
                                                                               

                                                                 REPUBLIKA E KOSOVËS 

                                QENDRA E MJEKËSISË URGJENTE NË PRISHTINË 

                                                    Rr. Fehmi Lladrovci Nr.8 

                                                           P R I S H T I N Ë 

             Qendra  e Mjekësisë Urgjente  në Prishtinë , në përputhje me nenin 8,të Ligjit të 

punës nr. 03/L- 212 , Nenit 14. parag.1. të Ligjit për Shëndetësi Nr.04/L125, nenit 3,të 

Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 Për rregullimin e procedurave për themelimin e 

marrëdhënies së punës në sektorin publik, dhe vendimit  me nr.1-29 dt. 13.02.2018 të 

Këshillit Drejtues të QMU-së, publikon këtë : 

 
     
                                                     K O N K U R S 
                                        Për pranim në marrëdhënie pune 

I.TITULLI I VENDIT TË PUNËS:  Gjashtë (6) Specialist të Mjekësisë Familjare ose 
Specialist të Mjekësisë Emergjente në Qendën e Mjekësisë Urgjente  
Kategoria dhe grada e vendit të punës: 
- Koeficienti: 8,40, H-20 
- Orari: 40 orë në javë, 
- Kohëzgjatja e emërimit : Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 -Kryen vizita shëndetësore në objekt dhe në teren;  
 -Kryen detyra dhe punë nga lëmi i mjekësisë urgjente të të gjitha moshave; 
 -I përpunon të gjitha rastet urgjente dhe ndërmerr masa terapeutike nga lëmi i 
mjekësisë urgjente; 
 -Plotëson fletëzat kompjuterike si dhe të dhënat të tjera të pacientit në të dhënat 
softuerike; 
 -Është përgjegjës për ruajtjen e raporteve mjekësore 
 -Bën vizita konsultative dhe analizon problematikën e mjekësisë urgjente; 
 -Transport i sigurt dhe trajtim gjatë transportit (mbrenda territorit të Komunës së 
Prishtinës dhe në raste nevoje edhe jashtë saj); 
 -Sipas nevojave i dërgon pacientët në klinikat përkatëse,  konstaton vdekshmërinë etj. 
 -Kryen edhe punë tjera nga fusha e përgjegjësisë.                                                                                                                                                                                                                                             
Kushtet e Konkursit: 



 -Kandidati/ja të cilët konkurojn për këtë vend të punës përveç kushteve të përgjithshme 
të parapara me Ligj duhet të ketë të përfunduar : 
 - Fakultetin e Mjekësisë dhe Specializimin nga Mjekësia Familjare ose Mjekësia 
Emergjente 
 - Kandidati/ja duhet të ketë Licencën e Punës. 
Dokumentet e kërkuara:                 
 -Kopjet e diplomës së Fakultetit të Mjekësisë, dhe Certifikatën e specializimit, 
 -Kopjen e licencës së punës 
 -Kopjen e letërnjoftimit apo të pasaportës 
 -Çdo dokument tjetër apo certifikatë trajnimi , që kandidati/ja e vlerëson të nevojshme 
që i përshtatet kushteve dhe kritereve të përcaktuara më lartë. 
 -Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter; - e dëshirueshme.  

II. TITULLI I  VENDIT TË PUNËS: Gjashtë (6)  Doktor të Mjekësisë në  

                                                         Qendrën  e Mjekësisë Urgjente 

Kategoria dhe grada e vendit të punës: 
- Koeficienti: 7.20    H-27  
- Orari: 40 orë në javë, 
- Kohëzgjatja e emërimit : Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 -Kryen vizita shëndetësore në objekt dhe në teren;  
 -Kryen detyra dhe punë nga lëmi i mjekësisë urgjente të të gjitha moshave; 
 -I përpunon të gjitha rastet urgjente dhe ndërmerr masa terapeutike nga lëmi i 
mjekësisë urgjente; 
-Plotëson fletëzat kompjuterike si dhe të dhënat të tjera të pacientit në të dhënat 
softuerike; 
-Është përgjegjës për ruajtjen e raporteve mjekësore 
-Bën vizita konsultative dhe analizon problematikën e mjekësisë urgjente; 
-Transport i sigurt dhe trajtim gjatë transportit (mbrenda territorit të Komunës së 
Prishtinës dhe në raste nevoje edhe jashtë saj); 
 -Sipas nevojave i dërgon pacientet në klinikat përkatëse,  konstaton vdekshmërinë etj. 
-Kryen edhe punë tjera nga fusha e përgjegjësisë.                                                                                                                                                                                                                                             
Kushtet e Konkursit: 
 - Kandidati/ja të cilët konkurojn për këtë vend të punës përveç kushteve të 
përgjithshme të parapara me Ligj duhet të ketë të përfunduar : 
 - Fakultetin e Mjekësisë  
 - Kandidati/ja duhet të ketë Licencën e Punës. 
Dokumentet e kërkuara: 
 -Kopjet e diplomës së Fakultetit të Mjekësisë, 
 -Kopjen e licencës së punës 
 -Kopjen e letërnjoftimit apo të pasaportës 
 -Çdo dokument tjetër apo certifikatë trajnimi , që kandidati/ja e vlerëson të nevojshme 
që i përshtatet kushteve dhe kritereve të përcaktuara më lartë. 
-Dëshmi mbi njohjen bazike e punës me kompjuter; - e dëshirueshme. 
 



