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RREGULLORE 

për format e përsosjes së vazhdueshme profesionale, kriteret e shpërndarjes së formave, 

kriteret për përzgjedhjen e realizuesve të formave të përsosjes së vazhdueshme profesionale 

dhe pikët për ripërtëritjen e licencës për punë të punonjësve shëndetësorë me arsim të lartë 

në fushën e mjekësisë. 

              

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Me këtë rregullore përcaktohen  format e përsosjes së vazhdueshme profesionale, 

kriteret e shpërndarjes së formave, kriteret e përzgjedhjes së zbatuesve të formave të përsosjes 

së vazhdueshme profesionale dhe pikat për ripërtëritjen e licencës për punën të punonjësve 

shëndetësore me arsim të lartë në fushën e mjekësisë (në tekstin e mëtejmë: doktorë të 

mjekësisë). 

 

Neni 2 

Përsosja e vazhdueshme profesionale e doktorëve të mjekësisë është procedurë e 
vazhdueshme që zgjat edhe pas marrjes së licencës për punë.  

Përmes përsosjes së vazhdueshme profesionale, doktorët e mjekësisë përsosin njohuritë 
dhe aftësitë e tyre për diagnostikim dhe mjekim. 

 

Neni 3 

Përsosja profesionale bazohet në parimet e mëposhtme të përsosjes së vazhdueshme 

profesionale: 



1. Përfshirja e të gjithë mjekëve në përsosjen e vazhdueshme profesionale; 

2. Njësimi i doktrinës mjekësore që e kanë të gjithë mjekët në institucionet 

shëndetësore publike ose private të të gjitha niveleve; 

3. Qëndrueshmëria dhe modernizimi shkencor dhe në këtë proces për të siguruar 

transferimin e arritjeve vendore dhe botërore; 

4. Qasja e barabartë në mësimdhënie për të siguruar performancë të barabartë 

mësimore dhe vlerë të barabartë për të gjithë profesionet; 

5. Zgjedhja e lirë e formave për përsosjen  profesionale në varësi të nevojës së doktorit 

të mjekësisë në mënyrë që pikët për vazhdimin e licencës nuk mund të mblidhen ekskluzivisht 

nga një lloj i përsosjes profesionale; 

6. Domosdoshmëria e të mësuarit për çdo metodë të re diagnostike ose terapeutike që 

e sjell mjeku në praktikën e tij; 

7. Kategorizimi dhe vlerësimi i formave të përsosjes profesionale me sistem pikësh. 

 

 

II. FORMAT E PËRSOSJES SË VAZHDUESHME PROFESIONALE 

 

Neni 4 

Format e përsosjes së vazhdueshme profesionale të doktorit të mjekësisë janë: 

pjesëmarrja në punimet e kongreseve/konferencave, simpoziumeve dhe formave të tjera të 

takimeve profesionale, kurseve/punëtorive për edukim të vazhdueshëm, qëndrime studimore, 

punime të botuara në revista dhe botime profesionale dhe shkencore, marrja e titujve 

profesionalë dhe shkencorë, aplikimi për efekte anësore të barnave dhe aktiviteti i mentorit 

dhe edukatorit, edukimi i vazhdueshëm mjekësor në formë WEB. 

 

Neni 5 

Aktivitete të veçanta profesionale të përdorura në këtë Rregullore e kanë këtë kuptim: 

1. Kongres / konferencë 

Kongresi/konferenca është mbledhja që trajton problem specifik mjekësor ose shumë 

probleme që janë të ndërthurura dhe për të cilat ka interes të përbashkët të pjesëmarrësve. 



Kongresi/konferenca duhet të përfshijë ligjërata shkencore-hulumtuese ose 

profesionale, si hyrje në temën që do të trajtohet më tej në ligjërata, seminare, tryeza të 

rrumbullakëta, poster sesione, diskutime dhe forma të tjera të punës dhe zgjat më shumë ditë. 

Kongresi/konferenca mund të jetë vendore, me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe 

ndërkombëtare. 

Kongresi/konferenca vendore ka vetëm pjesëmarrës vendorë. 

Kongresi/konferenca vendore me pjesëmarrje ndërkombëtare ka të paktën një ligjërues 

të jashtëm. 

Në kongresin/konferencën ndërkombëtare ka të paktën tre ligjërues të jashtëm. 

Pjesëmarrje pasive në kongres/konferencë vërtetohet me certifikatë pjesëmarrjeje, 

kurse pjesëmarrja aktive me kopje të punimit të botuar ose përmbledhje të punimeve të 

kongresit. 

