do të thotë 
“shumë mbetje” dhe 
aq më tepër duke 
konsideruar që pjesa 
më e madhe e këtyre 
subjekteve nuk kanë 
regjistër të mbetjeve të 
gjeneruara. Subjektet 
gjithashtu pranojnë se 

një nga arsyet e forta është se ato nuk e kanë këtë informacion, por gjithashtu se nuk 
ndihen as të detyruara të lidhin një kontratë, pasi askush nuk e zbaton ligjin dhe nuk 
duan të jenë ndër ata që paguajnë. Rasti “komuna merret me menaxhimin e tyre” 
përfaqëson një Qendër Shëndetësore në komunën Rrethina në Shkodër, e cila deklaron 
që mbetjet spitalore, të ndara nga ato urbane, i tërheq komuna por subjekti nuk ishte 
në dijeni se çfarë bënte komuna më tej me to. 

Ndër 25 subjektet të cilat menaxhojnë mbetjet spitalore me një kompani private, 
kontraktimi i parë ka filluar vetëm në vitin 2004 dhe pjesa më e madhe e tyre i kanë 
lidhur kontratat në vitin 2011 dhe 2012 (Fig.3). Ky fakt na bën të hamendësojmë për një 
precedent historik në trajtimin e mbetjeve spitalore, por gjithashtu na tregon se në vitin 
2012 kanë lidhur kontratën e parë dy prej subjekteve, të cilat kanë filluar punë përpara 
vitit 2011.  Prej 25 subjekteve, 19 kanë lidhur kontratë me MediTel Sh.p.k (Fig.4) çka e 
bën këtë kompani ofruesin më të madh të shërbimit të trajtimit të mbetjeve spitalore. 
Subjekti që tregon se për menaxhimin e mbetjeve është i lidhur me spitalin, përfaqëson 
një poliklinikë në Vlorë e cila ndjek të gjitha rregullat dhe politikat e spitalit për trajtimin 
e këtyre mbetjeve.

Tab.5: Arsyet e moskontraktimit të shërbimit

Pse nuk keni kontratë?

Komuna merret me menaxhimin e tyre

Pa përgjigje

Tatim- Taksa i ka rekomanduar ti ruajnë

Nuk i është ofruar asnjë kontraktor/ Nuk 
ka kontaktor

Janë në proces për të lidhur kontratë me 
firmën

Nuk kanë arritur në një marrëveshje me 
një firmë të caktuar

Nr.
subjekteve

Totali i përgjithshëm

Mungesë informacioni mbi trajtimin e 
mbetjeve spitalore

Nuk gjenerojnë shumë mbetje dhe nuk e 
shohin të arsyeshme të lidhin kontratë

Nuk ndjen detyrime dhe askush nuk e 
zbaton ligjin

Totali

%

100.053

35 64.0

11.0

11.0

19.0

18

4

1

10

6

2

6

5

1 2.0

9.0

4.0

2.0

8.0

34.0



Totali

Jo

Po

Nr. Subjekteve %

21

6

27 100.0
22.2

77.8

A jeni instruktuar nga 
kompania për ndarje 
dhe amballazhim?
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Viti

Në cilin vit e keni lidhur kontratën e parë?

Fig. 3: Lidhja e kontratave të para

Fig. 4: Larmishmëria e kontraktorëve

Tab. 6: Pohimet për instruksionet 
             e ofruara nga kompania

3 1 1

19

1
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Euroteam
Sh.p.k

Jemi te lidhur
me spitalin

Kadel, Rozafa
94'

Meditel Sh.p.k Nuk e di

N
r. 

Su
bj

et
ke

ve

Cili është kontrakori juaj?
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Pjesa më e madhe e subjekteve që e ka kontraktuar shërbimin e trajtimit të 
mbetjeve spitalore (21) është instruktuar nga kompania në lidhje me ndarjet në ambala-
zhimet përkatëse të mbetjeve, dhe vetëm 6 prej tyre pohojnë se nuk e kanë marrë këtë 
instruktim9  (Tab. 6).   

Përgjatë viteve, 9 subjekte prodhuese kanë ndryshuar kontraktorë për oferta më të 
mira në lidhje me koston e shërbimit të ofruar, për mungesë korrektësie apo për ofrimin 
e një cilësie më të mirë shërbimi. Megjithatë, edhe pse 16 subjekte janë të kënaqur me 
kontraktorin aktual, pjesa tjetër është pak (7) ose aspak i kënaqur (2). Kompanitë më 
të shpeshta janë MediTel Sh.p.k dhe EuroTeam Sh.p.k si dhe shumë pak Rozafa `94 dhe
Kadeli. Subjektet i paguajnë këto kompani me mënyra të ndryshme, ndër të cilat pjesa 
më e madhe me para në dorë, një pjesë prej tyre me transfertë bankare, dhe zakonisht 
në këtë kategori përfshihen institucionet shtetërore si spitale apo qendra shëndetësore 
dhe tek tuk ndonjë subjekt privat. Një pjesë e të intervistuarve nuk përgjigjen qartë për 
mënyrën e pagesës (Tab. 7).

Pas kryerjes së pagesës 
pothuajse të gjithë subje-
ktet (23) pajisen me faturë 
tatimore nga kompania. Një i 
intervistuar nuk ishte në dijeni 
të këtij fakti dhe një laborator 
në qytetin e Elbasanit tregon 
se nuk pajiset me faturë nga 
kompania  e kontraktuar. 

Për të gjithë subjektet, të 
pyetur se në sa kosha i ndajnë 
mbetjet spitalore në vendin 
e tyre të punës, është me 
interes njohja me disa prej 
tyre të cilët, edhe pse 
përfaqësojnë numrin me të 
vogël të të intervistuarve (4), 
i ndajnë ato në katër kosha. 
Vlen të përmendim gjithashtu 
se spitalet janë gjithmonë një 
kategori që i ndajnë mbetjet 

në më shumë se një kosh, edhe pse kategoria më e madhe e subjekteve (17) përdor 
një kosh për të hedhur të gjithë mbetjet spitalore që prodhon, pavarësisht natyrës së 
tyre.   

Tab. 7: Mënyrat e pagesës së kompanive 

Fig. 5:  Ndarja e mbetjeve spitalore

Si e paguani kompaninë?

