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Krótszy czas po wi cony na poszukiwanie osób i 

sprz tu 

Automatyczne przekazywanie potrzebnych 

informacji

Zestawienie danych z systemów takich jak : EDM, 

harmonogramowania, laboratoryjnych, na jednym 

czytelnym ekranie typu „Glance-and-Go™”

Automatyzacja wprowadzania danych poprzez 

integracj  z systemami u ywanymi w ochronie 

zdrowia

Dost p do historycznych danych analitycznych 

umo liwia ci g e usprawnianie procesów

Udost pnianie kierownikom zespo ów danych, 

dzi ki którym, w czasie rzeczywistym mog  

dokonywa  modyfikacji kadrowych i procesowych

Najwa niejsze zalety

Jak to dzia a?

ZETTLER – Sze  kroków zwi kszaj cych wydajno  w placówkach ochrony zdrowia

Zastosuj nasz  funkcj  zarz dzania przep ywem pacjentów1

Wymogi wspó czesnej ochrony zdrowia - "rób wi cej, mniejszym kosztem".

"Rób wi cej mniejszym kosztem" - We 

wspó czesnej ochronie zdrowia du y 

nacisk k adzie si  na wzrost "przep ywu 

pacjentów" i ulepszenie procesu 

leczenia na wielu obszarach. S  to min. 

obszary takie jak: czas oczekiwania, 

informacja o gotowo ci pacjenta do 

przeprowadzenia badania oraz 

wykrywanie i redukcja tzw. w skich 

garde .

Oszcz dno  tysi cy z otych rocznie dzi ki 

zwi kszeniu produktywno ci

Podwojenie liczby pacjentów bez zatrudniania 

dodatkowego personelu piel gniarskiego

Radykalne skrócenie czasu oczekiwania w kolejce

Wzrost satysfakcji pacjentów

Skrócenie czasu rotacji ó ek o 64%

Zwi kszenie zysków

Uzasadnienie kosztów 

inwestycyjnych (ROI - return 

of investment)

Mobilny

dost p do

informacji

Zastosowanie odbiorników i przeno nych 

identyfikatorów pracuj cych na 

cz stotliwo ci radiowej /w podczerwieni 

umo liwia precyzyjne wskazanie 

lokalizacji, konkretnej osoby i sprz tu. 

Dzi ki temu, mo na sprawdzi  ile czasu 

zajmuje wykonywanie danej czynno ci.

Informacje te mog  by  przedstawiane w 

czasie rzeczywistym lub wy wietlane 

pó niej w formie raportów.



Ocena konieczno ci zakupu nowych urz dze  

z wykorzystaniem dok adnych, obiektywnych danych 

na temat cz stotliwo ci korzystania z istniej cego 

sprz tu 

Ograniczenie gromadzenia sprz tu i zapewnienie jego 

dost pno ci poprzez ustalenie minimalnej ilo ci 

krytycznej, potrzebnej do prawid owego funkcjonowania 

placówki. Otrzymywanie powiadomie , w przypadku 

gdy zapasy spadn  poni ej okre lonego poziomu. 

ledzenie dat konserwacji prewencyjnej i wskazanie 

nieserwisowanego sprz tu poprawi jego wykorzystanie

Oznaczenie sprz tu przeznaczonego do wycofania w 

sposób widoczny dla wszystkich u ytkowników, co 

zapobiega jego u yciu jeszcze przed fizycznym 

usuni ciem.

Umo liwienie pracownikom lokalizowania potrzebnego 

sprz tu

Skrócenie czasu po wi conego na szukanie 

ludzi/sprz tu

Automatyczne przekazywanie potrzebnych informacji

Zestawienie danych z: oddzia u ratunkowego, systemu 

do planowania, platformy laboratoryjnej i wielu innych

na jednym, czytelnym ekranie typu „Glance-and-Go™”

Automatyzacja wprowadzania danych poprzez 

integracj  z systemami u ywanymi w ochronie zdrowia

Dost p do historycznych danych analitycznych 

umo liwia ci g e usprawnianie procesów

Udost pnianie kierownikom zespo ów danych, dzi ki 

którym, mog  dokonywa  modyfikacji kadrowych i 

procesowych

Najwa niejsze zalety

Zastosowanie odbiorników i 

identyfikatorów pracuj cych na 

cz stotliwo ci radiowej /w 

podczerwieni umo liwia precyzyjne 

wskazanie lokalizacji. Ponadto, mo na 

sprawdzi  ile czasu zajmuje 

wykonywanie danej czynno ci.

