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Ascom dla służby zdrowia 

Bez wątpienia dobrze znasz wyzwania stojące 
obecnie przed służbą zdrowia. Zdajesz sobie sprawę 
ze starzenia się populacji i ograniczeń budżetowych. 
Wiesz o rosnących oczekiwaniach pacjentów. 
Zapewne wiesz również, jak ciężko przyciągnąć i 
zatrzymać pracowników z najlepszymi kwalifikacjami.

Być może także marka Ascom jest Ci już znana.

Od ponad pół wieku opracowujemy rozwiązania 
dotyczące komunikacji bezprzewodowej dla sektora 
opieki zdrowotnej. Jest to obszar, na rzecz którego 
nieprzerwanie przeznaczamy coraz więcej środków i 
w którym wciąż wprowadzamy innowacje.

Niniejsza broszura zawiera informacje na temat 
tego, w jaki sposób nasz „zintegrowany inteligentny 
przepływ pracy” może pomóc w rozwiązaniu pewnych 
istotnych problemów. Zaprezentowano tu firmę 
Ascom przy pracy w rzeczywistych, wymagających 
środowiskach placówek opieki zdrowotnej – opisy 
przypadków rozpoczynają się na stronie 9.

Oczywiście dokument ten stanowi tylko szkic 
możliwości otwierających się przed służbą zdrowia 
dzięki Ascom. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy 
do odwiedzin na naszej stronie internetowej. 
Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym 
przedstawicielem Ascom. Czekamy na wiadomość!
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www.ascom.com/ws
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100 000
zainstalowanych 

systemów na całym 
świecie

Obecność w  

47 

krajach

1200 

pracowników na 
całym świecie
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Na całym świecie tylko około 14% ludzi 
otrzymuje potrzebną im opiekę paliatywną.6

Oczekuje się, że całkowita liczba 
zachorowań na raka wzrośnie o około 70% 
w ciągu następnych dwóch dekad.4

Liczba osób w wieku powyżej 
60 lat podwoi się do 2050 roku.3 

Ogólne wydatki globalne na rzecz zdrowia 
w 2012 r. wynosiły 6,5 biliona dolarów.1

Najważniejsze liczby

Ogólne globalne wydatki zdrowotne w 2013 r. 
wynosiły 1038 dolarów na osobę.5

W 2015 r. 46,8 miliona ludzi na całym 
świecie cierpiało na demencję. Szacuje 
się, że do 2050 roku liczba ta wzrośnie 
do 131,5 miliona.2
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Pielęgniarki przeznaczają mniej niż 
1/5 czasu pracy na bezpośrednią 
opiekę nad pacjentem.7

Zagrożenia związane z alarmami zajmują 
pierwsze miejsce na szpitalnych listach 
technologicznych zagrożeń zdrowia.8

Zagrożenie nr 1

Amerykańskie szpitale tracą 12 mld 
dolarów rocznie z powodu słabej 
komunikacji.9
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„Nawet 40% 
pielęgniarek w 

krajach rozwiniętych 
»zrezygnuje z 

pracy w służbie 
zdrowia w następnej 

dekadzie«.”13 
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  Populacje na całym świecie szybko się starzeją, 

wykorzystując do granic możliwości ograniczone 

już zasoby. Zjawisko to obserwujemy nie tylko w 

najbardziej rozwiniętych krajach świata. Do 2050 

roku „80% osób starszych będzie żyło w krajach o 

niskich i średnich dochodach”.3

  Demencja stawia przed systemami opieki zdrowotnej 

niespotykane dotąd wyzwania. Według Światowego 
Raportu na temat choroby Alzheimera z 2015 roku 

na świecie pojawiło się 9,9 mln nowych przypadków 

demencji tylko w samym 2015 r. – jeden co trzy 

sekundy.2  

 Zasoby ludzkie, a raczej ich rozpaczliwy brak to 

kolejny poważny problem. Niedobór pracowników 

służby zdrowia na całym świecie może potencjalnie 

wzrosnąć do 2035 r. do 12,9 miliona. Zagrożone są 

nawet najbogatsze kraje. Nawet do 40% pielęgniarek 

w krajach rozwiniętych ”zrezygnuje z pracy w służbie 

zdrowia w następnej dekadzie”.13

  Pacjenci i ich rodziny zyskują coraz więcej możliwości. 

