VENDIM
Nr. 707, datë 9.9.2020
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 182, DATË
26.2.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E MASËS, TË
KRITEREVE, PROCEDURAVE E DOKUMENTACIONIT PËR VLERËSIMIN
DHE PËRFITIMIN E PAGESËS PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA, SI
DHE TË NDIHMËSIT PERSONAL”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13 e 17, pika 1, të ligjit nr. 57, datë
18.7.2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, dhe të nenit 15, të ligjit nr. 8626,
datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e
ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
I. Në vendimin nr. 182, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, bëhen shtesat dhe
ndryshimet, si më poshtë vijon:
1. Në kreun II bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
a) pas pikës 1 shtohen pikat 1.1 dhe 1.2, me këtë përmbajtje:
“1.1. Personi që vlerësohet për herë të parë për aftësi të kufizuara, përveç vlerësimit të dosjes
paraqitet edhe personalisht para KMCAP-së së nivelit të parë.
1.2. Rivlerësimi i personave me aftësi të kufizuara bëhet bazuar në dokumentacionin e dosjes
së paraqitur, pa praninë fizike të personit me aftësi të kufizuara. Komisioni, në rastet kur nuk
mund të marrë vendim vetëm bazuar në dokumentacionin e paraqitur për rivlerësim, ka të drejtë
të thërrasë personin me aftësi të kufizuara për t’u paraqitur fizikisht në komision. Paraqitja në
komision do të bëhet në një nga mbledhjet e muajit pasardhës, por jo më vonë se 30 (tridhjetë)
ditë nga data që do të realizohej vlerësimi me dosje. Njoftimi formal për paraqitje në komision
do të bëhet përmes administratorit shoqëror të njësisë administrative, nën juridiksionin e të cilit
ka vendbanimin personi.”.
b) pika 9 shfuqizohet.
2. Në fund të kreut II shtohet kreu II/I “Rregullat procedurale të vlerësimit nga KMCAP-ja”,
me këtë përmbajtje:
“II/I Rregullat procedurale të vlerësimit nga KMCAP-ja
1. Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), që bën vlerësimin e
personave me aftësi të kufizuara, është organ mjekësor dhe ligjor që e ushtron aktivitetin e tij
pranë Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH) dhe përgjigjet para tij për aktivitetin që kryen.
2. Për të shqyrtuar dokumentacionin e vlerësimit/rivlerësimit dhe për të vlerësuar për herë të
parë personat që kërkojnë të përfitojnë pagesë të aftësisë së kufizuar, KMCAP-të e nivelit të parë
mblidhen jo më pak se 3 (tre) herë në muaj, ndërsa KMCAP-të eprore jo më pak se një herë në
muaj. Për këtë qëllim, anëtarët e KMCAP-ve, për ditët që janë në komisione lirohen nga detyra e
përditshme dhe punojnë pranë organeve të Shërbimit Social Shtetëror.
3. Anëtarët e KMCAP-ve njohin legjislacionin në fuqi, kriteret mjekësore për vlerësimin e
personave me aftësi të kufizuara, si dhe i zbatojnë ato drejt, saktë e me përgjegjësi profesionale.
4. Gjatë zhvillimit të seancës, anëtarët e KMCAP-ve studiojnë praktikën me dokumentacionin
e plotësuar, vlerësojnë rastin, gjykojnë nëse plotësohen ose jo kushtet ligjore për përfitim, marrin
të dhëna për ecurinë e sëmundjes dhe kohën e fillimit të trajtimit dhe në bazë të këtyre të
dhënave marrin vendim mbi grupin e përfitimit:
a) grupi i parë, në të cilën vlerësohen personat me aftësi të kufizuara që kanë nevojë për
përkujdesje;
b) grupi i dytë, në të cilën vlerësohen personat me aftësi të kufizuara që nuk kanë nevojë për
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përkujdesje;
c) afatet e përfitimit për secilin grup;
ç) nevojën për përfitime të tjera sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi. Pas përfundimit të
vlerësimit, dosjet e përfituesve të shoqëruar me njoftimin për vendimin për çdo person,
dërgohen pranë drejtorive rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, për të kryer veprimet sipas
përcaktimeve në pikën 9, të kreut IV, të këtij vendimi.
