
PAJISJE MJEKESORE:   

Pajisje mjekësore, Pajisje laboratorike,  Suport Teknik ,  Mirmbajtje,  Kolaudime, Riparime  

 
PAJISJE MJEKESORE: 

Kontrolle periodike  Matje dhe Analiza ne Qendrat Diagnostike   Studime dhe Raporte Teknike per RRJ & RRJJ , Kontroll 
Cilësie,  

 
TRAJNIME:  

Përdorim të pajisjeve mjekesore  , Matje Dozimetrike/komisionime ,  Mbrojtja nga RRJ,   Konsulence, Hartim dokumentacio-
ni  

    
SHERBIME IT:   

Ëebiste , Administrim të dhënash, Ëeb & local Server, Rrejte kompjuterike,  

 
AMT SOFTËARE:  

Programe Administrimi , Module shërbimesh , Aplikacione Mobile, Programe dhe Antivisuse 
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 PAJISNE MJEKËSORE 

 PJESË NDËRRIMI DHE SERVISI 

 PAJISJE LAORATORIKE 

 SHERBIME DHE KOLAUDIME 

 MATJE DOZIMETRIKE DHE ANALIZA 

 RREGULLORE, PROTOKOLLE, RAPORTE 

 SHERBIME IT, HOST& WEB 

 PROGRAME MENAXHIMI / PROFESIONALE 

 APLIKACIONE & MODULE SHERBIMESH 

 APLIKACIONE MOBILE 

 TRAJNIME DHE INFROMACIONE 

ALBMEDTECH SOLUTIONS  

Albmedtech në shërbimin tuaj 

Albanian Medical Technology (ALBMEDTECH), është një kompani 
e fokusuar në shitje, servis, suport, riparim e mirmbajtje të pajis-
jeve mjekësore dhe shërbime në fushën e teknologjisë së infor-
macionit dhe programeve kompjuterike 

Shërbime teknlogjike për pajisjet mjekësore në qëndrat diag-

nostikuese e terapeutike dhe laboratoret mjekësore 

• Albmedtech ofron shërbime për të gjitha llojet e pajisjeve diagnosti-
kuese që përdoren në imazherine mjekesore që funkionojnë me rre-
zatime jonizuese, jo jonizuese dhe të mjekësisë bërthamore. Po ashtu 
ne ofrojmë servis për pajisjet laboratorike, analizave dhe autoklavave. 

Asistence teknike e profesionale për implementim dhe përdorim 

të pajisjeve spitalore 

• Për implementimin e një teknologjie të re apo përditësimin e një pa-
jisje ekzistuese, Albmedtech ju ofron asistencen e nevojshme për fi-
nalizimin me sukses të projektit tuaj. Specialistët tanë janë të profili-
zuar ne disa drejtime te teknologjive mjekësore (elektrike, el-
ektornike e IT) qoftë ne fazen e modelimit, po ashtu në fazen e studi-
mit dhe më tej. 

Programe dhe aplikacione për administrimin dhe menaxhimin e 

proceseve të punës dhe procedurave 

• Albmetech është e fokusuar në implementimin e teknologjive dhe 
aplikacioneve në fushën e mjekësisë dhe menaxhimit 
shëndetësor.  Ne ofrojmë programe profesionale të programuara dhe 
përshtatur posacërisht për biznesin tuaj për administrimin dhe 
menaxhimin e qendrave e klinikave të ndryshme që operojnë në fu-
shën e mjekësisë dhe shëndetësisë. 

Shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit 

• Albmedtech është fokususar në ofrimin e sherbimeve të IT, për-
gatitjen e infrastrukturës për aplikimin e programeve, rrejteve 
kompjuterikem serverave, databazave etj, siguri në administrimin, 
përdorimin dhe ruajtjen e informacioneve tuaja. Mundësojmë publikimin 
e informacioneve dhe ofrimin e shërbimeve on line nëpërmejt faqeve të 
internetit dhe aplikacioneve mobile 



Zgjidh nje defekt ne pajisjet mjekesore e laboratorike? Suporti ndaj klientit i Albmedtech është on line 24 ore. Mjafton të 

na telefononi ose shkruani në një kontaktet tona dhe stafi ynë do t’ju asistojë on line ose duke ardhur në qëndren tuaj për 

zgjidhjen. 

Hap një qëndër diagnostikuese apo blej një pajisje ekzaminuese? Në rastet e përditësimit të pajisjeve ekzistuese, blerjes 

së pajisjeve të rëja apo hapjes së një qëndre diagnostike, ju duhet të ndiqni procedurat e parashikuara në protokollet përka-

tese. Në të gjitha këto faza, Albmedtech ofron kryerjen e të gjitha procedurave dhe shërbimeve të nevojshme. 

Kryej matje me qëllim survejimin e dozës ndaj pacienit dhe personelit? Albmedtech kryen matje, analiza dhe raporte të 

detajuar në lidhje me nivelin e ekspozimit ndaj rrezatimeve jonizuese prezente në qëndrat diagnostikuese (radiologjike grafi, 

CT, imazheri bërthamore etj) apo terapeutike (radioterapi dhe mjekësi bërthamore) për stafin dhe personat e tjerë prezent në 

këto mjedise. 

Posedoj program menaxhimi dhe ëebsite sherbimesh? Albmedtech është një nga kompanite e vetme që oforn programe 

specifike në fushën e menaxhimit shëndetësor, garanton module dhe aplikacione qe mundësojne mirëmenaxhim dhe admin-

istrim të burimeve njerëzore, dokumentacionit, aktivitetit dhe menaxhimit financiar, si dhe faqe internet profesionale e 

shërbimesh. 

SI MUND TE: 

ALBANIAN MEDICAL TECHNOLOGY 
Adresa: Rruga 3 Deshmoret 
               Tirane 

Tel: 00355682264725 
Web: www.albmedtech.com 
E-mail: contact@albmedtech.com 
Facebook: @Albmedtech 

ALBMEDTECH 