Kesh

Nëpermjet bankës

Mënyra e pagesës e paqartë

Nuk e di

Nr. subjekteve

Totali

%

100.025
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7

6

2
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28.0

24.0
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35
40
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i  
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ek

te
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Nr. i koshave

Ne sa kosha i ndani mbetjet spitalore?



Komentet e plotësuesve të pyetësorëve tregojnë se dyshohet shumë fortë që në këtë 
kosh përfundojnë të gjitha kategoritë e mbetjeve të gjeneruara, spitalore dhe urbane 
(Fig. 5). Më pas në renditje vijnë subjektet që i ndajnë në dy kosha (15) dhe më pak ato 
me tre (8) dhe me katër. Gjithashtu, vërejmë se kjo është një nga pyetjet me numrin më 
të madh të subjekteve të cilët nuk kanë dashur të përgjigjen (34 nga 78 të intervistuar) 
duke përfaqësuar 43.6% të mostrës së studimit.

Koshat në pjesën më të madhe sigurohen nga kompania (për ata që e kanë të 
kontraktuar shërbimin e mbetjeve spitalore) dhe shumë prej subjekteve i blejnë 
vetë (Tab. 8). Institucionet shtetërore, kur shfaqet e nevojshme përdorin buxhetin e 
shtetit.  Megjithatë në 73% të rasteve të gjithë subjektet pohojnë se koshat i përmbushin 
standarded e përcaktuara nga OBSH (Tab. 9). Vetëm 5 pohojnë se kjo nuk është e 
vërtetë dhe 7 prej tyre nuk janë në gjendje të japin një vlerësim. Ndërkohë, nga 
vëzhgimi në terren i grupit të punës në lidhje me standarded e këtyre koshave, 
vlerësohet se ato i përafrohen kritereve të OBSH vetëm në rastin kur ato janë furni-
zuar nga kompania trajtuese apo në subjektet që kanë kontratë me kompaninë tra-
jtuese. Në të kundërt, çdo kosh tjetër në ambientin e punës është kosh i zakonshëm  për 
mbetjet urbane.

Megjithatë, edhe pse 44 subjekte janë përgjigjur që i ndajnë mbetjet spitalore në 
kosha të veçantë, 35 prej tyre pohojnë se edhe i magazinojnë këto mbetje zakonisht në 
kushte ambienti brenda ndërtesës së subjektit dhe vetëm dy prej tyre në një magazinë 
të posaçme (Tab.10). 
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Tab. 8: Mënyrat e sigurimit të koshave
Tab. 9: Prononcimet për standarded e koshave

Nuk e di
Nuk e di

Jo

Po

Buxheti i shtetit

I blej vetë

Kompania

Totali Totali

Si i siguroni këto kosha? Nr. subjekteve %

100.044

21

15

5

3 7.0

11.0

34.0

48.0

A i përmbushin koshat 
standartet e përcaktuara 
nga OBSh? Nr. subjekteve %

100.044

32

5

73.0

11.0

16.07



Ndërkohë, në rastet e kontraktimit të shërbimit, kompania duket se i tërheq 
mbetjet spitalore jo në bazë të një periodiciteti të caktuar por në bazë kërkese apo sasie 
mbetjesh të gjeneruara nga subjektet (Tab. 11). Shpeshtësia më e madhe shkon deri 
në një herë në javë dhe 88% e subjekteve të pyetur (25 me kontratë) pohojnë se 
kompania e kontraktuar prej tyre i respekton kushtet e kontratës për shpeshtësinë e 
tërheqjes së mbetjeve, edhe pse pjesa më e madhe e këtyre subjekteve tek sektori i 
rekomandimeve, shprehen se kompania duhet të tërheqë më shpesh mbetjet.  

Nga mostra e 
marrë në studim 
janë vetëm 14 
subjekte (18%) të 
cilat kanë regjistër 
të sasisë dhe kat-
egorisë së mbet-
jeve, çka tregon 
se edhe brenda 
subjekteve që e 
kanë shërbimin të 
kontraktuar nuk 

regjistrohet ky informacion dhe se ato sërish nuk janë në dijeni të detyrimeve ligjore 
që duhet të përmbushin. Nga ana tjetër, kjo është një ndër pyetjet për të cilat 
subjektet nuk kanë dashur të japin informacion; rreth 54% e tyre nuk janë shprehur 
(Tab. 12 dhe Fig. 6).

Sa shpesh i tërheq kompania mbetjet 
spitalore?

1 herë në javë

1 herë në dy javë

1 herë në muaj

1 herë në dy muaj

2 herë në vit

Në bazë kërkese

Nr. subjekteve

Total

%

100.027

2

13

6

1

2

3 11.1

7.4

3.7

22.2

48.1

7.4
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Tab. 11: Shpeshtësia e tërheqjes së mbetjeve 

Tab. 9: Prononcimet për standarded e koshave

Pa përgjigje Nuk e di

Në dhomën e autoklavës

Në një magazinë të posacme

Në kushte ambjenti jashtë 
ndërteses së subjektit

Në kushte ambjenti brenda 
ndërtesës së subjektit

Jo

Po

Total

TotalTotali i përgjithshëm

A i magazinoni 
mbetjet?

Në çfarë kushte i magazinoni 
mbetjet?

Nr. subjekteve

Nr. subjekteve

%

%

100.0 100.078

26
4

1

2

2

26 50.0

3.8

3.8

1.9

40.4
52
17

35 44.9

21.8

66.7

33.3

35
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Subjektet që regjistrojnë mbetjet e përditësojnë regjistrin me një shpeshtësi të 
ndryshme (Tab. 13) që varion nga çdo ditë deri në shumë rrallë, dhe vetëm 10 prej tyre e 
raportojnë këtë shifër në institucione të ndryshme si DShP, DShSh, kompanisë së 
kontraktuar, zyrës së tatim taksave, spitalit rajonal apo edhe Ministrisë së Shëndetësisë. 
Pra, ky raportim kryhet në bazë të kategorisë së subjektit prodhues. 

Në terma kontrolli, 51 subjekte 
rrëfejnë se kanë patur inspek-
time nga institucionet për-
katëse me një shpeshtësi që 
varion nga një herë në muaj 
në një herë në vit; 8 subjekte 
kanë pohuar që nuk kanë 
pasur kontrolle dhe 19 nuk i 
janë përgjigjur kësaj pyetjeje.  

