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Qeveria Shqiptare ka marrë nje financim nga Banka Boterore në lidhje me koston e Projekit
të Zhvillimit te Sistemit Shëndetësor(HISP), dhe ka për qëllim të përdor pjesë të kesaj kredie
për sherbime konsulence.
Shërbimi i konsulences (“Shërbimet”) përfshin punësimin e një konsulenti IT lokal individual
për pozicionin e "Konsulent Vlerësimi IT për Fondin e Sigurimit të Kujdesit të
Detyrueshëm Shëndetësor".
Objektivi i detyrës është të mbështesë situatën aktuale të IT të Fondit të Sigurimit
Shëndetësor (HIF) në Shqipëri dhe të sigurojë këshilla teknike IT për HIF. Konsulenti do të:
 Mbështesë situatën aktuale IT në HIF;
 Prodhojë raporte për statusin e sistemeve actual, infrastrukturën hardëare dhe rrjetat
në përdorim në/për proceset e punës në HIF
 Konsultimet e palëve të interesuara dhe mbështetjen në realizueshmërinë për
gjenerimin e informacionit shtesë dhe rekomandimeve për implementimin në kohë të
aktiviteteve HIF të planifikuara për tu financuar për HIS, si pjesë e sistemit të Informacionit
Shëndetësor.
 Shërbime këshilluese për Drejtorin e Përgjithshëm HIF, për krijimin e një strategjie dhe
një metodologjie specifike për impementimin e sistemeve të informacionit të HIF.
 Përgatitja e Termave të Referencës për turret e trajnimit/studimit të stafit, në:
- Fjalori i të Dhënave Shëndetësore Shqiptare (HDD) si një gjuhë e zakonshme e cila siguron
standarte, kode, forma, formate dhe përkufizime të nevojshme për sistemet HMIS për të
qënë të gatshëm për të kuptuar mesazhet, transaksionet dhe datbazat që janë ndarë mes
më shumë se një sistemi aplikativ;
- Modeli i të Dhënave Shëndetësore (HDM)

Konsulenca do të mbahet nga një konsulent local individual I cili duhet të përmbushë
kualifikimet e mëposhtme:
Kualifikim I Përgjithshëm
 Eksperiencë e mëoarshme e provuar në projekte IT në administratën publike dhe
Projekte IT me kompleksitet të lartë dhe integrime sistemesh
 Diplomë Master në shkenca kompjuterike, menaxhim informacioni, administrim biznesi
përbën avantazh.
 Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike ose Sisteme Informacioni.
Eksperienca Teknike:
 Të ketë të paktën 10 vite eksperiencë të përgjithshme profesionale nga të cilat të paktën
tetë vite eksperiencë të demostrueshme specifike në kërkesat e analizave të sistemit të
informacionit, kërkesat e biznesit, kërkesat e përdoruesve, kërkesat softëare, kërkesat e
ndërfaqesinter
 Të ketë zhvilluar Specifikimet e Kërkesave Softëare and Hardëare
 Njohuri të gjera dhe eksperiencë në zhvillime, dokumentimin dhe dërgesën e Rasteve të
Përdorimit UML dhe artifakte të lidhura sic janë diagramat e klasave, diagramat e
sekuencave, etj.
 Të ketë prodhuar sisteme dhe specifikime softëare për sisteme të përmasave të mesme
duke përfshirë trajtime të mëdha databaze me të paktën 1000 regjistrime ose më të mëdha
sin ë sektorin public dhe atë privat.
 Eksperienca të ngjashme në prodhimin e specifikimeve të kërkesave të sistemit
konsiderohet një avantazh.
 Të ketë eksperiencë të gjerë me Sistemit të Zhvillimit të Ciklit të Jetës dhe të ketë
përdorur metodoligji zhvillimi object-oriented, dhe të jetë familjar me JAD, dhe metodologji
të ngjashme dhe mjetet.
Aftësi të tjera dhe Eksperienca
 Të paktën 10 vite të eksperiencës profesionale në databaza dhe sisteme informacioni
 Më shumë se 10 vite të eksperiencës së lartë menaxheriale në IT është e
rekomandueshme.
 Eksperiencë si Biznes MIS ose Analist Sistemesh, Menaxher Projekti ose Inxhinier I
Lartë, I përgjegjshëm për biznesin dhe analiza organizative, përkufizimin e procesit të
biznesit, dhe/ose menaxhimin e projekteve të përmasave të mëdha në organizata
qeveritare, e preferueshme në zonës e shërbimeve sociale.
 Rrjedhshmëri të lartë në komunikim dhe shkrim sin ë gjuhën Angleze dhe Shqiptare
është një detyrim
Ministria e Shëndetësisë, përmes Njësisë së Koordinimit të Projektit(PCU) fton konsulentë
individual lokal të përshtatshëm (“Konsulentë”), të tregojnë interesin e tyre në sigurimin e
Shërbimeve. Kosulentët e interesuar duhet të sigurojnë informacion të mjaftueshëm që të
demostrojë se ata i zotërojnë kualifikimet e kërkuara dhe eksperiencë të mëparëshme për të
kryer shërbimet.

Nr.

Kriteri I Vlerësimit

1.
Kualifikime të Përgjithshme
Eksperiencë e mëparshme në fushën e detyrës
2.
Kapacitet për ta mbartur detyrën
3.
TOTAL

Pikët
30 pikët
50 pikët
20 pikët
100 pikët

Vëmendja e Konsulentëve të interesuar është paraqitur në paragrafin 1.9 të Bankes Botërore
Udhëzimet: Përzgjedhja dhe Punësimin e Konsulentit nga Huamarrësit e Bankës Botërore
(Janar 2011,rishikuar Korrik 2014), të vendosur nga politikat e Bankës Botërore për
konfliktin e interesit.
Konsulenti duhet të jetë një Konsulent Individual Lokal (IC), në përputhje me procedurat e
nxjerra nga Përzgjedhja e Udhëzimeve dhe Punësimi I Konsulentëve nën Hua-në IBRD dhe
Kreditë IDA & Grantet nga Huamarrësit e Bankës Botërore” (Janar 2011,rishikuar Korrik
2014).
Detyra duhet të realizohet brenda 4 muajve dhe niveli I inputeve është vlerësuar përreth
17 ditë pune. Detyra është menduar të fillojë në Mars deri në Qershor 2017.
Informacion i mëtejshëm mund të merret në adresën e mëposhtme gjatë orarit zyrtar
08:00 deri 16:30 (E Hene deri të Enjte) dhe 08:00 deri te të premten ne oren 14.00
Shprehjet e intersit duhet të dërgohen në formë të shkruar në adresën e
mëposhtme(personalisht,ose me postë,ose fax, ose postë elektronike) jo më larg se Mars
25, 2017.
MINISTRIA E SHENDETESISE (MSH)
Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU)
Projekti i Përmirësimit të Sektorit të Shëndetësisë (HSIP)
Tirana, Albania
Në vëmendje të: Blerina Dudushi
e-mail: hsip.dudushi@gmail.com
Në vëmendje të: Elma Dogani
e-mail: hsip.dogani@gmail.com