Dzięki Internetowi można z łatwością porównywać 

zakłady opieki zdrowotnej, terapie oraz ich wyniki. 

Nie tylko zwiększa to oczekiwania co do odpowiednio 

wysokiej jakości opieki, lecz także pozwala pacjentom 

na uzyskanie informacji na temat ich dolegliwości i 

sposobów leczenia, przez co mogą stać się bardziej 

aktywnymi członkami zespołu opieki zdrowotnej. 

Współpraca tego typu może przynosić ogromne 

korzyści – o ile dostępne są systemy komunikacji, 

które ułatwiają wymianę informacji.

 Zglobalizowana gospodarka oznacza, że ogniska 

chorób mogą błyskawicznie się rozprzestrzeniać, 

paraliżując krajowe systemy opieki zdrowotnej. 

Rozwój handlu na świecie oraz większa częstotliwość 

podejmowanych podróży powodują, że „lokalna 

epidemia może szybko przekształcić się w 

pandemię, przez co czas na przygotowanie reakcji 

krajowej służby zdrowia będzie bardzo krótki”..14 

Pojawiające się w dzisiejszych czasach epidemie 

mogą stanowić poważne wyzwanie nawet dla 

najbardziej wyspecjalizowanych międzynarodowych 

systemów reagowania, o czym najlepiej świadczy 

kryzys związany z epidemią wirusa Ebola w Afryce 

Zachodniej. 

Służba zdrowia pod presją
Nie trzeba być ekspertem, by wiedzieć, że wiele państwowych systemów opieki zdrowotnej boryka 
się z trudnościami. To prawda, że współczesne nauki medyczne i opieka zdrowotna osiągnęły  
zdumiewające sukcesy: zwalczono ospę, globalny wskaźnik śmiertelności niemowląt został 
zmniejszony o połowę od 1990 roku, walka z polio jest już prawie wygrana (od 1988 roku liczba 
zachorowań spadła o ponad 99%).10,11,12 Jednak systemy opieki zdrowotnej na całym świecie stoją w 
obliczu ogromnych wyzwań:
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Czy jest wyjście 
z tej sytuacji?
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Zintegrowany inteligentny przepływ pracy to wszystkie 

korzyści kliniczne i kosztowe, z których można 

korzystać dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań 

w dziedzinie opieki zdrowotnej. Rozwiązania te są z 

kolei wynikiem ponad półwiecznego doświadczenia w 

służbie zdrowia oraz tysięcy wdrożonych instalacji.

Aby lepiej zrozumieć zakres zintegrowanego 

inteligentnego przepływu pracy, najlepiej zająć się 

każdym z jego elementów z osobna:

  Zintegrowany – słowo to pochodzi od łacińskiego 

„integrare”, co oznacza „składać w jedną 

całość, łączyć, kompletować”. Właśnie takie są 

rozwiązania Ascom dla służby zdrowia: łączą ze 

sobą technologie, urządzenia, procesy, pacjentów 

i personel w zintegrowane i skalowalne systemy 

opieki. Rozwiązania Ascom zazwyczaj również 

integrują starsze szpitalne systemy komunikacji 

z innowacyjnymi technologiami i urządzeniami, 

przyczyniając się do zwiększenia zwrotu z 

istniejących inwestycji.

 

 

  Przepływ pracy – w większości szpitali poważnymi 

problemami są fragmentacja przepływów pracy oraz 

liczne źródła informacji. Ograniczają one wydajność 

pracy, zmniejszają zadowolenie opiekunów i 

pacjentów oraz mogą negatywnie wpłynąć na wyniki 

kliniczne. Jednak zminimalizowanie tych problemów 

nie jest takie proste. Wymaga ono skorzystania z 

inteligentnych systemów komunikacji i zarządzania 

alarmami, a firma zajmująca się nimi musi dobrze

znać realia pracy w szpitalu. Oba te wymagania 

spełnia zarówno firma Ascom, jak i jej rozwiązania dla

służby zdrowia.

  Inteligentny – rozwiązania Ascom pomagają 

szpitalom w uzyskaniu inteligentnej komunikacji 

krytycznej, inteligentnym wykorzystaniu zasobów 

oraz inteligentnym gromadzeniu i analizie danych. 