Nga subjektet e kontrolluar, vetëm 4 prej tyre tregojnë që kanë patur sanksione në 
formë gjobash nga grupi i inspektimit (Tab. 14). 

Në mostrën tonë 
të vlerësimit ka 
patur 14 subjekte 
prodhuese publike 
të cilëve u është 
drejtuar një  kat-
egori pyetjesh në 
lidhje me buxhe-
tin e shpenzuar 
për menaxhimin e 
mbetjeve spitalore. 

Tab. 12: Regjistri i sasisë së mbetjeve

Tab. 13: Prononcimet për shpeshtësinë e përditësimit të regjistrit

Tab. 14: Shpeshtësia e kontrolleve të inspektimit

Fig. 6: Regjistri i sasisë së mbetjeve

Keni regjistër të sasisë dhe kategorisë 
së mbetjeve të gjeneruara?

Po

Jo

Pa përgjigje

Nr. subjekteve

Total i përgjithshëm

Total

%

100.078

36 46.0

14

22

42 54.0

28.0

18.0

Po
18%

Jo
28%

Pa përgjigje
54%

Keni regjistër të sasisë dhe kategorisë së mbetjeve të 
prodhuara?

Sa shpesh e përditësoni regjistrin?

Cdo ditë

Cdo javë

Vazhdimisht

Shumë rrallë

Total

Nr. subjekteve %

100.014

2 14.3

4

7

17 .1

28.6

50.0

Sa të shpeshta janë kontrollet 
e inspektimit?

1 herë në muaj

1 herë në 3 muaj

1 herë në 6 muaj

1 herë në vit

Total

Nr. subjekteve %

100.051

6

22

13

10 20.0

25.0

43.0

12.0
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Mesatarja vjetore e shpenzuar nga institucionet shtetërore për menaxhimin e 
mbetjeve spitalore është e ndryshme. Ajo varion nga një vlerë minimale e bara-
bartë me 10000-12000 ALL/vit për një Qendër Shëndetësore në Berat; deri në vlera të 
mëdha sikundër janë 5000000 ALL/vit për kategori subjektesh si spitalet rajonale.  
Kryesisht institucionet e marrin këtë buxhet në varësi të fondeve të alokuara nga 
buxheti i shtetit nëpërmjet drejtorive prej të cilave janë në varësi.  Kjo shifër e alokuar 
ka raste që është edhe më e madhe, edhe më e vogël sesa shifra e alokuar nga 
buxheti i shtetit. Në raste të tjera alokimi mungon fare. Psh. një Qendër Shëndetësore 
në Berat ka deklaruar që kjo kosto mbulohet nga financat e vetë subjektit, një Qendër 
Shëndetësore në qytetin e Shkodrës shprehet që aktualisht nuk ka fonde, dhe 7 
subjektet e tjera nuk janë në djeni të sasisë së fondit. 

Kjo pyetje është zhvilluar edhe për subjektet private dhe përgjigjet kanë qenë të 
ndryshme me vlera që variojnë nga minimalja 6000 ALL/vit e cila përfaqëson një 
laborator në Vlorë, deri në maksimale 2536800 ALL/vit që përfaqëson Qendër Spitalore 
private në Berat (Tab. 15).

Tab. 15: Fondet e shpenzuara dhe të alokuara për shërbimin e mbetjeve spitalore 

Vlerat

Total 11

1

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

7

5 13

Vlerat Vlerat

Subjekte ShtetëroreSubjekte ShtetëroreSubjekte Private

Sa është kostoja juaj vjetore për menaxhimin e 
këtyre mbetjeve nga të tretët?

Sa fonde ju alokohen nga shteti për 
trajtimin e mbetjeve spitalore?

Nr.
Subjekteve

Nr.
Subjekteve

Nr.
Subjekteve

6000

20000

24000

32000

36000

52000

240000

450000

2536800

25000

5000000

2200000

10000- 15000

10000- 12000 20000

10000- 12000

Nuk e di

5000000

Vetë financim

36000

Aktualisht nuk ka 
fonde



32                
Ndërkohë, për një pamje më të qartë të ndjesive të ndryshme dhe pohimeve të grupit 
të punës në terren, në shtojcën VI gjeni ekstrakte nga shënimet me dorë të plotësuesve 
të pyetësorëve. 

Edhe pse jo objekt i këtij studimi, 76 qytetarëve të hasur rastësisht përreth zonës ku janë 
intervistuar subjektet prodhuese, u janë drejtuar 4 pyetje të përgjithshme dhe grafikët 
më poshtë tregojnë më shumë se si shprehën ata  (Fig. 7): 

Sikundër vihet re, qytetarët e kanë vëzhguar situatën në administrimin e mbetjeve 
spitalore dhe shumica e tyre e vlerësojnë atë “keq”. 50 (66%) prej tyre shprehet se nuk 
ka dëshmuar në raste flagrante kur subjekti prodhues i hedh mbetjet në koshat publik të 
mbeturinave por 60% e tyre pohojnë se kanë hasur mbetje spitalore në këto kosha. Në 
lidhje me informimin që kanë qytetarët për detyrimet ligjore për subjektet që prodhojnë 
mbetje spitalore, duket se numri i atyre që e kanë këtë informacion dhe numri i atyre që 
nuk e kanë është i balancuar në thuajse 50 % me 50%.  

19

43

14

Mire Keq Alarmante/shume keq

Si e shikoni situatën e mbetjeve 
spitalore në qytetin tuaj?

45

31

PO JO

A keni konstatuar mbetje spitalore në 
koshat publik?

26

50

PO JO

Keni parë raste flagrante kur një 
subjekt  i hedh mbetjet  spitalore në 

koshat publik të qytetit?

37

39

PO JO

A jeni në dijeni per detyrimet qe kane 
subjektet qe prodhojne mbetje 

spitalore per menaxhimin e ketyre 
mbetjeve?