5. KMCAP-ja e nivelit të parë ka këto detyra:
a) cakton drejt dhe në përputhje me dokumentacionin shëndetësor dhe gjendjen shëndetësore
të individëve që aplikojnë për herë të parë, si dhe në mbështetje të kritereve mjekësore, përfitimin
e pagesave të aftësisë së kufizuar;
b) cakton datën e paraqitjes pranë KMCAP-së së aplikuesit për rastet që do të vlerësohen për
herë të parë;
c) vlerëson dokumentacionin e drejtimit për në KMCAP “fletë drejtimin” i cili kur është
lëshuar nga institucionet mjekësore të specializuara me shtretër (spitali) përmbajnë të gjitha
rubrikat të plotësuara nga mjeku kurues sipas formatit, duke përfshirë dhe ID-n e personit dhe të
nënshkruar nga mjeku kurues, shefi i pavionit apo klinikës, shefi i shërbimit dhe drejtuesit e
institucionit. Pajisja ose jo me këtë dokument është vendosur në vizitën e përgjithshme ose në
konferencën klinike të drejtuar nga shefi i klinikës ose shefi i shërbimit. Vendimi i marrë është i
pasqyruar edhe në kartelën klinike të firmosur nga mjeku kurues, shefi i pavionit apo shefi i
klinikës dhe në mungesë të tij shefi i shërbimit. Lëshohet nga komisionet mjekësore vetëm për
rastet që nuk përbëjnë trajtim në institucione me shtretër të tilla si: sëmundje të syve, kirurgjikale,
ortopedike, gjendje pas djegies dhe shëndetit mendor (raste që nuk përbëjnë trajtim në
institucione me shtretër);
ç) vlerëson dokumentacionin e lëshuar nga specialistët, konsultat ose spitali, për rastet që
rivlerësohen për aftësi të kufizuara me “epikrizë përcjellëse”, e cila është plotësuar saktë, qartë
dhe me përgjegjësi, duke evidentuar gjendjen shëndetësore të personit me aftësi të kufizuara nga
vlerësimi i fundit deri në rivlerësimin e radhës;
d) vlerëson analizat dhe ekzaminimet, me përgjigje zyrtare të interpretuara nga mjeku
specialist, të cilat janë të domosdoshme, për evidentimin e plotë të gjendjes shëndetësore të
individit dhe që shoqërojnë fletën e drejtimit për në KMCAP dhe epikrizën përcjellëse;
dh) vlerëson dokumentacionin kur personi pretendon se ka një gjendje shëndetësore të
rënduar, për të cilën nevojitet pajisja me “Fletëdrejtimi për në KMCAP”;
e) vlerëson shkakun e aftësisë së kufizuar nga sëmundje e përgjithshme, sëmundje të shëndetit
mendor, përfitimet nga statusi paratetraplegjik, kohën e fillimit të pagesës, periudhën e përfitimit,
si edhe afatin e rivlerësimit;
ë) shqyrton rastin brenda 30 (tridhjetë) ditëve pasi është marrë me procesverbal prej
protokollit nga mjeku i Shërbimit Social Shtetëror dhe pasi ky i fundit ka kryer verifikimet e
nevojshme të dokumentacionit mjekësor, për rastet që vlerësohen për herë të parë;
f) rivlerëson 2 (dy) muaj para përfundimit të afatit që është vendosur në vendimin e fundit,
dosjen që përmban dokumentacionin e plotë ekzistues, si dhe epikrizën përcjellëse, e cila
shoqërohet me analiza dhe ekzaminime, me përgjigje zyrtare të interpretuara nga mjeku specialist,
që janë të domosdoshme për evidentimin e plotë të gjendjes shëndetësore, të marrë në dorëzim
me procesverbal nga mjeku i Shërbimit Social Shtetëror;
g) cakton pagesën për aftësinë e kufizuar, për periudhën e përfitimit, mbështetur në kriteret
diagnostike të miratuara për çdo diagnozë;
gj) propozon drejtimet për riaftësimin profesional të personit me aftësi të kufizuara;
h) kryen studime mbi gjendjen dhe ecurinë, si edhe problematikat e aftësisë së kufizuar në
qark.
6. Dosjet e personave me aftësi të kufizuara, që nuk përmbajnë dokumentacionin për
rivlerësim në KMCAP në datën e rivlerësimit, ruajnë të drejtën e rishqyrtimit gjatë periudhës
tremujore në vazhdim. Kur dokumentacioni paraqitet brenda kësaj periudhe, e drejta e përfitimit
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ruhet edhe për periudhën e prapambetur.
7. Kur dokumentacioni për rivlerësim nuk paraqitet në KMCAP edhe gjatë kësaj periudhe,
KMCAP-ja e konsideron dosjen të mbyllur dhe praktika duhet të nisë si procedurë vlerësimi për
herë të parë me detyrimin e paraqitjes në komision të individit.
8. Procesi i vlerësimit/rivlerësimit për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar bëhet në
zbatim të kritereve mjekësore dhe diagnostike, periudhës së riaftësimit, për të cilën afatet e
rivlerësimit shtrihen në kohë sipas kritereve mjekësore.
