Nr.
rendor
01

Data e
kërkesës
07.04.2021

Objekti i
Data e
kërkesës
Përgjigjes
Kërkesë për informacion në 13.04.2021
lidhje me nisjen e vaksinimit
për personat me aftësi të
kufizuar në vend.

Përgjigje

02

09.04.2021

Kërkesë për informacion 14.04.2021
lidhur me publikimin e listës
së Muajit Mars për portalin

Ne listat e publikuara kete muaj ne faqen zyrtare te portalit nuk jane
perfshire kandidatet qe kane aplikuar ne muajin Shkurt 2021.

Procesi i vaksinimi anti CoVID-19 në Shqipëri bazohet në Planin Kombëtar
të Vaksinimit të miratuar nga MSHMS. Plani Kombëtar përbëhet nga disa
komponentë, ku tre nga më kryesorët janë: Planifikimi dhe sigurimi i
aksesit për vaksinat COVID-19, Identifikimi i grupeve prioritare për
vaksinim si edhe vlerësimi dhe përmirësimi i kapaciteteve të zinxhirit të
ftohtë, sigurisë së injeksioneve, dhe procedurave të menaxhimit të
vaksinave.
Pas përpjekjeve të mëdha, Qeveria Shqiptare nëpërmjet diskutimeve me
prodhues të ndryshëm të cilët kanë zhvilluar vaksina apo edhe
nëpërmjet diskutimeve intensive direkte me vende të ndryshme, arriti të
sigurojë mjaftueshëm vaksina për të filluar procesin më 11 Janar 2021.
Procesi i vaksinimit, bazuar në planin kombëtar dhe në udhëzimet e ISHP,
filloi me grupet e përcaktuara si prioritare, ku përfshihen stafet
shëndetësore në mbarë vendin, për të vazhduar më tej me
personat mbi 90 vjeç , 80-89 vjeç, personat dhe stafet e institucioneve
rezidenciale si shtëpitë e të moshuarve, stafet arsimore, stafet e sigurisë
dhe të rendit publik, grupmoshat 70+ ku prioritet kanë personat me
sëmundje bashkëshoqëruese.
Vaksinimi masiv i popullatës 70+ ka vazhduar paralelisht i përqëndruar në
vende publike si edhe në pranë QSH-ve në mbarë vendin. Në Tiranë
vaksinimi masiv për kategorinë 70+ është ofruar dhe vazhdon të ofrohet
në Sheshin Skënderbej.
Në përfundimin të vaksinimit të grupmoshës 70+, tashmë ka filluar
vaksinimi masiv i grupmoshës 60+ për të sëmurët kronikë dhe për pasojë
këtu përfshihen edhe një numër i konsiderueshëm i personave me aftësi
të kufizuar. Në vijimësi, bazuar në planin kombëtar dhe strategjinë e
miratuar, vaksinimi do të shtrihet në të gjithë grupet e rriskut, ku
përfshihen dhe personat me aftësi të kufizuar.

“Infermierë për Shqipërinë”.
03

12.04.2021

04

13.04.2021

05

12.04.2021

06

14.04.2021

07

20.04.2021

08

21.04.2021

Kërkesë për informacion në
lidhje me adresimin e
kërkesës për vaksinim të
stafit.
Kërkesë për informacion
lidhur me dokumentacionin
e nevojshëm që kërkohet
për vaksinim.
Kërkesë për vlerësim për
vaksinimin e stafit

13.04.2021

U sugjerua dërgimi i kërkesës zyrtare me shkrim ose me email në emër të ,
duke dërguar dhe të subjektit, të dhënat e stafit (Emër, Mbiemër, Nr.
Personal te Kartës se Identitetit, Pozicioni i punës dhe nr. kontakti)

13.04.2021

U sugjerua dërgimi I një kërkese zyrtare ose nepermjet e-mail-it, ne emer
te subjektitn me të dhënat e stafit: Emer;Mbiemer;Nr. Personal te Kartes
se Identitetit;Pozicioni i punes;Numer kontakti.

13.04.2021

Kërkesë për informacion
lidhur me dokumentacioni
që duhet dorëzuar në punë
pas përfundimit të
periudhës së karantinimit,
pas infektimit me COVID-19,
dhe nëse pagesa do të bëhet
me 100% apo 80%.
Kërkesë për informacion
lidhur me faktin nëse pas
aplikimit në portal për vend
vakant, përveç aplikimit
online, a duhet dorëzuar një
dosje fizike në institucionin
përkatës
Kërkesë për informacion
lidhur me publikimin
e renditjes së kandidatëve
për Portalin “Infermierë për
Shqipërinë” zhvilluar në
muajin Mars 2021.