2. Simpozium 

Simpoziumi është mbledhje shkencore-profesionale që trajton temë konkrete në 

mjekësi apo shëndetësi. 

Simpoziumi duhet të ketë leksion hyrës për një temë nga ekspertë, prezantime gojore, 

seminare dhe postera me mundësi diskutimi. 

Simpoziumi mund të jetë vendor, me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe ndërkombëtar. 

Simpoziumi vendor ka vetëm pjesëmarrës vendas. 

Simpoziumi vendor me pjesëmarrje ndërkombëtare ka të paktën një ligjërues nga 

jashtë. 

Simpoziumi ndërkombëtar duhet të ketë të paktën tre ligjërues nga jashtë. 

Pjesëmarrja në simpozium vërtetohet me certifikatë pjesëmarrjeje dhe poster 

prezantimi. 

Simpoziumi mund të zgjasë një ditë, respektivisht dy ose më shumë ditë. 

3. Takime profesionale 

Takimi profesional është mbledhje shkencore-profesionale që trajton një temë nga 

mjekësia apo shëndetësia. 

Takimi profesional përmban ligjëratë/a për një temë të caktuar nga ekspertë me 

prezantime gojore dhe me mundësi për diskutim të pjesëmarrësve. 

 



4. Kurs/punëtori 

Kurs/punëtoria është formë leksionesh të organizuara nga një zonë më e ngushtë e një 

fushe mjekësore. 

Kurs/punëtoria mund të jetë vendore dhe ndërkombëtare, a sipas vlerës ndahen në tri 

kategori. 

KURS VENDOR / PUNËTORI 

 

Në kurs/punëtori të kategorisë I përpunohet dhe prezantohet në mënyrë moderne një problem 

aktual mjekësor me të dhënat më të fundit nga literatura botërore dhe ligjëruesit duhet të jenë 

ekspertë të një fushe të caktuar që mbulohet në kurs/punëtori. 

Ligjërata individuale nuk mund të zgjasë më pak se 15 minuta. 

Kurs/punëtoria e kategorisë I duhet të ketë material të printuar që rekomandohet të jetë in 

extenso (në tërësi). 

Kohëzgjatja totale e kursit/punëtorisë së kategorisë I nuk duhet të jetë më e shkurtër se 20 

orë shkollore (1 orë = 45 minuta). 

Në fund të kursit/punëtorisë së kategorisë I duhet të ketë një provim përfundimtar 

(zgjidhja e një testi prej të paktën 30 pyetjesh,  për të cilat duhet të ketë të paktën 20 përgjigje të 

sakta ose marrja e provimit me gojë). 

 

Në kurs/punëtorinë e kategorisë II paraqitet dhe trajtohet në mënyrë moderne një problem 

aktual mjekësor me të dhënat më të fundit nga literatura botërore dhe ligjëruesit duhet të jenë 

ekspertë të njohur nga fusha e caktuar që mbulohet në kurs/punëtori. 

Ligjërata individuale nuk mund të zgjasë më pak se 15 minuta. 

Kurs/punëtoria e kategorisë II duhet të ketë material të printuar për të cilin rekomandohet 

të jetë in extenso (në tërësi). 

Provimi nuk është i detyrueshëm. 

Kohëzgjatja totale e kursit/punëtorisë së kategorisë II nuk duhet të jetë më e shkurtër se 

10 orë shkollore (1 orë = 45 minuta). 

Në Kurs/punëtorinë e kategorisë III paraqitet dhe trajtohet në mënyrë moderne një 

problem aktual mjekësor me të dhënat më të fundit nga literatura botërore dhe ligjëruesit duhen 

të jenë ekspertë të njohur nga një fushë e caktuar që mbulohet në kurs/punëtori. 

Ligjërata individuale nuk mund të zgjasë më pak se 15 minuta. 

Kurs/punëtori i kategorisë III nuk duhet të ketë material të printuar ose provim. 

Provimi nuk është i detyrueshëm. 

Kohëzgjatja totale e kursit/punëtorit të kategorisë III nuk duhet të jetë më e shkurtër se 6 

orë shkollore (1 orë = 45 minuta). 

 

 

KURS NDËRKOMBËTAR / PUNËTORI 

 

Në kurs/punëtori ndërkombëtar të kategorisë I prezantohet dhe përpunohet në mënyrë 

moderne një problem aktual mjekësor me të dhënat më të fundit nga literatura botërore dhe 

pedagogët duhet të jenë ekspertë të njohur nga një fushë e caktuar që mbulohet në kurs/punëtori. 

Kurs/punëtori ndërkombëtar të kategorisë I duhet të ketë së paku tre (3) ligjërues të huaj. 



