QENDRA E MJEKI]SISIJ URGJENTE Ni] PRISHTINE
N€ baze te nenit 8 te Ligjit te punes Nr.03/L-212, dhe nenit 3 te Udhezimtt
administrativ nr. 1412011, dhe Vendimit te Qendresnr.216 te dat€s I1.06.2014,

Sh p a ll

KONKURS
Per pranim ne maredhenje pune:

-

6 (giashte) mjek specialist te mjekesise urgjente, specialist familjar ose mjek
te praktikds se pergjithshme,
5 (pese) infermier te pergjithshem.
2 (di vozitesa.
I.Detyrat dhe pergiegiesit€ kryesore te miekeve:

-

Punon si mjek specialist nd ndrrime, ose mjek i praktikes se pergjithshme.
Kryen vizitashendetEsore. Kryen detyra dhe pun€ nga l€mia e mjek6sis€
urgjente nii teren. i trajton te gjitha rastet urgjente dhe ndermere masa
terapeutike nga l€mia mjek€sore urgjente. BenE vtzita dhe analizon
problematiken e mjek€sis6 urgjente. Sipas nevojave i dergon pacientat nd
Klinikat perkatese, konstaton vdekshmerin€ etj. Kryen edhe pun6 tjera nga
l6mia e vet€.
Koeficienti pdr mjek specialist 8.4o.
Koeficienti per mjek td praktikds se pergjithshme 7.2o.
Kushtet:
Perpos kushteve te pergjithshme, kandidatet per mjek specialist te mjekesise
urgjente, specialist i mjek€sise familjare ose mjek te praktikds se pergjithshme,
duhet ta kene te kryer Fakultetin e Mjekesisd, specializimin nga mjekesia
urgjente, ose specializimin nga mjekesia familjare si dhe Licenc€n e punes.

II. Detyrat dhe pergiegiesitd kryesore

tE

infermierve:

Eshte anetar i rregullt i ekipit mjekesor n€ Qend€r, Banes6, Shtepi, mrge (ne
teren) si dhe gdo hapsire tjeter ku mund te ndodhen rastet e te l€nduarve dhe te
sdmuarve. Punon ne ndrrime

Koeficientt 5.4o.
Perpos kushteve te pergjithshme, kandidatet per infermier te pergjithshem
duhet te ken€ te kryer Shkoll€n e mesme t€ mjekesise - drejtimi i pergjithshdm,
si dhe Licenc€n e punes.

III. Detyrat dhe pergiegiesite kryesore

te vozitsave
iishte pjese e ekipit mjekesor nd teren. Duhet t i njeh rregullat e vozitjes urgjente.
Duhet ta miremban autoambulancdn ne aspektin tekniko-sanitar, te kontrollon
vajin, ujin, karburantin dhe t€ gjitha defektet e autoambulances. Defektet
eventuale t i paraqet te pergjegjesi i tij.
Koeficenti 5.oo.

Aplikacioni meret ne Administraten e QMU dhe i plotesuar me te gjitha
dokumentet e nevojshme dorezohet n€ Arkivin e Qendres se Mjekesise
Urgjente ne Prishtind, rruga "Fehmi Lladrovci" pa numer.
Konkursi mbetet i hapur 15 dite duke filluar prej dates 13.06.2014 e deri me
daten 27.06.2014.

Vetem kandidatet qe hyjne ne perzgjedhje te ngushte do t€ ftohen ne intervist€.
Dokumentet e pakompletuara si dhe ato qe arrijne pas afatit te caktuar nuk do te
merdn ne shqyrtim.

