Njësitë dhe drejtimet e kualifikimit
Një nga pikat kryesore të këtij projekti ishte hartimi i
njësive për kualifikimin profesional për menaxherët
e mbetjeve spitalore. Në nisje të projektit një listë
paraprake e këtyre kritereve u përgatit nga ekipi dhe
u dha më pas për vlerësim nga aktorët e ndryshëm
për secilin nga vendet pjesëmarrëse në projekt dhe
nëpërmjet organizatave të ndryshme të përfshira në
këtë nismë.
Procesi i konsultimit zgjati rreth tre muaj dhe
përfshiu shpërndarjen e rreth 1000 pyetësorëve
vlerësues përmes partnerëve në projekt, faqes së
internetit të projektit dhe takimeve informative
kombëtare. Ky proces është tashmë i përmbyllur dhe
informacioni i shpërndarë në revistën informative të
projektit përmbante pikërisht sfidat e këtij procesi të
rëndësishëm.
Në përfundim janë përvijuar tre drejtime pune të
rëndësishme, të cilat reflektojnë rolet e ndryshme të
menaxherëve të mbetjeve spitalore në këto sektorë
specifikë:
1. Menaxher i mbetjeve spitalore në njësitë
shëndetësore (p.sh. spitale)
2. Menaxheri i mbetjeve spitalore në njësinë
e trajtimit të mbetjeve spitalore (p.sh.
inceneratorë)
3. Menaxheri i mbetjeve spitalore në
operacionet e transportimit të mbetjeve
spitalore

Partnerët në projekt
Qendra Ndërkombëtare për Mjedisin, Menaxhimin e
Burimeve dhe Qëndrueshmërinë Ltd (ICERMS)
SINERGIE
Instituti i Mbrojtjes Mjedisore – Instituti Kombëtar
Kërkimor (IEP-NRI)
SIGMA Consultants Limited (SIGMA)
ETLog Health Envirotech & LogisticsGmbH (ETLog)
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) - Maqedoni
Shoqata e organizatave të regjistruara EMAS në
Katalania (ClubEMAS)
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) - Shqipëri
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) - Slloveni
Konferderata NHS (NHS-Conf )
Unioni Evropian i Spitaleve Private (EUPH)
Shoqata Ndërkombëtare e Mbetjeve të Ngurta (ISWA)
Ky projekt u bë i mundur rme mbështetjene e Komisionit Europian. Ky botim pasqyron
vetëm mendimet e autorit dhe për çdo lloj përdorimi që mund t’i bëhet informacionit që
gjendet në të Komisioni nuk është përgjegjës.
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Ky projekt u bë i mundur me mbështetjene e Komisionit Evropian.
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Njësitë në ngjyrë blu janë opsionale në sistemin/
drejtimin e punës për kualifikim ndërsa ato me tekst të
zi janë njësi të detyrueshme për t’u përvetësuar.
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Drejtimi i punës 1: Menaxher i mbetjeve
spitalore në njësitë shëndetësore (p.sh. spitale)
Nr.
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Titulli i njësisë
Vepro në përputhje me legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve
Zhvillimi i politikave dhe planeve për menaxhimin e mbetjeve spitalore
Zbatimi i planeve të menaxhimit të mbetjeve spitalore, regjistrimimi dhe raportimi
Menaxhimi dhe grumbullimi i mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme nga njësia
shëndetësore
Menaxhimi i zhvendosjes, ndarjes dhe ruajtjes të mbetjeve të rrezikshme dhe jo të
rrezikshme nga njësia njësia shëndetësore
Monitorimi i procedurave të kontrollit të rrezikut në shëndet dhe siguria në
funksionimin e operacioneve në njësinë shëndetësore/njësinë e trajtimit të mbetjeve
spitalore
Përmirësimi i operacioneve/praktikave të menaxhimit të mbetjeve në qendrat
shëndetësore, qendrat e trajtimit apo gjatë operacioneve të transportit të mbetjeve
Zbatimi i një programi për minimizimin e mbetjeve, në kontekstin e ekonomisë
qarkulluese, duke përfshirë ndarjen dhe ruajtjen e materialeve të riciklueshme në
qendrat shëndetësore
Sigurimi i mbrojtjes mjedisore në qendrat shëndetësore, trajtimit apo gjatë
operacioneve të transportit
Menaxhimi i operacioneve të transportimit të mbetjeve gjatë zhvendosjes së mbetjeve
të rrezikshme dhe jo të rrezikshme nga qendra shëndetësore (Këshilluesi i Sigurisë për
Materialet e Rrezikshme)
Menaxhimi i buxhetit për përdorimin eficient të materialeve burimore
Kontribut në zhvillimin e dokumentacionit të tenderit, përzgjedhja, zbatimi dhe
menaxhimi i shërbimeve të nënkontraktuara
Kontribut në përzgjedhjen e personelit për aktivitetet
Rishikimi i performancës së ekipeve dhe individëve
Krijimi i mardhënieve efketive të punës
Përgatitja për dhënien e trajnimit në detyrë për menaxhimin e mbetjeve spitalore
Ndërmarrja e një auditimi të brendshëm dhe audit para-pranues në qendrat
shëndetësore
Menaxhimi i mbetjeve të mprehta dhe Biosiguria
Menaxhimi efektiv i incidenteve dhe emergjencave mjedisore
Përgatitja e një sistemi për lejen mjedisore për vizitat inspektuese (mbajtës i lejes)
Audit dhe raportim për përshtatjen ndaj ndryshimeve të klimës
Kuptimi i menaxhimit të mbetjeve në kontekstin e sistemin të menaxhimit mjedisor
Menaxhimi i pranimit të mbetjeve të infektuara në njësitë e trajtimit të mbetjeve
spitalore
Menaxhimi i operacioneve të terrenit për trajtimin e mbetjeve spitalore në qendrat
shëndetësore/qendrat e trajtimit të mbetjeve spitalore
Menaxhimi i depozitimit të pjesëve të mbetura dhe hirit pas operacioneve të trajtimit të
mbetjeve spitalore, si dhe operacioneve të transferimit pranë qendrave shëndetësore
Menaxhimi i mirëmbajtjes dhe operacioneve të tjera inxhinerike në qendrat
shëndetësore, njësitë e trajtimit të tyre ose gjatë operacioneve të transportimit