Informacje te mog  by  przedstawiane 

w czasie rzeczywistym lub 

wy wietlane pó niej w formie 

raportów.

ZETTLER – Sze  kroków zwi kszaj cych wydajno  w placówkach ochrony zdrowia

Zastosuj rozwi zania do zarz dzania sprz tem2

Zapewnienie optymalnego zaplecza sprz towego,  prawid owego sposobu 

wykorzystania i konserwacji sprz tu

Znaczniki sprz towe s  dyskretne i 

doskonale przystosowane do 

wymaga  placówek ochrony zdrowia.

Nasze znaczniki do ledzenia sprz tu 

IR/RFID nale  do jednych z 

najmniejszych na rynku ( rednica 2,5 

cm)
Znacznik

sprz towy

Jak to dzia a?



Radykalna redukcja czasu rotacji ó ek

Generowanie oszcz dno ci

Zmniejszenie liczby pacjentów oczekuj cych na 

oddzia ach ratunkowych

System identyfikuje, kiedy pacjent opu ci  sal  w 

celu wykonania bada  lub prze wietlenia i 

automatycznie wstrzymuje mo liwo  przypisania 

jego ó ka

System identyfikuje, kiedy pacjent zosta  wypisany i 

automatycznie informuje o tym personel sprz taj cy, 

aby przyspieszy  rotacj  ó ek

System identyfikuje, kiedy personel sprz taj cy 

zako czy  prac  i automatycznie oznacza sal , jako 

dost pn

atwa integracja z dowolnym systemem EDM, 

(Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) opartym 

na protokole HL7, pozwala automatycznie 

aktualizowa  informacje o przypisaniu/przeniesieniu 

pacjenta

Podobnie jak w standardowych systemach 

zarz dzania ó kami szpitalnymi, system Versus 

Advantage wizualizuje wszystkie ó ka i wy wietla 

uwagi specjalne, takie jak informacje o izolacji lub 

p ci. Wyró nia si  jednak tym, e stan ó ka jest 

automatycznie aktualizowany – bez konieczno ci 

r cznego wprowadzania danych

Oprócz automatyzacji, personel szpitala mo e 

równie  rezerwowa  i zg asza  zapotrzebowanie na 

sale albo oznacza  je jako „niedost pne”

Optymalny przep yw pacjentów zale y od 

skuteczno ci systemu zarz dzania 

ó kami. Poprzez ledzenie lokalizacji 

pacjentów na ca ym terenie placówki, 

system Versus mo e automatycznie 

zmienia  stan sal, zale nie od lokalizacji 

pacjenta i procedur szpitalnych. Intuicyjny 

panel systemu zarz dzania ó kami 

szpitalnymi w czasie rzeczywistym zawiera 

informacje pochodz ce z wielu ró nych 

róde . 
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Zastosuj rozwi zanie do zarz dzania ó kami3

Eliminacja r cznego wprowadzania danych i mo liwo  podgl du bie cego 

stanu placówki

Nasze oprogramowanie korzystaj ce z 

informacji o lokalizacji pacjenta, 

wygenerowanych przez niego przywo a  i 

danych pochodz cych ze szpitalnych 

systemów informatycznych pozwalaj  

zautomatyzowa  pozyskiwanie informacji. 

Ponadto w oprogramowaniu Versus mo liwe 

jest, na przyk ad, r czne „zarezerwowanie” 

sali. Realizuje si  je dzi ki informacjom 

pochodz cym z interfejsu ADT lub 

komunikatom z systemu interaktywnej 

obs ugi g osowej (IVR).