19.04.2021

U sugjerua dërgimi I një kërkese zyrtare ose nepermjet e-mail-it, ne emer
te subjektitn me të dhënat e stafit: Emer;Mbiemer;Nr. Personal te Kartes
se Identitetit;Pozicioni i punes;Numer kontakti
U sugjerua t’i drejtohet institucionit është e punësuar, për të përcaktuar
dokumentacionin që duhet të dorëzohet, pas përfundimit të periudhës së
karantinimit, në respektim të legjislacionit ligjor në fuqi.

21.04.2021

Kandidatet qe aplikojnë në portalin 'Infermierë për Shqipërinë' duhet të
dorëzojnë edhe një dosje fizike me dokumentat e noterizuara pranë zyrave
të Rajonit ku do aplikojnë. Dorëzimi i dokumentave fizikë duhet bërë
brenda afateve të aplikimit.

26.04.2021

Drejtoria Qendrore e OSHKSH do të vijojë me shpalljen e listepritjeve për
tekniket e shkencave mjekësore teknike nga data 1-5 maj 2021

09

21.04.2021

10

27.04.2021

11

29.04.2021

12

14.05.2021

13

14.05.2021

Kërkesë për informacion
lidhur me përcaktimin e
qyteteve se ku do të
punojnë specializantët e
diplomuar.
Kërkesë për informacion
lidhur me faktin nëse
përfiton bonusin e covid19 që jep qeveria për
pandemine pasi ka punuar
në pavionin covid.
Kërkesë për informacion mbi
bazën ligjore e cila duhet të
zbatohet nga institucionet e
shtetit
Shqiptar
në
momentin e ekzekutimit të
raporteve
(vërtetim)
mjekësore të lëshuara nga
mjeku i familjes për izolimin
e personave të infektuar nga
SARS-CoV-2.
Kërkesë për informacion
lidhur me dokumentacionin
e nevojshëm që kërkohet
për vaksinim.
Informacion se cfarë
procedurash duhet të ndjek
ose ndonjë numër kontakti
se ku duhet të drejtohet për
të marrë informacionin e
nevojshëm për vaksinimin e
stafit.

26.04.2021

Drejtoria Qendrore e OSHKSH nuk është institucioni kompetent për
përcaktimin e qyteteve ku do të shërbejnë mjekeët specializantë.

28.04.2021

U sugjerua t’i drejtohet institucionit ku është i punësuar, si institucion
përgjegjës për vlerësimin dhe për përcaktimin nëse është përfitues i
shpërblimit mujor për angazhim në trajtimin mjekësor të personave të
prekur nga infeksioni i shkaktuar nga COVID-19, në zbatim të Vendimit të
Këshillit të Ministrave nr. 2007, datë 10.03.2020 “Për dhënie shpërblimi
për personelin, mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë” .
Institucionet shtetërore për personat e izoluar për shkak të infektimit nga
Covid-19, veprojnë në zbatim të legjislacionit shqiptar lidhur me raportet
mjekësore lëshuar nga mjeku i familjes.

05.05.2021

24.05.2021

U sugjerua dërgimi I një kërkese zyrtare ose nepermjet e-mail-it, ne emer
të subjektitn me të dhënat e stafit: Emer;Mbiemer;Nr. Personal te Kartes
se Identitetit;Pozicioni i punes;Numer kontakti

18.05.2021

Për vaksinimin e stafit është bërë me dije se procesi i vaksinimit ndaj
Covid-19 në Shqipëri po kryhet bazuar në planin kombëtar të vaksinimit
sipas grupeve prioritare të përcaktuara në këtë dokument. Për më shumë
informacion mbi procesin e vaksinimit, është rekomanduar të vizitohet
faqja zyrtare e MSHMS nër
linkun: 18https://ëëë.shendetesia.gov.al/vaksina-anti-covid/ . Gjithashtu
pëër informacion më të detajuar mbi këtë proces, punonjësit janë të lutur
të kontaktojnë me Qendrat Shëndetësore/MPF ku janë të rregjistruar.

14

22.05.2021

Nëse ofrohen vende vakante
për ndihmës mjek
stomatolog.

24.05.2021

Drejtoria Qendrore e OSHKSH publikon periodikisht vende vakante të
strukturave të varësisë së saj cdo jave. Ndiqni faqen tonë zyrtare:
http://oshksh.gov.al/ për t’u informuar për vendet vakante të shpallura.

