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Lënda: Përshkrrimi teknik
k i Objektitt dhe zhvillimit te a
aktivitetit te
e : “Spitalit
Rajona
al Fier”.
Qëllimi i hartimit të Raportit të Vlerësimit të
t Ndikimit nnë Mjedis ëështë të iden
ntifikojë paso
ojat e
mundshm
me negative dhe pozitive mjedisore
e që mund tëë shfaqen gjjatë zhvillimit të aktiviteetit te
“ Spitalitt Rajonal Fiier”, si dhe të përcakto
ojë e rekom
mandojë masat tekniko‐‐organizativee për
zbutjen e faktorëve negativë, në
ëse ekzistojn
në dhe të attyre që mun
nd të krijoheen gjatë zhviillimit
të aktivittetit.
Gjate vle
eresimit do te trajtohe
en te gjithe komponenttet e ndikim
mit te aktivitetit spitalo
or ne
mjedisin natyror , shendetsor dh
he social te zones.
z
Ky vlerëssim tenton të ndihmojë
ë sa më shu
umë të jetë e mundur vendim‐marrësit me an
në të
dhënies së informaccioneve të mjaftueshme
m
e mjedisore,, çka kontribuon edhe për lehtësim
min e
ësipërm nga subjektet p
përkatëse. Kyy studim përrfshin
ndjekjes dhe monitorimit të aktivitetit të më
o
zhvilluese,
z
ppërshkon m
mjediset rretthuese dhe nën
një përsshkrim të zonës dhe objekteve
ekosistem
min të cilit i përket. Ai id
dentifikon ndikimet
n
me të rëndësisshme negativve e pozitivee, jep
masat zb
butëse dhe ato kompesu
uese mjediso
ore.
1.PERSH
HKRIMI I AKTIVITETIT
A
T
1.1 Poziccionimi i Zon
nës së Studiu
uar
Spitali Raajonal i Fieritt ndodhet ne
e Lagjen“1 Maj”Rr:Inval
M
idet e Luftess,Fier
Spitali po
ozicionohet në lindje të qendres se qytetit
q
të Fieerit ne nje laargesi prej rrreth 230.0 m nga
sheshi pe
erpara Bashkkise Fier
Ai pozicio
onohet buze
e rruges dyte
esore “Jani Minga “ ne krahun lindo
or ne akses te drejtperd
drejte
me te.
Spitali i Fierit
F
ndodhe
et ne anen ju
ugore te rrugges kryesoree ne nje larggesi prej rretth 170.0 m .
Nga info
ormacioni i disponuar
d
, zona ku nd
dodhet Spitaali nuk eshtte e perfshirre ne menyyre te
drejteperdrejte ne “ Zona te mbrrojtura me liigj “ si: park kombetare,, zone ujore e mbrojtur, zone
me nderrtime me vlere dhe zo
one monum
mentale, te ccilat ruhen ne perputh
hje me plan
net e
zhvillimitt ekonomik te
t vendit.
Zona ku ndodhet
n
Spitali eshte nje zone urbane e pozicioonuar prane qendres se q
qytetit.
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1.2 Profili i Subjektitt
Subjekti SPITALI RA
AJONAL Fierr eshte institucion shteeteror buxheetor, ne vareesi te
Ministriise se Shend
detesise , jo Fitim Pruress, person jurridik publik..
Infrastruktura spitalo
ore dhe inxh
hinierike e go
odinave spitaalore eshte :
1‐Poliklin
nik Qendrore
e te Specialitteteve ku kryyhen vizitat ambulatoree,
2‐Godinaa
e
Maaternitetit
eshte
e
perber
Obsetrike
es,Gjinekolo
ogjise,Neonaatologjise+RN
NM.

