Njoftim për Shprehje Interesi për Qendër Aeromjekësore (AeMC)
Mundësi për t’u bërë pjesë e industrisë së Aviacionit Civil.

Aviacioni Civil është një fushë dinamike dhe përfshin shumë aktorë ku ka
mundësi angazhimi për shumë fusha, që mund të mos lidhen drejtpërsëdrejti me
të. Një nga këto fusha është mjekësia, e cila në aviacion njihet si fusha
Aeromjeksore.
AAC i bën thirrje gjithë klinikave spitalore që janë pjesë e sistemit shëndetësor
shqiptar, që brenda dt. 31 Korrik të aplikojnë për tu certifikuar si Qendër
Aeromjekësore (AeMC).
Qendrat Aeromjekësore (AeMC) janë organizata të certifikuara për ekzaminimin e
përshtatshmërisë mjekësore të ekuipazhit Ajror dhe lëshimin e certifikatave
mjekësore në përputhje me dispozitat e Urdhrit të Ministrit Nr. 250, datë
12.9.2014 “Për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me
ekuipazhin ajror të aviacionit civil, sipas parashikimeve të udhëzimit të ministrit
nr. 3, datë 7.2.2011 “Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil” (në
tekstin e mëtejshëm 250/2014), transpozimi i Rregullores së Komisionit (BE)
1178/2011 (Rregullorja për Ekuipazhin Ajror), e ndryshuar, dhe Urdhrit nr. 91,
21.02.2019, “Për Miratimin e Rregullores mbi Përcaktimin e Kërkesave Teknike
dhe Procedurave Administrative në Lidhje me Liçensat dhe Certifikatat e
Kontrollorëve të Trafikut Ajror”.

Të përgjithshme mbi AeMC
1. Qendrat Aeromjekësore (AeMC) dhe Ekzaminuesit Aeromjekësorë individualë
(AME-të), me qëllim të kryerjes së ekzaminimeve mjekësore të Ekuipazhit Ajror
(Pilotë dhe Ekuipazh i Kabinës), duke përfshirë ato për përshtatshmërinë
psikofizike të Kontrollorëve të Trafikut Ajror, duhet të plotësojnë kërkesat
teknike dhe procedurat administrative të përmendura në Anekset IV, VI dhe VII
të Urdhrit të Ministrit. Nr.250 / 2014, transpozimi i rregullores së EASA-s për
ekuipazhin ajror nr. 1178/2011, e ndryshuar dhe duhet të Çertifikohen.

2. Certifikimi është një dispozitë me të cilën Autoriteti I Aviacionit Civil
Shqiptar(AAC), pas verifikimit të kushteve, njeh institucionet mjekësore dhe
profesionistët individualë të cilët aplikojnë për të mundësuar ofrimin e shërbime
shëndetësore që synojnë lëshimin e certifikatave të përshtatshmërisë psikofizike
sipas rregulloreve përkatëse të sipërpërmendura në Shqipëri .
3. Për procedurat fillestare të certifikimit të AeMCs dhe AME, si dhe planet
përkatëse të mbikëqyrjes dhe verifikimit periodik, gjetjet dhe veprimet korrigjuese,
ruajtja e të dhënave dhe çfarë nuk është përmendur në mënyrë specifike në këtë
paragraf, zbatohen kërkesat e Shtojcave të referuara në paragrafin 1
4. Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar lëshon certifikatat e AeMCs dhe AME për
organizatat dhe mjekët të cilët aplikojnë dhe përmbushin kërkesat e Urdhërit të
Ministrit Nr. 250/2014, transpozimi i Rregullores së Komisionit (BE) 1178/2011
(Rregullorja për Ekuipazhin Ajror), e ndryshuar, dhe Urdhrit të Ministrit Nr. 91,
datë 21.02.2019, “Për Miratimin e Rregullores mbi Përcaktimin e Kërkesave
Teknike dhe Procedurave Administrative në Lidhje me Liçensat dhe Certifikatat e
Kontrollorëve të Trafikut Ajror”
5. Vlerësimi fillestar i përshtatshmërisë për lëshimin e certifikatave për Klasën 1
dhe 3 kryhet nga AeMC-të në posedim të privilegjeve të vizitës për këto klasa.
6. Vlerësimi fillestar i përshtatshmërisë dhe vlerësimi periodik për rinovimin /
rivleftësimin e certifikatave mjekësore të klasës 2 dhe LAPL lëshohen nga AeMC
ose AME të certifikuara
7. Vlerësimet aero-mjekësore për lëshimin e raportit mjekësor për anëtarët e
ekuipazhit të kabinës kryhen nga AeMCs ose AME të certifikuar.
8. Vlerësimi fillestar i përshtatshmërisë për certifikatat mjekësore të klasës 3
kryhet nga AeMC-të e certifikuara.
9. Ekzaminimet periodike mjekësore për rinovimin / rivleftësimin e certifikatave
mjekësore të klasës 1 mund të kryhen nga AeMCs dhe nga AME të certifikuar në
posedim të privilegjeve të veçanta për rinovimin e certifikimit të klasës 1 sipas
dispozitave të zbatueshme rregullative në Shqipëri dhe dispozitave specifike të
përcaktuara nga procedurat e AAC-së në zbatimin e këtyre rregulloreve.
10. Ekzaminimet periodike mjekësore për rinovimin / rivleftësimin e certifikatave
mjekësore të klasës 2, LAPL dhe Klasa 3 mund të kryhen nga AeMC dhe AME të

