
Skrócenie czasu reakcji pozwala oszczêdziæ czas pracowników,

poprawiæ opiekê i zwiêkszyæ wydajnoœæ operacyjn¹ zarz¹dzania.

Lokalna komunikacja bezprzewodowa

- lepsza opieka nad seniorami



Szybsza reakcja

Lepsza opieka

Oszczêdnoœæ czasu pracowników

Zwiêkszona efektywnoœæ

Korzyœci dla personelu

Korzyœci dla podopiecznych

Jakie korzyœci s¹ dla Ciebie wa¿ne?

Oszczêdnoœæ czasu. Dok³adna i szybka informacja 

- np. od podopiecznego -  przes³ana bezpoœrednio 

do w³aœciwej osoby pozwala personelowi unikn¹æ 

zbêdnego „biegania”. Pracownicy zyskuj¹ czas, 

który mog¹ poœwiêciæ na opiekê i budowanie wiêzi 

z podopiecznymi.

Bezpieczeñstwo osobiste. Opcja wezwania 

pomocy (alarmu), a tak¿e automatyczne 

powiadomienie wspó³pracowników i/lub s³u¿b 

ratunkowych w razie wypadku. Daje to 

pracownikom poczucie bezpieczeñstwa o ka¿dej 

porze dnia i nocy. 

Œrodowisko pracy. Uzyskany dodatkowy czas 

(mniej  „biegania”)  zmniejsza stres u 

pracowników i  pozwala zajmowaæ siê 

podopiecznymi w sposób bardziej produktywny. 

Zadowolenie podopiecznych oraz ich bliskich 

dodatkowo wp³ywa na atmosferê pracy. Lepsza 

komunikacja oznacza lepsz¹ wspó³pracê.

Zadowolenie z pracy. Zapewnienie jeszcze 

lepszej opieki w mniej stresuj¹cych warunkach 

zwiêksza satysfakcjê z pracy. Dziêki temu 

pracownicy czuj¹ siê bardziej wartoœciowi i 

spe³nieni.

Wysoka jakoœæ opieki. Mo¿liwoœæ szybkiego 

kontaktu z opiekunem pozwala podopiecznym 

cieszyæ siê lepszym zdrowiem fizycznym i 

psychicznym. Dziêki œwiadomoœci, ¿e ka¿de 

wezwanie spotka siê z szybk¹ reakcj¹, czuj¹ siê 

oni spokojniejsi. 

Pewnoœæ. Rodziny podopiecznych mog¹ 

zapoznaæ siê z histori¹ wezwañ, czasem reakcji 

personelu, a tak¿e statystykami wykonanych 

us³ug. Maj¹ dowód na to, ¿e ich bliscy maj¹ dobr¹ 

opiekê. Mo¿liwoœæ szybkiego kontaktu z 

opiekunem pozwala podopiecznym cieszyæ siê 

lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

Dziêki œwiadomoœci, ¿e ka¿de wezwanie spotka 

siê z szybk¹ reakcj¹, czuj¹ siê oni spokojniejsi. 

Lokalna

komunikacja

bezprzewodowa

Lokalna komunikacja bezprzewodowa umo¿liwia

szybsz¹ reakcjê, co z kolei przynosi liczne 

korzyœcii dla pracowników, podopiecznych oraz 

kadry zarz¹dzaj¹cej domów opieki, zak³adów 

pielêgnacyjnych i domów spokojnej staroœci. 

Poni¿ej opisane zosta³y pokrótce jedynie 

podstawowe zalety zastosowania systemów 

Ascom. Bardziej szczegó³owy opis znajdziesz na 

kolejnych stronach broszury. Wyjaœnimy tak¿e, 

wjaki sposób poszczególne rozwi¹zania 

bezprzewodowe przynosz¹ korzyœci w ró¿nych 
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Korzyœci dla kadry zarz¹dzaj¹cej

Kontrola kosztów. Skrócenie czasu reakcji 

pracowników przek³ada s iê  na lepsze 

wykorzystanie ich czasu pracy, a to z kolei przynosi 

znaczne i sta³e oszczêdnoœci. 

Wydajnoœæ operacyjna. £atwy dostêp do 

aktualnych i obiektywnych danych dla celów 

statystycznych pozwala zmniejszyæ iloœæ 

przechowywanej dokumentacji i efektywniej 

wykorzystaæ zasoby ludzkie i kapita³owe.

£atwiejsze raportowanie. £atwy dostêp do danych 

operacyjnych u³atwia raportowanie do w³adz 

nadrzêdnych, np. poprzez przekazywanie 

wymaganych informacji, takich jak dokumentacja 

z udzielonych us³ug.

Utrzymanie poziomu zatrudnienia. Œrodowisko 

pracy, w którym pracownicy maj¹ doœæ czasu 

i narzêdzia potrzebne do zapewnienia wysokiej 

jakoœci opieki, motywuje, jak równie¿ stanowi 

istotny element w rekrutacji i zatrzymaniu 

kompetentnego personelu. 

Systemy dopasowane do potrzeb. Rozwi¹zania 

Ascom mo¿na dopasowaæ do indywidualnych 

potrzeb. Dziêki istnieniu systemu modu³owego 

mo¿liwe jest zwiêkszanie jego funkcjonalnoœci 

w przysz³oœci.

Nadzór ze strony bliskich. Rodziny podopiecznych 

coraz krytyczniej dokonuj¹ wyboru miejsca, w 

którym ich bliscy spêdz¹ ostatnie lata swego ¿ycia. 

Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom pozwala na 

zwiêkszenie konkurencyjnoœci us³ug poprzez 

zapewnienie wysokiej jakoœci opieki i nadzoru.

Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom przynosi znacz¹ce 

oszczêdnoœci i zysk z inwestycji. 

W celu wyliczenia indywidualnych kosztów prosimy 

skontaktowaæ siê z lokalnym przedstawicielem Ascom.



Sprostaæ wyzwaniom

W³aœciwe zrównowa¿enie jakoœci opieki, kosztów i zadowolenia pracowników.

JAKOŒÆ OPIEKI

Korzyœci z rozwi¹zañ bezprzewodowych Ascom 

bêd¹ stale wzrastaæ. Pozwol¹ one Pañstwu sprostaæ 

stale zwiêkszaj¹cym siê wyzwaniom zwi¹zanym 

z opiek¹ nad seniorami.

Na stronie obok wymieniono trzy najwa¿niejsze z tych 

wyzwañ i pokazano, jak rozwi¹zanie bezprzewodowe 

Ascom pozwoli im sprostaæ. Zarówno teraz, jak i 

w przysz³oœci.

KOSZTY   ZADOWOLENIE 

PERSONELU

Zbyt czêsto zdarza siê, ¿e œrodki podejmowane w celu zwiêkszenia jakoœci opieki maj¹ negatywny 

wp³yw na koszty i zadowolenie personelu lub te¿, ¿e decyzje wynikaj¹ce z kontrolowania kosztów 

pogarszaj¹ jakoœæ opieki. Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom pozwala zwiêkszyæ jakoœæ opieki i 

satysfakcjê pracowników nie generuj¹c niepotrzebnych kosztów. Mo¿liwe jest dokonanie wyboru 

funkcji odpowiednich dla aktualnych potrzeb Twojej placówki i jej bud¿etu.
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Trzy g³ówne problemy...

i odpowiedzi, jak mo¿esz je rozwi¹zaæ

Koszty

Wiêkszoœæ osób zajmuj¹cych siê opiek¹ nad 

seniorami staje wobec problemu sta³ego lub 

w r ê c z  z m n i e j s z a j ¹ c e g o  s i ê  b u d ¿ e t u  

w przeliczeniu na jednego podopiecznego. 

Starzej¹ce siê spo³eczeñstwo, jak równie¿ coraz 

bardziej  z³o¿one problemy zdrowotne,  

to obci¹¿enia dla istniej¹cych zasobów 

finansowych. Malej¹ce sk³adki oraz wzrastaj¹ce 

koszty opieki spo³ecznej mog¹ tylko zwiêkszyæ tê 

presjê. Co wiêcej, podatnicy, politycy i urzêdnicy 

bêd¹ domagali siê coraz wiêkszej wydajnoœci 

od organizacji  zajmuj¹cych siê opiek¹ 

nad seniorami.