Fig. 7: Perceptimi qytetar

  7Tabelën me listën e detajuar të subjekteve dhe viteve të tyre të hapjes i gjeni në Shtojcën IV
  8Kjo mënyrë është zgjidhje për farmacitë
  9Arsyeja pse janë 27 subjekte dhe jo 25 të përgjigjur, është sepse këtu janë përgjigjur edhe subjekte të cilët  
   kanë patur kontratë më përpara me kompaninë por nuk kanë në momentin e kryerjes së intervistës.
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Vlerësimi është zhvilluar në 5 qytete me shtrirje gjeografike përfaqësuese në Veri, 
Jug, Shqipëri e mesme; me zhvillime të ndryshme historike, ekonomike, demografike 
etj. Pra, në 5 qytete me profile të ndryshme, me supozimin se këto ndryshime do të 
reflektoheshin diku në rezultatet tona, por jo. Në të gjitha qytetet situata është njësoj 
kaotike dhe nuk mund të bësh diferencime të dukshme, veçse në ndonjë eksperiencë 
konkrete të cituar. Kjo na tregon për një ngërç administrimi në nivel kombëtar dhe jo si 
rezultat i zhvillimeve të caktuara në nivel vendor. 

Në të gjitha hallkat e sektorit ka mungesë transparence dhe informacioni të 
aksesueshëm për publikun. Duke respektuar të drejtën e një qytetari për të dhënë 
ose jo informacione për qëllime statistikore, refuzimi i subjekteve për tu përgjigjur ka 
qenë deri në tone të egra dhe në shumë raste grupi i punës ka raportuar ndjesinë e 
mungesës së sinqeritetit në disa prej përgjigjeve të dhëna. Gjithashtu, thuajse të gjitha 
subjektet trajtuese nuk kanë investuar në format e komunikimit me publikun për 
aktivitetin e tyre si psh. nuk kanë faqe web, nuk ka informacione të mjaftueshme dhe 
kontakte të tyre online, dhe as në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse. 

87% e subjekteve prodhuese të mbetjeve spitalore përgjigjen që i njohin detyrimet 
ligjore që duhet të përmbushin në sektorin ku punojnë, por ndërkohë pjesa më e 
madhe e tyre nuk i zbatojnë ato. 27% e tyre nuk janë të pajisur me leje mjedisore 
dhe 64% e tyre nuk i administrojnë, mbetjet spitalore që prodhojnë, por më e keqja e 
konstatuar është se e gjithë kjo ndodh në të shumtën e rasteve me vullnet dhe dëshirë 
të plotë. Duhet të përmendim se ka përpjekje sporadike për vullnet të mirë dhe 
ndërgjegjësim sikundër është rasti i bashkëpunimit me spitalet; apo rasti i subjekteve 
që kontraktojnë për shërbimin e trajtimit të këtyre mbetjeve edhe pse përfaqësojnë 
vetëm 32%. 

Janë 10 subjekte të liçensuar për trajtimin e mbetjeve spitalore në vend prej të cilave 5 
janë spitale shtetërore, 1 e atashuar me spitalin privat dhe  është investim i këtij të fundit,  
dhe 4 janë kompani private. Në rastet e spitaleve, pavarësisht spital privat apo publik, 
ato trajtojnë vetëm një pjesë të kategorive të mbetjeve spitalore ndaj detyrimisht për 
pjesën tjetër kanë shërbim të kontraktuar me një prej kompanive private. 

Mbetjet farmaceutike në vend nuk trajtohen nga asnjë nga kompanitë e liçensuara 
për trajtimin e mbetjeve spitalore. Si rrjedhojë mendojmë që kjo kategori në vend nuk 
trajtohet fare, ose trajtohet nga subjekte që punojnë jashtë kushteve ligjore. 

7. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
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Kontraktimi i shërbimit për trajtimin e mbetjeve spitalore ka filluar në vitin 2004 dhe pjesa 
më e madhe e kontratave janë lidhur vetëm në vitin 2011 dhe 2014; edhe pse subjektet 
prodhuese pjesë e këtij studimi kanë filluar të operojnë brenda harkut kohor 1945 – 2014.  
MediTel Sh.p.k është kompania që mbulon pjesën më të madhe të vendit me shërbimin 
e trajtimit të mbetjeve spitalore, megjithatë për arsye të ndryshme subjektet prodhuese 
ndër vite i ndryshojnë këto kontraktorë. 

Subjektet prodhuese të cilët e kanë të kontraktuar shërbimin e trajtimit të mbetjeve 
spitalore janë të pajisur me kosha të posaçëm që përmbushin standarded e OBSH 
për grumbullimin e këtyre mbetjeve, si dhe pohojnë që kanë marrë instruktimet e 
duhura për ndarjen dhe ambalazhimin e mbetjeve. Pjesa tjetër koshat i blejnë vetë, 
shumica përdorin vetëm një kosh për të gjithë mbetjet spitalore ose dhe për të gjitha 
mbetjet, dhe në këto raste koshat nuk përmbushin standarded.  Ndërkohë gati të gjithë 
subjektet nuk kanë kushte të posaçme për magazinimin e mbetjeve spitalore deri në 
momentin e largimit të tyre, dhe vetëm 18% e tyre regjistrojnë mbetjet e prodhuara 
dhe i raportojnë ato pranë institucioneve përkatëse të varësisë, disa edhe vetëm tek 
kompania trajtuese. 

Në krijimin e kaosit në menaxhimin e mbetjeve spitalore të gjithë prodhuesit luajnë rolin 
e tyre por nga ky vlerësim ne konstatojmë se subjektet private janë ata që kanë liri të 
tepruar dhe nxisin deri në maksimum informalizimin e sistemit administrues. 

65% e subjekteve prodhuese pohojnë të kenë pasur kontrolle inspektimi dhe se vetëm 
4 prej tyre kanë patur sanksione në formë gjobash nga grupi i inspektimit çka na 
orienton drejt disa skenarëve përfunduese 1) inspektimet nuk janë zhvilluar sipas 
procedurave përkatëse dhe janë anashkaluar shumë shkelje ligjore, 2) inspektimet nuk 
kanë qenë kaq të shpeshta dhe shifra e dhënë nuk është reale, 3) grupi inspektues nuk është 
përfaqësuar nga individë ekspertë dhe të trajnuar mjaftueshëm për identifikimin e 
parregullsive në terren etj.
 
Shpenzimet e ofrimit të shërbimit të trajtimit të mbetjeve spitalore variojnë në varësi 
të sasisë së mbetjeve të grumbulluara, edhe pse në rastet e subjekteve private, për 
shkak të mos korrektësisë në pagesë kompanitë kanë bërë edhe kompromise që 
pavarësisht se sa është sasia e mbetjeve të gjeneruara, subjektet private do të 
paguajnë një vlerë fikse e cila shkon mesatarisht 2000 ALL/muaj.  Zakonisht pagesa 
bëhet kesh dhe kompania i pajis subjektet me faturë tatimore. 