certifikuara në posedim të privilegjeve specifike për rinovimin / rivleftësimin e
vizitave të këtyre klasave.
11. Ekzaminimet mjekësore shtesë, në rastet e parashikuara nga kërkesa
MED.A.020 e Urdhrit të Ministrit. Nr.250 / 2014, transpozimi i rregullores së
EASA-s për ekuipazhin ajror nr. 1178/2011, e ndryshuar për mbajtësit e një
Certifikatë të klasës 1, klasës 2, certifikatës mjekësore të LAPL-it dhe raportit
mjekësor të ekuipazhit të kabinës dhe në rastet e parashikuara nga Rregulloret për
mbajtësit e një certifikate mjekësore të klasës 3, kryhen në një AeMC të certifikuar
ose nga një AME në posedim të privilegjeve specifike për vizitën e klasës
përkatëse. Këto ekzaminime mjekësore shtesë, në rastet e një vlerësimi të veçantë
kompleks aero-mjekësor dhe në rastet kur procedura e referimit dhe / ose e
konsultimit nuk parashikohen me ligj, kryhen ekskluzivisht nga AeMC-të e
certifikuara që posedojnë privilegje specifike për vizitën e klasave përkatëse.
12. Duke vlerësuar kërkesat profesionale dhe organizative të AeMC-ve dhe AMEve individuale, Autoriteti I Aviacionit Civil Shqiptar mund të vendosë kufizime
për Çertifikimin e tyre, në lidhje me llojin e vizitës dhe lëshimit të certifikatave të
klasave përkatëse mjekësore që do të kryejnë, duke e kufizuar atë (Certifikimin)
vetëm në rinovimin ose rivleftësimin.
13. Certifikikata e lëshuar nga AAC për kryerjen e aktiviteteve të vlerësimit dhe
certifikimit të përshtatshmërisë psikofizike është e vlefshme për tre vjet për AMEs
ndërsa për AeMCs vlefshmëria është e pakufizuar, me kusht që të jetë ruajtur
përputhja me kërkesat Rregullatore, ose derisa legjislacioni i aplikueshëm të ketë
përcaktuar kushtet për pezullimin ose revokimin e certifikatës. Gjatë periudhës së
vlefshmërisë, strukturat e autorizuara dhe mjekët i nënshtrohen një sistemi të
kontrollit nga AAC me qëllim që të verifikohet vazhdimësia e plotësimit të
kërkesave të besueshmërisë dhe kompetencave të përcaktuara për AeMCs dhe
AMEs nga Rregulloret Shqiptare të Ekuipazhit Ajror( Urdhrit të Ministrit Nr.
250/2014), dhe nga kërkesat e Urdhrit të Ministrit Nr. 91, datë 21.02.19 “Për
Miratimin e Rregullores mbi Përcaktimin e Kërkesave Teknike dhe Procedurave
Administrative në Lidhje me Licencat dhe Certifikatat e Kontrollorëve të Trafikut
Ajror”. Në veçanti, Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar kryen një proces
verifikimi i dokumentacionin klinik të dërguar ose vënë në dispozicion nga
AeMCs dhe AMEs.
14. Përveç verifikimeve paraprake për lëshimin e Certifikatës dhe verifikimeve të
zakonshme sipas frekuencës dhe procedurave të përcaktuara nga legjislacioni
aktual, AAC mund të bëjë verifikime të jashtëzakonshme ndaj AeMC-ve dhe