Ligjërata individuale nuk mund të zgjasë më pak se 15 minuta. 

Kursi/punëtori e kategorisë I duhet të ketë material të printuar që rekomandohet të jetë in 

extenso (në tërësi). 

Kohëzgjatja totale e kursit/punëtorisë së kategorisë I nuk duhet të jetë më e shkurtër se 20 

orë shkollore (1 orë = 45 minuta). 

Në fund të kursit/punëtorisë i kategorisë duhet të ketë provim përfundimtar (zgjidhja e 

një testi prej të paktën 30 pyetjesh të cilat duhet të ketë të paktën 20 përgjigje të sakta) ose të japë 

një provim me gojë ose të zgjidhë një problem konkret. 

Në kurs/punëtorinë ndërkombëtare të kategorisë II prezantohet dhe përpunohet në mënyrë 

moderne një problem aktual mjekësor me të dhënat më të fundit nga literatura botërore dhe 

ligjëruesit duhet të jenë ekspertë të njohur të një fushe të caktuar që përpunohet në kurs/punëtori. 

Kurs/punëtoria ndërkombëtare e kategorisë II duhet të ketë së paku dy (2) ligjërues nga 

jashtë. 

Ligjërata individuale nuk mund të zgjasë më pak se 15 minuta. 

Kursi/punëtoria ndërkombëtare e kategorisë II duhet të ketë material të printuar për të 

cilin rekomandohet të jetë in extenso (në tërësi). 

Provimi nuk është i detyrueshëm. 

Kohëzgjatja totale e kursit/punëtorisë ndërkombëtare të kategorisë II nuk duhet të jetë më 

e shkurtër se 10 orë shkollore (1 orë = 45 minuta). 

Në kurs/punëtorinë ndërkombëtare të kategorisë III paraqitet dhe përpunohet në mënyrë 

moderne problem aktual mjekësor me të dhënat më të fundit nga literatura botërore dhe 

ligjëruesit duhet të jenë ekspertë të njohur të një fushe të caktuar që përpunohet në kurs/punëtori. 

Kurs/punëtoria ndërkombëtare e kategorisë III duhet të ketë së paku një (1) ligjërues nga 

jashtë. 

Ligjërata individuale nuk mund të zgjasë më pak se 15 minuta. 

Kursi/punëtoria ndërkombëtare e kategorisë III nuk duhet të ketë material të printuar ose 

provim. 

Kohëzgjatja totale e kursit/punëtorisë së kategorisë III nuk duhet të jetë më e shkurtër se 

6 orë shkollore (1 orë = 45 minuta). 

5. Qëndrim studimor në vend dhe jashtë vendit 

Qëndrimi studimor nënkupton qëndrimin e doktorit të mjekësisë me mentor të paktën dy 

javë në spitale dhe klinika brenda dhe jashtë vendit. 

Programi i qëndrimit studimor nënkupton përvetësimin e aftësive dhe përvojave praktike 

për qëllime të edukimit mjekësor. Qëndrimi studimor dokumentohet me vërtetim nga drejtori i 

institucionit shëndetësor dhe mentori. 

6. Publikimet 

Punime kërkimore në një fushë përkatëse të mjekësisë të publikuara në revista shkencore 

ndërkombëtare, publikime shkencore ose punime shkencore të botuara në një revistë shkencore, 

me faktor ndikimi që janë në fushën përkatëse të mjekësisë në bazën e të dhënave Web of 

Science. 



7. Tituj profesional 

Trajnimi i doktorëve të mjekësisë që përfshin aftësimin teorik dhe praktik në institucionet 

shëndetësore për marrjen e titujve profesional në fusha të veçanta të mjekësisë - përfundimi i 

specializimit/subspecializimit. 

Doktorët e mjekësisë me punë shumëvjeçare të suksesshme në promovimin, organizimin 

dhe zbatimin e mbrojtjes shëndetësore, me specializim të kryer, me punime të kryera 

profesionale apo shkencore dhe me rezultate pozitive në ngritjen profesionale të kuadrit, mund të 

fitojnë titullin primarius. 

8. Tituj shkencorë 

Me përfundimin e ciklit të dytë të studimeve universitare dhe ciklit të tretë të studimeve 

të doktoratës, doktorët e mjekësisë mund të fitojnë tituj shkencorë - studime master dhe ato të 

doktoraturës. 

9. Paraqitja e efekteve anësore të barnave 

Vërtetim nga Qendra për efekte anësore që i është dorëzuar Oda dëshmon se efektet 

anësore të barnave janë konstatuar dhe raportuar nga doktori i mjekësisë. 

