
Rozwi¹zania dla szpitali
Bezprzewodowy system przywo³awczy

Telefony medyczne z funkcj¹ pagera

Integracja z systemami medycznymi

Zapis wezwañ i alarmów

System komunikacyjny

IP-DECTAscom 

System przywo³awczy

IPAscom teleCARE 



Odpornoœæ na awariê totaln¹

Centralne zarz¹dzanie przez „www”

Wykorzystanie sieci LAN

Przesy³anie wezwañ na telefony Ascom

Rejestracja wezwañ i alarmów

Ascom teleCARE IP
Tradycyjny 

system przywo³awczy

TAK NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

System przywo³awczy wyposa¿ony w modu³y g³oœnomówi¹ce dla pacjentów znacznie u³atwia pracê personelu szpitalnego. 

Przyjrzyjmy siê bli¿ej typowym sytuacjom, jakie maj¹ miejsce wielokrotnie ka¿dego dnia.

Ascom teleCARE IP jest nowoczesnym systemem przywo³awczym 

przeznaczonym do pracy w szpitalach, oddzia³ach ratunkowych, 

domach opieki i innych placówkach medycznych. 

Ascom teleCare IP jest w pe³ni skalowalny, tzn. mo¿e byæ zainstalowany    

w pojedynczych salach chorych lub oddzia³ach, a nastêpnie sukcesywnie 

rozbudowywany, umo¿liwiaj¹c efektywne wykorzystanie œrodków 

finansowych.

W przeciwieñstwie do tradycyjnych systemów przywo³awczych Ascom 

teleCare IP posiada unikaln¹ architekturê rozproszon¹ wykluczaj¹c¹ 

awariê “totaln¹”, zapewniaj¹c bezpieczeñstwo pacjentów oraz komfort 

pracy personelu.

Ascom teleCARE IP w pe³ni integruje siê z Ascom IP-DECT, dziêki czemu 

wezwania generowane przez pacjentów przesy³ane s¹ w formie tekstowej 

bezpoœrednio na telefony bezprzewodowe personelu, umo¿liwiaj¹c tak¿e 

komunikacjê g³osow¹ z pacjentem.

GDY LECZYSZ
SWOICH

PACJENTÓW

Pacjent wzywa pielêgniarkê

Taka sytuacja zdarza siê wielokrotnie ka¿dego dnia: pacjent 

potrzebuje pomocy i naciska przycisk wezwania. Dziêki mo¿liwoœci 

po³¹czenia g³osowego ze swojego telefonu bezprzewodowego 

pielêgniarka mo¿e szybko ustaliæ powód wezwania:

Pielêgniarka potrzebuje wsparcia

Po³¹czenia g³osowe oznaczaj¹ nie tylko wygodê dla pacjenta. Jeœli 

pielêgniarka potrzebuje wsparcia, po prostu naciska przycisk 

“asysta” na panelu przy ³ó¿ku pacjenta. Podczas rozmowy 

telefonicznej pielêgniarki mog¹ ustaliæ, co trzeba zrobiæ i jakie 

przedmioty trzeba przynieœæ. Takie rozwi¹zanie usprawnia pracê         

i redukuje stres personelu. Nie ma nic bardziej irytuj¹cego ni¿ 

sytuacja, gdy musisz przejœæ tam i z powrotem przez ca³y d³ugi 

korytarz tylko dlatego, ¿e nie zabra³aœ od razu potrzebnych rzeczy.

• W przypadku wezwania krytycznego, pielêgniarka natychmiast idzie 

do pacjenta, zabieraj¹c po drodze potrzebne rzeczy (np czysty banda¿ 

do zmiany opatrunku) - unika niepotrzebnego chodzenia w t¹                

i z powrotem.

• Gdy wezwanie wymaga pójœcia do pacjenta, pielêgniarka przez 

telefon ustala czy jest to pilne. Jeœli niezbyt pilne,  informuje pacjenta, 

¿e przyjdzie za kilka minut i spokojnie koñczy swoje bie¿¹ce zadanie.

• Jeœli pacjent ma proste pytanie (”Kiedy bêdzie obchód?”), wystarczy 

odpowiedŸ telefoniczna - pielêgniarka zdalnie kasuje wezwanie            

i zyskuje wiêcej czasu na inne obowi¹zki.

www.ascomwireless.pl



ASCOM - najlepszy wybór 

dla sprawnej komunikacji w szpitalu

Ascom d62 to bezprzewodowy terminal medyczny, który dziêki swoim unikalnym funkcjom 

jest podstawowym narzêdziem pracy lekarzy i pielêgniarek na ca³ym œwiecie.

Ascom d62 to telefon, pager i urz¹dzenie alarmowe w jednym:

• komunikacja g³osowa na terenie ca³ej placówki

• odbieranie tekstowych wiadomoœci przywo³awczych z potwierdzeniem odbioru

• przycisk alarmowy umo¿liwiaj¹cy wezwanie pomocy

W TWOJEJ
PRACY

ASCOM POMAGA

ascom d62

D³ugi czas rozmów

Odporny na upadki

Doskona³a jakoœæ dŸwiêku

Bardzo mocny klips

Przycisk alarmowy

Dezynfekcja œrodkami chemicznymi

Dedykowany do pracy w szpitalach

Wiadomoœci interaktywne

Po³¹czenia grupowe

Wiele szpitali w Polsce zainwestowa³o ogromne sumy w systemy 

informatyczne w ci¹gu ostatnich kilku lat. Poprawi³o to w pewnym stopniu 

ich skutecznoœæ operacyjn¹, ale wci¹¿ nie korzystaj¹ w pe³ni z inwestycji. 