AME-ve të Certifikuar nëse ajo konstaton elementë përkatës të moskonformitetit
në procedurat ose në zbatimin e saktë të kërkesave të tyre.
15. ACAA mund të kufizojë, pezullojë ose revokojë certifikatën sipas procedurave
të treguara në legjislacionin aktual nëse kërkesat mbi të cilat është dhënë
certifikata e dhënë nuk plotësohen më.

Kërkesat kryesore që duhet të plotësojë AeMC për t`u
Certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil.
(a) Sistemi i menaxhimit
AeMC do të krijojë dhe mirëmbajë një sistem të menaxhimit që përfshin:
(1) linja të përcaktuara qartë të përgjegjësisë dhe llogaridhënies në të gjithë
organizatën, duke përfshirë një përgjegjësi të drejtpërdrejtë të parrezikshmërisë të
menaxherit përgjegjës;
(2) një përshkrim të filozofive dhe parimeve të përgjithshme të organizatës në
lidhje me parrezikshmërinë, e referuar si politika e parrezikshmërisë;
(3) identifikimin e rreziqeve të parrezikshmërisë së aviacionit që vijnë nga
aktivitetet e organizatës, vlerësimin e tyre dhe menaxhimin e rreziqeve të
ndërlidhura, përfshirë marrjen e masave për zvogëlimin e rrezikut dhe verifikimin
e efektivitetit të tyre;
(4) mbajtjen e personelit të trajnuar dhe kompetent për kryerjen e detyrave të tyre;
(5) dokumentimin e të gjitha proceseve kryesore të sistemit të menaxhimit, duke
përfshirë një proces për vetëdijesimin e personelit për përgjegjësitë e tyre dhe
procedurën për ndryshimin e këtij dokumentacioni;
(6) një funksion për të monitoruar përputhshmërinë e organizatës me kërkesat
përkatëse.
Monitorimi i pajtueshmërisë do të përfshijë një sistem feedback-u të gjetjeve tek
menaxheri përgjegjësi, për të siguruar zbatimin efektiv të veprimeve korrigjuese
sipas nevojës; dhe
(b) Sistemi i menaxhimit duhet të korrespondojë me madhësinë e organizatës dhe
natyrës dhe kompleksitetin e aktiviteteve të tij, duke marrë parasysh rreziqet dhe
ato që lidhen me këto Aktivitetet.

Ka aktivitete dhe procese që janë të veçanta për një AeMC, prandaj në
AMS duhet gjithashtu të mbulohen dhe Përveç kërkesave të përmendura
më lart duhet të përfshihen:
• Certifikimi mjekësor në përputhje me Pjesën MED;
• Sigurimi i konfidencialitetit mjekësor;
• Hulumtimi mjekësor (Nëse hulumtimi aero-mjekësor kryhet në një AeMC,
sistemi i tij i menaxhimit duhet të përfshijë procese për të kryer hulumtimin dhe
publikimin e rezultateve);
(b) Kërkesat e personelit
AeMC-ja duhet:
(1) të ketë një ekzaminues aero-mjekësor (AME) të emëruar si kreu i AeMC, me
privilegje për të lëshuar certifikata mjekësore të klasës 1 dhe përvojë të
mjaftueshme në mjekësinë e aviacionit për të ushtruar detyrat e tij / saj; dhe
(2) të ketë në staf një numër adekuat të AME-ve plotësisht të kualifikuar, si dhe
personel tjetër teknik dhe ekspertët.
(b) Kreu i AeMC do të jetë përgjegjës për koordinimin e vlerësimit të rezultateve
të ekzaminimeve dhe nënshkrimit të raporteve, certifikatave dhe certifikatave
mjekësore fillestare të klasës 1.
(c) Ruajtja e të dhënave
AeMC-ja duhet:
(a) të krijojë një sistem të mbajtjes së të dhënave që lejon ruajtjen adekuate dhe
gjurmueshmërinë e besueshme e të gjitha aktiviteteve të zhvilluara.
(b) Formati i mbajtjes së të dhënave duhet të përcaktohet në procedurat e
organizatës.
(c) Të dhënat duhet të ruhen në një mënyrë që siguron mbrojtje nga dëmtimi,
ndryshimi dhe vjedhja.
Në veçanti, AeMC-ja duhet:
(a) të mbajë shënime të detajuara për ekzaminimet mjekësore dhe vlerësimeve të
bëra për lëshimin, rivalidimin ose rinovimin e certifikatave mjekësore dhe