15

19.05.2021

21.05.2021

16

20.05.2021

Pas paraqitjes së dokumentacionit, është bërë rivlerësimi i dosjes së
aplikimit të kandidatit.
Për pozicionin vakant jurist, datat e aplikimit kane qene 30.04.202107.05.2021

17

20.05.2021

18

24.05.2021

Kërkesë për rishikim të
pikëve të dosjes për aplikim.
Doja të dija a kanë mbaruar
aplikimet në pozicionin
jurist, sepse isha e
interesuar te aplikoja per
kete pozicion por skam
informacion te detajuar.
Pjesëmarrëse në portalin
Infermierë për Shqipërinë,
për degën teknik
Imazherie, në periudhën
Shkurt 2021, kërkoj të
informohem lidhur me
ecurinë e procesit të
punësimit
Kërkesë për vlerësim për
vaksinimin e stafit

19

10.06.2021

Kërkesë për informacion
rreth proçesit të vaksinimit

21.05.2021

24.05.2021

Pas dërgimit të vendeve vakante definitive do të zhvillohet përzgjedhja e
vendeve vakante.

25.05.2021

Për vaksinimin e stafit është bërë me dije se procesi i vaksinimit ndaj
Covid-19 në Shqipëri po kryhet bazuar në planin kombëtar të vaksinimit
sipas grupeve prioritare të përcaktuara në këtë dokument. Për më shumë
informacion mbi procesin e vaksinimit, është rekomanduar të vizitohet
faqja zyrtare e MSHMS nër
linkun: 18https://www.shendetesia.gov.al/vaksina-anti-covid/ . Gjithashtu
pëër informacion më të detajuar mbi këtë proces, punonjësit janë të lutur
të kontaktojnë me Qendrat Shëndetësore/MPF ku janë të rregjistruar.

11.06.2021

Për vaksinimin e stafit është bërë me dije se procesi i vaksinimit ndaj
Covid-19 në Shqipëri po kryhet bazuar në planin kombëtar të vaksinimit
sipas grupeve prioritare të përcaktuara në këtë dokument. Për më shumë
informacion mbi procesin e vaksinimit, është rekomanduar të vizitohet
faqja zyrtare e MSHMS nër

20

11.06.2021

21

16.06.2021

22

29.06.2021

23

02.07.2021

24

05.07.2021

Dua të informohem rreth
aksesit në financat e një
qendre shëndetësore. Në
kuadër të punimit të temës
së diplomës së nivelit
Master.
Numri i telefonit në sistemin
e-albania nuk është I duhuri
Kërkesë për informacion
rreth mënyrës sesi mund të
aksesohet çerrtifikata e
vaksinimit
Procedura që ndiqet për
nxjerrjen e Analizës se Ujit,
dokumentacioni qe duhet,
tarifa, afatin për të nxjerrjen
e analizës si dhe afati i
vlefshmërisë, përr subjktet
Bar-Restorante.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.
Kërkesë për informacion
lidhur me proçedurën e

28.06.2021

linkun: 18https://www.shendetesia.gov.al/vaksina-anti-covid/ . Gjithashtu
pëër informacion më të detajuar mbi këtë proces, punonjësit janë të lutur
të kontaktojnë me Qendrat Shëndetësore/MPF ku janë të rregjistruar.
Për çdo qytetar të vaksinuar në Republikën e Shqipërisë në zbatim të planit
kombëtar të vaksinimit ndaj CoVID-19, stafet shëndetësore përgjegjëse
për vaksinimin hedhin të dhënat në portalin e-albania. Mbas aplikimit të
dozës së dytë (për vaksinat me dy doza), dokumenti zyrtar (pasaporta e
vaksinimit) që tregon se qytetari i është nënshtruar procesit të vaksinimit,
shfaqet ne portal dhe mund të aksesohet nga çdo qytetar.
Të dhënat që kërkon në lidhje me buxhetin e Q.SH për punimin e temës së
diplomës, nuk përbëjnë të dhëna sensitive per institucioni dhe mund t’i
vihen ne dipsozicion. Gjithashtu, duhet të kontaktojë me drejtuesin e
institucionit dhe zyrën e financës.
Përditësimi I numrit të telefonit në sistemin e-albania sipas kërkesës së
subjektit kërkues.a

17.06.2021

Tashmë në portalin e-albania është e mundur shkarkimi i Passaportës së
Vaksinimit dhe për shtetasit e huaj . Bashkëlidhur link-u:
https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14501