OdpowiedŸ

Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom pozwala 

lepiej wykorzystaæ istniej¹ce zasoby. £atwiejsza 

komunikacja pomiêdzy podopiecznymi a 

personelem, a tak¿e pomiêdzy wszystkimi 

oddzia³ami i systemami, pozwala wyeliminowaæ 

zbêdne chodzenie. Nawet pozornie niewielkie 

ulepszenia w d³u¿szym okresie pozwol¹ na 

znaczne oszczêdnoœci.

Jakoœæ opieki

Coraz lepiej poinformowane spo³eczeñstwo ju¿ 

teraz wywiera nacisk na organizacje zajmuj¹ce 

siê opiek¹ nad seniorami. Zaniepokojeni bliscy 

maj¹ coraz wiêksze wymagania. Pomimo 

zwiêkszania siê populacji osób starszych, domy 

opieki i instytucje im podobne bêd¹ musia³y 

zapewniaæ opiekê wysokiej jakoœci, je¿eli maj¹ 

zyskaæ podopiecznych.

OdpowiedŸ

Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom pozwala 

zapewniæ wysokiej jakoœci opiekê. Dziêki niemu 

cz³onkowie rodziny maj¹ pewnoœæ, ¿e ka¿de 

wezwanie wys³ane przez ich bliskiego zostanie 

skierowane bezpoœrednio do w³aœciwego opiekuna 

i nie pozostanie bez odpowiedzi. Wezwania od 

podopiecznych i podjête przez personel dzia³ania 

(data i czas) s¹ automatycznie rejestrowane. 

Rodzina mo¿e przekonaæ siê, ¿e p³aci za 

odpowiedni¹ opiekê.

Zadowolenie pracowników

Trudnoœci w rekrutacji i zatrzymaniu oddanych 

pracowników o w³aœciwych kwalifikacjach to 

niezmienny problem. Z tego powodu wiele domów 

opieki, zak³adów pielêgnacyjnych i domów 

spokojnej staroœci zatrudnia pracowników na 

czêœæ etatu, co mo¿e stanowiæ ryzyko dla jakoœci 

udzielanej opieki. Wysoka rotacja personelu i 

koszty zwi¹zane ze zwolnieniami chorobowymi 

odwracaj¹ uwagê kierownictwa od ich 

podstawowych obowi¹zków. 

OdpowiedŸ

W³aœciwie zastosowane i  z integrowane 

rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom u³atwia 

zdobycie i zatrzymanie wykwalifikowanego i 

oddanego personelu. Dziêki temu, ¿e pracownicy 

mog¹ spêdziæ wiêcej czasu z podopiecznymi, czuj¹ 

siê bardziej wartoœciowi, a ich satysfakcja z pracy 

roœnie. Dok³adna i prosta informacja (np. 

wezwanie)  jest  ka¿dorazowo przes³ana 

bezpoœrednio na ich telefon bezprzewodowy. 

Opiekun otrzymuj¹cy tak¹ informacjê wie, ¿e jest 

ona skierowana w³aœnie do niego. Bezpoœredni 

przep³yw informacji pozwala usun¹æ tzw. „w¹skie 

gard³a. Wzrasta poziom osobistej ochrony 

pracowników, np. samotnie  dy¿uruj¹cych 

na nocnej zmianie. 
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Korzyœci

Wsparcie 
dla personelu
Wyniki badania zamieszczone w „Journal of Nursing 

Administration” w czerwcu 1995 pokaza³y, ¿e podczas 

jednej zmiany ka¿da pielêgniarka i pomoc pielêgniarska 

przemierzaj¹ przeciêtnie dystans szeœciu kilometrów, 

co zajmuje im oko³o pó³torej godziny. A wiêkszoœæ tej 

„bieganiny” jest niepotrzebna. Skrócenie czasu reakcji 

dziêki bezprzewodowemu systemowi Ascom pozwala 

zaoszczêdziæ co najmniej 65% tego czasu i przeznaczyæ 

go na w³aœciw¹ pracê, zamiast na „bieganie”.

Kontrola.  Opiekunowie otrzymuj¹ wezwania 

podopiecznych w formie wiadomoœci tekstowej prosto 

na swój telefon. W ten sposób dok³adnie wiedz¹, kto 

potrzebuje ich pomocy. Proste proœby mog¹ zostaæ 

spe³nione natychmiast; inne mog¹ wymagaæ wezwania 

wsparcia osoby trzeciej. Je¿eli opiekun nie jest w stanie 

zareagowaæ na wezwanie, mo¿e ono zostaæ szybko 

przekazane innemu pracownikowi, aby zapewniæ tym 

samym szybk¹ reakcjê.

Mniej stresu. Drastycznie zmniejszona iloœæ zbêdnego 

chodzenia przek³ada siê na spokojniejsze, bardziej 

produktywne œrodowisko pracy. Wartoœciowy czas 

zyskuje siê tak¿e poprzez wykorzystanie funkcji 

zdalnego otwierania drzwi czy lokalizowania 

zaopatrzonych w nadajniki radiowe urz¹dzeñ, takich jak 

wózki inwalidzkie czy chodziki.

Zwiêkszone bezpieczeñstwo. Dziêki przenoœnemu 

terminalowi, pracownik mo¿e w jednej chwili 

skontaktowaæ siê z innymi. Aby w razie wypadku 

wezwaæ pielêgniarkê, lekarza, opiekuna, sanitariusza 

lub pracownika ochrony, wystarczy nacisn¹æ jeden 

przycisk telefonu / pagera.



Czy sprawdzi siê w rzeczywistoœci? 

Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom mo¿e 

wydawaæ siê atrakcyjne na papierze, lecz czy 

rzeczywiœcie dostarcza korzyœci w trudnym 

œwiecie codziennej opieki nad starszymi ludŸmi?

Wezwanie o pomoc

Pielêgniarka Maria pomaga panu Wolakowi wstaæ z 

³ó¿ka po poobiedniej drzemce i ubraæ siê. 

Koniecznie trzeba go przewieŸæ do szpitala. £atwiej 

bêdzie tego dokonaæ przy u¿yciu wózka. Nie 

opuszczaj¹c pana Wolaka, Maria dzwoni po sw¹ 

kole¿ankê Annê, by ta przyprowadzi³a wózek. 

Anna odbiera informacjê i przyprowadza wózek.

Przy wejœciu g³ównym

Jest godzina 00:35. Krystyna zajmuje siê pani¹ 

Nowak na trzecim piêtrze, kiedy na jej telefon 

przychodzi wiadomoœæ, ¿e ktoœ jest przy wejœciu 

g³ównym.Godzina jest póŸna, a Krystyna nie chce 

opuszczaæ pani Nowak, wiêc przez telefon ³¹czy siê z 

domofonem i dowiaduje siê, ¿e to nocnym goœciem 

jest pracownik serwisu technicznego, 

Zdzis³aw, który przyjecha³ w odpowiedzi na alarm 

wygenerowany z systemu centralnego ogrzewania, 

ale zapomnia³ kluczy. Nie odchodz¹c od ³ó¿ka pani 

Nowak, Krystyna otwiera mu drzwi wejœciowe 

u¿ywaj¹c swego telefonu. 

Bezpieczeñstwo osobiste

Julia dzwoni do domu opieki, by poinformowaæ, 

¿e dziœ nie przyjdzie do pracy. W ten sposób jej 

kole¿anka Zofia zostaje sama na nocnej zmianie 

w budynku A. Bêdzie musia³a pracowaæ za dwie. 

W poœpiechu potyka siê i spada ze schodów 

skrêcaj¹c nogê. Jest przytomna, ale nie mo¿e 

wstaæ. Wciska przycisk alarmu osobistego na swym 

telefonie. W przeci¹gu piêciu minut zjawia siê 

pomoc z s¹siedniego budynku B, gdzie odebrano 

jej wezwanie.

