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ANEKSI 5 

                                                       Implanti koklear 

 

1. Paketa e miratuar me VKM nr. 373, datë 26.04.2017, “Për disa ndryshime në vendimin 

nr. 308, datë 21.05.2014, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të 

finacohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Shërbimin 

Spitalor”. 

 

 

1.2.Protokolli i paketës. 

Protokolli  i  implantit  koklear 

 

 Implanti Koklear , ekzaminimet preoperatore, interventi  ndjekja  postoperatore 

 

1. Faza  preoperative 

 

a.  Ekzaminimet Laboratorike dhe Imazherike  Preoperatore 

 

Lloji i Ekzaminimit  

Gjak komplet formule kh,kk 

Urinë komplet 

INR dhe Indeksi i Protrombines 

Glicemi esëll 

Azotemi dhe Kreatinemi 

Provat e Heparit 

EKG 

Ro scope pulmonare 

 

 

 

 

 

Paketa e shërbimit të implantit koklear:
 çmimi  në 

lekë 

- interventi kirurgjikal 207,819.00    

- aparati 2,704,600.00 

-totali 2,912,419.00 

Në këtë paketë përfshihen: ndërhyrja dhe aparatura e implantit koklear sipas standardeve të BE-së
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a. Ekzaminimet te tjera  dhe Imazherike  Preoperatore 

 

Lloji i Ekzaminimit  

Otoemisionet akustike 

Audiometria tonale (në pacientët mbi 3 vjec) 

Tympanograma dhe reflekset stapediene 

Potencialet e evokuara ABR 

CT- Scan 

MRI 

Konsulte : ORL 

Konsulte Psikologu 

Konsulte Audiologu 

Konsulte  Logopedi 

 

1. Faza operatore ( interventi )  

Kjo faze zgjat nga 2-3 ore dhe gjate saj vendoset pajisja e brendshme e implantit koklear (device) 

 

2. Faza  postoperatore  

a. Faza e hershme postoperatore 

Kjo faze përfshin qendrimin në reanimacion për një ditë dhe qendrimin në pavion për 3-5 ditë. 

b. Faza e vonshme postoperatore 

Kjo faze perfshin:  

-viziten e kirurgut pas 7-10 ditesh 

-kontrollin per aktivizimin e pajisjes pas 4-6 javesh 

-Rikontrollin per pershtatjen e pajisjes(maping) pas 2 javesh 

-rikontrolle cdo nje ,dy apo tre( ne varesi te individit) muaj per pershtatjen e 

pajisjes(maping) gjate vitit te pare. 

-rikontrolle nje here ne vit per vitet ne vazhdim. 

-Vizita periodike tek logopedisti per te zhvilluar te folurin   

c. Pasqyra përmbledhëse 

 

Nr. Datë

1

2

3

4

5

Shuma

Autorizimi i  lëshuar nga Fondi
Nr. Rend Emër  mbiemer 

Data e marrjes së 

shërbimit
Vlera


