Ascom Wanderer Control
Przestać się martwić o tych, którzy chodzą
Demencja to duży problem wśród starszych osób. Boryka się z nim
ponad 20% ludzi powyżej 80. roku życia. Konsekwencje są
przygnębiające – dla chorych, ich rodzin oraz dla opiekunów.
Niektórzy starsi pacjenci mają tendencje do wychodzenia na spacery
bez uprzedzenia, co sprawia, że stają się potencjalnym zagrożeniem
nie tylko dla siebie – są również powodem do niepokoju dla osób, które się
nimi opiekują. Jest na to rozwiązanie…
Monitoruj pacjenta i oszczędzaj czas
Dzięki systemowi Wanderer Control (kontrola
osób chodzących) firmy Ascom, który jest
częścią naszej koncepcji Hentmax, bez żadnego
wysiłku możesz mieć na oku swoich pacjentów
i rezydentów. System wykonuje całą pracę
za Ciebie, dostarczając aktualnych informacji
wprost do Twojej kieszeni. Czasy, kiedy Ty
i Twoi współpracownicy musieliście szukać
spacerujących pacjentów i rezydentów,
bezpowrotnie należą do przeszłości.
Otwarte drzwi
System Wanderer Control umożliwia prowadzenie
polityki otwartych drzwi, ponieważ pacjenci mający
skłonność do niespodziewanego udawania się
na spacer wyposażeni są w lokalizator, za pomocą
którego mogą być monitorowani. Stres zostaje
zminimalizowany przy zachowaniu przyjaznej
atmosfery. Nie traci się energii na szukanie
zaginionych osób lub dodawanie otuchy
zaniepokojonym krewnym. Pomaga to personelowi
mieć poczucie dobrze wykonywanej pracy. W ekecie
przekłada się też na większą efektywność pracy.

Zakaz wychodzenia
System został zaprojektowany w taki sposób,
że w momencie gdy pacjent usiłuje wydostać
się poza teren ośrodka bez wcześniejszego
powiadomienia, wysyłany jest alarm – wprost
do opiekuna. Każda próba wyjścia na zewnątrz
jest rejestrowana wraz z tożsamością pacjenta
lub rezydenta, dając personelowi nie tylko
mnóstwo czasu na interwencję, ale również
na dostosowanie swojej reakcji do danej osoby.
Wynik? Zarówno lepsza opieka, jak i większe
bezpieczeństwo.
Lokalizacja ludzi i rzeczy
Chociaż system Wanderer Control firmy Ascom
idealnie nadaje się do lokalizowania
przemieszczających się pacjentów, pomaga
również czujnym okiem obserwować noworodki
lub cenny sprzęt. Niezależnie od wymagań
związanych z Twoją pracą, możesz być pewien,
że Wanderer Control pomoże Twojej firmie
stać się elastyczniejszą, sprawniejszą i bardziej
wydajną.
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