30.06.2021

Ju informojmë që për të marrë informaconin e saktë të kërkuar duhet t’i
drejtoheni Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, në jurdiksionin ku ju
gjendeni

07.07.2021

Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania

09.07.2021

Bazuar në Udhëzim nr. 499, publikuar në portalin Mjeke për Shqipërinë,
duke qenë pjesë e institucioneve shëndetësore publike, mund të kërkoni

25

21.07.2021

26

22.07.2021

27

28.07.2021

28

29.07.2021

29

30.07.2021

30

04.08.2021

31

06.08.2021

transferimit nga një QSH në
një QSH tjetër
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave, si
shtetas jo rezident.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.

21.07.2021

transferim brenda institucioneve shëndetësore të së njëjtës NJVKSH vetëm
2 (dy) vite pas emërimit në pozicionin e punës.
Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania.

23.07.2021

Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania si
shtetas jorezident.

28.07.2021

Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania.

02.08.2021

Për të kryer verifikimin përkatës në portalin e-albania, duhet dërguar:
- Nr.kontakti;
- NID;
- Kartoni I verdhë me të cilin pajiseni në momentin e kryerjes së
vaksinimit.
Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania.

Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.

06.08.2021

05.08.2021

Për të kryer verifikimin përkatës në portalin e-albania, duhet dërguar:
- Nr.kontakti;
- NID;
- Kartoni I verdhë me të cilin pajiseni në momentin e kryerjes së
vaksinimit.

Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.

09.08.2021

Për të kryer verifikimin përkatës në portalin e-albania, duhet dërguar:
- Nr.kontakti;
- NID;

-

Kartoni I verdhë me të cilin pajiseni në momentin e kryerjes së
vaksinimit.

32

10.08.2021

Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.

11.08.2021

Për të kryer verifikimin përkatës në portalin e-albania, duhet dërguar:
- Nr.kontakti;
- NID;
- Kartoni I verdhë me të cilin pajiseni në momentin e kryerjes së
vaksinimit.

33

11.08.2021

Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.

11.08.2021

34

11.08.2021

13.08.2021

35

12.08.2021

36

17.08.2021

37

18.08.2021

Pjesëmarrëse ne portalin
Infermiere për Shqipërine,
për degën Teknik Imazherie,
kërkoj informacion lidhur
me kuotat e lira të punësimit
dhe kohën kur mund të
thirrem për punë nga
institucioni juaj.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.
Kërkesë me informacion
lidhur me proçedurën e
transferimit brenda
institucioneve shëndetësore.
Kërkesë për korrigjim të
dhëne në çertifikatën e
vaksinimit

Për të kryer verifikimin përkatës në portalin e-albania, duhet dërguar:
- Nr.kontakti;
- NID;
- Kartoni I verdhë me të cilin pajiseni në momentin e kryerjes së
vaksinimit.
Procesi i punësimit vijon bazuar ne Udhezim nr. 481, date 27.06.2019,
publikuar ne platformen elektronike "Infermierë për Shqipërinë". Ju do të
njoftoheni via e-mail apo në formën e dakortësuar per vendet vakante që
do të krijohen në profilin Teknik Imazherie ku keni aplikuar.

13.08.2021

Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania.

18.08.2021

Për të kryer proçedurën e transferimit brenda institucioneve
shëndetësore duhet të paraqisni kërkesë pranë të dy institucioneve
respektivë, për vlerësim.

18.08.2021

Çertifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania e njëjtë
me atë të kartës së vaksinimit.

38

18.08.2021

39

23.08.2021

40

28.08.2021

41

06.09.2021

42

15.09.2021

Kërkesë për korrigjim të
dhëne në çertifikatën e
vaksinimit
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dozës së parë.
Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.
1- Ka qytetarë të
vaksinuar me të dyja dozat,
por që nuk u gjenerohet
certifikata e
vaksinimit. Mospajisja me
pasaportën e vaksinimit për
një pjesë të të vaksinuarve
për shkak të marrjes së
varianteve të së njëjtës
vaksinë (kryesisht
AstraZeneca, po dhe ndonjë
tjetër) është një nga
problematikat me të cilën
këtë fillim shtatori janë
përballur mjaft shqiptarë
gjatë lëvizjeve në kufi. Edhe
pse të vaksinuar me dy
dozat, ata janë detyruar t’i
nënshtrohen kryerjes së

20.08.2021

Pas verifikimit të kërkesës dhe ndryshimit të kryer, Çertifikata e Vaksinimit
është e aksesueshme në portalin e-albania.

