Qendra Kombëtare Teknike Bio-Mjekësore (QKTB)

Nr.

Drejtoria/Struktura

1

Drejtor

2

3

Arsimi dhe
kualifikimet e
drejtuesve/CV

Detyrat funksionale

Oltion
DHONO

Bën organizimin e punës dhe ndjek të gjithë procedurat e

Sekretare

Elona NDRIO

Ndjek hyrjet dhe daljet e korrespondencave,
protokollimeve dhe arkivimit të shkresave.

Përgjegjës Sektori i
Shërbimeve
Mbështetëse

Vera NDREU

Ndjek të gjitha detyrat për të siguruar kushte normale pune

Specialist i Burimeve
Njerëzore

Ismail GARIPI

Ndjek problemet e burimeve njerëzore.

Specialiste Juriste

Suada
PERVANA

Ndjek anën juridike të institucionit

Specialiste Finance

Enkeleda
ZHUPA

Ndjek problemet financiare

Magazinier

Rudin
GREBLLESHI

Manaxhon hyrjet dhe daljet dhe çdo lëvizje materiali nga
magazina.

Shofer

Elvis SHEHI

Sanitare

Lavdie SULA

Siguron gadishmërinë teknike të mjeteve dhe plotësimin e
detyrave të personelit për lëvizje.
Siguron kushte normale higjene dhe pastërtie për
personelin.

për personelin e qendrës në interes të realizimit të
detyrave.

Përgjegjës sektori
Riparim Mirëmbajtje
Teknik i
Specialiteteve të
Ndryshme

funksionimit të qendrëa në interes të realizimit të misionit
që ajo ka.

Ndjek dhe riparon pajisjet mjekësore të disiplinave të

ndryshme sipas kërkesave të institucioneve shëndetësore.
Ilir ISHMAKU
Eduard
KRASENSKI
Gjergji
PASKAL

Realizojnë riparimet, vlerësojnë gjendjen teknike të
aseteve medicinale, testojnë pajisjet, ekzaminojnë njësitë
etj.

Alen
GJIKONDI

4

Teknik i
Specialiteteve të
ndryshme (radiolog)

Dritan
MARTINI
Arben
KONJARI

Realizojnë riparimet, vlerësojnë gjendjen teknike të
njësive radiologjike, testojnë asetet, ekzaminojnë
aparaturat imazherike etj.

Përgjegjësi i Sektorit
të Inxhinierisë
Klinike

Aldo
QEJVANI

Bashkëpunon me sektorin e riparimit dhe mirëmbajtjes,

Inxhinier Klinik

Specialiste

Operatore

5

administron sistemin e inventarizimit elektronik, udhëzon,
trajnon personelin shëndetësor për inventarizimin e
aseteve mjekësore, ndjek problematikat e sektorit etj.
Kërkon në lidhje me specifikimet teknike dhe vlerëson
kushtet, termat e njësive të synuara etj.

Blerina
PALUSHAJ
Valbona
KARKANAQ
E

Përgjegjës Sektori i
Kërkimit, Zhvillimit
dhe Infrastrukturës së
Telemjekësisë

Arian BOCI

Specialist

Alis RAMA
Adriatik
TOTAJ
Anila CALA
Esmir
EMRULLAJ

Manaxhon

sistemin

Clingo,

inventarizimin fizik
problematika etj.

dhe

evidenton

në
komunikon

problematika

elektronik,

Ndjek ngjarjet e padëshiruara referuar aksidenteve me
pajisjet mjekësore. Dokumenton proceset e inventarizimit,
etj.
Ndjek dhe manaxhon problematikat e sektorit të telemjekësisë,

organizimin dhe zhvillimin
konferencave , telekonsultave etj.

e

trajnimeve

dhe

Koordinojnë proceset e lidhjes së institucioneve
shëndetësore, manaxhojnë bibliotekën elektronike si dhe
shërbimet e tjera të sektorit etj.