Zagubiony sprzêt

Kiedy Klaudia zajmuje siê pani¹ WoŸniak, na jej 

telefon dzwoni pan Kowalski. Zgin¹³ jego chodzik 

i chcia³by, ¿eby Klaudia pomog³a mu go znaleŸæ. 

Wiedz¹c, ¿e wszystkie wózki i chodziki wyposa¿one 

s¹ w nadajniki, przy u¿yciu swojego telefonu, 

Klaudia odnajduje chodzik pana Kowalskiego w 

jadalni. Nastêpnie dzwoni do kole¿anki, która tam 

aktualnie jest, by dostarczy³a chodzik do pana 

Kowalskiego. Dzwoni tez do podopiecznego 

i powiadamia go, ¿e chodzik za chwilê bêdzie 

u niego
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Narzêdzia konieczne w pracy

• 

• Wysy³anie i odbieranie wiadomoœci tekstowych

• 

Interaktywne wysy³anie wiadomoœci tekstowych

• Alarm powiadomienia persolnelu 

• Priorytety alarmów

• Potwierdzenie odebrania alarmu

• Przekazanie alarmu w³aœciwej osobie

Alarmy

• Lokalizacja strefowa lub dok³adna

• Wykrycie ruchu i przemieszczania siê

• Lokalizowanie ludzi i urz¹dzeñ 

Lokalizowanie

• Bezpoœrednie informowanie w formie  tekstowej

• Przekazanie informacji do odpowiedniej osoby

• Zmniejszenie iloœci zbêdnego chodzenia

Mobilnoœæ personelu

• Po³¹czenia wœród cz³onków personelu

• Po³¹czenia konferencyjne

• Funkcja g³oœnomówi¹ca

• Wezwania wykonane przez podopiecznych

Po³¹czenia g³osowe

• Przycisk alarmowy

• “Zawleczka” alarmowa 

• Alarm wykrycia braku ruchu

Bezpieczeñstwo osobiste

Ka¿dy dom opieki jest jedyny w swoim rodzaju. 

Ma swoj¹ infrastrukturê, priorytety i procesy. 

Dlatego te¿ Ascom nie proponuje standardowych 

rozwi¹zañ, lecz razem z Pañstwem wypracowuje 

i instaluje system dopasowany do indywidualnych 

potrzeb i o funkcjach przynosz¹cych najwiêksze 

korzyœci dla firmy.

Poni¿ej wymienione zosta³y funkcje, które - 

zgodnie z wieloletnimi doœwiadczeniami Ascom  -  

s¹ najbardziej przydatne personelowi w domach 

opieki, zak³adach pielêgnacyjnych i domach 

spokojnej staroœci.

Tradycyjne wysy³anie wiadomoœci 

po³¹czone z potwierdzeniem odbioru

Wysy³anie sygna³ów steruj¹cych

(uruchom/zatrzymaj, otwórz/zamknij) 
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Gwarancja dla 
podopiecznych

Korzyœci

Byæ mo¿e najwiêksz¹ korzyœci¹ dla podopiecznych jest ich 

przekonanie o sta³ej opiece i szybkiej reakcji personelu w razie 

potrzeby. Maj¹ oni pewnoœæ, ¿e ka¿da proœba o pomoc trafi 

do odpowiedniej osoby i spotka siê z w³aœciw¹ reakcj¹. 

Bezpieczeñstwo fizyczne. 

Wezwania od podopiecznych s¹ kierowane do w³aœciwej osoby, 

np. pielêgniarki lub opiekuna. Nikt nie traci czasu i wiadomo 

jest, kto czeka na pomoc. Mo¿liwe jest zainstalowanie czujników 

w wybranych miejscach i na odpowiednich urz¹dzeniach 

w pokojach podopiecznych. Alarm uruchomiony przez taki 

czujnik trafi bezpoœrednio do personelu, zwiêkszaj¹c tym 

samym bezpieczeñstwo podopiecznych.

Spokój podopiecznych. 

Wezwania od podopiecznych, zamiast byæ og³aszane 

dzwonkiem i œwiat³em na korytarzu, pojawiaj¹ siê dyskretnie 

na urz¹dzeniu bezprzewodowym odpowiedniego cz³onka 

personelu. Zapewnia to wszystkim spokój, podopieczni czuj¹ siê 

bardziej jak w domu.

Zwiêkszona mobilnoœæ podopiecznych. 

Urz¹dzenia w formie bransoletki albo zawieszki na szyjê 

przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia mobilnoœci podopiecznych. 

Mog¹ oni w pe³ni korzystaæ z zajêæ terapeutycznych 

i rekreacyjnych nie trac¹c mo¿liwoœci wezwania pomocy. 

Funkcja kontroli przemieszczania siê podopiecznych 

cierpi¹cych na demencjê zapewnia im bezpieczeñstwo, 

nie powoduj¹c jednak ograniczania mobilnoœci innych 

podopiecznych, personelu i odwiedzaj¹cych. Przyczynia siê to 

do stworzenia bardziej otwartej, przyjaznej atmosfery.



Czy sprawdzi siê w rzeczywistoœci? 

Poni¿ej zamieszczono kilka przyk³adów tego, 

jak rozwi¹zanie Ascom pomaga osi¹gn¹æ 

nadrzêdny cel: zapewnienia bezpieczeñstwa i 

satysfakcji podopiecznych.

Funkcja „rozmawiaj zanim pójdziesz” 

(talk-before-walk)

Pielêgniarka Monika otrzymuje na swój telefon 

trzy wezwania od ró¿nych osób. Jedno z nich jest 

od pani Zawiœlak, która zwykle nie wzywa nikogo 

o tej porze. Odleg³oœæ do pokoju podopiecznej jest 

doœæ du¿a, wiêc pielêgniarka dzwoni do niej: 

otó¿ martwi siê, czemu jej gazeta jeszcze 

nie zosta³a dostarczona. Monika przekazuje 

wiadomoœæ o opóŸnieniu w przesy³ce i wyjaœnia, ¿e 

gazeta wkrótce trafi do r¹k podopiecznej. Pani 

Zawiœlak czuje siê spokojniejsza, a Monika mo¿e 

poœwiêciæ uwagê dwóm pozosta³ym wezwaniom. 

Czujniki uruchamiaj¹ce alarm

Pan Szymanek jest ju¿ spóŸniony na sw¹ 

cotygodniow¹ sesjê bryd¿a. Pospiesznie opuszcza 

swój pokój, zostawiaj¹c w³¹czony ekspres do 

kawy. Kilka minut póŸniej na ekranie telefonu 

pielêgniarza Tomka pojawia siê alarm z systemu 

po¿arowego informuj¹cy o mo¿liwoœci 

wyst¹pienia po¿aru w pokoju p. Szymanka. Idzie wiêc 

tam i wy³¹cza urz¹dzenie, które spowodowa³o alarm. 

Nastêpnie Tomek znajduje podopiecznego i informuje 

go o tym, co siê wydarzy³o.

Bezprzewodowy osobisty przycisk alarmowy

Pani Lipska mieszka w domu opieki od wielu lat, gdy¿ 

z powodu podesz³ego wieku coraz wiêksz¹ trudnoœæ 

sprawia jej chodzenie. Niedawno przekazano jej 

bezprzewodowy osobisty przycisk alarmowy, 

który pozwala je wezwaæ pomoc bez potrzeby 

znalezienia najbli¿szego przycisku na œcianie. 

Pani Lipska czuje siê teraz spokojniejsza.

Us³ugi dla podopiecznych

W dni powszednie o godzinie 9:30 rozsy³amy w formie 

tekstowej „Myœl dnia”. Z uwagi na zadowolenie z tego 

pomys³u rozpoczêliœmy rozmowy z przedstawicielami 

naszych podopiecznych na temat rozszerzania 

og³oszeñ o podanie urodzin podopiecznych, 

dni œwi¹tecznych i innych wydarzeñ. To takie drobiazgi 

sprawiaj¹, ¿e czuj¹ siê oni bardziej komfortowo.