26.08.2021

Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania.

01.09.2021

Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania.

07.09.2021

Certifikata e Vaksinimit është e aksesueshme në portalin e-albania.

08.10.2021

Në lidhje me pyetjen e parë ju informojmë si rezultat i masave të
ndërmarra, problematika është ezauruar dhe qytetarët mund ta
aksesojnë portalin për të gjeneruar çertifikatën e vaksinimit.
Ne lidhje me pyetjen e dytë, sqarojmë:
Në vijimësi të masave të marra për përballimin e situatës Covid-19 dhe
me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të sistemeve të raportimit
te Laboratorëve dhe përshtatjen e tyre me formatet Europiane, Ministria
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka përditësuar mënyrën e hedhjes
së testimeve molekulare RT-PCR për SARS-COV-2 në sistemet elektronike
si dhe mënyrën e aksesimit dhe të gjenerimit të Certifikatës së Shërimit
nga CoVID-19 për qytetarët Shqiptarë. Udhëzimi Nr. 415 datë 27.09.2021,
orienton më në detaje stafet shëndetësore se si duhet të veprojnë në
situata të tilla.
Për pyetjen e tretë, sqarojmë se:

tamponit gjatë lëvizjeve në
kufi, pasi certifikata e
vaksinimit rezulton e
paplotësuar në sistem, duke
dëmtuar qytetarin e
përfshirë në proces, që
duhet të paguajë kosto
shtesë të një situate të
krijuar jo për faj të tij.
2- Ka vështirësi dhe
mungesë informacioni nga
qytetarë, po dhe mjekë të
familjes për pajisjen me një
vërtetim që dëshmon se
personi e ka kaluar Covid19, si nevojë për plotësimin
e njërit prej kushteve të
lëvizjes ndërkufitare. Ku
duhet të drejtohet
konkretisht qytetari për të
marrë këtë dokument qoftë
banor i fshatit apo
qytetit?
A është ai i
vlefshëm ky vërtetim për
qytetarët shqiptarë që hyjnë
në vendet e rajonit? Po ato
të BE-së? Si mund të
vleftësohet ky dokument i
lëshuar nga autoritetet
shëndetësore për lëvizjet
jashtë vendit?

Bazuar në Planin Kombëtar të Vaksinimit, stafet arsimore ku përfshihen
arsimtarë dhe petagogë të të gjitha niveleve, janë trajtuar si
kategori prioritare nga MSHMS gjatë fushatës së vaksinimit ndaj CoVID19. Deri në këto momente, si rezultat edhe i interesit të shtuar në muajt e
hapur të vaksinimit, rezulton se mbi 80% e kësaj kategorie kanë marrë një
dozë dhe mbi 60 % e stafeve arsimore/pedagogjike kanë marrë të dy
dozat e vaksinimit. Krahas pikave të përqëndruara dhe qendrave
shëndetësore ne të gjithë vendin ku mund të vaksinohen e gjithë
popullata, vaksinimi i stafeve akademike dhe Studentëve po vijon sipas
një plani/programi të detajuar vaksinimi nga strukturat shëndetësorë në
çdo Universitet apo institucion tjetër arsimor në vend, me qëllim rritjen
maksimale të mbulesës vaksinale për këtë kategori.

3- Si paraqitet situata në
shkolla? Ka hezitim mes një
pjese të mësuesve për t'u
vaksinuar. Sa përqind e tyre
nuk janë vaksinuar ende,
ndërsa viti i ri shkollor pritet
të nisë më 27 shtator? A ka
një plan që dikton dhe
vaksinimin e detyruar të
nxënësve mbi 12 vjeç?
Çfarë do të ndodhë pas
fillimit zyrtarisht të vitit të ri
shkollor me mësuesit e
pavaksinuar ose që kanë
bërë vetëm një dozë të
vaksinës dhe pse u ka kaluar
koha për dozën e dytë? Po
me stafin akademik dhe
studentët?
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20.09.2021

Doja të dija për ata të cilët
janë në listë pritje por duan
te ruajn piket që kanë në
portal a duhet te aplikojne
online apo te dorëzojnë
dokumenta me poste apo
nuk kanë nevojë për asgjë
thjesht presin renditjen me
fituesit e rinj të portalit