Najwa niejsze zalety

Jak to dzia a?



Wykrywanie tzw. w skich garde  przep ywu 

pacjentów

ledzenie przebiegu procesów z podzia em na 

etapy 

Porównanie wydajno ci szpitala z warto ciami 

odniesienia dla ochrony zdrowia

Zarz dzanie flot  urz dze  i ocena stopnia 

wykorzystania sprz tu

Monitorowanie potencjalnego nara nia na choroby 

zaka ne lub infekcje

Dodatkowo ponad 40 ró nych raportów (mo liwo  

tworzenia w asnych)

Nasz system lokalizacji w czasie rzeczywistym 

dokumentuje w sposób automatyczny, 

obiektywny i precyzyjny trudne do pozyskania 

wska niki wydajno ci, takie jak:

• Stopie  wykorzystania urz dze

• Czas oczekiwania pacjentów

• Czas od rejestracji do wizyty u lekarza

• Ca kowity czas pobytu

Jakie dane s  rejestrowane i mierzone?
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Zastosuj funkcje analityczne dla placówek ochrony zdrowia4

Nie mo na zarz dza  tym, czego nie da si  zmierzy .

Obraz aktualizowany w czasie rzeczywistym 

zapewniany przez system Versus tworzony 

jest z wykorzystaniem ogromnej ilo ci danych. 

Nasz pakiet analityczny RTLS u atwia 

porównanie parametrów pracy placówki z 

warto ciami statystycznymi dotycz cymi opieki 

zdrowotnej w Polsce.

Redukcja liczby pomp infuzyjnych o 26%

Skrócenie czasu oczekiwania na oddziale 

ratunkowym o 75%

Skrócenie czasu mi dzy wizyt  lekarza a zaj ciem 

ó ka o 52%

Skrócenie ogólnego czasu pobytu o 34%

Zmniejszenie redniego czasu pobytu na oddziale 

wybudze  o 5-10 minut

Rzeczywisty zwrot z inwestycji 

na podstawie danych od klientów

Najwa niejsze zalety



Wiedza o tym, gdzie znajduje si  personel (funkcja 

nazywana „obecno ci ”), a nawet mo liwo  

ustalenia to samo ci konkretnych osób, stanowi  

kluczow  informacj  dla funkcjonowania placówek 

ochrony zdrowia. Dzi ki temu w razie potrzeby 

personel mo e zosta  wezwany do pomocy w 

miejscu gdzie jest ona bardziej potrzebna.

Funkcja automatycznego wykrywania obecno ci 

personelu eliminuje konieczno  naciskania 

przycisków. Ogranicza to ryzyko pomini cia tego 

wa nego kroku z powodu wielu rozpraszaj cych 

zdarze , z którymi na co dzie  spotyka si  personel 

medyczny.

Na suficie w ka dej sali instalowany jest 

odbiornik na podczerwie . 

Wszyscy pracownicy nosz  

identyfikatory, które po wej ciu w pole 

zasi gu przesy aj  sygna  do 

odpowiedniej jednostki. 

Ka da plakietka posiada unikalny 

numer identyfikacyjny.  
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Zastosuj automatyczne wykrywanie obecno ci personelu 

piel gniarskiego
5

Pozwalamy personelowi piel gniarskiemu skoncentrowa  si  na pomocy pacjentom 

Gdy osoby wyposa one w identyfikatory 

wchodz  na sal , ich „obecno ” jest 

automatycznie rejestrowana wraz z 

odpowiednim znacznikiem czasowym. 

Czerwona dioda LED lampy 

sygnalizacyjnej zamontowanej nad 

drzwiami zga nie i pod wietlony zostanie 

segment zielony sygnalizuj cy 

„obecno ” cz onka personelu. Stan 

„obecno ci” zostanie automatycznie 

zresetowany po wyj ciu personelu z sali.

W ostatecznym rozrachunku personel piel gniarski 

mo e skoncentrowa  si  na swoim najwa niejszym 

zadaniu – opiece nad pacjentami.