 

10. Mentorët dhe edukatorët 

Doktor i autorizuar i mjekësisë në fushën përkatëse të mjekësisë, nën mbikëqyrjen e të 

cilit përvetësohen dhe përmbushen aftësi të caktuara nga plani dhe programi për punën 

sprovuese, nga programi për specializim/subspecializimin e doktorëve të mjekësisë. 

11.WEB- edukimi 

Edukimi i vazhdueshëm mjekësor në formë WEB është përsosje profesionale e doktorëve 

të mjekësisë, specialistëve dhe subspecialistëve që janë akredituar më parë nga organizata 

profesionale dhe shkencore në vend dhe në botë (American Medical Association Physician 

Recognition Award ose European Accreditation Council for Continuous Medical Education). 

Neni 6 

Përsosjen e vazhdueshme profesionale e bëjnë Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë, 

shoqatat profesionale anëtare të Shoqatës së mjekëve të Maqedonisë dhe shoqatat tjera 

profesionale. 

Organizatorë të formave të ndryshme të formimit profesional mund të jetë Ministria e 

Shëndetësisë, institucion i arsimit të lartë në fushën e mjekësisë, Akademia e Shkencave dhe e 

Arteve të Maqedonisë, institucionet shëndetësore dhe organizatat ndërkombëtare me veprimtari 

në fushën e shëndetësisë (OBSH, UNICEF, etj.) 

   



Neni 7 

Shpërndarjen e formave e përsosjes së vazhdueshme profesionale dhe kategorizimin e 

tyre e miraton Oda e Mjekëve e Maqedonisë, për të cilën themelon Komisionin e Çështjeve 

Profesionale në pajtim me statutin. 

Kërkesa për miratimin dhe kategorizimin e formularëve nga neni 5 i kësaj rregulloreje 

duhet të dorëzohet jo më vonë se një muaj para mbajtjes së formës përkatëse të përsosjes së 

vazhdueshme profesionale. 

Në bazë të vendimit të marrë për miratim dhe kategorizim, organizatori i materialeve 

përgatitore dhe vërtetimit shënon numrin e pikëve në formularin e përsosjes së vazhdueshme 

profesionale të përcaktuar me këtë rregullore. 

Oda e Mjekëve e Maqedonisë (në tekstin e mëtejmë: Oda) do të lidhë marrëveshje me 

organizatorin e formularëve nga neni 6 i kësaj rregulloreje (në tekstin e mëtejmë: Oda) për 

rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella. 

 

     Neni 8 

Në periudhën shtatëvjeçare, doktori i mjekësisë duhet të fitojë 140 pikë përmes formave 

të ndryshme të përsosjes profesionale të përcaktuara me këtë rregullore. 

Për të siguruar vazhdimësinë e përsosjes profesionale gjatë vlefshmërisë së licencës së 

punës, doktori i mjekësisë siguron të paktën 20 pikë çdo vit. 

 

III. KRITERET PËR SHPËRNDARJE TË FORMAVE TË FORMIMIT TË 

VAZHDUESHËM PROFESIONAL 

 

Neni 9 

Doktori i mjekësisë në periudhën e vlefshmërisë së licencës shtatëvjeçare duhet të kalojë 

në forma të ndryshme të zhvillimit të vazhdueshëm profesional për shkak të ripërtëritjes së 

licencës së punës. 

Formularët dhe vlerësimi i përsosjes së vazhdueshme profesionale të mjekut në periudhë 

shtatëvjeçare bëhen me pikëzim. 

     Neni 10 

Vlerësimi i çdo forme të përsosjes së vazhdueshme profesionale të doktorit të mjekësisë 

vlerësohet me pikë sipas llojit të përsosjes së vazhdueshme profesionale, si më poshtë: 

 



1. PJESËMARRJA NË KONGRESE / KONFERENCA 

KONGRES / KONFERENCË VLERËSIMI NË PIKË 

(numri maksimal i mundshëm i pikëve) 

Kongres vendor/ Konferencë Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

deri më 15 pikë 

deri më 10 pikë 

deri më 3   pikë 

Kongres vendor/konferencë me 

pjesëmarrje ndërkombëtare 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

deri më 16 pikë 

deri më 11 pikë 

deri më 4   pikë 

Kongres/Konferencë 

ndërkombëtare 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

deri më 20 pikë 

deri më 12 pikë 

deri më 5   pikë  
 

Pjesëmarrja pasive në kongres dokumentohet me vërtetim pjesëmarrjeje,  kurse aktive me 

vërtetim pjesëmarrjeje dhe abstraktin e publikuar të punimit. 