21.09.2021

Në zbatim të Udhëzimit nr. 481, date 27.06.2019 “Për procedurat e
punësimit për profesionet e shkencave mjekësore teknike në institucionet
shëndetësore publike në RSH”, i ndryshuar, të Ministrit të Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, Operatori i Sherbimeve të Kujdesit
Shëndetësor shpall thirrjen për konkurim për profesionistë të shkencave
mjekësore teknike në institucionet shëndetësore publike në Republikën e
Shqipërisë duke e publikuar ate ne portalin Infermiere per Shqiperine.
Thirrja bëhet me qellim krijimin/përditësimin e listës së pritjes sipas
Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor si dhe për tu dhënë mundësinë
profesionistëve të rinj për tu përfshirë në listën e pritjes.
Fituesit që janë aktualisht në listë pritje do të vazhdojnë të punësohen
sipas radhës deri në daljen e fituesve nga konkurimi i
radhës. Kandidatët që do të mbeten në listë pritje do të ripozicionohen

sipas pikëve që kanë. Ata gjithashtu mund të konkurojnë për të
ndryshuar pikët e tyre dhe në fund të konkurimit do ju njihen pikët që do
kenë nga procesi aktual.
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18.09.2021

Kam mbaruar shkollën per
ndihmës mjek stomatologe,
si mund të procedoj për
aplikim pune ne shtet në
Sherbimin stomatologjik

20.09.2021

Drejtoria Qendrore OSHKSH informon se, bazuar në kuadrin rregullator
në fuqi, vendet e lira të punës publikohen, me kërkesë paraprake të
drejtorive rajonale, në faqen zyrtare të Operatorit të Sherbimeve të
Kujdesit Shëndetësor.
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21.09.2021

Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.

22.09.2021

Për të kryer verifikimin përkatës në portalin e-albania, duhet dërguar:
- Nr.kontakti;
- NID;
- Kartoni I verdhë me të cilin pajiseni në momentin e kryerjes së
vaksinimit.
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24.09.2021

Kërkesë për pajisjen me
çertifikatë vaksinimi nga
sistemi e-albania pas
aplikimit të dy dozave.

28.09.2021

Për të kryer verifikimin përkatës në portalin e-albania, duhet dërguar:
- Nr.kontakti;
- NID;
- Kartoni I verdhë me të cilin pajiseni në momentin e kryerjes së
vaksinimit.
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04.10.2021

Doja nje informacion me te
detajuar dhe cfare
procedurash duhet te
ndjek rreth transferimit
jashte NJVKSH.

05.10.2021

Në Portalin Mjekë për Shqipërinë vjen i publikuar Udhëzimi mbi mënyrën
e funksionimit te tij dhe nga ku ju mund të informoheni lidhur me
transferimin tuaj. Informoj se në kërkese për transferim, ju duhet të keni
permbushur detyrimin me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, nëse keni një të tillë.
Kërkesa për transferim i drejtohet drejtorit të institucionit shëndetesor në
të cilin jeni aktualisht i punësuar, i cili, pas një vlerësimi, e percjell ate
pranë njesisë vendore të kujdesit shëndetësor dhe më pas kërkesa
përcillet pranë Drejtorisë Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të
Kujdesit Shëndetësor.

Kjo Drejtori bën rakordim me vendet vakante prane NJVKSH përkatëse
dhe e përcjell kërkesën tuaj për miratim në MSHMS. Njoftimi bëhet
institucionalisht mbi përgjigjen e ardhur.
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07.10.2021

Për arsye të punës, dhe nga
praktika që kam hasur kam
vështirësi në gjetjen e bazës
ligjore në lidhje me caktimin e
mjekëve specialistë pranë
Poliklinikave. Konkretisht
kërkoj nga ana juaj një
udhëzim/urdhër/rregullore
sesi titullari i një spitali rajonal
cakton mjekët specialist pranë
poliklinikave, metodologjia që
ndiqet dhe referencat ligjore,
për ato mjekë të cilët kanë një
kontratë punësimi me spitalin.

Punësimi i mjekëve në institucionet shëndetësore publike në Republikën
e Shqipërisë kryhet nëpërmjet portalit Mjekë për Shqipërinë, si
mekanizem i vetëm i punësimit, bazuar në Udhëzim nr. 499, date
02.07.2019, publikuar ne faqen zyrtare të portalit. Lidhur me caktimin e
mjekëve specialistë pranë poliklinikave të spitaleve rajonale, informoj se
është titullari i institucionit që ka për detyrë organizimin dhe menaxhimin
e punës në institucion, gjithmonë kur kemi të bëjmë me rastin e mjekëve
të emëruar tashmë dhe që janë prap staf i vetë institucionit.