Pozwalamy personelowi 

piel gniarskiemu zaj  si  

swoimi obowi zkami

Obecno  personelu wyposa onego w 

identyfikatory, mo na zobaczy  na naszych 

wy wietlaczach. 

Dane z wielu ró nych czynno ci, takich jak np. 

obchody piel gniarskie, zbierane s  pasywnie, co 

pomaga usprawnia  procesy.

Informacje mo na wy wietli  w formie listy lub planu 

pomieszcze . 

Pe ny obraz aktualnego stanu i 

rejestracja danych historycznych 

Uniwersalny 

identyfikator z 

wezwaniem 

alarmowym 

Najwa niejsze zalety

Jak to dzia a?



ZETTLER – Sze  kroków zwi kszaj cych wydajno  w placówkach ochrony zdrowia

Zastosuj terminale i stacje piel gniarskie6

Zaprojektowane by zaoszcz dzi  czas

Urz dzenia te s  zazwyczaj montowane 

w salach lub na korytarzach i

s u  g ównie do komunikacji personelu 

z pacjentami. 

Dodatkowo znacz co usprawniaj   

codzienn  komunikacj  pomi dzy 

pracownikami.

Sposób dzia ania

Poprzez wybranie konkretnego numeru 

sali lub grupy sal, pracownicy mog  w 

atwy sposób porozmawia  z jedn  

osob  lub nada  komunikat jednocze nie 

do kilku sal.  Pracownicy znajduj cy si  

w ró nych salach mog  równie  

komunikowa  si  mi dzy sob  

oszcz dzaj c czas.

Urz dzenia z ekranem dotykowym s  przeznaczone do 

monta u w salach. Wykorzystywane w systemach 

komunikacji g osowej, wyró niaj  si  du ym i czytelnym 

ekranem, dzi ki któremu personel od razu zna status i 

szczegó y po czenia.

atwa identyfikacja statusu

Dwa poziomy obecno ci
Standardowo istniej  dwa poziomy obecno ci

(tzn. zielony dla personelu piel gniarskiego i ó ty dla 

lekarzy). Wymieniona funkcja zwi ksza wydajno  

umo liwiaj c pracownikom ustalenie zarówno kategorii, 

jak i lokalizacji personelu.

Dodatkowe funkcje zarz dzania 

Aby u atwi  zarz dzanie i zaoszcz dzi  czas, stacje 

piel gniarskie posiadaj  funkcje, takie jak przypisywanie 

pagerów lub tworzenie grup pracowników.

Integracja z central  telefoniczn
Standardowo nasza stacja piel gniarska umo liwia 

integracj  z central telefoniczn . Pracownicy mog  

odbiera  po czenia w dowolnym pomieszczeniu 

wyposa onym w terminal komunikacyjny a pacjenci mog  

odbiera  po czenia zewn trzne.

Wbudowany czytnik kart RFID

Wbudowany w terminal czytnik kart RFID umo liwia 

automatyczn  identyfikacj  pracownika – co jest 

niezwykle wa ne w kontek cie rejestracji dzia a  

personelu.

Opcje komunikacji

U atwianie komunikacji mi dzy osobami stanowi kluczowy 

czynnik zwi kszaj cy wydajno . W standardzie dost pne 

s  opcje komunikacji „piel gniarka-pacjent”, 

„piel gniarka-piel gniarka”, „komunikaty” i „po czenie 

zewn trzne”.



zwi kszaj cych wydajno

w placówkach s u by zdrowia

Chcesz zobaczy  wersj  

demonstracyjn  systemu?

Masz jakie  pytania i chcesz o 

nich porozmawia ? 

Skontaktuj si  z nami:

LANSTER Sp. z o.o.

Autoryzowany Przedstawiciel firmy ZETTLER 

ul. Rac awicka 58

30-017 Kraków/Polska

Tel.: +48 12 638-16-66

Fax: +48 12 638-51-15

E-mail: info@lanster.com

Strona: www.lanster.com
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