
                                                     
                         KOMUNA E PRIZRENIT                                                                                                  Qendra Kryesore e  

                         Drejtoria për Shëndetësi                                                                                                     Mjekësisë Familjare                                  

                                                                                                                                         Nr.12/ 2  

                                                                                                                                         Me datë: 13.04.2019  

                                                                                                                                         P r i z r e n 

 

  Në bazë të neni 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, nenit 14 par.2 të Ligjit për Shëndetësi Nr.04/L125, në mbështetje të 

Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Statutit të QKMF në 

Prizren neni 2 dhe të Rregullores për  Sistematizimin e punëve dhe detyrave të punës të punëtorëve të QKMF, Drejtoria për 

Shëndetësi dhe Këshilli Drejtues i  QKMF  publikon këtë: 

 

K  O  N  K  U  R  S 

Për pranim në marrëdhënie pune 

Për vendet e lira të punës në Kujdesin Parësor Shëndetësor të Komunës së Prizrenit: 

 

1. Infermier/e i/e përgjithshëme - 10 (dhjetë). 

  Për punë në QKMF: QMF, AMF, SHËRBIMIN URGJENT dhe me EKIPET PUNUESE TË NDËRRIMIT TË 

NATËS.  

Detyrat dhe përgjegjësistë: 

Pranon,triazhon dhe informon pacientin hap kartelën shëndetësore, merr anamnezën orientuese, aplikon 

terapinë parenterale, i.m.; i.v.; s.c. , aplikon inhalimin, përpunimin e plagës, përcjellë kalendarin e 

imunizimit, aplikon në dhënjen e oksigjenit etj. Kryen edhe punë të tjera sipas sistemtizimit të vendit të 

punës.Për punën e vet i përgjigjet shefit dhe infermieres përgjegjëse. 
 

2. Teknik Laborant/e mjekësore – 1 (një). 

  Për punë në laboratoret mjekësore të QKMF.  

Detyrat dhe përgjegjësistë: 

Pranon, e evidenton, e informon dhe triazhon pacientin, kryen marrjen e materialit për përpunim laboratorik, i 

përpunon ato (analizat laboratorike) përmes paisjeve mjekësore, pas përfundimit të të gjitha procedurave 

evidenton rezultatin dhe njofton pacientin me rezultatin përfundimtar laboratorik.  Për punën e vet i përgjigjet 

shefit dhe infermieres përgjegjëse.    

 

         Kualifikimi arsimor dhe profesional: 

Kandidatët për vendet e lartëcekuara të punës duhet të kenë të kryer: 
 

– Infermierët e përgjithshëm: shkollën e mesme të mjekësisë - drejtimi infermieri e përgjithëshme, ndihmës 

infermier i përgjithshëm, asistent infermier vetëm me vërtetim nga MASHT Kosovë për barazimin e diplomës 

së tyre me  infermierë të përgjithshëm dhe të diplomuarit Bachelor të infermierisë. (kualifikimet arsimore të 

kërkuara me mundësi të barabarta konkurimi). 
 

– Teknik Laborant/e mjekësore: bachelor ose shkollën e mesme drejtimi teknik laborant mjekësor. 
 

 Dokumentacioni i kërkuar: 
 

1.1             Diploma e shkollës së mesme - infermieri e përgjithëshme, 

• Diploma Bachelor i infermierisë.  

• Diploma ndihmës infermier i përgjithshëm, Asistent infermier së bashku me vërtetimin nga MASHT Kosovë, 

për barazim të diplomës së tyre me  infermierët e përgjithshëm.   

1.2              Diploma Teknik laborant mjekësor:  

• Diploma Bachelor dhe  

• Diploma e shkollës së mesme – teknik laborant mjekësor. 
 

Vlenë për të gjithë kandidatët konkurues: Liqenca e punës dhe ekstrakti i lindjes. 
 

Kontrata e punës: Për periudhë të caktuar një vjeqare me mundësi vazhdimi, tre muaj punë provuese. 

Paga mujore, koeficientët: Infermieri i përgjithshëm 4.8 dhe Teknik infermier  laboratorant 5.4.   
 

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në QKMF në Prizren, së bashku me dokumentacionin e  kërkuar. 

Kandidatët po ashtu mund të marrin edhe përshkrimin e detyrave të punës të detajizuar në gjuhën e tyre amëtare në QKMF në 

Prizren, në zyrën nr.101 prej orës 07.00-15.00.  

Afati i i Paraqitjes së aplikacioneve është 15 ditë nga dita e publikimit të konkursit në media; data e publikimit: 13.04.2019-

30.04.2019. 

Aplikacionet e dorëzuara pas mbylljes së Konkursit dhe ato të pakompletuara, nuk do të pranohen.  
 

Dokumentacioni i kërkuar (kopjet e dokumenteve të kërkuara) duhet të jenë të vërtetuara në Komunë apo te noteri, të njëjtat nuk 

ju kthehen pas përfundimit të procedurave së konkursit (mbeten në QKMF, për të dëshmuar konkurimin e Juaj).   


