
1 

 

Kërkesë për zgjedhje/ndryshim mjeku të familjes 

(1) Personi 

Emri: 

          Numri Personal i Iden fikimit: 

Pranohet 

(2) Mjeku nga largohet 
 

ZNM - 2012 

Nuk pranohet 

Plotesohet vetem nga mjeku i zgjedhur: 

Nenshkrimi i pacien t 

Atesia: 

Mbiemri: 

Datelindja: 

Emri: 

Mbiemri: 

(3) Mjeku i zgjedhur 
 

Emri: 

Mbiemri: 

Data: 

(4) Pranimi i kerkeses 
 

Arsyeja e mospranimit: 

Nenshkrimi i mjekut 

Data: 

(5) Kodi i mjekut te zgjedhur Kodi         

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm  
të Kujdesit Shëndetësor 

(NVD) 



2 

 

 
 
 
 
 

 
Çdo Person qe kerkon te rregjistrohet tek nje mjek per heren e pare ose kur e ndryshon ate duhet te plotesoje Formularin me 
titull “Kerkese per zgjedhje/ndryshim mjeku”, i cili mund te printohet tek www.isksh.com.al.  
          
Plotesimi i formularit 
Formulari duhet te plotesohet me germa kapitale, ne ato fusha ku nevojitet te shkruhet tekst. Katroret e vogla sherbejne per 
t’u pergjigjur me po ose jo kerkeses perkatese dhe do te vendoset nje shenje dallueshme psh ‘x’, ‘+’, ‘√’, ne rastet kur 
pergjigja eshte pozitive (dmth kur plotesohet kushti i kerkuar)  dhe do te lihet bosh kutia kur pergjigja eshte negative. Eshte e 
keshillueshme qe kutite e tipit te mesiperm te plotesohen ne te gjithe formularin me te njejten shenje dalluese (dmth nese 
formulari fillon te mbushet me ‘x’ eshte mire te vazhdohet deri ne fund me kete shenje, po keshtu edhe per te tjerat). 
Plotesimi i formularit fillon qe nga Numri Personal I Identifikimit e meposhte. Fusha NVD ne koken e formularit nuk 
plotesohet nga personi qe mbush kete formular, por nga personi qe hedh formularin ne sistem.  
 
Plotesimi I fushes NVD: 
Kjo fushe gjenerohet nga sistemi ne momentin kur hidhet formulari dhe mund te lexohet ne ekran. Personi qe hedh 
formularin ne sistem, mbasi shtyp butonin ruaj, ne ekranin qe shfaqet mbarapa kolona e pare e rreshtit qe perfaqeson 
formularin e hedhur, eshte NVD. Kjo vlere do shkruhet ne fushen e NVD  ne pjesen e siperme te formularit leter. 
 
(1) Pacienti:  
 “Numri Personal I Identifikimit (ID)” - shkruhet numri personal i identifikimit te personit qe ben kerkesen per 
 zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. Numri  personal mund te meret nga karta e identitetit, pasaporta biometrike ose 
 certifikata familjare. 
 “Emri” - shkruhet emri i personit qe ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
 “Atesia” - shkruhet emri I babait te personit qe ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
 “Mbiemri” - shkruhet mbiemri i personit qe ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
 “Datelindja” - shkruhet datelindja i personit qe ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
(2) Mjeku nga largohet: 
 “Emri” - shkruhet emri i mjekut nga largohet personi qe ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
 “Mbiemri” - shkruhet mbiemri I mjekut nga largohet personi qe ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
(3) Mjeku I zgjedhur: 
 “Emri” - shkruhet emri i mjekut qe zgjedh personi, I cili ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
 “Mbiemri” - shkruhet mbiemri i mjekut qe zgjedh personi, I cili ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
  
 “Data” - shkruhet data e plotesimit te formularit nga personi qe ben kerkesen per zgjedhjen/ndryshimin e mjekut. 
 “Nenshkimi I pacientit” -  behet nenshkrimi I formularit nga pacientit qe ben kerkesen. 
 
(4) Pranimi I kerkeses: - vendoset shenja e dallueshme (psh x, +, √ ) tek kutia e pare nese licenca kerkesa pranohet nga 
 mjeku I zgjedhur,  tek e dyta nese kerkesa nuk pranohet. 
 “Arsyeja e mospranimit” - shkruhet arsyeja nese kerkesa e personit per zgjedhje/ndryshim te mjekut nuk eshte 
 pranuar nga mjeku u zgjedhur 
(5) Kodi I mjekut te zgjedhur: 
 “Kodi” - shkruhet kodi i mjekut te zgjedhur. 
 
 
 “Data” - shkruhet data e plotesimit te formularit nga mjeku I zgjedhur. 
 “Nenshkimi I mjekut” -  behet nenshkrimi I formularit nga mjeku I zgjedhur. 
 
 
Per cdo ndihme apo informacion tjeter ne lidhje me plotesimin e ketij formulari kontaktoni prane DRSKSH-se se Rajonit 
tuaj, kontaktoni ne numrat e telefonit te ISKSH: ose lexoni www.isksh.com.al. 
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