2. PJESËMARRJA NË KURSE 

          KURSE VENDORE 
 

 

Kurs/ punëtori e kategorisë I 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

deri në 20 pikë 

deri në 15 pikë 

deri në 5 pikë  

 

Kurs/ punëtori e kategorisë II 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

deri në 15 pikë 

deri në 11 pikë 

deri në 4 pikë 

 

Kurs/ punëtori e kategorisë III 

 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning  

deri në 10 pikë 

deri në 8 pikë 

deri në 3 pikë 

KURS NDËRKOMBËTAR / PUNËTORI VLERËSIMI NË PIKË 

(numri maksimal i mundshëm i pikëve) 

Kurs/ punëtori e kategorisë I Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

Deri në 30 pikë 

Deri në 20 pikë 

Deri në 7 pikë  
 Kurs/ punëtori e kategorisë II Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

Deri në 20 pikë 

Deri 15 pikë 

Deri 5 pikë  

 

Kurs/ punëtori e kategorisë III 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

e-learning 

Deri në 12 pikë 

Deri në 10 pikë 

Deri në 3 pikë 

 

Me përfundimin e kursit merret një vërtetim i cili e tregon vlerën e kursit në pikë dhe që 

shërben si dokument për njohjen e edukimit të vazhdueshëm mjekësor. 

 



3. QËNDRIMI STUDIMOR PËR EDUKIM TË VAZHDUESHËM MJEKËSOR   

(që zgjat nga një javë në një vit ose më shumë): 

Qëndrimi studimor në vend me mentor me 

përshkrim të aktiviteteve dhe nënshkrimet e 

mentorit dhe të drejtorit të institucionit 

deri në 10 pikë në javë, deri në maksimum 

50 pikë në një periudhë licence 

Qëndrimi studimor jashtë vendit me mentor me 

përshkrim të aktiviteteve dhe nënshkrimet e 

mentorit dhe të drejtorit të institucionit 

deri në 15 pikë në javë, deri në maksimum 

60 pikë në një periudhë licence 

 

Qëndrimi studentor dokumentohet me vërtetim nga drejtori dhe mentori i klinikës. 

4. TAKIME DHE SIMPOZIUME TË EKSPERTËVE 

Takime ekspertësh në 

institucionet shëndetësore 

(spitale, qendra shëndetësore, 

institute dhe institucione të tjera 

shëndetësore) 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

 3 pikë 

 2 pikë  

Takime ekspertësh në klinika, 

institute dhe institucione të tjera 

shëndetësore 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

  4 pikë 

  3 pikë 

    

Takime ekspertësh të 

organizuara nga shoqatat 

profesionale, Ministria e 

Shëndetësisë, fakultetet e 

mjekësisë, ASHAM dhe OBSH 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

  6 pikë 

  4 pikë 

Simpoziumi në vend Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

 8 pikë 

 6 pikë  

Simpozium në vend me 

pjesëmarrje ndërkombëtare 

Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

 12 pikë 

  8 pikë 

Simpozium jashtë vendit Pjesëmarrje aktive 

Pjesëmarrje pasive 

 15 pikë 

 10 pikë 

 

Pjesëmarrja në takime profesionale dokumentohet me nënshkrimin e udhëheqësit të 

institucionit shëndetësor, përkatësisht të personit përgjegjës ose kryetarit të shoqatës 

profesionale ose kryetarit të Shoqatës së Mjekëve të Maqedonisë dhe me vulën e organit, 

seksionit, shoqatës ose shëndetësisë. institucionet në një formë të veçantë. 

 Në bazë të pjesëmarrjes në takime profesionale, doktori i mjekësisë, si pedagog, mund 

të marrë maksimumi 60 pikë gjatë vlefshmërisë së licencës së punës. 

 

 



5.PUBLIKIME 

ARTIKULL SHKENCOR OSE 

PROFESIONAL 

         AUTOR / AUTORË 

Të botuara në revista shkencore ndërkombëtare 

ose botime shkencore ndërkombëtare ose 

punime shkencore në revistë shkencore me 

faktor ndikimi që janë në fushën përkatëse në 

bazën e të dhënave Web of Science 

Gjithsej 40 pikë, nga të cilat 15 pikë për 

autorin e parë dhe pikët e mbetura ndahen 

me autorët e tjerë, por jo më shumë se 5 pikë 

për autor. 