 
III. TITULLI I  VENDIT TË PUNËS: Dymbëdhjetë (12) Infermier-e – vozitës-e  në  

                                                         Qendrën  e Mjekësisë Urgjente 

Kategoria dhe grada e vendit të punës: 
- Koeficienti: 6.00   H-43 
- Orari: 40 orë në javë, 
- Kohëzgjatja e emërimit : Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

-Udhëheqë dokumentacionin e të sëmurëve, ftesave, urdhëresave, kartelet e 
intervenimeve, dhe i futë të dhënat e nevojshme në kompjuter; 
 -Asiston në dhënien e ndihmës urgjente, observimit, kirurgjisë se vogël,  duke bërë 
reanimimin kardio-pulmonar-cerebrar, përdorimin e defibrilatorit, EKG, monitorit, ndaljen 
e gjakderdhjes, dhënien e antishok terapisë, bënë observimin e të sëmurëve në 
ambulancë apo jashtë; 
 -Është anëtar i rregullt i ekipit mjekësor në qendër, në shtëpi, në banesë, në rrugë dhe 
çdo hapësirë tjetër si dhe në ekipet transportuese; 
 -Të ketë njohuri për punën e pajisjeve të aparaturës në autoambulancë, qendër si dhe 
mirëmbajtjen e tyre; 
 -Kontrollon pajisjet mjekësore në autoambulancë, qendër dhe është përgjegjës për 
funksionim e tyre;  
 -E ndihmon mjekun në triazhimin e të sëmurëve, të lënduarve etj. 
 -Transport i sigurt dhe trajtim gjatë transportit (mbrenda territorit të Komunës së 
Prishtinës dhe në rast nevoje edhe jashtë saj);  
 -Punon në ekipe.  
 -Ruan sekretin mjekësor në punën e përditshme;  
 -Komunikon me dispeçerin si dhe merr urdhra nga ai; 
 -Njëkohësisht e vozitë edhe autoambulancën; 
 -Kryen edhe punë tjera nga fusha e përgjegjësisë. 
Kushtet e konkursit: 

 -Kandidati/ja të cilët  konkurojnë  për këtë vend të punës  përveç kushteve të 

përgjithshme të parapara  me Ligj duhet të  ketë  të përfunduar : 

 -Bachelor, - Dega infermieri e përgjithshme; 

 - Shkollën e mesme të mjekësisë  - Drejtimi i përgjithshëm    

 -Kandidati/ja duhet të ketë Licencën  e Punës. 

 - Kandidati/ja duhet të ketë Lejen e Vozitjes (Patent Shoferin)  valid të lëshuar nga 

organet  e Republikës së Kosovës. 

Dokumentet e kërkuara: 

 -Kopjet e diplomës së shkollimit të kryer 

 -Kopjen e licencës së punës  

 -Kopja e lejes se vozitjes (patent shoferi) 

 -Kopjen e letërnjoftimit  apo të pasaportës  

 -Çdo dokument tjetër apo certifikatë  trajnimi  që kandidati/ja e vlerëson  të nevojshme 

që i përshtatet kushteve dhe kritereve  të përcaktuara më lartë. 



 -Dëshmi mbi njohjen bazike të punës  me kompjuter; -  e  dëshirueshme  

 

 

 

Data e shpalljes së Konkursit  14.02.2018 deri më  dt.28.02.2018. 

Aplikacionet  merren dhe dorëzohet në Administratën e QMU-së, (nga ora 8-15)  

Rr.Fehmi Lladrovci nr.8 – Prishtinë. 

Dokumentacioni i cili i bashkëngjitet  aplikacionit duhet të jetë kopje dhe  i njëjti nuk  

kthehet. 

Dokumentacioni  i cili nuk i`u përgjigjet kërkesave dhe specifikave të konkursit si dhe 

dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai  që mbërrin me vonesë nuk do të shqyrtohen. 

 

 

 

 