Podœwietlenie przycisków

Podopieczni skar¿yli siê na trudnoœci zwi¹zane 

ze znalezieniem w ciemnoœci przycisku pozwalaj¹cego 

na wezwanie pielêgniarki. Reaguj¹c na tê potrzebê, 

dodaliœmy podœwietlenie przycisków alarmowych. 

Wiedz¹c, ¿e mog¹ ³atwo znaleŸæ przycisk wezwania 

pielêgniarki, nasi podopieczni czuj¹ siê bezpieczniej.
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• Lokalizacja strefowa lub dok³adna

• Wykrywanie ruchu i przemieszczania siê

• Alarmy uruchamiane przez czujniki

Alarmy

• Po³¹czenie wœród cz³onków personelu

• Po³¹czenia konferencyjne

• Wezwanie wykonane przez podopiecznych

Po³¹czenia g³osowe

• Lokalizacja strefowa lub dok³adna

• Wykrywanie ruchu i przemieszczania siê

• Lokalizowanie ludzi i urz¹dzeñ

Lokalizowanie

• Bezprzewodowe osobiste przyciski alarmowe

Mobilnoœæ

Rozwi¹zania gwarantuj¹ce 

spokój umys³u

Indywidualne wymagania danego obiektu 

wp³ywaj¹ na dobór funkcji bezprzewodowego 

rozwi¹zania Ascom. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê 

rozmiar obiektu, po³o¿enie w jednym lub kilku 

budynkach, liczbê podopiecznych, liczbê osób 

cierpi¹cych na demencjê oraz potrzebê 

zainstalowania czujników alarmowych. 

Mo¿liwe jest wypracowanie takiego rozwi¹zania, 

które nie tylko bêdzie zawiera³o najbardziej 

potrzebne podopiecznym funkcje, ale tak¿e bêdzie 

stanowi³o wartoœæ dodan¹ z oferowanych us³ug. 

Poni¿ej wymienione zosta³y cechy rozwi¹zania 

Ascom, które zwiêkszaj¹ spokój podopiecznych.

(w formie bransoletki lub zawieszki)
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Wsparcie dla
kierownictwa

Korzyœci

 

Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom pomaga 

w codziennym zarz¹dzaniu domami opieki, zak³adami 

pielêgnacyjnymi i domami spokojnej staroœci. Pomaga 

ono podnieœæ efektywnoœæ pracy personelu 

bez zwiêkszania zasobów materialnych. Upraszcza 

planowanie operacyjne, zmniejsza iloœæ dokumentacji, 

a tak¿e dostarcza dok³adn¹ i obiektywn¹ informacjê 

o udzielonych us³ugach - wymagan¹ przez rodziny 

lub w³adze nadrzêdne. 

Ni¿sze koszty operacyjne. Znaczne i sta³e ograniczenie 

zbêdnego „biegania” pozwalaj¹ce pracownikom 

oszczêdziæ czas. Mo¿liwe jest zwiêkszenie wydajnoœci 

pracy przy tych samych zasobach ludzkich.

Zadowoleni podopieczni i ich bliscy. Krótszy czas 

reakcji pomaga zwiêkszyæ czas poœwiêcony na opiekê 

oraz podnieœæ jej jakoœæ. Gwarantuje to zwiêkszenie 

zadowolenia podopiecznych i ich bliskich, a w efekcie 

przyczynia siê do stworzenia pozytywniejszego 

œrodowiska ¿ycia i pracy.

Poza oddzia³em. Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom 

mo¿e mieæ równie¿ inne zastosowania, jak na przyk³ad 

zarz¹dzanie inwentarzem i zasobami, lokalizowanie 

sprzêtu i rozliczanie opieki. Pracownicy administracyjni 

mog¹ mieæ dziêki niemu ³atwiejszy dostêp do 

informacji.

Zapewnienie w³aœciwego raportowania. Automatyczne 

zapisywanie czynnoœci zwi¹zanych z opiek¹ powoduje 

zmniejszenie czasu reakcji oraz stanowi dowód 

wykonania us³ugi. Taka dokumentacja mo¿e byæ 

u¿ywana w celu zapewnienia bliskich o jakoœci 

udzielanej opieki. Co wiêcej, stanowi ona dowód dla 

w³adz nadrzêdnych oraz dane dla planowania 

operacyjnego i alokacji zasobów.



Czy sprawdzi siê w rzeczywistoœci? 

Poni¿ej zamieszczone zosta³y jedynie wybrane 

sposoby, na które rozwi¹zanie bezprzewodowe 

Ascom mo¿e pomóc kierownictwu zak³adów 

pielêgnacyjnych, domów opieki i domów spokojnej 

staroœci. S¹ one oparte na faktach.

Planowanie iloœci pracy

W trakcie cotygodniowego spotkania pracownicy 

odpowiedzialni za po³udniowe skrzyd³o zg³aszaj¹, 

¿e brakuje personelu. Kierownik przygl¹da siê

zapisom w systemie Ascom, czyli historii dzia³añ 

dla po³udniowego i  pó³nocnego skrzyd³a 

za poprzedni miesi¹c. Statystyki potwierdzaj¹, ¿e 

faktycznie pracownicy z po³udniowego skrzyd³a 

odebrali 23% wiêcej wezwañ ni¿ ich koledzy 

z pó³nocnego skrzyd³a. Kierownik natychmiast 

przenosi dwie pielêgniarki z pó³nocnego 

na po³udniowe skrzyd³o. Rozwi¹zanie to bêdzie 

mia³o charakter tymczasowy i pozwoli na podjêcie 

decyzji d³ugofalowej.

Dowód wykonania us³ugi

Pani Skrzyñska podejrzewa, ¿e jej mama 

nie otrzymuje odpowiedniej opieki, bo wci¹¿ 

narzeka, ¿e bardzo d³ugo czeka na przyjœcie 

pielêgniarki,. Kierownik zaprasza pani¹ Skrzyñsk¹ 

na spotkanie, w trakcie którego przedstawia jej 

statystyki wezwañ i czas reakcji, czyli udzielenia 

pomocy - z dwóch ostatnich miesiêcy. Œredni czas 

reakcji okazuje siê byæ wiêcej ni¿ zgodny 

ze standardami. Wspólnie dochodz¹ do wniosku, 

¿e choæ opieka jest sprawna, to jednak nale¿y 

zmieniæ j¹, aby mama pani Skrzyñskiej czu³a siê 

bardziej komfortowo.

Cisza i bezpieczeñstwo

Cichy alarm („Wypadek, p. Nowak, pokój nr 12”) 

zostaje uruchomiony w budynku B nie powoduj¹c 

niepotrzebnego stresu wœród podopiecznych. 

Zgodnie z ustalonym priorytetem alarmów 

informacja o alarmie przekazana zostaje jedynie 

do cz³onków ekipy ratunkowej na ich telefony 

bezprzewodowe. W wiadomoœci okreœlony jest 

charakter problemu i jego zlokalizowanie. Ka¿da 

sekunda ma krytyczne znaczenie. Podjête zostaj¹ 

szybkie i kontrolowane dzia³ania bezpieczeñstwa. 

Je¿eli ktokolwiek z grupy nie potwierdzi odebrania 

informacji w przeci¹gu 30 sekund, alarm zostanie 

przekazany do rezerwowej osoby. Automatyczne 

zapisywanie dzia³añ stanowi dok³adn¹ historiê 

wydarzeñ z alarmu, w tym potwierdzenie odebrania 

wiadomoœci i czasu reakcji. 
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• Rozliczanie opieki

• Planowanie iloœci pracy

• Historia wykonanych us³ug

Zarz¹dzanie opiek¹

• Alarm powiadomienia personelu i alarm centralnego systemu

• Priorytety alarmów

• Potwierdzenie odebrania alarmu

• Przekazanie alarmu w³aœciwej osobie

Alarmy

• Lokalizacja strefowa b¹dŸ dok³adna

• Wykrycie ruchu i przemieszczania siê

• Lokalizowanie ludzi i urz¹dzeñ

Lokalizowanie

• Po³¹czenia wœród cz³onków personelu

• Po³¹czenia konferencyjne

• Wezwanie wykonane przez podopiecznych

Po³¹czenia g³osowe

• Odporne urz¹dzenia bezprzewodowe

Profesjonalne urz¹dzenia bezprzewodowe

Funkcje umo¿liwiaj¹ce 

lepsz¹ kontrolê

Piêædziesi¹t lat dostarczania zintegrowanych 

rozwi¹zañ telekomunikacyjnych dla tysiêcy 

zak³adów pielêgnacyjnych, domów opieki i domów 

spokojnej staroœci pozwoli³y nam staæ siê 

ekspertami w projektowaniu i instalowaniu 

rozwi¹zañ bezprzewodowych, które stanowi¹ dla 

dyrekcji tych obiektów czyst¹ wartoœæ dodan¹.