Systemy komunikacji bezprzewodowej powinny 

cechować się intuicyjnością i przewidywalnością. 

Powinny pomagać personelowi szpitalnemu w 

przewidywaniu wydarzeń związanych z pacjentami, 

nie zaś tylko reagować na nie. Powinny również 

zapewniać administratorom szpitali dane niezbędne 

do zmaksymalizowania produktywności personelu i 

wykorzystania sprzętu.      

Firma Ascom opracowała koncepcję, która może stanowić ogromny wkład w działanie bardziej przystępnych 
i zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej. Nazywamy ją „zintegrowanym inteligentnym przepływem 
pracy”. Jest to innowacyjny, ale i praktyczny sposób na zbliżenie procesu zarządzania służbą zdrowia do 
osób, które mają największe znaczenie: pacjentów i personelu pracującego na szpitalnym „froncie”.

Zintegrowany inteligentny przepływ 
pracy: jak uzyskać więcej korzyści 
z istniejących zasobów?
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Główne obszary służby zdrowia
Zidentyfi owaliśmy sześć obszarów, w obrębie 

których rozwiązania Ascom mogą w szybki i wymierny 

sposób pozytywnie wpłynąć na wysokość kosztów, 

produktywność, bezpieczeństwo pacjentów i zadowolenie 

personelu z pracy:

  Inteligentna obsługa alarmów

  Komunikacja i współpraca personelu

  Wsparcie w punkcie opieki

  Ciągłość opieki

  Uniezależnienie pacjentów

  Analiza przepływu pracy

Ascom ma szczególnie dobre przygotowanie do 

oferowania rozwiązań w każdym z tych sześciu 

obszarów. Po pierwsze, Ascom dysponuje całą gamą 

urządzeń i oprogramowania.* Oferta ta jest podzielona 

na cztery obszary: Mobilność (infrastruktura i urządzenia 

mobilne, takie jak stacje bazowe i smartfon Ascom Myco 

dla personelu pozostającego w kontakcie z pacjentami), 

systemy dla pacjentów (różnorodne systemy przyzywowe), 

oprogramowanie Ascom Unite (łączące wszystko w jedną 

całość), usługi i produkty innych firm    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ascom przy pracy. Smartfon 

Ascom Myco demonstruje 

nieprzerwane działania firmy 

Ascom, mające na celu opra-

cowywanie przełomowych 

produktów i rozwiązań dla 

sektora opieki zdrowotnej.

*W zależności od dostępności produktów. Oferta produktowa różni się w zależności od kraju. 

Mobilność
Systemy dla 
pacjentów

Usługi i 
produkty 

innych firm
Oprogramowanie

Analiza 
przepływu 

pracy

Inteligentna 
obsługa 
alarmów

Komunikacja 
i współpraca  

personelu

Wsparcie 
w punkcie  

opieki

Ciągłość  
opieki

Uniezależnienie 
pacjentów

Zintegrowany 
inteligentny 

przepływ  
pracy



Sześć rozwiązań Ascom dla sześciu 
wyzwań w służbie zdrowia
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Wyzwanie nr   1 

Zagrożenia związane z alarmami i zobojętnienie 
na sygnały alarmowe 

Według renomowanego, niezależnego Instytutu 

ECRI, niewystarczające działania i zasady związane z 

konfiguracją alarmów stanowiły główne technologiczne

zagrożenie dla zdrowia w 2015 r.8 Pojawiają się 

tutaj dwa główne problemy: Po pierwsze, alarmy 

nie docierają do odpowiedniego personelu. Po 

drugie, nadmierna ilość powiadomień nieistotnych z 

klinicznego punktu widzenia powoduje „zobojętnienie 

na sygnały alarmowe”, występujące, gdy personel nie 

zauważa powiadomień i celowo odłącza urządzenia, 

aby odpocząć od ciągle otrzymywanych alarmów.

  

Rozwiązanie – inteligentne rozwiązania Ascom do 

obsługi alarmów. Tego typu systemy minimalizują ilość 

powiadomień nieistotnych z klinicznego punktu widzenia. 

Powiadomienia alarmowe są filtrowane i przekazywane

jedynie przydzielonym opiekunom w ramach 

odpowiedniego łańcucha eskalacji alarmów.  

