REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Data e
kërkesës2

Objekti i kërkesës3

1.

09.06.2020

Vënije në dispozicion
dokumentacioni dhe
informacin për se nuk mund
të regjistrohet në provim
shteti.

10.06.2020

2.

09.06.2020

10.06.2020

3.

10.06.2020

11.06.2020

4.

21.07.2020

Kërkesë mbi informacion
mbi datën në të cilën ka
dorëzuar certifikatën
punëmarrsja.
Informacion në lidhje me
drejtuesin teknik actual të
subjektit “…”
Kërkesë për vënije në
dispozicion të
gjeneraliteteve të disa
farmacistëve.

Për shkka të problemeve të konstatuara
në diplomë, UFSH si institucion jo
përgjegjës për konfirmimin e
vlefshmërisë së diplomës, e ka
përcjellë informacionin pranë
institucioneve përkatëse.
Vënija në dispozicion e informacionit.

03.09.2020

Nr.
Rendor 1

1

Data e
përgjigjes4

Përgjigje5

S’ka tarifë

E plotë

S’ka tarifë

Vënije në dispozicion e inforamcionit.

E plotë

S’ka tarifë

Informacioni i kërkuar është objekt i
ligjit për mbrojtjen e të dhënave
personale dhe vihet në dispozicion I
pjesshëm, duke I dhënë informacion
mbi, nr e anëtarësisë dhe subjektin ku
ushtrojnë profesionin.

E pjesshme

S’ka tarifë

Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
Data e regjistrimit të kërkesës
3
Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4
Data e kthimit të përgjigjes
5
Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6
Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7
Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.
2

Tarifa7

Mënyra e
përfundimit të
kërkesës6
E plotë

Arsyeja e refuzimit paraqitja e dy
diplomave per farmaci me data te
ndryshme leshimi. Zgjidhja e
problematikës pranë institucioneve
kompetente dhe më pas paraqitja pranë
UFSH për anëtarësim.
UFSH nuk e disponon informacionin e
kërkuar. Adresimin e kërkesës pranë
Ministrisë së Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale.

E plotë

S’ka tarifë

E plotë

S’ka tarifë

21.12.2020

Adresimi për dorëzimin e
dokumentacionit pranë Këshillit
Rajonal përkatës.

E plotë

S’ka tarifë

29.01.2021

Venije në dispozicion e informacionit.

E plotë

S’ka tarifë

27.01.2021

Asnjë nga këta shtetas nuk është anëtar
i Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë,
si dhe nuk rezultojnë të jenë të
regjistruar në regjstrin e ndihmës
farmacistëve, ç’ka tregon se këta
shtetas nuk e gëzojnë të drejtën e
ushtrimit të profesionit të farmacistit
dhe as të ndihmës farmacistit.
Në vitin 2015 kanë qenë 2200
farmacistë aktivë (që ushtronin
profesionin), në vitin 2016, 2268
farmacistë aktivë, në vitin 2017, 2579
farmacistë aktivë, në vitin 2018, 2888
farmacistë aktivë, në vitin 2019, 2789
farmacistë aktivë dhe në vitin 2020,
2878 farmacistë aktivë. Në Urdhrin e

E plotë

S’ka tarifë

E plotë

S’ka tarifë

5.

28.07.2020

Informacion mbi arsyet e
mospranimit të
dokumentacionit për
anëtarësim.

29.07.2020

6.

25.11.2020

27.11.2020

7.

17.12.2020

8.

27.01.2021

9.

27.01.2021

Kërkesë për informacion në
lidhje me listën e barnave që
kanë qenë në dispozicion për
sistemin spitalor shtetëror,
për periudhën janar – shkurt
2020
Informacion si do
procedohet për pajisjen me
leje ushtrimi profesioni në
funksionin e drejtuesit
teknik.
Kërkesë për informacion në
lidhje me situatën e
farmacistit …..
Informacion nëse shtetasit X
dhe Y janë
certifikuar/licencuar nga
Urdhri i Farmacistëve të
Shqipërisë, për ushtrim
aktiviteti farmacist/ndihmës
farmacist,

10.

04.03.2021

Informacion në lidhje me
numrin total të farmacistëve
të licencuar për çdo vit për
periudhën 2015-2020.

16.03.2021

11.

12.05.2021

Informacion mbi arsyet e
mospranimit të
dokumentacionit për
anëtarësim.

18.06.2021

Farmacistëve janë anëtarësuar në vitin
2015, 227 anëtarë të rinj, në vitin 2016,
258 anëtarë të rinj, në vitin 2017, 259
anëtarë të rinj, në vitin 2018, 247
anëtarë të rinj, në vitin 2019, 256
anëtarë të rinj dhe në vitin 2020, 206
anëtarë të rinj.
Adresim për zgjidhjen e problematikës E plotë
që ka me diplomën dhe më pas
paraqitja pranë UFSH-së për
anëtarësim.

S’ka tarifë