Poni¿ej zamieszczone zosta³y niektóre 

cechy pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ lepsz¹ wydajnoœæ 

operacyjn¹, zagwarantowaæ sprawniejsz¹ opiekê i 

stworzyæ spokojniejsze œrodowisko pracy dla 

personelu.



Przemyœlana integracja 
Maksymalizacja wykorzystania istniej¹cych rozwi¹zañ

Integrowanie naszych systemów z ju¿ istniej¹cymi 

jest nasz¹ mocn¹ stron¹. Rozwi¹zania Ascom 

dla jeszcze lepszej opieki nad seniorami dotycz¹ 

infrastruktury, oprogramowania i urz¹dzeñ 

komunikacyjnych. 

Kluczem do sukcesu jest przemyœlana integracja. 

Oznacza to w skrócie dwie rzeczy:

1. Rozwi¹zanie Ascom bêdzie funkcjonowa³o 

wraz z istniej¹cym ju¿ systemem. Nie bêdzie 

potrzeby usuwania istniej¹cych ju¿ urz¹dzeñ, 

a wartoœæ wczeœniejszych inwestycji wzroœnie dziêki 

dodaniu nowych funkcji.

2. Nowe technologie, systemy i dodawane 

funkcje bêd¹ stanowi³y zintegrowan¹ czêœæ 

rozwi¹zania komunikacyjnego w Pañstwa firmie. 

Kolejne generacje alarmów, po³¹czeñ g³osowych, 

wysy³ania wiadomoœci i systemów danych bêd¹ 

dzia³a³y razem przez wiele kolejnych lat.

Trwa³a platforma z otwartym dostêpem

Trwa³a platforma jest podstaw¹ rzetelnej 

infrastruktury o najwy¿szej jakoœci dzia³ania. 

Otwarty dostêp pozwala na prost¹ integracjê 

z istniej¹cymi systemami w danym obiekcie 

i pozwala kontrolowaæ kompatybilnoœæ systemów. 

Zapewnia on tak¿e mo¿liwoœæ dopasowania siê 

do zmieniaj¹cych siê potrzeb i wymagañ, jak równie¿ 

ulepszonych rozwi¹zañ technicznych w przysz³oœci.

Op³acalna struktura modu³owa

Modu³owa struktura Ascom pozwala na dostosowanie 

do konkretnych potrzeb. Istnieje mo¿liwoœæ 

r o z s z e r z a n i a  l u b  z m n i e j s z a n i a  l i c z b y  

wykorzystywanych funkcji - funkcjonowanie 

rozwi¹zania bezprzewodowego Ascom zmienia siê 

na przestrzeni d³u¿szego czasu. W ka¿dej chwili 

istnieje te¿ mo¿liwoœæ dodania czegoœ nowego.

Intramax™- pomys³ na opiekê wewn¹trzzak³adow¹

Stworzone przez Ascom rozwi¹zanie Intramax 

oszczêdza czas personelu,  przyczynia siê 

do polepszenia opieki i zwiêksza wydajnoœæ operacyjn¹ 

w wewn¹trzzak³adowych œrodowiskach takich jak:

- zak³ady pielêgnacyjne

- domy opieki

- domy spokojnej staroœci

Na kolejnych stronach niniejszej broszury znajdziecie 

Pañstwo bardziej szczegó³owy opis rozwi¹zania 

Intramax oraz opisy doœwiadczeñ zadowolonych 

z niego klientów.
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OPIEKA

TECHNICAL ROZWI¥ZANIA ADMINISTRACYJNE

• System zarz¹dzania opiek¹

• System wzywania opieki lekarskiej

• Pozazak³adowy system alarmowy

• Inne urz¹dzenia alarmowe

• Alarmy uruchamiane przez czujniki

• Budowanie systemu zarz¹dzania 
 (BMS)

• Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (HVAC)

• Ochrona

• Wykrywanie po¿aru

• Centrala telefoniczna PBX

• IT

• Ksiêgowoœæ

• Rozliczanie

• Personel

• Zasoby materia³ów

Przemyœlana integracja pozwala istniej¹cym systemom  sprawniej funkcjonowaæ 

Intramax™

ROZWI¥ZANIA KOMUNIKACYJNE

Rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom mo¿na zintegrowaæ z istniej¹cymi systemami w niezauwa¿alny sposób. Mo¿liwe jest zintegrowanie go z 

bezprzewodowymi i stacjonarnymi urz¹dzeniami takimi jak telefony, smartphone'y, urz¹dzenia osobiste Personal Digital Assistant, laptopy i 

komputery stacjonarne. 



Intramax
Przyœpieszenie reakcji dla lepszej opieki

w zak³adach pielêgnacyjnych

™

Stworzone przez Ascom rozwi¹zanie Intramax™ 

pomaga personelowi zak³adów pielêgnacyjnych radziæ 

sobie ze stale zwiêkszaj¹cymi siê wymaganiami w 

zakresie opieki przy u¿yciu tych samych zasobach 

ludzkich i kapita³owych.

Rozwi¹zanie Intramax™ u³atwia szybk¹ 

reakcjê i zmniejsza iloœæ pracy. Alarmy i wezwania 

natychmiast pojawiaj¹ siê w formie wiadomoœci 

t e k s t o w e j  n a  t e l e f o n i e  b e z p r z e w o d o w y m  

odpowiedniego opiekuna. Dziêki temu ³atwiej jest 

zidentyfikowaæ dane wezwanie i mieæ kontrolê 

nad oczekuj¹cymi wezwaniami i alarmami, co 

w rezultacie pozwala zapewniæ lepsz¹ opiekê. Mo¿liwa 

jest bezzw³oczna reakcja na pilne alarmy i proste 

proœby; pozosta³e mog¹ wymagaæ dodatkowego 

wsparcia lub przekazania wezwania do innego cz³onka 

personelu dla zapewnienia szybkiej reakcji.

Telefony/pagery mog¹ byæ wyposa¿one 

w czujnik upadku, który wysy³a automatyczne 

powiadomienie o takim zdarzeniu. Alarmy medyczne 

i alarmy wykrycia braku ruchu s³u¿¹ powiadomieniu 

personelu o zdefiniowanych wczeœniej sytuacjach, 

takich jak zbyt d³ugie przebywanie podopiecznego

w toalecie, które mog¹ œwiadczyæ o koniecznoœci 

udzielenia pomocy.

Intramax™ pozwala stworzyæ spokojniejsz¹

i bardziej domow¹ atmosferê w zak³adzie 

pielêgnacyjnym. Dziêki wyposa¿eniu opiekunów 

w telefony bezprzewodowe nie ma potrzeby 

og³aszania g³oœno wezwañ i alarmów na korytarzu. 

Mo¿liwoœæ kontrolowania przemieszczania siê 

pozwala podopiecznym i ich bliskim poruszaæ siê 

swobodnie w zak³adzie bez koniecznoœci  

wprowadzania takich rozwi¹zañ, jak stale zamkniête 

drzwi. Pracownicy nie musz¹ stale monitorowaæ 

poruszaj¹cych siê podopiecznych, co daje im tym 

samym mo¿liwoœæ przeznaczenia tego czasu na inne 

zadania.

Intramax™ pozwala na zintegrowanie 

wsz y s t k i c h  f u nk c j i  w  j ed n ym s ys temi e .  

