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 Synimi i projektit eRX 

• Gjenerimi, transmetimi, dhe plotësimi i recetave mjekësore bazuar tek infrastruktura 

elektronike, duke zëvendësuar përdorimin e recetave letër. 

•  Receta elektronike e lejon mjekun, të krijojë dhe të transmetojë në mënyrë elektronike 

një recetë si dhe farmacistin te ekzekutoje ne menyre elektronike receten.  

• Sistemi i e-Rx  lejon FSDKSH-ne te monitoroje, kontrolloje dhe te Rimbursoje receten 

elektronike. 

• Projekt Pilot në 18 QSH dhe 80 Farmaci në Durrës  

• Projekti është bazuar në eksperienca të suksesshme të vëndeve të BE 

• Realizohet vetëm për recetat me rimbursim dhe barnat nga LBR 2015 

• Funksionon për pacientët e pajisur me Kartë Shëndeti  

• Realizohet vetëm në QSH dhe farmacitë e rrjetit te hapur që kanë kontratë me FSDKSH 

 

 Hapat teknike per procesin e recetes elektronike - MJEKU 

 Hyjme ne sistem nepermjet internetit ne komunikim te sigurte nga FSDKSH , 

 Mbasi te hapet ky link bejme identifikim personal duke vendosur (Username/Password) 

 Mbas aksesimit ne e-Rx do te na shaqen keto butona: 

 eRx 

 Mjeku (profili) 

 Pacientet 

 Qendra Shendetesore 

 Ndihme 

 Librari 



 

 Shtypim butonin eRX 

 Në ekran do te shfaqet tabela ‘Kerko me NID’ dhe passi plotesohet fusha NID  klikohet 

butoni “Kerko” per te mare te dhenat anagrafike te pacientit  

 Pasi vendoset NID  te dhenat e pacientit shfaqen ne ekran qe vijne nga Sistemi i Gjendjes 

Civile, kodi i pacientit dhe kategoria e pacientit vijne nga rregjistri i Elektronik i Kartave  

nga FSDKSH si dhe plotesohen fushat  pesha,  Dt. Fillimit te sigurimit, Dt. Mbarimit te 

sigurimit, dhe shtypim butonin “Ruaj”. 

 

 Ne tabin e pacienteve eshte e mundur te kerkohet nje pacient nga historiku i i kategorive dhe 

diagnozave per recetat qe jane leshuar per kete pacient. 

 Pasi eshte zgjedhur pacientin kikohet ne tabin Receta, ku shtypet butoni “Shto Recete te 

Re”per te shtuar nje recete te re. 

 

 Ketu shfaqet lloji i recetes “Me rimbursim”  apo “pa Rimbursim”  perzgjidhet tipi i recetes 

“Akute” apo “kronike”,  zgjidhet diagnoza (ICD 9), percaktohet periudha e vlefshmerise se 

recetes “1 mujore” apo disa mujore , pershkrimi  per kete recete dhe shtypet butoni 

“Ruaj”per te ruajtur te dhenat. 

 Mbas plotesimit te te dhenave mbi receten shtypim butonin “Shto” per te shtuar kolonen mbi 

te dhenat e medikamentit te kesaj recete. 

 

  Ne kolone e shfaqur klikojme mbi butonin kerko  Per te Shtuar  Principin aktiv te 

medikamentit  ku  ne ekran tregohet perzgjedhja ose kerkimi i medikamentit 

 

 Mbasi zgjidhet principi aktiv behet plotesimi i  fushave mbi “Terapine e Rekomanduar”, 

“Sasine” “kohezgjatja e kurimit”, dhe shenime mbi medikamentin  dhe shtypet butoni 

“RUAJ” per te ruajtur te dhenat. Pastaj shtohen medikamente te tjera nqs do  te 

rekomandohen dhe shtypet butoni “RUAJ” per te ruajtur te dhenat finale.  

 

 Mbasi behet dhe njehere kontrolli mbi te dhenat behet konfirmimi i kesaj recete dhe mbas 

ketij veprimi nuk do te mund te behen me ndyshime ne kete recete.  