Wyzwanie nr   2 

Zatory komunikacyjne utrudniające współpracę 
personelu 

Słaba komunikacja to jeden z największych aktualnie 

problemów w szpitalach. Według szacunków jednego 

z badań, w samych Stanach Zjednoczonych jej koszty 

wynoszą 12 mld rocznie.9 Nieskuteczna komunikacja 

może prowadzić do powstania wielu problemów, takich 

jak niewłaściwe diagnozy, opóźnienia w leczeniu lub 

nieprawidłowe leczenie, a także niepewność i stres, 

na jakie narażeni są pacjenci. Bez odpowiedniej 

komunikacji personelowi szpitalnemu trudniej jest 

prowadzić wymianę informacji i omawiać plany leczenia.

Rozwiązanie – rozwiązania bezprzewodowe 

umożliwiające współpracę członków personelu ze sobą 

poprzez zapewnienie komunikacji opartej na rolach, 

udostępnianie statusów dostępności i skutecznych 

sposobów współpracy w ramach opieki nad pacjentem.

Wyzwanie nr   3 

Niewystarczająca ilość czasu spędzanego z 
pacjentem 

Niedobory personelu pielęgniarskiego i nawał prac 

administracyjnych sprawiają, że pielęgniarki poświęcają 

pacjentowi coraz mniej czasu.7 Ten brak wystarczającego 

kontaktu może mieć wpływ na kliniczne wyniki leczenia i 

poziom satysfakcji pacjenta.   

Rozwiązanie – systemy Ascom dotyczące punktów 

opieki pozwalają opiekunom na wykonywanie 

obowiązków oraz otrzymywanie danych klinicznych 

i dotyczących pacjenta, jednocześnie przebywając z 

nim w punkcie opieki. Źródła danych klinicznych były 

dotychczas tradycyjnie statyczne. Ascom sprawia, że 

stają się mobilne – tak, jak osoby, które z nich korzystają.

Wyzwanie nr   4 

Brak ciągłości opieki

Pacjenci uwięzieni na wózkach inwalidzkich, czekający 

na sanitariuszy mających ich przetransportować 

na inne oddziały, opóźnienia i nieporozumienia 

powstające podczas przekazywania zmiany, ciągłe 

zmiany personelu utrudniające tworzenie relacji między 

pacjentami i ich opiekunami. Brak ciągłości opieki może 

sprawić, że pobyt w szpitalu stanie się przerażającym 

i dezorientującym doświadczeniem – szczególnie dla 

osób starszych i cierpiących na schorzenia psychiczne.  

Rozwiązanie – systemy Ascom zapewniające ciągłość 

opieki pomagają w optymalizacji działań dotyczących 

poszczególnych pacjentów zarówno w obrębie 

jednego oddziału, jak i pomiędzy nimi. Udostępniamy 

szpitalom narzędzia służące do komunikacji i 

zapewniające odpowiednie przepływy pracy, które 

umożliwiają integrację z dostawcami usług takich jak 

laboratoria, oddziały radiologii, sanitariusze itp. 
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Wyzwanie nr   5 

Rosnące oczekiwania i wymagania pacjentów 

Pacjenci są coraz lepiej poinformowani na temat swoich 

chorób i metod leczenia. Mają większą wiedzę i większe 

oczekiwania w stosunku do swoich opiekunów. Wielu z 

nich pragnie także odgrywać aktywną rolę we własnych 

planach opieki oraz mieć dostęp do własnej dokumentacji 

medycznej. Tendencje te stawiają wyższe wymagania 

systemom komunikacji szpitalnej. Ponadto systemy opieki 

zdrowotnej stają się coraz bardziej wrażliwe na potrzeby 

pacjentów i bardziej świadome faktu, że mobilność 

pacjentów i oferowanie spersonalizowanych usług mogą 

skrócić czas pobytu w placówce zdrowotnej.       

Rozwiązanie – rozwiązania Ascom mające na celu 

uniezależnienie pacjentów, przekazują informacje im oraz 

ich rodzinom. Nasze inteligentne, kontekstowe systemy 

przyzywowe pielęgniarek ulepszają i personalizują 

przepływ informacji między pielęgniarkami i pacjentami. 

Pacjenci uniezależniają się, zyskując większa kontrolę nad 

swoim najbliższym otoczeniem oraz szersze informacje na 

temat swoich opiekunów i planów opieki.   