Automatyczne zapisywanie czynnoœci umo¿liwia 

³atwe odzyskanie danych pomocnych w planowaniu 

iloœci pracy, zebranie dokumentacji z udzielonych 

us³ug i raportowanie do w³adz nadrzêdnych.

Rozwi¹zanie Intramax™ pozwala sprawnie 

zintegrowaæ infrastrukturê, oprogramowanie 

i urz¹dzenia komunikacyjne wraz z istniej¹cymi ju¿ 

sposobami opieki, komunikacji, oraz systemami 

technicznymi i administracyjnymi. Ca³oœciowe 

rozwi¹zanie sk³ada siê z instalacji, uruchomienia, 

szkolenia u¿ytkowników, konserwacji i serwisu. 

Najczêœciej wykorzystywane funkcje:

-  Przekazanie alarmu w³aœciwej osobie

-  Automatyczne zapisywanie czynnoœci

-  Zebranie wszystkich informacji w jednym 

   urz¹dzeniu 

- Przycisk wezwania pielêgniarki z mo¿liwoœci¹ 

   rozmowy

-  Telefony bezprzewodowe dla opiekunów

-  Urz¹dzenia w formie zawieszki lub bransoletki

-  Czujniki upadku

-  Kontrola osób przemieszczaj¹cych siê 

-  Alarm osobisty dla personelu
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Pan Rauber

Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Fundacji 

Henry'ego i Emmy BudgeFrankfurt nad 

„Nasze rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom pozwala 

nam skróciæ czas reakcji pracowników na wezwania 

naszych podopiecznych. System jest bardzo ³atwy w 

obs³udze zarówno dla podopiecznych jak i opiekunów. 

Ka¿de wezwanie jest zapisywane i bezpoœrednio 

kierowane do w³aœciwej pielêgniarki. Dziêki temu 

wszystkie wezwania i podjête dzia³ania mog¹ byæ stale 

nadzorowane. Dostêp do takich informacji u³atwia nam 

planowanie podzia³u zadañ i nieprzerwanie poprawia 

wykonanie bie¿¹cych czynnoœci, dziêki czemu mo¿emy 

osi¹gn¹æ nasz cel, jakim jest zapewnienie pomocy w 

przeci¹gu 3 minut od wezwania - niezale¿nie od pory 

dnia czy nocy”.

Fundacja Henry'ego i Emmy Budge zainwestowa³a w 

rozwi¹zanie Ascom Intramax.

Zredukowanie nak³adu pracy personelu o 20%

Piêknie po³o¿ona na po³udniowym zboczu wzgórza 

Lohrberg we Frankfurcie nad Menem Fundacja 

Budge stanowi dom spokojnej staroœci 

dla 176 seniorów oraz zak³ad pielêgnacyjny 

dla 160 podopiecznych.

96 najnowoczeœniejszych jedno- i dwuosobowych 

pokoi zak³adu pielêgnacyjnego jest ca³kowicie 

umeblowanych. Wszystkie ³ó¿ka, pokoje, ³azienki 

wyposa¿one s¹ w ³atwe w u¿yciu przyciski do 

wzywania personelu. Wezwania od podopiecznych 

pojawiaj¹ siê w formie wiadomoœci tekstowej 

bezpoœrednio na telefonach bezprzewodowych 

oddelegowanego do ich opieki personelu. 

„Dziêki zastosowaniu bezprzewodowego rozwi¹zania 

Ascom, cz³onkowie naszego personelu mog¹ 

skoncentrowaæ siê na dostarczaniu indywidualnej i 

troskliwej opieki. Dla nas oznacza to bycie œwiadomym 

specyficznych dla ka¿dego pensjonariusza potrzeb 

fizycznych, duchowych i umys³owych oraz w³aœciwe 

wychodzenie im naprzeciw 24 godziny na dobê” – mówi pan 

Rauber.

I dodaje - „Bezprzewodowe rozwi¹zanie Ascom 

zmniejszy³o nak³ad pracy personelu o co najmniej 20%. 

Przek³ada siê to na znaczne oszczêdnoœci i pozwala nam 

poœwiêciæ wiêcej czasu na opiekê nad naszymi 

podopiecznymi bez wzrostu naszych wydatków. 

Przyk³adowo, poniewa¿ stosowane rozwi¹zanie zawiera 

mo¿liwoœæ otrzymywania alarmów od podopiecznych z 

domu spokojnej staroœci, mo¿emy poradziæ sobie z kwesti¹ 

nocnych zmian przy obecnoœci tylko czterech cz³onków 

personelu. Mimo to utrzymujemy dodatkowego cz³onka 

personelu na zmianie, by zapewniæ szybkie udzielenie 

opieki o wysokiej jakoœci dla wszystkich naszych 336 

rezydentów”.

„Dodatkowo mo¿emy teraz wdra¿aæ nowych 

pracowników w przeci¹gu dwóch dni, zamiast - jak by³o to 

dawniej - tygodniowego szkolenia. Opiekunowie maj¹ sta³¹ 

kontrolê nad oczekuj¹cymi wezwaniami i mog¹ ³atwo 

wezwaæ pomoc, je¿eli jest to konieczne. Przy za³o¿eniu 

rotacji personelu na poziomie 12-15%, pozwala nam to 

zaoszczêdziæ ponad 7 tysiêcy euro rocznie” dodaje pan 

Rauber.

„W zwi¹zku ze wzrostem intensywnoœci opieki w 

zak³adach pielêgnacyjnych, wynikaj¹cym m.in. a faktu, i¿ 

nawet do 70 % nowych podopiecznych cierpi na demencjê”, 

podsumowuje pan Rauber, „nowoczesne technologie 

komunikacyjne, jak te z Ascom i inne technologie 

wspomagaj¹ce bêd¹ siê stawa³y coraz bardziej istotne, 

poniewa¿ domy opieki bêd¹ dostarczaæ coraz wiêcej us³ug o 

charakterze opieki szpitalnej.”



Intramax
Szybka reakcja dla lepszej opieki w domach 

opieki i domach spokojnej staroœci

™

Intramax, rozwi¹zanie Ascom, jest przeznaczone g³ównie 

dla domów opieki i domów spokojnej staroœci, gdzie 

personel jest dostêpny w odleg³oœci zaledwie kilku kroków 

24 godziny na dobê. 

Intramax integruje wszystkie funkcje w jeden 

system, który nieprzerwanie zapisuje wszystkie dzia³ania i 

us³ugi wykonane przez cz³onków personelu. Takie ³atwe 

do odzyskania obiektywne dane elektroniczne mo¿e 

stanowiæ potê¿ne narzêdzie do zarz¹dzania opiek¹ i 

planowania, jak równie¿ w alokacji zasobów, zbieraniu 

dokumentacji z udzielonych us³ug i dla celów bilingowych.

Intramax u³atwia skrócenie czasu reakcji 

pracowników na wezwania podopiecznych. Dziêki 

przenoœnym urz¹dzeniom, personel mo¿e byæ zawsze 

osi¹galny,  co  stanowi  Ÿród³o  zabezpieczenia  

dla podopiecznych i ich rodzin. Przychodz¹ce wezwania 

rezydentów pojawiaj¹ siê w formie wiadomoœci tekstowej 

na telefonach odpowiednich opiekunów. Mog¹ œwiadomie 

udzielaæ pomocy i odpowiadaæ na potrzeby osób, które 

potrzebuj¹ pomocy.

Funkcja „rozmawiaj zanim pójdziesz” (talk-before-

walk) pozwala personelowi zaj¹æ siê wieloma 

wezwaniami rezydentów bezpoœrednio przez telefon, 

u¿ywaj¹c tylko jednego przycisku. Niepotrzebne 

„bieganie” do pensjonariuszy i z powrotem jest 

eliminowane, uwalniaj¹c istotny czas na inne 

zadania.

Przyciski wezwania mog¹ byæ rozmieszczone 

w pokojach podopiecznych i na poszczególnych 

urz¹dzeniach. Dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa, 

uruchamiaj¹ one alarm, który dociera bezpoœrednio 

do cz³onków personelu.