Të botuar në revista jo të indeksuara Gjithsej 18 pikë, nga të cilat 8 pikë për 

autorin e parë, dhe pikat e mbetura ndahen 

midis autorëve të tjerë, por jo më shumë se 2 

pikë për autor 

Rast studimi i publikuar në 

buletinin e Odës 

Gjithsej 5 pikë (për një artikull) 

Autorë të abstraktit ose postierit të 

kongresit/konferencës ose simpoziumit, të cilët 

nuk janë të pranishëm 

4 Pikë secili 

 

Libra deri në 40 pikë 

Redaktor i librit deri në 30 pikë 

Kapitull në libër Gjithsej deri në 20 pikë 

autori i parë 10 pikë 

bashkautorë të tjerë 10 pikë 

Redaktor i revistës 10 pikë në vit 

Recension në revistë të indeksuar 5 pikë për shqyrtim, deri në maksimum 30 

pikë në një periudhë licence 

 

6. SPECIALIZIMI DHE SUPSPECIALIZIM 

Pikët në bazë të specializimit dhe subspecializimit merren (në pajtim me programin) çdo 

vit me 15 pikë, a 20 pikë merren në vitin në të cilin jepet provimi. 

7. TITULL 

 Pikët në bazë të primarius - 20 pikë, a merren vetëm një herë në vit në të cilin fitohet 

titulli primarius. 

8. SHKALLËT SHKENCORE 

Për studimet master (master) për çdo vit të studimeve të rregullta (dy vjet) merrni 10 

pikë, dhe 15 pikë fitohen në vitin në të cilin mbrohet teza e magjistraturës. 

Pikët në bazë të studimeve të doktoraturës merren çdo vit nga studimet e rregullta (tre 

vjeçare) me 15 pikë, a 20 pikë merren në vitin në të cilin mbrohet doktoratura. 



9. APLIKIMI I EFEKTEVE ANËSORE TË BARNAVE     0.5 pikë 

 

10. MENTORI DHE EDUKATORI          15 pikë 

Pikët merren në vitin kur doktori i mjekësisë kryen funksionin e mentorit dhe edukatorit. 

Gjithsej 15 pikë mund të marrin çdo vit në të dyja bazat. 

 

11. EDUKIMI I VAZHDUESHËM MJEKËSOR NË FORMË – WEB 

Përsosja profesionale e mjekëve, e specialistëve dhe e subspecialistëve përfshin 

gjithashtu edukimin e vazhdueshëm mjekësor në formën e internetit të akredituar më parë nga 

American Medical Association Physician Recognition Award ose European Accreditation 

Council for Continuous Medical Education, të paktën 15 raste në vit për mjekët dhe specialistët 

që kanë deri në 25 vjet përvojë pune si doktor i mjekësisë,  specialist,  subspecialist,  që kanë 

deri në 20 vjet përvojë pune si specialistë dhe subspecialistë. 

           2 pikë 

            

Pikët e bazuara në kurse në WEB - faqen e shoqatave profesionale konfirmohen me 

vërtetim nga shoqata profesionale që përgatit kursin, pas akreditimit paraprak nga Oda. 

 

                    2 pikë 

        Neni 11 

Pikët për veprimtaritë profesionale që kanë kufizime në pikëzim, realizohen sipas 

elementeve të dhëna në shtojca, si pjesë përbërëse e këtij rregulloreje, edhe atë: 

1. Shtojca 1 - Tabela e pikëve për kursin/punëtorinë 

2. Shtojca 2 - Tabela e pikëve në kongrese/konferenca dhe libra. 

 

Neni 12 

Nëse doktori i mjekësisë për arsye objektive nuk arrin të mbledhë një numër të 

mjaftueshëm pikësh, kalon trajnim shtesë sipas programit në pajtim me nenin 127, të Ligjit të 

mbrojtjes shëndetësore dhe duhet të përfundojë me sukses provimin shtesë të njohurive dhe 

aftësive profesionale para provimit komisioni i Odës. 

 



Neni 13 

Doktori i mjekësisë dorëzon dëshmi në Odë për përsosjen profesionale jo më vonë se 3 

muaj para skadimit të afatit 7 vjeçar nga marrja e licencës së punës ose zgjatja e lejes së punës. 

Dëshmitë për plotësimin e kushteve (certifikatat, fotokopjet e artikujve të botuar etj.) për 

vazhdimin e licencës së punës janë në pajtim me dispozitat e kësaj Rregulloreje. 

Organizatori vendos barkod mbi certifikatat, të cilat duhet të lëshohen nga Oda. 

Neni 14 

Nëse doktori i mjekësisë gjatë vlefshmërisë së licencës së punës ka fituar më shumë se 

150 pikë, a në periudhën e ardhshme të licencimit atij i njihen 10 pikë. 