nga

3

sherbim
me

Pavion
ni

i

3‐Sherbim
mi i Pediatrise eshte i nd
dare ne Pediiatri Somatikke,RNM Pediatri,Pediatrria Infektive..
4‐Godinaa e Spitaalit ofrone
e shebimin
n e Pranim‐Urgjencees,Kirurgjise,,Patologjise,,RNM
Patologji,RNM Kirurggji,Infektivi te Rriturve,O
ORL+Okulistikk.
1.3 Qellimi i zhvillim
mit te aktiviitetit
Qellimi i ketij aktivitteti eshte offrimi i sherbimeve spitalore per te p
permiresuarr shendetin d
duke
ju gjend
dur sa me prane
p
per te
e gjithe pop
pullsine ne rrajonin e Fieerit dhe jo vvetem. Sherrbimi
shendettesor i ofroh
het gjithe kom
munitetit me mjeket speecialist te keetij spitali.
Vizioni I ketij spitaali eshte rrittja e besueshmerise see komunitettit, permiresimi i sherb
bimit
shendettesor si dhe zhvillimi,vle
eresimi dhe perdorimi i teknikave te reja nga n
nje staf me vvlera
te larta mjekesore dhe
d shkenco
ore.
R
Fier është një nga
n spitalet rajonale mëë të mëdhaa me nje kapacitet prej 429
Spitali Rajonal
shtretërrish. Spitali ynë
y ofron kujdesin mjekësor në Pooliklinikën e Specialiteteeve, Shërbim
min e
Pranim – Urgjencëss, Laboratorrin Klinik – Biokimik
B
dh e Baktereologjik si edh
he shërbimin
n me
shtretërr ne specialittetet e tij. Sh
hërbimi i Kirrurgjisë në Sppitalin Rajon
nal Fier ka sttatusin e Klin
nikës
Universitare. Ky spittal ka një staaf prej 87 mjekësh
m
dhe Infermier + laborant dhe fizioteraapist
–285. Duke
D
i dhën
në rëndësi të veçantë edukimit nnë vazhdim personeli n
ndjek rregullisht
aktivitettet mjekëso
ore kombëtaare dhe ndërkombetarre. Në spitaalin rajonal të Fierit kaa në
shërbim
m te pacientë
ëve staf të ku
ualifikuar me
e ne total 5227 punonjess.
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Objektivvat e zhvillim
mit te aktivitetit
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐
6‐
7‐
8‐

Kujdesi shënd
detësor cilëssor me aksess të plotë
urës spitalorre dhe kushtteve të punëës
Përmirësimi i infrastruktu
u
i prrotokolleve të
t mjekimit.
Zbatimi dhe unifikimi
Zbatimi i kodit të etikës dhe
d deontolo
ogjisë
Ngritja
N
e vazh
hdueshme profesionale e personelitt mjekësor
Zggjerimi dhe rritja e gamë
ës së shërbim
meve në spittal
Përcaktimi i standarteve
s
profesionale
e për të gjithhë personelin
Edukimi i paccientit

Sherbime
et spitalore qe ofrohen jane :
 Shërbimi i kirurgjisë se
s pergjithsh
hme
 Sherbimi ORL – Okulisstike
 Shërbimi i patologjisë
ë
 Shërbimi i Anestezi – Renimacion
nit
 Shërbim i Infektivit
 Sherbimi I Gjinekologgjise
 Sherbimi i Pediatrise
 Sherbimi i Urgjence – Pranimit
 Sherbimi i +Neonatologjise
 Sherbimi i Poliklinikess
Spitali kaa 527 punonjjes te ndare si me poshtte
Nr. Mjek
k –87
Nr . Inferrmier + lab
borant dhe fiizioterapist –285
Nr. Sanittare – 88
Nr. Adm
ministrata –29
9
Nr. Prapaavije –38 dh
he
është i organizuar
o
në
ë 429 shtrettër të cilët nd
dahen si mëë poshtë:

Pedriatriia – 101
Kirurgjia
a e pergjithsshme - 45 sh
htretër
Patologjiia 65 shtretëër
Infektivi – 32 shtretëër
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Orl – Okkulistika 20 shtretër
s
Materniteti 100 shtrretër
Reanimacion i kirurg
gjise– 7 shtreetër
Pranim-U
Urgjenca 12
2 shtreter
Neonatollogjia 47 shttreter
Gjate viiteve te zhvillimit te aktivitetit si dhe ne vitet ne vazhdim
m te funksionimit te spitalit,
ky aktivitet do te jete konform akteve ligjore ne fuqi pper mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim
min e
qendrue
eshem te tij..
Ky vlere
esim i ndikiimit ne mje
edis do te paraqes
p
nje informacio
on te shkurtter te aktivitetit
ndikime
et pozitive dhe negative ne mjedis dhe
d masat qqe investitorri do te marrr per zbatim
min e
kriterevve te nevojsh
hme per mbrrojtjen dhe menaxhimin
m
n sa me racio
onal te mjedisit.
Planvendosjaa e Spitalit Rajjonal Fier
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1.3 MEN
NAXHIMI I MBETJEV
VE QE DO GJENEROH
G
EN
Mbetjet e gjeneruaraa nga SRF jane ta karaktterit spitalorr dhe urban
n. Mbetjet sp
pitalore te ccilat
konsiderohen edhe mbetje te rrezikshme
r
si
s nga pikpaamja hjgjeno
osanitare ash
htu edhe ngga
ajo mjedisore i kush
htohet nje ve
emendje e vecante,
v
e ciila kalon ne disa faza.
Faza e paare e processit eshte mb
bledhja e dife
erencuar e m
mbeijeve spitalore ne kontainer
specifik per tu dalluar nga kontenieret
k
e tjere per mbetjet u
urbane. Mbeetjet spitalorre
ndahen ne:
 mb
betjet e mprrehta te cilatt vendosenn
ne kontenitoore plastike nje perdoriimesh.
 mb
betjet e kon
ntaminuara me materiale biologjikee ,kryesisht sshiringat,setti i perfuzion
neve
traansfuzioneve
e, pambuke
et, garzat etj hidhen ne kontenitoreet e paisur m
me qeset
pe
erkatese.
 mb
betjet e tjera spitalore jo
j te rreziksh
hme vendossen ne koshaa te pajisur me qese te
zeza.

R
Fier gjeneron
g
disa lloje te mb
betjeve te rrrezikshme sp
pitalore si:
Spitalit Rajonal







Mbetje
M
spitaalore plastikke, metalike
e, garza,pam
mbuke te kontaminuaar me gjakk dhe
produktet e tij.
t
Mbetje
M
Anato
omo ‐ Patolo
ogjike
Placenta dhe fetuse humane
Medikamente
M
e te skaduarra .
Helme
H
farmaceutike
Kimikate dhe reagente te
e laboratorit te dala jashhte perdorim
mit.

1. Mbejet
M
Spita
alore asgjeso
ohen neperm
mjet operatooit ekonomik
k qe eshte koontraktuar n
nga
Spitali Fier operatori
o
ME
EDI-TEL sh
h.p.k.
M
prodhohen
p
600kg
6
Ne jav
ve mbetje sppitalor te rrezzikshme.Messatarisht 24000kg
2. Mesatarisht
ne muaj.
Keto mbe
etje paraqessin vazhdimisht rrezikshm
merine per nndotje te am
mbjentit ne zzonat perretth
dhe me gjere.
g
Keto mbetje
m
paraq
qesin vazhdimisht rrezikkshmerine peer ndotje te ambjentit n
ne
zonat perreth dhe me gjere.
Mbetjet gjenerohen
g
ne
n klinika dh
he sherbime. Depozitoheen ne kontennitoret perkattes dhe ne orraret
e percakttuara dergoh
hen ne vendin
n kryesor te ruajtjes qe tterhiqen nga operatori ekkononomik
MEDI-TEL
Ne Spita
alin Fier funk
ksionojne 3 kaldaja 1ka
aldaj te Matterniteti,1kaaldaj te Godiina Qendrorre e
Spitalit,1
1kaldaj te go
odina e Pediiatri+Admin
nistrate.Kald
dajat punojne 8 ore ne dite nga oraa
04:00-07
7:00 dhe 18:0
00-23:00.Ka
apciteti kald
daj e Pediatrrise 5000 litrra,kaldaja e Spitalit
3500lt,ka
aldaj e Mateernitetit 8000 litra.

7

Permbledhje Teknike
T
e Vlere
esimit te ndikim
mit ne Mjedis tee Objektit “Spitaali Rajonal Fierr”

Ky Rap
port Mjedissor u përga
atit nga:
Studio “Silva
“
STU
UDIO” sh.p
p.k.
E liçencuaar
Nga MIN
NISTRIA E MJEDISIT
T, PYJEVE
E DHE ADM
MINISTRIM
MIT TE UJJRAVE
Me Ven
ndimi Nr. 6,
6 Nr. Regjj 243 datë 31.05.20077

S
SILVA STU
UDIO shpk
k.
E përfaqësu
uar nga :
Ing. Silva Meçaj

Tiranë,, Dhjetor 22015
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