Wyzwanie nr   6

Niewystarczające dane związane z zarządzaniem

Informacja to władza. Nigdzie nie ma ona takiego 

znaczenia, jak w szpitalu. Problem stanowi sposób 

zbierania, przechowywania i dystrybucji dużych ilości 

danych w sposób mogący zapewnić uzyskanie cennych 

wyników. 

Rozwiązanie – rozwiązania do analizy danych Ascom mogą 

pomóc dyrektorom i administratorom szpitali w ulepszeniu 

przepływów pracy, zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów 

i zmniejszeniu kosztów. Mogą one być na przykład 

pomocne w badaniu wypadków i incydentów. Mogą 

również pomóc kadrze kierowniczej w śledzeniu i 

analizowaniu kluczowych danych dotyczących 

wydajności w celu zidentyfi owania i ulepszenia 

działań nieefektywnych.
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Cicha rewolucja w neonatologii 
i intensywnej terapii noworodka
Rozwiązanie Ascom do obsługi alarmów pomaga szpitalowi w zorientowanej na rodzinę 
intensywnej terapii noworodków. Jest to świeże spojrzenie na funkcjonowanie oddziałów 
intensywnej terapii neonatologicznej, które może przyczynić się do poprawy klinicznych 
wyników leczenia, wzmocnienia więzi rodzinnych i skrócenia pobytów w szpitalu.   

12

Widok zewnętrzny nowego kompleksu „Kaari” w Szpitalu 

Uniwersyteckim (KUH) w Kuopio (Finlandia) zapiera dech w 

piersiach. Jednak największą inspirację stanowi to, co dzieje 

się wewnątrz tego pięciopiętrowego budynku o powierzchni 

32 000 metrów kwadratowych. Właśnie tutaj, wśród jezior i 

lasów sosnowych środkowej Finlandii, Oddział Intensywnej 

Terapii Neonatologicznej (NICU) stosuje zorientowane na 

rodzinę metody działania, których celem jest radykalna 

poprawa wyników leczenia noworodków i niemowląt. Mówiąc 

prościej: cała koncepcja polega na tym, by dziecko i jego 

rodzice znajdowali się razem w „pokoju rodzinnym”.

„Koncepcja ta korzysta z dobrodziejstw złożonej technologii” 

– mówi starsza pielęgniarka Mila Hilden, gestem wskazując na 

urządzenia monitorujące i inkubatory należące do Oddziału 

Intensywnej Terapii Neonatologicznej. „Nasze działania są 

jednak dość proste: zapewniamy środowisko, w którym dzieci 

i ich rodzice mogą razem spędzić jak największą ilość czasu; 

jest to miejsce zbliżone charakterem do opiekuńczej atmosfery 

domu pełnego miłości.”

Stworzenie takiego środowiska nie jest proste, ale na finaln  

korzyści warto zapracować. „Sytuacja, w której dziecko i 

rodzice przebywają razem w tym samym pokoju, przynosi 

ogromne korzyści terapeutyczne” – mówi Hilden. „Odsetek 

zakażeń jest niższy niż w przypadku konwencjonalnych 

pomieszczeń grupowych. Wyższe są także wskaźniki udanego 

karmienia piersią. Czas pobytu do momentu przeniesienia na 

oddział ogólny lub wypisania ze szpitala jest krótszy. Ponadto 

rodzice łatwiej budują więzi ze swoimi dziećmi.”

Bezproblemowa rekalibracja

Nowy Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej w szpitalu 

KUH – wyposażony w smartfony Ascom Myco oraz system 

powiadomień alarmowych Ascom Unite – został otwarty w maju 

2015 roku. 18 pokoi rodzinnych szybko zapełniło się pacjentami 

i ich rodzicami. 

Pielęgniarki z Oddziału Intensywnej Terapii Neonatologicznej 

początkowo poprosiły o to, by praktycznie wszystkie 

powiadomienia alarmowe trafiały na ich smartfony Ascom Myc , 

bez zastosowania żadnych filtró . „Jesteśmy pielęgniarkami” 

– tłumaczy Hilden. „To oczywiste, że chcemy wiedzieć jak 

najwięcej na temat każdego pacjenta.”