Problemem pozostaje brak sprawnej komunikacji wewnêtrznej              

oraz nieefektywna wymiana informacji o charakterze krytycznym.

Bezprzewodowy system komunikacyjny Ascom IP-DECT jest odpowiedzi¹ 

na potrzeby szpitali zwi¹zane z popraw¹ efektywnoœci oraz przesy³aniem 

informacji o znaczeniu krytycznym. Wdro¿ony w ponad 75.000 obiektów          

na œwiecie (z czego 65% stanowi¹ placówki medyczne) zapewnia 

optymalizacjê przep³ywu informacji poprawiaj¹c jednoczeœnie komfort        

i bezpieczeñstwo personelu oraz satysfakcjê pacjentów.

Instalacja systemu Ascom IP-DECT oznacza znacznie szybszy zwrot 

kosztów inwestycji w systemy informatyczne.

Telefon medyczny Ascom

TAK

TAK

TAK

TAK (natychmiast)

TAK

Telefon komórkowy

NIE

NIE

NIE

TAK (do 24h)

NIE

Mo¿liwoœæ dezynfekcji

Brak op³at abonamentowych

Odbieranie wiadomoœci przywo³awczych

Numer wewnêtrzny

Wbudowany przycisk alarmowy



ODDZIA£ 
INTENSYWNEJ 
TERAPII

16:35

ALARM

Akceptujê Odrzucam

Spadek ciœnienia 
krwi.
Sala 126
£ó¿ko B

Jedna z pielêgniarek 
akceptuje alarm.

Kardiomonitor wykrywa 
spadek ciœnienia krwi.

16:35

Pielêgniarka potwierdza 
stan pacjentki i wzywa lekarza.

Lekarz dy¿urny OIOM 
akceptuje wezwanie.

16:35

ALARM

Akceptujê Odrzucam

Sala 126
£ó¿ko B

Lekarz dy¿urny 
diagnozuje pacjentkê.

16:37

ODDZIA£ 
NEUROLOGICZNY

Najbli¿sza pielêgniarka 
nie odpowiada na wezwanie.

Pacjentka Ÿle siê czuje 
i wzywa pielêgniarkê.

09:21

Potwierdza stan pacjentki
i podaje œrodek przeciwbólowy.

Po chwili wezwanie akceptuje 
druga pielêgniarka.

20:48

Wezwanie

Akceptujê Odrzucam

Sala 205
£ó¿ko A

Telefonicznie ustala, 
czego potrzebuje pacjentka.

Czy mogê dostaæ coœ 
przeciwbólowego?

Oczywiœcie, zaraz
przyniosê. 09:23



SZPITALNY 
ODDZIA£ 
RATUNKOWY

Dy¿urny Anestezjolog 
akceptuje wezwanie.

20:48

Wezwanie na SOR

Akceptujê Odrzucam

Pielêgniarka odbiera telefon:
“...3 rannych, bêdziemy za 5 min...”

20:48

Gdy ratownicy przywo¿¹ rannych
zespó³ dy¿urny jest gotowy .

20:53

Wezwanie natychmiast otrzymuje 
i akceptuje drugi chirurg.

20:49

Wezwanie na SOR

Akceptujê Odrzucam

Dy¿urny Chirurg jest zajêty 
i odrzuca wezwanie.

20:49

Wezwanie na SOR

Akceptujê Odrzucam

ODDZIA£
PSYCHIATRYCZNY

Pielêgniarka wysy³a 
wezwanie alarmowe.

Pracownik ochrony 
akceptuje wezwanie.

14:03

ALARM  osobisty

Akceptujê Odrzucam

Oddzia³ Psychiatryczny
Piêtro II
Skrzyd³o B

Napastnik zostaje zatrzymany.

Agresywny pacjent 
atakuje pielêgniarkê.

14:03

14:05
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Dlaczego szpitale na ca³ym œwiecie korzystaj¹ z rozwi¹zañ Ascom?

Zadowolenie pacjentów

- Krótszy czas oczekiwania

- Lepszy kontakt z personelem

- ”Cichy szpital”

www.ascomwireless.pl

Bezpieczeñstwo

- Zapis / rejestracja wezwañ

- Potwierdzenie dostarczenia wezwania

- Certyfikacja do pracy w szpitalu

Ascom UniteHIS, LIS, RIS

HL7, ESPA

Referencje

Integracja z systemami szpitalnymi

Regional Hospital Centre ,Metz Thionville, Francja (2005 ³ó¿ek)
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Bethlem Royal Hospital, London, Wielka Brytania (450 ³ó¿ek)

Women & Infants Hospital, Providence, USA (80 ³ó¿ek)

Wysoka funkcjonalnoœæ

Integracja z systemami medycznymi
Pod³¹czenie do systemów monitoruj¹cych 

pacjenta

£atwe zarz¹dzanie

-

-

-

Niskie koszty

- Niski koszt instalacji

- Niski koszt utrzymania

- Brak kosztów po³¹czeñ wewnêtrznych

£atwa obs³uga

Wezwania prosto „do kieszeni”
Automatyczne przekierowanie 

wezwañ

Intuicyjna obs³uga

-

-

-

Materia³ do wykorzystania tylko 
dla aktywnych partnerów handlowych 
za zgod¹ w³aœciciela wyra¿on¹ 
w umowie partnerskiej.


