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1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga: Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Fotokopje e kartë së 
identitetit Aplikanti Po

2 Fotokopje e lejes së 
ushtrimit të profesionit Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari
Qendra Kombëtare Edukimit në 
Vazhdim
QKEV

Tiranë Rr. Aleksandër Moisiu Nr. 
84 2 Tiranë

E hënë - e enjte, ora 08:00 - 
16.30
E premte, ora 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4
Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?
11. Ç'afat vlefshmërie ka?
12. Ku e marr?
13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE
Regjistrimi në programin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë
Të regjistrojë profesionistët në programin e certifikimit.
Të gjithë profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit janë përgjegjës për regjistrimin e tyre në Regjistrin Kombëtar 
të Certifikimit të Profesionistëve që administrohet nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV), si dhe për 
vërtetësinë e të dhënave të dokumentuara në dosjen e tyre individuale. Profesionisti plotëson formularin që ndodhet në web-
in e QKEV dhe kjo e fundit kryen regjistrimin.
Profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit: mjekët, stomatologët, farmacistët e ndihmësfarmacistët dhe infermierët 
e mamitë, shtetas shqiptarë dhe të huaj, që ofrojnë shërbime shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit 
në fuqi, në institucionet publike ose private të kujdesit shëndetësor parësor, dytësor dhe terciar dhe ata të institucioneve 
akademike shëndetësore

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Brënda 10 ditëve

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Ligj Nr.10 107, datë 30.3.2009 "Për kujdesin shëndetsor në Republikën e Shqipërisë";
Vendim Nr. 789, datë 22.9.2015 
"Për përcaktimin e kritereve, standardeve dhe procedurave të programit të certifikimit për profesionistë të shëndetsisë";

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Njoftimi me e-mail në adresën personale të profesionistit i cili përmban ID përdoruesi dhe fjalëkalim
Regjistrim i përhershëm
Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail
Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QKEV web: www.qkev.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00