Ascom przy pracy
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Okazało się jednak, że otrzymywanie wszystkich powiadomień 

alarmowych było równie złym rozwiązaniem, jak ich kompletny 

brak. „Pracownicy firmy Ascom ostrzegal   

nas przed tym” – przyznaje Hilden. „Wyjaśnili nam, że 

pielęgniarki mogą poczuć się przytłoczone dużą ilością 

powiadomień nieistotnych z klinicznego punktu widzenia. I mieli 

zupełną rację. Każda pielęgniarka będąca aktualnie na dyżurze 

zaczęła otrzymywać setki powiadomień alarmowych w trakcie 

swojej zmiany.” 

Kolejnym negatywnym efektem otrzymywania powiadomień 

bez zastosowania filtrów jest możliwość wystąpieni  tzw. 

zobojętnienia na sygnały alarmowe. Zjawisko to pojawia się, 

gdy personel medyczny jest w nadmiernym stopniu wystawiony 

na alarmy nieistotne z klinicznego punktu widzenia. Po pewnym 

czasie personel może po prostu przestać zauważać alarmy. 

Zdarzały się nawet przypadki, gdy wyłączano m.in. urządzenia 

monitorujące w celu uniknięcia nieustannych alarmów podczas 

pracy.

Pracownicy techniczni firmy Ascom oczywiście szyb o 

skalibrowali cały system. Hilden zaznacza, że było to naprawdę 

cenne doświadczenie. „Okazało się, że system działa 

wiarygodnie i jest w stanie przesyłać powiadomienia alarmowe 

w oparciu o szeroką gamę parametrów danych fizjologicznych  

Okazało się, że możemy szybko dostosować system do 

naszych potrzeb.”

Bezcenna pewność  
„Spokój to podstawa opieki pielęgniarskiej” – mówi Hilden. 

„Żadna pielęgniarka nie może pracować w spokoju, jeśli martwi 

się, że któryś z pacjentów w jakiś sposób zaginął w systemie i 

że przesyłane alarmy pozostają bez odpowiedzi. Moduł Ascom 

Unite Assign pomaga wyeliminować  

takie zmartwienia. Wiemy, że każdy z alarmów zostanie 

przekazany w ramach łańcucha eskalacji, do którego należą 

pielęgniarki. Wiemy też, że system automatycznie prześle 

powiadomienie alarmowe do wszystkich pielęgniarek, jeśli nikt 

się nim nie zajmie w określonym czasie. Być może dla większości 

ludzi zabrzmi to jak opis techniczny, jednak każda pielęgniarka 

przyzna, że taka wiedza jest bezcenna: pomaga skupić się na 

zapewnieniu jak najlepszej opieki naszym pacjentom.    

    
Korzyści dla mam i pielęgniarek położniczych

Rozwiązanie obejmuje aplikację „Unite Assign” służącą do 

przypisywania personelu do poszczególnych działań oraz 

do obsługi zdarzeń. Dzięki wyjątkowym funkcjom, jakie 

oferuje to rozwiązanie, młode mamy będące pacjentkami 

na przyległym Oddziale Położniczym (na przykład z powodu 

krwotoku poporodowego) mogą przebywać na Oddziale NICU 

ze swoimi dziećmi. Pielęgniarki położnicze przypisane do tych 

mam pozostają na dyżurze na Oddziale Położnicznym, ale 

odbierają powiadomienia alarmowe od matek znajdujących 

się na Oddziale NICU. Mama i dziecko są razem, a każde 

z nich pozostaje pod odpowiednią, specjalistyczną opieką 

pielęgniarską.     

Mila Hilden (po prawej), starsza pielęgniarka z nowego Oddziału 
Intensywnej Terapii Neonatologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim 
w Kuopio w Finlandii. Jest ona weteranem w dziedzinie 
intensywnej terapii (ICU), była również kierownikiem projektu 
mającego na celu wybranie i ocenę rozwiązania służącego do 
komunikacji bezprzewodowej i obsługi alarmów przeznaczonego 
dla Oddziału Intensywnej Terapii Neonatologicznej.

Oddział NICU szpitalu KUH w liczbach

  2500 urodzeń rocznie

  Nowoczesny Oddział Intensywnej Terapii Neonatologicznej 

otwarty w maju 2015 r.