 

IV. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 15 

Rregullorja për format e përsosjes profesionale, kriteret për shpërndarjen e formularëve 

dhe pikët për vazhdimin e licencës për punë të punëtorëve shëndetësorë me arsim të lartë në 

fushën e mjekësisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 72/5 dhe 69/9). 

Neni 16 

Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e publikimit në Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë, a do të publikohet pas pëlqimit të Ministrit të Shëndetësisë. 

 

 

Përgatiti Elena Georgievska                                              Kryetari i  

                Odës së  Mjekëve të Maqedonisë 

              Prof.dr. Koço Çakalaroski  

Nr.2-396/22 

1.3.2017. 

Shkup  

 

 

 



1.Shtojca 1- Tabela e pikëve për Kursin/punëtorinë 

TABELA E PJESËMARRJES NË KURS/PUNËTORI – VENDORE  

 

Kriteret 

Numri i pikëve për 

kategorinë e parë 

Numri i pikëve për 

kategorinë e dytë 

Numri i pikëve për 

kategorinë e tretë 

 Aktiv Pasiv Aktiv  Pasiv Aktiv  Pasiv 

Nga specialiteti 

Po 

Jo 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0,5 

 

1 

0.5 

Edukimi i aftësive * 3 4 2 2 1 1 

Prezantimi i risive 2 2 1 1 1 0,5 

Profesorë ligjërues  

Po 

Jo 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

Participimi i pjesëmarrësve 

Po 

Jo 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

Numri i ligjëratave** 2-10 0.5-5 1-7 0.5-2 0.5-2 0.5-1 

Deklaratë e nënshkruar 

nga ligjëruesit mbi 

praktikën e mjekësisë së 

bazuar në dëshmi 

Po 

                    Jo 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

Vlerësimi/ Evaluimi 

Po 

Jo 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

Organizatori ***: 

-SHMM 

-Fakulteti i Mjekësisë 

-Shoqata profesionale 

-Institucioni shëndetësor- 
Ministria e Shëndetësisë 

-ASHAM 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

      

** KATEGORIA E PARË 

• Ligjërues: 

 Për një ligjërues 2 deri në maksimum 10 pikë gjatë një ngjarjeje. 

• Dëgjues: 

Për një kurs që zgjat deri në 4 orë = 0,5 pikë; deri në 8 orë (një ditë) = 1 pikë; 2 ditë = 1.5 pikë; ³ 

3 ditë = 2 pikë. 



KATEGORIA E DYTË 

• Ligjërues: 

 Për një leksion 1 pikë deri në maksimum 7 pikë gjatë një veprimtarie. 

• Dëgjues: 

 Për një kurs që zgjat deri në 4 orë = 0,5 pikë; deri në 8 orë (një ditë) = 1 pikë; 2 ditë = 3 pikë; ³ 

3 ditë = 5 pikë. 

KATEGORIA E TRETË 

• Ligjërues: 

Për një leksion 0,5 pikë deri në maksimum pikë gjatë një ngjarjeje. 

• Dëgjues: 

Për një kurs që zgjat deri në 4 orë = 0,5 pikë; deri në 8 orë (një ditë) = 1 pikë; 2 ditë = 3 pikë; ³ 

3 ditë = 5 pikë. 

 

TABELA E PJESËMARRJES NË KURS/PUNËTORI – NDËRKOMBËTARE 

Kriteret 

 

   

       

Nga specialiteti 

Po 

Jo 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0,5 

 

1 

0.5 

 Edukimi i aftësive * 3 4 2 2 1 1 

Prezantimi i risive 2 2 1 1 1 0,5 

Pjesëmarrje ndërkombëtare 10 5 5 4 2 2 

 

Profesorч ligjërues  

Po 

Jo 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

Participimi i pjesëmarrësve 

Po 

Jo 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

 

1 

0.5 

Numri i ligjëratave** 2-10 0.5-5 1-7 0.5-2 0.5-2 0.5-1 

Deklaratë e nënshkruar 

nga lektorët mbi praktikën 

e mjekësisë së bazuar në 

dëshmi 

Po 

Jo 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 

 

 

 

0.5 

0 



Vlerësimi 

Po 

Jo 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 

0.5 

0 

 Organizatori ***: 

-SHMM 

-Fakulteti i Mjekësisë 

-Shoqata profesionale 

 

Institucion shëndetësor 

-Ministria e Shëndetësisë 

-ASHAM 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

-             * Edukimi i aftësive, nënkupton shkolla dhe kurse të ndryshme për zotërimin e aftësive 

dhe metodave (ultrazë, endoskopi, teknika radionuklide, menaxhim etj.). 