Qyetetarët janë të ndërgjegjshëm që menaxhimi i mbetjeve spitalore nuk kryeht 
siç duhet dhe janë dëshmitarë të parregullsive që kryhen nga subjektet prodhuese. 
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Në këto kushte, duke u nisur edhe nga rekomandimet e subjekteve të intervistuara, 
ne nixism  nismat e mëposhtme për të përmirësuar situatën kaotike në administrimin e 
mbetjeve spitalore: 

1. Të ndërmerret një studim i thelluar nga institucionet e linjës, i cili të 
vlerësojë situatën e prodhimit dhe trajtimit të mbetjeve spitalore në të gjithë 
vendin. Kjo jo vetëm që do të japë një panoramë të qartë të sasisë së 
prodhuar, mënyrave dhe vendeve të mundshme të trajtimit, kostove dhe 
tarifave që lidhen me to, por edhe do të ndihmojë në zvogëlimin e 
informalitetit në sektor. 

2. Të nismohet një proces planifikimi kombëtar në këtë fushë nga ana e 
Ministrisë së Shëndetësisë, i cili të mund të ofrojë kuadrin institucional e ligjor 
për menaxhimin e mbetjeve spitalore (kjo sidomos për strukturat e trajtimit).

3. Në bazë të shembujve rajonalë dhe evropiane të punohet sa më 
shpejt për një zgjidhje të qendrueshme specifikisht për trajtimin e mbetjeve 
farmaceutike në vend, si në ofrimin e kuadrit  institucional për menaxhimin 
e kësaj rryme mbetjesh që tashmë dihet që përfundon në mjedis të hapur 
pa asnjë lloj trajtimi, ashtu edhe në ofrimin e alternativave menaxhuese  dhe 
edukimit për subjektet prodhuese.

4. Subjektet prodhuese publike punojnë në kushte mungese infrastrukture 
dhe kapacitetesh njerëzore për administrimin e duhur të mbetjeve spitalore. 
Qeveria duhet ti kushtojë prioritet buxhetimit real të nevojave të sektorit për 
investime afatgjata në administrimin e mbetjeve spitalore.  

5. Të trainohen  inspektorët për kryerjen e inspektimeve në subjektet 
prodhuese dhe trajtuese të mbetjeve, si dhe të kryhen inspektime të 
shpeshta (të paktën për 5 vitet e para) tek të gjithë subjektet publike dhe 
private.  Filozofia e inspektimit duhet të stimulojë zbatimin e ligjit dhe jo kulturën 
e penalizimit, pavarësisht faktit që kjo është një nga hallkat e domosdoshme.  
Të ndiqen me kujdes dhe hap pas hapi rastet e identifikuara nga inspektorët 
lokalë dhe kur është e mundur ti ofrohet mbështetje. 

6. Të forcohet bashkëpunimi ndërinstitucional  si dhe të stimulohet 
mbështetja  ndërmjet institucioneve lokale që kontrollojnë dhe monitorojnë 
situatën e  mbetjeve spitalore. 
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7. Informacioni për sektorin, raportet inspektuese, monitoruese dhe 
vetëmonitoruese të jenë transparente dhe të aksesueshme për publikun.

8. Fushata informuese, edukuese dhe ndërgjegjësuese me subjektet 
prodhuese dhe komunitetin, shihen si domosdoshmëri në kushtet e një 
mungese të lartë informimi mbi detyrimet ligjore dhe ndikimet negative në 
shëndet dhe mjedis nga mos administrimi i mbetjeve spitalore.  

9. Organizatat e shoqërisë civile  janë një burim kapacitetesh tashmë 
të ngritura që mund të ndihmojnë qeverinë në hapat që ajo do të ndjekë 
për të përmirësuar sektorin. Forcimi i bashkëpunimit dhe partneritetit 
midis tyre plotëson procesin në të gjitha hallkat e tij, si dhe forcon qeverisjen 
demokratike.     



37

SHTOJCAT

I. Organizatat që përfaqësojnë rrejtin e vigjilencës mjedisore “Një sy për mjedisin!”
II. Komunikimi me AKM dhe lista e liçensave të dhëna nga Ministria e Mjedisit
III. Pyetësori
IV. Kontrata tip e MediTel Sh.p.k
V. Tabela me listën e detajuar të subjekteve dhe vitet e tyre të hapjes
VI. Vëzhgime dhe mendime të tjera (shtesë dhe alternative) gjatë plotësimit të 
       pyetësorëve nga  grupi i punës

I. Organizatat që përfaqësojnë rrejtin e vigjilencës mjedisore “Një sy për mjedisin!”     

Rrjeti i parë vigjilues, në vend është rrjeti “Një sy për mjedisin” i krijuar nga 6 
organizata partnere që punojnë bashkë për projektin “Së bashku një sy për mjedisin!”. 
Projekti mbështetet financiarisht nga REC nëpërmjet programit SENIOR-A i cili në 
vetvete përfaqëson edhe nismën e parë të organzimit tematik të organizatave 
mjedisore. Organizatat partnere në rrjetin vigjilues, përfaqësojnë organizata 
mjedisore të cilat veprojnë në nivel lokal dhe ndikojnë me politikat dhe aktivitetet e tyre në 
nivel kombëtar. Të ndjeshme mbi çështjet e të drejtave mjedisore dhe njohës të mirë të 
situatës së mjedisit në zonat etyre, ato asnjëherë nuk kishin punuar si vigjilues të mirëfilltë.

Klubi Ekologjik Elbasan 
Adresa: Lagjia “A. Pasha” P 494/1 H2 Nr 15 Elbasan
Tel: 054 258 698 Cel: 069 22 95 889
e-Mail: ahmetccel@hotmail.com
Fcb: Ahmet Mehmeti

Klubi Ekologjik Elbasan u themelua në vitin 1995 si organizatë mjedisore që interesohet 
për ruajtjen e burimëve natyrore si pyjet e kullotat, si një trashëgimi e çmuar dhe e 
pazëvendësueshme, mjedisit urban dhe industrial nga ndotja si dhe për një zhvillim të 
qendrueshëm. Ka një antarësi ekspertësh të ndryshëm si inxhinierë, mjekë, agronomë, 
gazetarë, arsimtarë, etj., numri i të cilëve shkon deri 30 vetë,  si dhe vullnetarë midis të 
cilëve nxënës të shkollave të mesme, studentë dhe aktivistë që janë të apasionuar pas 
mjedisit, gjithsej rreth 100 pjesmarrës.