  18 pokoi rodzinnych NICU

  10-12 pielęgniarek na standardowym dyżurze

Zalety rozwiązania Ascom

  Rodzice wcześniej i łatwiej budują więzi ze swoimi dziećmi

  Spokój dla pielęgniarek – większe zadowolenie z pracy

  Lepsze wykorzystanie istniejących zasobów

  Krótszy czas pobytu w szpitalu — dzieci i całe rodziny 

wcześniej wracają do domu
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Rozwiązanie Ascom

   Smartfony Ascom Myco zaprojektowane z myślą o służbie 

zdrowia

  System Unite Messaging Suite obejmujący następujące 

moduły:

 •  Unite Connectivity Manager do zarządzania użytkownikami 

i urządzeniami w obrębie szpitala

 •  Ascom Cardiomax do integracji z urządzeniami 

monitorującymi pacjentów

 •  Unite Assign do przypisywania pielęgniarek do 

poszczególnych alarmów

  System przyzywowy Ascom Innova
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Wszędzie dobrze, ale w domu 
(zintegrowanym bezprzewodowo, 
bezpiecznym i wydajnym) najlepiej
Dlaczego Wesley Mission Brisbane, duża organizacja non-profit zajmująca się opieką 
i pomocą społeczną w australijskim stanie Queensland, wybrała system przyzywowy 
pielęgniarek w sześciu swoich ośrodkach opieki dla osób starszych? 

Takich organizacji jak Wesley Mission Brisbane (WMB) nie ma 

zbyt wiele. Wesley Mission Brisbane została założona w 1906 

roku w kościele metodystów w Brisbane, będącym trzecim co 

do wielkości miastem w Australii. Organizacja ta prowadzi 13 

domów opieki dla osób starszych, 4 centra opieki nad dziećmi, 

3 osiedla spokojnej starości, placówki pomocy doraźnej oraz 3 

ośrodki mieszkalno-opiekuńcze.

“WMB to bardzo dynamiczna organizacja” – mówi Feargal 

O’Farrell, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Ascom 

Integrated Wireless w Australii. „Jej pracownicy ciągle szukają 

sposobów na zapewnienie jak największego bezpieczeństwa 

kierując się zachowaniem godności mieszkańców ośrodków 

opieki dla osób starszych.” WMB jest również bardzo otwartą 

i przyjazną organizacją. Gdy po raz pierwszy rozmawialiśmy 

na temat ulepszenia ich ówczesnego systemu przyzywowego 

pielęgniarek, przedstawiciele WMB wyraźnie zakomunikowali 

nam dwa podstawowe wymagania: nowy system przyzywowy 

powinien stanowić jedną, zintegrowaną całość, a ponadto musi 

być dyskretny, ponieważ każdy z tych ośrodków to  dom dla 

osób w nim mieszkających.

Annie Gibney, dyrektor domu opieki dla osób starszych 

WMB, zgadza się z tym. „Już na samym początku bardzo 

wyraźnie zaznaczyliśmy, że w żaden sposób nie chcemy 

zakłócać spokoju mieszkańców naszych placówek. Głośne 

sygnały alarmowe, migające światła itp. są więc wykluczone. 

Głośne, nachalne systemy przyzywowe pielęgniarek nie tylko 

przeszkadzają mieszkańcom i pracownikom, lecz wprowadzają 

szpitalną atmosferę. To ostatnia rzecz, jakiej byśmy pragnęli. W 

końcu naszą misją jest zapewnienie wygodnych domów oraz 

odpowiedniej opieki.” 

Gibney podkreśla również znaczenie korzystania z jednego, 

zintegrowanego systemu przyzywowego. „Od początku 

podkreślaliśmy, że potrzebujemy jednego, wielofunkcyjnego 

systemu. Pragnęliśmy rozwiązania, które zapewni tradycyjne 

funkcje systemu przyzywowego pielęgniarek, a także będzie 

pomocne w kwestii mobilności mieszkańców poza ośrodkiem 

oraz w wielu innych obszarach. Szeroki zakres funkcji w 

ramach jednego systemu był dla nas ogromnie ważny – a firma

Ascom była w stanie to wszystko dostarczyć.

