Projekti Forcimi i sistemit te menaxhimit dhe mirembajtjes ne Sherbimin Shendetesor
Shqiptar
1.1 Fusha/Nën-Fusha në MSA
Lëvizja e lirë e mallrave/ Pajisjet mjekesore

1.2 Donatori
Agjensia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar
1.3 Kosto Totale e Projektit
25805120 SEK
1.4 Statusi
a) Në zbatim
1.5 Kohëzgjatja
a)
b)

Data e Fillimit të Zbatimit
Data e Mbarimit

Janar 2005
Dhjetor 2007

1.6 Institucioni Kryesor përfitues
a)
Ministria e Shëndetësisë bashkë me Institucionet vartëse të saj
1.7 Institucioni Partner përfitues
a)
Ministria e Arsimit dhe Shkencës
1.8 Objektivi i Projektit
Rritje e kapaciteteve teknike në nivel qendror (mbështetje për Ministrinë e Shëndetësisë në rritjen
e kapaciteteve të saj në fushën e menaxhimit të pajisjeve mjeksore - ngritja dhe funksionimi i
Njësisë së Standartizimit dhe menaxhimit të paisjeve mjeksore) dhe në nivel Spitali (ngritja dhe
fuqizimi i Njësisë së Inxhinjerisë Klinike në Spitalet Universitare dhe rajonale me qëllim
përmirësimin e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së paisjeve mjeksore).
1.9 Aktivitetet e parashikuara në kuadër të këtij projekti
Asistenca
Hartim strategjie

Analiza e mangësive

Përshkrim i shkurtër i asistencës
*Hartimi i dokumentit të politikave të mirëmbajtjes,
menaxhimit dhe standartizimit të pajisjeve mjeksore n
bashkëpunim me ekspertët suedeze dhe NJSM në
Ministri të Shëndetësisë dhe specialistë të tjerë brenda
dhe jashtë ministrisë
**Në proçesin e hartimit të dokumentit të politikave,
identifikimi dhe analiza e mangësive në proçes
bashkëpunimi me ekspertët suedezë.

Kosto
953404
SEK
Ketu
perfshihen
*,**,***

Harmonizim të kuadrit ***Ekspertët suedeze kanë asistuar me sqarime në
ligjor egzistues
lidhje me zbatimin e tre direktivave për pajisjet
mjeksore në vendin e tyre, si dhe me inisiativat ligjore
të marrë nga vendi i tyre për plotësimin e kuadrit
ligjor të paisjeve mjeksore.
Ngritje kapacitetesh
- Trajnim stafi
Zhvillim i kapaciteteve në nivel qendror dhe spitali
nëpërmjet: kurs 2 vjeçar për 20 inxhinjerët klinikë;
seminare brenda dhe jashtë vendit, vizita studimore,
etj,
- IT
Ngritja në 12 spitale (tre universitare) e sistemit të
informacionit të pajisjeve mjeksore si blerje
kompiuterash, të programit të inventarit të pajisjes,
instalimi, trajnimi i përdoruesve të këtij sistemi.
- Pajisje
Blerje pjesë këmbimi për pajisjet mjeksore në nivel
spitali

798634
SEK

455080
SEK

12 milion
lekë