Ndër çeshtjet prioritare të organizatës janë edukimi mjedisor, çeshtjet e mbetjeve, 
mbrojtja e natyrës, ekoturizmi, biodiversiteti, hartimi i politikave mjedisore, pyjet, uji, 
cilësia e ajrit, mbrojtja e kafshëve të egra, ndryshimet klimatike, energjia, mbrojtja e 
konsumatorit, etj.Për këto tematika ka zbatuar rreth 16 projekte deri tani.
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Për Mirëqenie Sociale e Mjedisore – Berat

Adresa: L “Mangalem” Berat, tek I. Deçolli
Tel: 068 40 94 694
e- mail: natyraberat@yahoo.com
Fcb: Mbrojta. Mjedisit. Natyror-Berat 

Për Mirëqenie Sociale e Mjedisore Berat është krijuar në Maj të vitit 2000  si një 
organizatë jo fitimprurëse , mjedisore e së fundmi edhe me karakter social (me 
përmirësimet e reja në status). Puna e saj ka konsistuar në ndërgjegjesimin e të rinjve e 
të rejave karshi mjedisit, në edukimin mjedisor, në përmirësimin e hapësirave të gjelbra 
e të kulturuara për popullatën, në sensibilizimin e popullatës karshi vlerave natyrore, 
kulturore e qytetare të qytetarisë beratase e më gjerë. 

Së fundmi, duke dashur të jemi promotor të vlerave pozitive e raporteve të mira midis 
biznesit e  natyrës, morrëm përsipër një projekt vigjilues jo më vetëm si shoqatë por të 
përfshië në një rrjet vigjiluesish. 

Qendra e Informacionit  Aarhus – Shkodër

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Bashkia Shkodër, Kati II
Cel: 067 32 17 522
e-Mail: aicshkodra@gmail.com
Web: www.aic.org.al
Fcb: “Qendra Aarhus Shkoder” dhe “Të kontribuojme sëbashku për Shkodrën” 

Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër u krijua në vitin 2006 si strukturë mbështetëse 
e Ministrisë së Mjedisit për ti ofruar mbështetje pushtetit vendor dhe lokal në 
zonën veriore të Shqipërisë për zbatimin e Konventës së Aarhusit dhe të 
legjislacionit mjedisor shqiptar. Misioni ynë ka qënë, gjithnjë, të veprojmë si një ndërlidhës 
neutral drejt dialogut ndërmjet komunitetit, NJQV, bizneseve, shoqërisë civile për 
çështje të mjedisit duke mundësuar informimin, pjesëmarrjen dhe ankimimin e publi-
kut për çështje të mjedisit; duke mbështetur institucionet përgjegjëse për mjedisin 
dhe veprimtaritë e OJF-ve të tjera mjedisore; duke sensibilizuar dhe edukuar 
komunitetin në mbrojtje të mjedisit; duke rritur kapacitetet e aktorëve të ndryshëm 
institucionalë, privatë dhe civilë dhe duke vigjiluar situata mjedisore shqetësuese me 
qëllim përmirësimin e tyre.
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Qendra Mjedisore për Zhvillim Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN) – Tiranë 

Adresa: Rr. “Bogdani”, Nd.7 H.13 Ap.8 Tiranë - Shqipëri
Tel: 00355 42 22 76 15
e-mail: eden@eden-al.org
Web: www.eden-al.org
Fcb: Qendra EDEN

Qendra EDEN është një organizatë jo qeveritare, jo politike dhe jofitimprurëse e cila ka 
për qëllim të kontribuojë në një zhvillim të qendrueshëm dhe mjedis të shëndetshëm 
nëpërmjet ofrimit të shërbimeve në partneritet me aktorët e interesuar. 

Qendra është themeluar në muajin Mars të  vitit 2004, dhe për të përmbushur misionin e 
saj strategjik dhe objektivat, ajo e fokuson punën e saj në 4 drejtime kryesore: 1) Ngritje 
Kapacitetesh  2) Edukimi Mjedisor 3) Praktika të Menaxhimit Mjedisor dhe 4) Informimi 
dhe Pjesmarrja Publike. 

Informimi dhe pjesmarrja publike është sektori më i ri i punës në EDEN i hapur në 
vitin 2007. E filluam punën si një organizatë vigjiluese për monitorimin e projekteve të 
zhvillimit në Shqipëri të financuara nga Institucionet Financiare Ndërkombëtare. Puna 
filloinë partneritet me rrjetin CEE Bankëatch duke u bërë kështu organizata e vetme 
vigjiluese në vend. Zgjerimi i shërbimeve tona në këtë sektor në vitin 2010 ka kaluar në 
të qënit pjesë e Bordit të Konventës së Aarhusit në Shqipëri dhe monitorimin e zbatimit 
t ë Konventës së Aahrusit.

Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim (CRCD) – Vlorë 

Adresa: Lgj. Pavaresia, Rr.Pelivan Leskaj,
Kulla Xhaxho, Kati I, Vlore-Albania
Tel: 033 40 87 08
e-mail: info@crcd.org.al
Web: www.crcd.org.al
Skype: CRCD VLORE 

Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim (CRCD) është një organizatë 
jo-qeveritare e themeluar në Qershor 2008. Sipas vizionit të saj, CRCD synon të veprojë 
si burim konsultativ e ndërtues kapacitetesh për praktikat e zhvillimit të qëndrueshëm 
dhe promovues i mirëqeverisjes, pjesëmarrjes  e aktivizimit qytetar dhe bashkëpunimit 
mes autoriteteve lokale dhe shoqërisë civile .
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Ne punojmë për të krijuar një shoqëri të qëndrueshme. Kjo do të thotë se 
qëndrueshmëria është në qendër të punës sonë: qëndrueshmëri mjedisore 
për shkak se së fundmi janë ekosistemet natyrore që ruajnë kapacitetin e botës 
ku jetojmë për të mbështetur shoqërinë njerëzore; qëndrueshmëri sociale 
dhe institucionale, sepse kjo sjell komunitete të qëndrueshme dhe elastike, ku përfshirja 
është rregull dhe jo përjashtim ; qëndrueshmëri ekonomike dhe financiare për shkak të 
sigurisë afatgjatë që kjo përmban për ofrimin e shërbimeve, punësimit dhe mirëqenies 
sociale .