-            ** KATEGORIA E PARË 

-   •    Ligjërues: 

-     Për një ligjërues 2 deri në maksimum 10 pikë gjatë një ngjarjeje. 

-               •   Dëgjues: 

-           Për një kurs që zgjat deri në 4 orë = 0,5 pikë; deri në 8 orë (një ditë) = 1 pikë; 2 ditë 

= 1.5 pikë; ³ 3 ditë = 2 pikë 

-     KATEGORIA E DYTË 

-                  •   Ligjërues: 

-                    Për një leksion 1 pikë deri në maksimum 7 pikë gjatë një ngjarjeje. 

-           •    Dëgjues:  

-                     Për një kurs që zgjat deri në 4 orë = 0,5 pikë; deri në 8 orë (një ditë) = 1 pikë; 2 

ditë = 3 pikë; ³    3 ditë = 5 pikë 

-             

-        KATEGORIA E TRETË     

-        •   Ligjërues: 

-                     Për një ligjëratë 0,5 pikë deri në maksimum 2 pikë gjatë një ngjarjeje. 

-                 •   Dëgjues: 

-                              Për një kurs që zgjat deri në 4 orë = 0,5 pikë; deri në 8 orë (një ditë) = 1 

pikë; 2 ditë = 3 pikë; ³ 3 ditë = 5 pikë. 



 

Shtojca 2 - Tabela e pikëve për kongrese/konferenca dhe libra. 

 

TABELA PËR PJESËMARRJE NË KONGRESE / KONFERENCA 

Kongres/konferencë vendore- pjesëmarrje aktive (maksimumi deri në 15 pikë) 

Nga specialiteti 
Ligjëratë 

plenare  

Prezantim me 

gojë 
Poster 

Udhëheqje 

e seancës 

Po Jo Po Po Po Po 

4 2 5 3 2 1 

 

Kongres/konferencë vendore me pjesëmarrje ndërkombëtare - pjesëmarrje aktive (maksimumi 

deri në 16 pikë) 

Nga specialiteti 
Pjesëmarrje 

ndërkombëtare 

Ligjëratë 

plenare 

Prezantim me 

gojë 
Poster 

Udhëhejqa 

e seancës 

Po Jo Po Jo Po Po Po Po 

4 2 1 0,5 5 3 2 1 

 

Kongres/Konferencë ndërkombëtare - pjesëmarrje aktive (maksimumi deri në 20 pikë) 

Nga specialiteti 
Pjesëmarrja 

ndërkombëtare 

Ligjëratë 

plenare 

Prezantim me 

gojë 
Postera 

udhëheqja 

e seancës 

Po Jo Po Jo Po Po Po Po 

4 2 5 2 5 3 2 1 

 

Kongres/konferencë vendore - pjesëmarrje aktive (maksimum deri në 10 pikë) 

Nga specialiteti 
Pjesëmarrje 

ndërkombëtare 
Ligjëratë 

plenare 

Prezantim me 

gojë 
Poster 

Udhëheqja 

e seancës 

Po Jo Po Jo Po Po Po Po 

4 2 5 2 5 3 2 1 

 

Kongres/Konferencë ndërkombëtare - pjesëmarrje aktive (maksimumi deri në 11 pikë) 

Nga specialiteti 
Pjesëmarrja 

ndërkombëtare  

Ligjëratë 

plenare 

Prezantim me     

gojë 
Postera 

Udhëheqja 

e seancës 

Po Jo Po Jo Po Po Po Po 

4 2 5 2 5 3 2 1 

 

 



Kongres/konferencë vendore – pjesëmarrje aktive (maksimum deri në 12 pikë) 

Nga specialiteti 
Pjesëmarrje 

ndërkombëtare 

    Bashkautor 

i punimit të 

paraqitur me 

gojë 

Bashkautor i 

posterit 

Udhëheqja e 

seancës 

Po Jo Po Jo Po Po Po 

4 2 2 0.5 3 2 1 

 

LIBRA 

Lloji i librit  pikët 

Tekst mësimor - autori 40 

Tekst shkollor - një nga autorët 35 

Monografi - autori 35 

Monografi - një nga autorët 30 

Skriptë / praktika - autori 25 

Skriptë/praktika – një nga autorët 20 

Redaktori i teksteve shkоllore 30 

Redaktor i monografisë  25 

Redaktor i skriptës / praktikës  20 

Autor i kapitullit në libër * 10 

Bashkëautor i kapitullit në libër * 10 

 

* nga një libër mund të merren 20 pikë 

 

 

    

 

 

 

          