Dodatkowo, Intramax wspiera samoobs³ugê 

podopiecznych promuj¹c bardziej aktywny 

i wygodniejszy sposób ¿ycia. Mo¿e to obejmowaæ 

zarówno zakupy na odleg³oœæ, jak i inne czynnoœci, w 

zale¿noœci od nawi¹zanych form wspó³pracy 

z zewnêtrznymi dostawcami specjalistycznych us³ug. 

Poza ustanowieniem bardziej atrakcyjnej oferty 

w danym obiekcie, us³ugi te pozwol¹ personelowi 

skoncentrowaæ siê na obowi¹zkach zwi¹zanych 

z opiek¹.

Rozwi¹zanie Intramax mo¿e obejmowaæ 

infrastrukturê, oprogramowanie, urz¹dzenia 

komunikacy jne  i  przemyœlan¹ integrac jê  

z istniej¹cym systemem opieki, komunikacji, 

technicznym i administracyjnym. Kompletne 

rozwi¹zanie obejmuje instalacjê, uruchomienie, 

szkolenie u¿ytkowników, konserwacjê i serwis.

Najczêœciej wykorzystywane funkcje:

- Automatyczne zapisywanie czynnoœci

- Zebranie wszystkich informacji w jednym 

   urz¹dzeniu 

- Przycisk wezwania pielêgniarki z mo¿liwoœci¹     

   rozmowy

- Przyciski w pokojach

- Telefony bezprzewodowe dla opiekunów

- Czujniki 

- Obs³uga podopiecznych

- Alarm osobisty
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Marc Vanderlinden
Kierownik Zarz¹dzaj¹cy

Molenheide RVT, Wijnegem, Belgia

“Nasze bezprzewodowe rozwi¹zanie Ascom sk³ada siê 
z przenoœnych interaktywnych telefonów typu DECT 

z funkcj¹ wysy³ania wiadomoœci dla zespo³ów 
pielêgniarskich, systemu przyzywania pielêgniarki 

bez potrzeby wykorzystania centrali telefonicznej PBX, 
i wreszcie z przemyœlanego po³¹czenia z naszym 

wewnêtrznym systemem zarz¹dzania opiek¹, 
co umo¿liwia elektroniczn¹ rejestracjê zdarzeñ”.

 
Molenheide RVT zainwestowa³o w Ascom Intramax.

Wiêcej czasu dla podopiecznych 

Molenheide RVT jest prywatnym domem opieki 

po³o¿onym w spokojnych wschodnich rejonach 

Antwerpii. Mo¿e pomieœciæ 150 podopiecznych. 

Przeciêtny wiek podopiecznych to 83 lata. 

Wœród nich oko³o 40 pensjonariuszy cierpi 

na zaawansowan¹ demencjê. Ze wzglêdu na 

listê oczekuj¹cych w liczbie ponad 600 osób, 

dom opieki jest obecnie w trakcie adaptowania 

dodatkowego budynku.

„Naszym g³ównym zadaniem jest sta³e dostarczanie 

wysokiej jakoœci opieki naszym podopiecznym. Dziêki 

bezprzewodowemu rozwi¹zaniu Ascom mo¿emy 

poœwiêcaæ wiêcej czasu naszym podopiecznym. Pozwala 

nam to przeznaczyæ wiêcej czasu na zajêcia rekreacyjne, 

które czyni¹ pobyt naszych podopiecznych bardziej 

komfortowym i beztroskim. W rzeczywistoœci mo¿emy 

sobie teraz pozwoliæ na utrzymanie czworga pracowników 

odpowiedzialnych wy³¹cznie za rozrywkê dla naszych 

podopiecznych”, mówi pan Vanderlinden.

Zdaniem Pana Vanderlinden bezprzewodowe 

rozwi¹zanie Ascom zmniejsza iloœæ pracy personelu oraz 

poprawia jakoœæ obs³ugi na co najmniej cztery sposoby:

„Po pierwsze, nasz personel mo¿e rozmawiaæ 

z podopiecznymi przez telefon zaraz po wezwaniu. 

Przypisani do tego opiekunowie reaguj¹ natychmiast 

i bez 'biegania' na wezwania i alarmy podopiecznych.”

„Po drugie, nasz personel jest zawsze ³atwo 

dostêpny. Po prostu u¿ywamy naszych telefonów Ascom do 

dzwonienia do siebie nawzajem lub przekazywania 

informacji kiedykolwiek jest to konieczne”.

„Po trzecie, rejestracja opieki jest du¿o 

sprawniejsza,  gdy u¿ywamy telefonów Ascom 

do wprowadzania informacji. Pozwala nam to zaoszczêdziæ 

nawet do pó³ godziny na jednej zmianie. Jest to czas, który 

teraz mo¿emy poœwiêciæ naszym podopiecznym”.

„Wreszcie, elektroniczna rejestracja opieki 

i automatyczne zapisywanie czynnoœci znacznie poprawiaj¹ 

planowanie opieki. Dziêki nieprzerwanemu dostêpowi do 

obiektywnych i aktualnych informacji w naszym 

wewnêtrznym systemie planowania opieki, o wiele ³atwiej 

jest dzisiaj podejmowaæ w³aœciwe decyzje w celu poprawy 

opieki i warunków pracy personelu”.

Pan Vanderlinden podsumowuje: „Teraz, 

gdy rozbudowujemy nasz obiekt, wartoœciow¹ korzyœci¹

z naszego bezprzewodowego rozwi¹zania Ascom jest to, ¿e 

pozwoli nam zapewniæ wysok¹ jakoœæ opieki nawet wtedy, 

gdy bêdziemy mieæ dwa budynki.” 



Wspó³praca na co dzieñ

Szkolenie i wsparcie
Skrócenie czasu reakcji pracowników, mo¿liwe 

dziêki lokalnej bezprzewodowej komunikacji 

przynosi istotne oszczêdnoœci domom opieki, 

zak³adom pielêgnacyjnym i domom spokojnej 

staroœci. Zapewniaj¹c uzyskanie pe³ni tych 

oszczêdnoœci, oferujemy us³ugê ca³oœciowego 

szkolenia i wsparcia dla obecnych i przysz³ych 

pracowników. Wszystkie szkolenia prowadzone 

s¹ przez doœwiadczonych i certyfikowanych 

instruktorów.

Szkolenia u¿ytkowników 

Szkolenia w zakresie praktycznego zastosowania 

produktu dla opiekunów i innych u¿ytkowników, 

w trakcie których pokazujemy personelowi, 

w jaki sposób mo¿na skróciæ czas reakcji 

i przeznaczyæ go na opiekê. 

Szkolenia administratorów systemu

Szkolenia operacyjne dla administratorów 

systemu w kluczowych obszarach, takich jak 

zarz¹dzanie systemem i  konserwacja,  

dopasowane do indywidualnej konfiguracji 

systemu klienta.

Wsparcie 

Codz ienne  wsparc ie  d la  u¿y tkownika  

i administratorów systemu oraz praktyczne 

wskazówki i rady ekspertów – na telefon.
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Us³ugi doradcze

Us³ugi techniczne

Nasze wsparcie techniczne pomo¿e Pañstwu 

w pe³ni korzystaæ z dobranego bezprzewodowego 

rozwi¹zania Ascom niezale¿nie od pory dnia. 

Umowa sta³ej us³ugi serwisowej zapewnia spokój 

przy przewidywalnych ustalonych kosztach. 

Pozwala to ca³ej organizacji skupiæ siê na tym, 

co robi najlepiej – dostarczaniu seniorom 

wysokiej jakoœci opieki.

Konserwacja systemu 

Konserwacja prewencyjna i korekcyjna 

maksymalizuje dostêpnoœæ i funkcjonowanie 

bezprzewodowego rozwi¹zania Ascom. Te us³ugi 

obejmuj¹ zwykle zarz¹dzanie systemem, 

regularne kontrole systemu i sieci, jak równie¿ 

uprzednio zdefiniowany poziom lokalnego 

wsparcia.