Shoqata në Mbrojtje të Jetës dhe Ekosistemit përreth fabrikës Titan – Burizanë (Fushë 
Krujë): 

Adresa: Burizane Kruje Abania
Tel.Fax: 00 355 68 21 57 554
e-mail: l.genc@yahoo.com

Organizata “Shoqata në mbrojtje të jetës dhe ekosistemit Titan -Burizanë” 
është formuar me qëllim kryesor dhe ka objektiva të veprimtarisë së saj aplikimin 
e politikave dhe metodave nëpërmjet veprimeve konkrete për mbrojtjen nga 
dëmtimet ambientale, sociale, ekonomike, infrastrukturore, shëndetësore të banorëve 
dhe  ekosistemit të zonave  përreth fabrikës së cimenton Titan në Burizanë të rrethit Krujë.

Disa nga veprimtaritë kryesore të kësaj shoqate me qëllim specifik janë si vijon: 
Të  ushtrojë aktivitet  për të studiuar dëmin ekonomik, shëndetësor, social, që ju 
shkaktohet banorëve të këtyre zonave si pasojë e veprimtarisë  prodhuesë të fabrikës së
 cimentos; Të kërkojë aplikimin e konventave ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti 
shqiptar për të drejtat e njeriut, për mbrojtjen e mjedisit, për mbrojtjen e jetës dhe 
shëndetit, për mbrojtjen e ekosistemit, si dhe të kërkojë dhe bashkëpunojë në 
plotësimin e legjislacionit shqiptar me dispozita që parashikojnë  situata të tilla si dhe 
detyrimin e palëve të dëmshpërblejnë dëmin e shkaktuar; Të bashkëpunojë me 
organizma shtetërore kombëtare dhe ndërkombëtarë me qëllim marrjen e masave 
të duhura për shmangien e dëmtimeve  që vijnë nga  ndërtimi dhe prodhimi i 
Fabrikës së çimentos; Të negociojë për dëmshpërblimin mjekësor, ekonomik, social  dhe 
infrastrukturor të banorëve të prekur; 

Profili i organizatave të mësipërme është i shumëllojshëm dhe të gjitha ato ja dolën që 
imazhit të tyre të mund ti shtonin edhe elementin e vigjilencës mjedisore. E gjithë kjo 
është bërë në shërbim të misionit dhe vizionit të këtyre organizatave. Shtimi i karakterit 
vigjilues për një organizatë mjedisore nuk kërkon tjetërsim të vlerave apo parimeve të 
punës së saj, përkundrazi, ai është një vlerë e shtuar.
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II. Komunikimi me AKM dhe lista e liçensave të dhëna nga Ministria e Mjedisit
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III. Pyetësori

Ky pyetësor u hartua nga Rrjeti “Një sy për mjedisin” në kuadër të projektit “Së 
bashku një sy për mjedisin” i mbështetur financiarisht nga programi  “Mbështetje për 
Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri 2012-2015, SENiOR-A”. Rrjeti “Një 
sy për mjedisin”po kryen vigjilencë në aspektin e menaxhimit të mbetjeve spitalore.

Do t’ju ishim shumë mirënjohës nëse ju do të pranonit të zhvillonit këtë intervistë duke ju 
përgjigjur pyetjeve të mëposhtëme:

Data ____/____/2014
 Emri Subjektit_____________________
 Adresa___________________________
 Pozicioni juaj______________________
 Kategoria e subjektit________________

1) Kur ka filluar punën subjekti juaj?              

Viti:______________________

2)   Keni leje mjedisore? 

PO    JO

3) A jeni në dijeni të legjislacionit për detyrimet e subjekteve që gjenerojnë mbetje 
spitalore? 

PO      JO

4) Si i menaxhoni mbetjet spitalore?

a. Me kontrate me një kompani private     
b. I hedh në një kosh publik të mbeturinave
c. I djeg
d. I gropos
e. I depozitoj për një afat të caktuar
f. Tjetër……........................................................................................

5) Për altenativën (a):  Në cilin vit e keni lidhur kontratën e parë?

___________________________________________
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6) Nëse përzgjidhet alternativa (b), (c), (d) ose (e): Pse nuk keni kontratë?
______________________________________________________________________________

7) Cili është kontraktori juaj?
_______________________________________

8) Keni ndryshuar kontraktor përgjatë këtyre viteve? 

PO  JO

8. a) Nëse Po, cila është arsyeja? 
______________________________________________________________________________

9) Mund të na thoni emrat e të gjithë kontraktorëve tuaj përgjatë këtyre viteve?
_______________________ _____________________ _______________________ 

10) Sa i kënaqur jeni me kontraktorin aktual?
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11)  Në sa kosha i ndani mbetjet e prodhuara spitalore?

1________________ 2_______________    3________________ 4_______________

12) Si i siguroni këto kosha? 

a. Kompania  
b. I blej vetë 
c. Buxheti i shtetit 
d. Tjetër____________

13) A i përmbushin koshat standardet e përcaktuara nga OBSh? 

PO  JO

14)  A i magazinoni këto mbetje?

PO   JO

15) Nëse po: në çfarë kushtesh? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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16) A jeni instruktuar nga kompania lidhur me ndarjen në amballazhet përkatëse të 
mbetjeve?

PO             JO

17) Sa shpesh e realizon kompania tërheqjen e mbeturinave?

2 herë në muaj  1 herë në muaj  1 herë në 2 muaj  
1 herë në tre muaj Tjetër __________

17a) Ai respekton kompania kushtet e kontratës për shpeshtësinë e
             tërheqjes së mbeturinave?

PO  JO

18) Keni regjistër të sasisë dhe kategorisë së mbetjeve te prodhuara? 

PO  JO

19) Nëse po: Sa shpesh e përditësoni? 
______________________________________________________________________________

20) A raportoni për sasinë dhe kategorinë  e mbetjeve të prodhuara? 