9. KMCAP-ja eprore ka këto detyra:
a) shqyrton dhe zgjidh kërkesat e personave me aftësi të kufizuara, që ankimojnë brenda 30
(tridhjetë) ditëve vendimet e KMCAP-ve të nivelit të parë, si edhe shqyrton dhe zgjidh rastet e
dërguara me divergjencë nga KMCAP-ja e nivelit të parë;
b) studion praktikat e dërguara nga Kontrolli i Shërbimit Social Shtetëror, merr masa për
plotësimin e tyre, thërret dhe viziton rastin në mbledhjen e radhës dhe në varësi të
problematikave të konstatuara dhe gjendjes shëndetësore merr vendim për vlerësimin e aftësisë
së kufizuar;
c) sipas natyrës dhe rëndësisë së shkeljeve urdhëron KMCAP-në e nivelit të parë që të
rivlerësojë përfituesit dhe të rregullojë vendimet, ku caktimi i pagesës së aftësisë së kufizuar ka
qenë i kundërligjshëm ose organizon vetë një seancë të veçantë për rikontrollin e tyre. Në këto
raste, KMCAP-ja, për çdo individ që do të rivlerësojë, merr vendim të ri për vlerësimin e aftësisë
së kufizuar;
ç) kryen studime mbi gjendjen dhe ecurinë e sëmundshmërisë dhe cakton drejtimet e rrugët
për përmirësimin e treguesve.
10. Vendimi i KMCAP-së së nivelit të parë dhe KMCAP-së eprore është dokumenti bazë
juridik-mjekësor-administrativ që njeh të drejtën për përfitime të aftësisë së kufizuar. Ai
plotësohet saktë, qartë, me përgjegjësi, sipas kërkesave të formatit, me shkrim të lexueshëm, pa
korrigjime, vërtetohet me emrin dhe mbiemrin e anëtarëve të KMCAP-së, nënshkrimin e tyre, si
dhe vuloset me vulën e komisionit. Vendimi ka fuqi ligjore ekzekutive kur është i nënshkruar nga
të gjithë anëtarët e KMCAP-së.
11. Në rastet kur ndërmjet anëtarëve të komisionit ka mendime të ndryshme, vendimi merret
me divergjencë dhe anëtari që nuk është dakord me të tjerët argumenton vendimin me arsyet e
divergjencës. Në këto raste, vendimi nuk ka fuqi ligjore ekzekutive dhe së bashku me dosjen
dërgohet zyrtarisht në KMCAP-në eprore të specializuar.
12. Kur anëtarët e KMCAP-së eprore të specializuar kanë mendime të kundërta, vendimi merr
formën e prerë me shumicë votash.
13. Vendimi i KMCAP-së eprore të specializuar nuk mund të ndryshohet nga KMCAP-ja e
nivelit të parë. Në ato raste kur KMCAP-ja e nivelit të parë gjykon se kërkuesi paraqet gjendje
shëndetësore të rënduar dhe bën objekt për të ndryshuar kushtet e përfitimit, ai merr vendim
duke argumentuar edhe arsyen e këtij ndryshimi. Në këto raste, pavarësisht vendimit të KMCAPsë së nivelit të parë, vendimi do të hyjë në fuqi vetëm pas miratimit të KMCAP-së eprore të
specializuar.
14. Vendimi, në çdo rast, plotësohet gjatë mbledhjes. Krahas plotësimit të vendimit,
plotësohet edhe vërtetimi, i cili përmban shkurtimisht të dhënat kryesore të vendimit.”.
3. Në kreun IV bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
a) pika 6 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“6. Administratori shoqëror, me marrjen e dokumentacionit nga institucioni shëndetësor, e
dërgon atë brenda 24 (njëzet e katër) orëve, me procesverbal, pranë mjekut të Shërbimit Social
Shtetëror, dhe listën emërore të personave që do të vlerësohen apo do të rivlerësohen, pranë
KMCAP-së. Mjeku i Shërbimit Social Shtetëror verifikon nëse dosjet e paraqitura janë të
plotësuara me dokumentacionin përkatës dhe, më pas, i përcjell ato në KMCAP. Mjeku mban
regjistrin e personave me aftësi të kufizuara, sipas pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi.”.
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b) pas pikës 11 shtohet pika 12, me këtë përmbajtje:
“12. Dosja me dokumentacionin e plotë të personit me aftësi të kufizuara sistemohet në
praktikën e tij të veçantë, mbahet dhe ruhet në njësinë administrative/bashkinë ku ka
vendbanimin individi.”.
II. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të gjitha organet e administratës
shtetërore shëndetësore dhe sociale dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe
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