Uaktualnianie i rekonfiguracja systemu

Umowa aktualizowania oprogramowania 

pozwala skorzystaæ z ci¹g³ej aktualizacji 

i rozwoju technicznego. Us³ugi obejmuj¹ce 

instalacjê rozszerzeñ, przenoszenie systemu 

i dokonywanie zmian zapewniaj¹ ³agodne 

dostosowanie do zmieniaj¹cych siê potrzeb 

i wymogów.

Naprawa i wymiana

Us³ugi zaprojektowane w celu zminimalizowania 

nieplanowanych przestojów wynikaj¹cych 

z naprawy i regularnej wymiany systemu. 

Obejmuj¹ dostêpn¹ ca³¹ dobê us³ugê naprawy 

i wynajem wykorzystywanych czêœci zamiennych.

Proaktywne wsparcie online

Nasz system monitoringu online zapewniaj¹cy 

proaktywny serwis i administracjê systemu 

p o m a g a  c i  z a p e w n i æ  d o s t ê p n o œ æ  

i  funkc jonowanie  rozwi¹zan ia  Ascom 

przy minimalnych zasobów wewnêtrznych.

Us³ugi doradcze 

Bezprzewodowe rozwi¹zanie Ascom pozwala 

równoczeœnie ulepszyæ opiekê, koszty i sytuacjê 

personelu. Us³ugi doradcze zapewniaj¹ sta³y rozwój 

odpowiadaj¹cy obecnym i przysz³ym potrzebom.

Doradztwo w zakresie lokalnej  komunikacj i  

bezprzewodowej  

Doradztwo dla kierownictwa w lokalizowaniu i ocenie 

dostosowanych do wymagañ klienta potencjalnych 

ulepszeñ w zakresie stosowania lokalnej komunikacji 

bezprzewodowej. 

Doradztwo w zakresie stosowanych technologii

Ekspertyza w zakresie oceny i doboru odpowiednich 

technologii dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 

Us³uga obejmuje zapoznanie siê z procedurami, 

przeprowadzenie testów, zbadanie obiegu informacji 

i wykrycie tzw. „w¹skich garde³”.



Czas na zmiany

Lokalna bezprzewodowa

komunikacja
Szybsza reakcja

Lepsza opieka

Oszczêdnoœæ czasu personelu

Zwiêkszona wydajnoœæ operacyjna
Korzyœci z rozwi¹zania bezprzewodowego

Aby wprowadziæ rozwi¹zanie bezprzewodowe 

Ascom nale¿y zidentyfikowaæ obszary wymagaj¹ce 

ulepszenia i ustaliæ priorytety. Nale¿y ustaliæ, 

w których miejscach krótszy czas reakcji i lepsza 

komunikacja przyniesie oszczêdnoœæ czasu 

d l a  p e r s o n e l u ,  u l e p s z o n ¹  o p i e k ê  d l a  

podopiecznych i zwiêkszon¹ wydajnoœæ operacyjn¹ 

dla kierownictwa.

Ustalenie korzyœci

Wraz z kluczowymi osobami w Pañstwa firmie 

ustalamy, w jakich obszarach wprowadzenie 

nowych rozwi¹zañ przyniesie najwiêksze korzyœci. 

Ustalamy ich priorytetowoœæ, w rezultacie 

otrzymuj¹c listê zadañ do wykonania.

Organizacja pracy

Ustalamy w jaki sposób nale¿y zorganizowaæ pracê 

w ka¿dym ze zidentyfikowanych obszarów 

korzysta j¹c  przy  tym z  doœwiadczenia  

odpowiednich osób w Pañstwa firmie i upewniaj¹c 

siê, ¿e s¹ oni œwiadomi poczynionych zmian. 

Usuniêcie „w¹skich garde³”

W celu przyspieszenia procesu decyzyjnego 

i innych, identyfikujemy funkcje i sposoby 

integrowania, które pozwol¹ na usuniêcie 

tzw. „w¹skich garde³” przep³ywu informacji. 

W odpowiedzi na Pañstwa wymogi 

w zakresie m.in. funkcji, bezpieczeñstwa i ochrony, 

tworzymy rozwi¹zanie, które bêdzie odpowiada³o 

Pañstwa potrzebom pod wzglêdem infrastruktury, 

o p r o g r a m o w a n i a ,  d o b o r u  u r z ¹ d z e ñ  

telekomunikacyjnych i przemyœlanej integracji 

z istniej¹cymi systemami.

Dopasowanie do przysz³ych potrzeb

Pañstwa potrzeby bêd¹ z ca³¹ pewnoœci¹ zmienia³y 

siê na przestrzeni czasu, ale rozwi¹zanie 

bezprzewodowe Ascom bêdzie zawsze doskona³¹ 

odpowiedzi¹ na nie. Wynika to z faktu, ¿e mo¿emy 

udoskonalaæ pierwotny system, dopasowuj¹c go 

do zmieniaj¹cych siê warunków.

Stworzyliœmy ponad 20 tysiêcy systemów 

dla obiektów zdrowotnych. Wiêkszoœæ z nich 

wykorzystywana jest przez co najmniej 10 lat. 

W istocie mo¿emy stwierdziæ,  ¿e nasze 

doœwiadczenia w dopasowaniu systemu do potrzeb 

klienta jest bezkonkurencyjne.

Coraz wiêcej domów opieki, zak³adów 

pielêgnacyjnych i domów spokojnej staroœci 

korzysta z lokalnej bezprzewodowej komunikacji, 

przyczyniaj¹c siê tym samym do oszczêdnoœci czasu 

personelu, zapewnienia lepszej opieki i zwiêkszenia 

wydajnoœci operacyjnej. 

Do³¹cz do nich!
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Rozwi¹zania bezprzewodowe Ascom 

dla lepszej opieki nad seniorami

Wiêksza motywacja i satysfakcja wœród personelu, 

lepsza opieka dla podopiecznych i zwiêkszona 

wydajnoœæ operacyjna dla kierownictwa to tylko 

podstawowe korzyœci z rozwi¹zañ Ascom dla domów 

opieki, zak³adów pielêgnacyjnych i domów spokojnej 

staroœci.

Lokalna komunikacja bezprzewodowa 

u³atwia szybk¹ reakcjê, Dla personelu oznacza to 

wiêksz¹ kontrolê i zdecydowanie mniej zbêdnego i 

czasoch³onnego „biegania”. Dla podopiecznych 

korzyœci¹ jest ³atwy kontakt z w³aœciwym opiekunem i 

szybka reakcja, a dla ich rodzin - spokój ducha.

Kierownictwo skorzysta z rozwi¹zania Ascom 

dziêki ulepszonemu przep³ywowi obiektywnych 

danych operacyjnych dla celów planowania, alokacji 

zasobów i dokumentacji z udzielonych us³ug. 

Przyczyn i  s iê  to  do  zmnie jszen ia  i loœc i  

przechowywanej dokumentacji i pomo¿e lepiej 

wykorzystaæ dostêpne zasoby. 

Rozwi¹zania bezprzewodowe Ascom mo¿na 

zintegrowaæ z istniej¹cymi systemem opieki, 

komunikacji, technicznym i administracyjnym. Taka 

przemyœlana integracja jest nasz¹ prawdziw¹ 

mocn¹ stron¹ i pozwala Pañstwu na ³atwiejsz¹ 

komunikacjê pomiêdzy podopiecznymi i personelem 

oraz pomiêdzy wszystkimi systemami. Taka 

przemyœlana integracja pozwala dodawaæ i usuwaæ 

funkcje w celu ci¹g³ego dopasowywania siê do 

Pañstwa potrzeb, w miarê jak zmieniaj¹ siê one na 

przestrzeni czasu.

Elementem niezmiennym pozostaje 

korzystny wynik finansowy i szybki zwrot z inwestycji 

w rozwi¹zanie bezprzewodowe Ascom dla lepszej 

opieki nad seniorami. W celu wyliczenia 

indywidualnych kosztów prosimy skontaktowaæ siê z 

lokalnym przedstawicielem Ascom.

Dystrybutor Ascom Wireless w Polsce: 

KONTEL-TELECOM

ul. Rakowiecka 30

02-528 Warszawa

tel. 022 646 76 76

www.ascomwireless.pl