rezultatet e tyre, për një periudhë minimale prej 10 viteve pas datës së fundit të
ekzaminimit; dhe
(b) të mbajë të gjitha shënimet mjekësore në një mënyrë që siguron që
konfidencialiteti mjekësor të respektohet në çdo kohë.
(c) Kërkesat për facilitete
Pajisjet mjekësore-teknike të një AeMC-je do të përbëhen nga pajisjet e një
praktike mjekësore të përgjithshme dhe përveç kësaj:
(a) Kardiologji
Objektet për të kryer:
(1) 12-lead resting ECG;
(2) stres EKG;
(3) Monitorimi i presionit të gjakut 24-orësh; dhe
(4) monitorimi i ritmit të zemrës për 24 orë
(b) Oftalmologji
Pajisjet për ekzaminimin e:
(1) shikim i afërt, i ndërmjetëm dhe i largët;
(2) syri i jashtëm, anatomia, mediat dhe fundoskopia;
(3) lëvizshmëri okulare;
(4) shikimi binokular;
(5) vizion me ngjyra (anomaloskopi ose ekuivalent);
(6) fusha vizuale;
(7) fraktura; dhe
(8) heterophoria.
(c) Dëgjimi
(1) audiometër me ton të pastër
(d) Otorinolaringologjia

Pajisjet për ekzaminimin klinik të gojës dhe të fytit dhe:
(1) otoskopi;
(2) rinoskopi;
(3) timpanometria ose ekuivalenti; dhe
(4) vlerësimi klinik i sistemit vestibular.
(e) Ekzaminimi i funksionit pulmonar
(1) spirometria
(f) Objektet e mëposhtme duhet të jenë në dispozicion në AeMC ose të
rregulluara me një ofrues të shërbimeve:
(1) objektet laboratorike klinike; dhe
(2) ultratinguj e barkut.
(3) Ekzaminimet neurologjike
(4) Testet për substancat psikoaktive

Aplikimi për AeMC (QENDËR AEROMJEKËSORE)
Dokumentet që duhen dorëzuar pranë Autoritetit të
Aviacionit Civil:
1. Organizatat që aplikojnë për një miratim si AeMC duhet të dorëzojnë në
AAC shkresën zyrtare me shprehjen e interesit nga pala e interesuar për të
mbuluar shërbimin e kërkuar.
2. Duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë në Autoritetin e Aviacionit Civil
Shqiptar formularin e aplikimit (forma ACAA DAMO-Part - MED-004)
Për aplikimin, AeMC duhet të bashkëlidhë të gjitha dokumentet e kërkuara në
këtë formular, ndër të cilat:
 Vetëdeklarimi mbi Kriteret dhe shërbimet qe plotëson klinika Mjekësore,
kapacitetin dhe logjistiken qe ofron.
 Fotokopje të Certifikatës së Regjistrimit dhe Licencës së QKL në qendrën
Kombëtare të regjistrimit
 Fotokopje e Urdhrave tё mjekeve qe janë në shërbim për mbulimin e
funksioneve te kërkuara.

 Fotokopje Akt-Marrëveshje Higjeno Sanitare
 Dokumente të tjera të përfshira në formular
I gjithë dokumentacioni i dorëzuar duhet tё jete origjinal ose i njehsuar me
origjinalin.
Për depozitimin e aplikimit, si dhe për çdo informacion, mund të na kontaktoni
në info@acaa.gov.al ose +355 4 22 51 220 / 22 23 969
Gjithashtu, bashkëlidhur këtij njoftimi keni edhe formën e aplikimit ACAA DAMO-Part MED-004, e cila duhet të përdoret në momentin e aplikimit për certifikim.

