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PYETJE RRETH TELEHEALTH QE PYETEN SHPESH 
 
Ekipi ynë i Mjekësisë Virtuale po përdor teknologjinë më të fundit për të filluar vizita virtuale ambulatore, 
urgjente dhe spitalore - vizita që ju ndihmojnë të merrni kujdes përmes një kompjuteri ose një telefoni celular. 
Ne gjithashtu mund të përdorim këtë platform për të përfshirë familjarë dhe kujdesdhënës të tjerë në vizitat 
tuaja. Lexoni më shumë rreth pyetjeve të pyetura shpesh. 
   

Pyetje: Nga cilat pajisje mund të lidhem me një vizitë me video? 
Përgjigje: Ju mund të merrni pjesë duke përdorur një pajisje telefonike Smart ose një kompjuter të lidhur në 
rrjetin e Internetit. 

• Kontakt nga një kompjuter (laptop ose desktop) duke perdorur navigatorin  Chrome  . Kompjuteri 
juaj duhet të ketë një kamera, mikrofon dhe altoparlant të aktivizuar. 

• Pajisjet telefonike Smart, përfshijnë iPhone, telefonat  Android, iPads ose tableta të tjera. Shkoni në 
aplikacionin tuaj App Store para vizitës suaj për të vendosur aplikacionin AW Touchpoint në Android, 
iPhone, iPad ose tablet tjetër.  

 

Pyetje: Si do e dijë unë që është ora për vizitën me video?   
Përgjigje: Për pacientët e jashtëm, stafi ynë I caktimit të takimeve do të planifikojë një vizitë me ju 
paraprakisht. Anëtarë të familjes dhe kujdesdhënës të tjerë që mund të marrin pjesë në një vizitë të ofruesit të 
kujdesit shëndetsor  me një pacient të shtruar, zakonisht do të kontaktohen nga infermieret ose stafi tjetër 
ndihmës i spitalit në lidhje me kohën e vizitës. 

• Nëse jeni duke përdorur një pajisje smart (telefon, tabletë), vendosni paraprakisht aplikacionin AW 
Touchpoint. Në kohën e vizitës, do të merrni një SMS, kontaktin e lidhjes për t'u lidhur me vizitën. 
Teksti NUK do të vijë nga numri i zyrës së doktorit tuaj.  

• Nëse përdorni një kompjuter ose laptop për t'u lidhur, do të merrni një ftesë me postë elektronike 
(email) nga operator.message@avizia.com.  Kopjoni atë kontakt e lidhjes të postës elektronike (email) 
në pjesën e sipërme të bllokut të adresave  të një navigatori Chrome nëse Chrome nuk është tashmë 
navigatori juaj i paracaktuar. Sigurohuni që ftesa të mos shkojë në dosjen tuaj "Junk" ose "Spam" të 
postës elektronike (email).  Parandaloni këtë duke shtuar "operator.message@avizia.com. " në listën e 
kontakteve tuaja.   

 

Pyetje: Kur të jem duke vendosur aplikacionin AW Touchpoint nga Apple App Store (iPhone / 
iPads) ose Google Play Store (pajisje Andriod), çfarë kodi duhet të përdor? 
Përgjigje: Ky është kodi juaj që do të përdorni për të shtuar ndonjë aplikacion në pajisjen tuaj telefonike smart. 
Ky nuk është një kod që caktohet nga UMass Memorial. Pasi të vendosni aplikacionin AW Touchpoint në 
pajisjen tuaj, nuk keni nevojë t’a vendosni atë për vizitat në të ardhmen, përveç nëse e fshini atë. 

 
Pyetje: Cfarë duhet të bëj nëse ndërpres thirrjen aksidentalisht? 
Përgjigje: Mund të ktheheni te lidhja e tekstit ose postës elektronike (email) që keni marrë dhe ri-klikoni atë, 
për sa kohë që ofruesi i kujdesit  nuk e ka përfunduar vizitën e pacientit. Pasi të ketë përfunduar vizita e 
pacientit, ajo lidhje nuk është më e nevojshme dhe një lidhje e ndryshme do të dërgohet për çdo vizitë të 
ardhshme virtuale.  
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Pyetje: Po sikur nuk mund të kem pamje apo zë? 
Përgjigje: 

• Nëse jeni duke përdorur navigatorin Chrome, duhet të siguroheni që kamera dhe mikrofoni në Chrome 
të jenë vendosur në “Allow” (Lejo në Shqip)  duke ndjekur hapat më poshtë.  

1. Hapni Chrome, Shkoni ne:  https://virtualmd.avizia.com.  

2.  Klikoni vetëm një here te padlock (kutine e mbylljes) në këndin e sipërm të majtë të URL-së  

3. Kliko një herë vetëm, në site settings (përmbajtja e seleksioneve) 

4. Kliko Allow ( Lejo) për kameran dhe mikrofonin.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Nëse jeni duke përdorur një pajisje telefonike smart dhe aplikacionin AW Touchpoint, aktivizoni 
kamerën dhe audion: 

1.  Shkoni në settings menu (përmbajtja e seleksioneve) dhe zgjidhni AW Touchpoint   
2. Sigurohuni që opsionet janë të hapura (jeshile) në ekranin "Allow AW Touchpoint to Access". 

    
 

Pyetje: A janë vizitat e mia në video të sigurta?  
Përgjigje: Vizitat në video në këtë platformë janë të sigurta dhe në përputhje me HIPAA ( Akti I Mbartjes dhe 
Përgjegjshmërisë për Sigurimin e Informacionit Shëndetsor) për të mbrojtur informacionin tuaj personal. 
 
 