Ascom przy pracy
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Partnerzy, a nie dostawcy

Marcelle Maxwell ma w sobie to coś, co zazwyczaj 

posiadają starsze pielęgniarki – spokojny autorytet, który 

wzbudza lojalność wśród personelu i zaufanie wśród 

mieszkańców ośrodka. Jako kierownik ds. pielęgniarek 

w „Cooper House”, ośrodka opieki dla osób 

starszych WMB, w którym obecnie przebywa 58 osób, 

zajmowała się przekazywaniem oczekiwań personelu i 

mieszkańców placówki pracownikom firmy Ascom przez

cały czas trwania projektu.

Od momentu, w którym Cooper House uruchomił 

system przyzywowy pielęgniarek Ascom, Maxwell 

zaobserwowała „niesamowite skrócenie” czasu reakcji 

personelu na wezwania mieszkańców. Wrażenie 

wywarł na niej nie tylko wzrost efektywności i 

wydajności. „Firma Ascom wyróżniała się od samego 

początku procesu, który ostatecznie doprowadził do 

wdrożenia nowego rozwiązania” – mówi Maxwell. 

„Przekazaliśmy dość długą listę wymagań, potrzeb i 

życzeń stworzoną na podstawie obszernych wywiadów 

z pracownikami i mieszkańcami ośrodka” – dodaje. 

„Mimo to firma Ascom dostarczyła nam wszyst o, o co 

prosiliśmy... i to w ramach jednego rozwiązania.”

Podobną opinię wyraził Ross Bloomfield, kierownik ds.

wdrożeń informatycznych w WMB. Reakcję Bloomfielda

na projekt oraz doświadczenia w pracy z firmą

Ascom można podzielić na dwie części. Po pierwsze, 

kwestie techniczne. „Rozwiązanie zaproponowane 

przez firmę Asco ” – mówi Bloomfield – daje nam 

pewność, że odpowiednie procedury i czynności 

zostaną zastosowane w prawidłowej kolejności, dzięki 

czemu poradzimy sobie ze wszystkimi alarmami i 

wydarzeniami w każdym z naszych ośrodków.” 

 

Projekt charakteryzował się również dobrą współpracą 

i silnym duchem pracy zespołowej. „Zespół firmy

Ascom był wyjątkowo otwarty na nasze pomysły i 

uwagi”– podkreśla Bloomfield. „ oza tym wspaniale 

weszli w bliskie relacje z mieszkańcami” – dodaje. 

„Cały projekt okazał się bardzo pozytywnym 

doświadczeniem.”   

Wesley Mission Brisbane w liczbach

  Organizacja non-profit posiadająca ponad 50 oddziałów 

w stanie Queensland w Australii

 Prowadzi 13 domów opieki dla osób starszych oraz wiele 

placówek pomocy i centrów opieki dla osób w każdym 

wieku

 Zatrudnia ponad 2400 pracowników, wspiera ją ponad 

1000 wolontariuszy

Zalety rozwiązania Ascom

 „Niesamowite skrócenie” czasu reakcji personelu

 Jedno zintegrowane rozwiązanie

 Spokój pracowników, mieszkańców i ich rodzin oraz 

pewność, że stosowane są prawidłowe procedury

Rozwiązanie Ascom 

  Ponad 2800 punktów przyzywowych

  877 smartfonów

  136 stacji bazowych IP-DECT 

  895 lokalizatorów LF

  772 przyciski bezprzewodowe

Firma Ascom nawiązała ścisłą współpracę z Marcelle 
Maxwell i Annie Gibney oraz innymi pracownikami 
WMB, a także mieszkańcami placówek tej organizacji, 
w celu opracowania jednego, zintegrowanego systemu 
obejmującego szeroką gamę funkcji.

MARCELLE MAXWELL ANNIE GIBNEY

Firma Ascom stworzyła krótki film o tym systemie  i jego 

pozytywnym wpływie na placówki Wesley Mission 

Brisbane. Aby go obejrzeć, wystarczy przejść do 

serwisu YouTube i wyszukać następującą frazę: 

„Wesley Mission Brisbane Case Study”
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Ascom
Lokalna obecność – globalny zasięg 
Z żadnego miejsca na świecie nie jest zbyt daleko do biura, oddziału lub lokalnego partnera Ascom.

Ascom Wireless Solutions 

Grimbodalen 2 

402 76 Göteborg 

Szwecja 

Telefon: +46 31 55 93 00 

www.ascom.com/ws
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