 

 Pasi eshte bere konfirmimi i recetes atehere  shtypet butoni Printo Recete per te shkarkuar nje 

kopje elektronike ose printuar receten. 

 

 Me pas mjeku mund te rishikoje statusin e tij me raportet e nxjerra duke verifikuar dhe 

rakorduar veprimet e tij ne sistem tek komandat “PROFILI IM”. 

 

 



 

 

 

 Hapat teknike per procesin e recetes elektronike - FARMACIA 

 

 Hyjme ne sistem nepermjet internetit ne komunikim te sigurte nga FSDKSH , 

 Mbasi te hapet ky link bejme identifikim personal duke vendosur (Username/Password) 

 Mbas aksesimit ne e-Rx do te na shaqen keto butona: 

 Receta farmaci 

 Farmaci  

 Ndihme 

 Librari 



 

 

 

 Shtypet butoni receta farmaci dhe me pas ne tabin Kerko, skanohet me ane te barcode 

reader ose shkruhet barkodi i recetes te dhene nga pacienti, dhe shtypet butoni Kerko, 

 Ne menyre automatike este shfaqur receta e plotesuar nga mjeku per kete Pacient 

 Tek seksioni barnat e dhena nga farmacisti, klikohet butoni “Ekzekuto” dhe konfirmohet 

ekzekutimi i kesaj recete. 

 Mbas perzgjedhjes se butonit ekzekuto do te shfaqet tabela ku konfirmohet  ekzekutimi i 

kesaj recete ne kete farmaci 

 Mbas ekzekutimit behen aktive fushat e perzgjedhjes se barnave dhe fillohet plotesimi i 

recetes nga farmacisti.  

 Klikojme mbi butonin kerko dhe fillojme perzgjedhjen e alternativave te barit 

 Perzgjidhet njera nga alternativat e shfaqura per kete princip aktiv, referuara LBR 2015 

 Vendoset sasia qe i referohet sasise se paketimit 

 Klikojme mbi butonin “search” dhe pastaj OK 

 Vazhdojme ne te njeten menyre ne perzgjedhjen e barnave per kete recete 

 Mbas perfundimit te plotesimit te te gjitha altenativave japim komanden “Ruaj” dhe do te 

shfaqet informacioni i ruajtjes me sukses se ketij procesi. 

 Mbas konfirmimit me sukses te kesaj recete sdo te kete me mundesi per tu ndryshuar kjo 

recete, dhe ne kete moment behet e vlefshme butoni Printo 

 Mbasi klikojme butonin Printo do te kemi receten e printuar  

 

 

 



 

 

 Avantazhet dhe risite 

• Rrit saktësinë në përcaktimin e barnave duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

rritjen e cilësisë dhe të kosto-efektivitetit ne trajtimin e pacientëve.  

• Ul mundësinë e dhënies së gabuar të barnave për pacientët dhe mundëson ndërtimin e një 

sistemi alert në rastet e përshkrimit jo te sakte të barit, duke u mbështetur tek 

udherrefyesit dhe protokollet përkatese te miratuara. 

• Ruan historikun për sëmundjen dhe trajtimin e pacientëve, duke lehtesuar mjekun per te 

gjykuar trajtimin medikamentoz ne vazhdimesi. 



• Redukton ndjeshëm kostot administrative për receten  

• Eleminon  fenomenin e recetave fiktive në rimburisim. Shmang  abuzimet me recetat e 

rimbursuara. 

• Bashkevepron online me insitucionet e tjera duke shtuar efektivitetin në manaxhimin e  

riskut.  

• Ofron për FSDKSH në kohë reale informacion dhe raporte për barnat, recetat, mjekët dhe 

farmacitë për qëllime monitorimi dhe rimbursimi. 

• Krijon një bazë të dhënash që mund te shërbeje për studime në fushat e ekonomisë 

shëndetësore, farmako ekonomise, shendet publik, etj.  

• e-Receta përdor kanalet e komunikimit te sigurte elektronik ndërmjet  mjekut, farmacistit 

dhe institucionit rimbursues për barna të caktuara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Materiali është pergatitur nga Drejtoria e Marrëdhenieve me Publikun ne bashkepunim me 

Drejtorinë e DIAS 