PO  JO

21) Nëse po, ku?
_________________________________

22) Sa është kostoja juaj vjetore për menaxhimin e këtyre mbetjeve nga të tretët?
_________________________________

23) Si e paguani kompaninë?

24)  Merrni faturën tatimore për cdo pagesë që kryeni?

PO  JO

25) Nëse jo, pse?
______________________________________________________________________________
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26) Nga e merrni buxhetin për këtë shërbim? (për spitalet dhe institucionet shtetërore) 

______________________________________________________________________________

27) A keni patur kontrrolle inspektimi nga DShP dhe Inspektoriati mjedisor?

PO   JO

28) Sa të shpeshta janë?
___________________________________

29) Keni dokumentime të këtyre kontrolleve?

PO   JO

30) A keni patur ndonjeherë sanksione?

PO  JO

30 a) Nëse po, cili ka qenë?
a. Mase ndëshkimore
b. Gjobë
c. Mbyllje aktiviteti
d. Tjetër ................................................................................................................................
...........................

31) Sa fonde shpenzohen nga shteti për trajtimin e mbetjeve spitalore? (vetëm spi-
talet dhe institucionet shtetërore) 
________________________________________________

32) Cili është rekomandimi juaj që ky shërbim të përmirësohet akoma më shumë?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Shënime:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ju faleminderit për ndihmën tuaj!
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IV. Kontrata tip e MediTel Sh.p.k

http://www.medi-tel.eu/KONTRATA%20PRIVAT%20Klinikat.pdf 

V. Tabela me listën e detajuar të subjekteve dhe vitet e tyre të hapjes

1
3
1
1
1
1
3
1
3
4
2
1
1
1
3
1
2
4
3
2
3
8
3
3
7
5
3

6.4
3.8
6.4
9.0
3.8
3.8

10.3
3.8
2.6
3.8
5.1
2.6
1.3
3.8
1.3
1.3
1.3
2.6
5.1
3.8
1.3
3.8
1.3
1.3
1.3
1.3
3.8
1.3

5

2

78 100.0

2.6

Kur ka filluar punë subjekti juaj r. subjekteve Përqindja
1945
1950
1952
1974
1980
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Pa përgjigje

Total

? N
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VI. Vëzhgime dhe mendime të tjera (shtesë dhe alternative) gjatë plotësimit të  
       pyetësorëve nga  grupi i punës (ekstrakte nga shënimet në pyetësorë)

Janë hasur vështirësi në intervistimin e subjekteve dhe jo gjithmonë është arritur të 
merret informacion prej tyre. Drejtuesit e subjekteve private kanë hezituar të 
japin përgjigjë dhe mendojmë se jo gjithmonë kanë qenë të drejtëperdrejtë dhe të s
inqertë. Gjithashtu vihet re që pjesa më e madhe e subjekteve nuk janë të informuar mbi 
tematikën dhe detyrimet ligjore që duhet të ndjekin. 

Në shumicën e rasteve, nuk na është treguar kontrata e lidhur mes subjektit prodhues 
dhe kompanisë trajtuese ndaj nuk kemi mundur të vërtetojmë nëse  ata që pohojnë se 
kanë kontraktuar shërbimin për trajtimin e mbetjeve spitalore realisht e kanë bërë apo 
jo. 

Farmacitë nuk kanë kontrata me subjekt te liçensuar për trajtimin e mbetjeve 
spitalore me pretendimin se sasia e mbetjeve është shumë e vogël dhe nuk përbën 
rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve. Në këto subjekte nuk ka presion nga 
institucionet përgjegjëse për ti detyruar të menaxhojnë mbetjet spitalore. Ilaçet  e 
skaduara i hedhin në kazanët publik pranë farmacive. Në disa raste ka komunikim me 
DSHP dhe ata dergojnë një person për të tërhequr ilaçet e skaduara kur i grumbullon 
farmacia.

Depot farmaceutike i magazinojnë ilaccet e skaduara për një afat të caktuar (muaj) 
dhe pastaj i hedhin në kosha publike. Ka dhe depo që i trajton vetë ilaçet e skaduara 
duke i groposur në një zonë afër lumit Kir. 

Klinikat dentare janë subjektet që pjesërisht dispononin kontrata por ishin të 
pakënaqura me kostot dhe afatet që vendoste subjekti për menaxhimin  e mbetjeve 
spitalore.

Institucionet shëndetësore publike disponojnë kontrata me firmë të licensuar nga MM 
për menaxhimin e mbetjeve spitalore.

Të gjitha Qendrat Shëndetësore të qytetit të Shkodrës kanë urdhër nga DSHP-ja që 
kutitë me mbetje spitalore të dërgohen për magazinim në një magazinë të posatshme 
të pavarur nga asnjë qendër deri në momentin që të përcaktohet firma e menaxhimit 
te tyre.

Laboratorët e analizave kanë kontrata me firmë të liccensuar nga MM për menaxhimin 
e mbetjeve spitalore, por nuk të lejojnë të shohësh dhomat e veccanta ku ata mbajnë 
këto mbetje.



Institucionet shteterore (DSHP, ARM) gjatë inspektimit japin rekomandime të 
përgjithshme dhe nuk sanksionojnë subjektet për detyrimin për administrimin e 
mbetjeve spitalore.

Spitalet rajonale publike të qyteteve të intervistuara nuk janë transparentë në mënyrën 
sesi  ato menaxhojnë mbetjet dhe shpesh shprehen se kontrata është njësoj siç ka qenë, 
por kuptohet se nuk ka një person të dedikuar që merret me menaxhimin e mbetjeve 
të rrezikshme spitalore apo vende të posaçme për sa kohë fshihet një informacion i tillë. 
Në këto raste në pamundësi të kësaj janë përdorur burime informacioni të personelit 
brenda spitaleve pa u identifikuar, të cilët na kanë informuar se mbetjet grumbullohen 
brenda spitalit, me mjete primitive, me rastin e parë largohen duke u flakur në kazanët  
publik. Disa nga qendrat shëndetësore i grumbullojnë mbetjet në kuti dhe një herë në 
2-3 ditë i dërgojnë në spital por nuk mbajnë asnjë përgjegjësi se cfarë ndodh më pas 
me to.  
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Shoqata për mbrojtje të jetës dhe ekosistemit në zonën përreth 
fabrikës së çimentos “Titan” - Burizane