Drejtimi i punës 2: Menaxheri i mbetjeve
spitalore në njësinë e trajtimit të mbetjeve
spitalore (p.sh. inceneratorë)
Nr.
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Titulli i njësisë
Vepro në përputhje me legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve
Monitorimi i procedurave të kontrollit të rrezikut në shëndet dhe siguria në
funksionimin e operacioneve në njësinë shëndetësore/njësinë e trajtimit të mbetjeve
spitalore
Përmirësimi i operacioneve/praktikave të menaxhimit të mbetjeve në qendrat
shëndetësore, qendrat e trajtimit apo gjatë operacioneve të transportit të mbetjeve
Sigurimi i mbrojtjes mjedisore në qendrat shëndetësore, trajtimit apo gjatë
operacioneve të transportit
Menaxhimi i buxhetit për përdorimin eficient të materialeve burimore
Kontribut në zhvillimin e dokumentacionit të tenderit, përzgjedhja, zbatimi dhe
menaxhimi i shërbimeve të nënkontraktuara
Kontribut në përzgjedhjen e personelit për aktivitetet
Rishikimi i performancës së ekipeve dhe individëve
Krijimi i mardhënieve efketive të punës
Përgatitja për dhënien e trajnimit në detyrë për menaxhimin e mbetjeve spitalore
Menaxhimi i mbetjeve të mprehta dhe Biosiguria
Menaxhimi efektiv i incidenteve dhe emergjencave mjedisore
Përgatitja e një sistemi për lejen mjedisore për vizitat inspektuese (mbajtës i lejes)
Audit dhe raportim për përshtatjen ndaj ndryshimeve të klimës
Kuptimi i menaxhimit të mbetjeve në kontekstin e sistemin të menaxhimit mjedisor
Menaxhimi i pranimit të mbetjeve të infektuara në njësitë e trajtimit të mbetjeve
spitalore
Menaxhimi i operacioneve të terrenit për trajtimin e mbetjeve spitalore në qendrat
shëndetësore/qendrat e trajtimit të mbetjeve spitalore
Menaxhimi i depozitimit të pjesëve të mbetura dhe hirit pas operacioneve të trajtimit të
mbetjeve spitalore, si dhe operacioneve të transferimit pranë qendrave shëndetësore
Menaxhimi i mirëmbajtjes dhe operacioneve të tjera inxhinerike në qendrat
shëndetësore, njësitë e trajtimit të tyre ose gjatë operacioneve të transportimit

Drejtimi i punës 3: Menaxheri i mbetjeve
spitalore në operacionet e transportimit të
mbetjeve spitalore
Nr.
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Titulli i njësisë
Vepro në përputhje me legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve
Menaxhimi dhe grumbullimi i mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme nga njësia
shëndetësore
Përmirësimi i operacioneve/praktikave të menaxhimit të mbetjeve në qendrat
shëndetësore, qendrat e trajtimit apo gjatë operacioneve të transportit të mbetjeve
Sigurimi i mbrojtjes mjedisore në qendrat shëndetësore, trajtimit apo gjatë
operacioneve të transportit
Menaxhimi i operacioneve të transportimit të mbetjeve gjatë zhvendosjes së mbetjeve
të rrezikshme dhe jo të rrezikshme nga qendra shëndetësore (Këshilluesi i Sigurisë për
Materialet e Rrezikshme)
Menaxhimi i buxhetit për përdorimin eficient të materialeve burimore
Kontribut në zhvillimin e dokumentacionit të tenderit, përzgjedhja, zbatimi dhe
menaxhimi i shërbimeve të nënkontraktuara
Kontribut në përzgjedhjen e personelit për aktivitetet
Rishikimi i performancës së ekipeve dhe individëve
Krijimi i mardhënieve efketive të punës
Përgatitja për dhënien e trajnimit në detyrë për menaxhimin e mbetjeve spitalore
Menaxhimi i mbetjeve të mprehta dhe Biosiguria
Menaxhimi efektiv i incidenteve dhe emergjencave mjedisore
Audit dhe raportim për përshtatjen ndaj ndryshimeve të klimës
Menaxhimi i mirëmbajtjes dhe operacioneve të tjera inxhinerike në qendrat
shëndetësore, njësitë e trajtimit të tyre ose gjatë operacioneve të transportimit
Monitorimi i procedurave të kontrollit të rrezikut në shëndet dhe sigurisë gjatë
operacioneve të transportimit të mbetjeve siptalore

