
Przegląd funkcji

- Usprawnienie przepływu pacjentów, 

rotacji sal i stopnia wykorzystania 

gabinetów

- Przewidywanie i aktywne reagowanie 

na zmiany w harmonogramach 

pacjentów

- Monitorowanie lokalizacji pacjentów 

i czasu oczekiwania

- Stan pacjentów (np. gotowy na badanie 

onkologiczne, chemioterapia zlecona/

gotowa, sprawdzenie parametrów 

życiowych przed infuzją)

- Wzrost satysfakcji pacjentów i ich 

bliskich

- Możliwość wykrycia i wyeleminowania 

tzw. „wąskiego gardła” przepływu 

pacjentów

- Rozbudowane narzędzie do analizy 

danych historycznych

- Zintegrowanie procesów: flebotomii, 

badań laboratoryjnych i środków 

farmakologicznych, itp. 

- Planowanie wizyt w poliklinikach, 

w celu ograniczenia ilości straconego 

czasu

- Automatyczne rejestrowanie 

kluczowych wskaźników wydajności 

KPI

- ROI – Zwrot z inwestycji (ang. Return 

on Investment)

Wprowadzenie

Lekarze przyjmując coraz większą liczbę 

pacjentów poświęcają im coraz mniej 

czasu. Stosując nasze rozwiązania 

możemy to zmienić.

Zwiększ wydajność swojej kliniki przy 

użyciu najczęściej stosowanego systemu 

RTLS do zarządzania przepływem 

pacjentów.

Czas to pieniądz

W ochronie zdrowia zarządzanie czasem 

jest bardzo ważne: czas oczekiwania 

pacjentów, czas infuzji, rotacja sal, czas 

operacji, przepustowość, ogólny czas 

pobytu itp. 

Zarówno w centrach onkologicznych, 

jak i na blokach operacyjnych wydajność 

ma kluczowe znaczenie dla uzyskania 

satysfakcji lekarzy, personelu i pacjentów. 

Jak to działa?

Plakietki i etykiety umieszczane przy 

osobach/sprzęcie zawierają unikalny 

identyfikator i nieprzerwanie wysyłają 

informacje na temat swojej lokalizacji 

do montowanych na suficie odbiorników 

radiowych/podczerwieni.

Wyznaczyliśmy nowe standardy kliniczne 

poprzez połączenie bezpiecznego, 

niewidzialnego promieniowania 

podczerwonego (IR) z możliwościami 

komunikacji , który zapewnia system 

identyfikacji radiowej (RFID). Dzięki 

temu uzyskaliśmy najbardziej precyzyjną 

technologię lokalizacji dostępną w opiece 

zdrowotnej.

Umożliwia ona lokalizowanie 

i monitorowanie w czasie rzeczywistym 

personelu, pacjentów, odwiedzających 

i sprzętu. Zapewnia tym samym wzrost 

sprawności funkcjonowania placówki.

Zarządzanie przepływem pacjentów dla klinik i szpitali
Oszczędność czasu i wzrost wydajności podczas  pobytu pacjenta

• Większa ilość obsługiwanych pacjentów

• Wykrywanie i eliminowanie tzw. 
„wąskiego gardła” przepływu pacjentów

• Ograniczenie straconego czasu

• Większa satysfakcja pacjentów z wizyty

Najważniejsze 
zalety:

Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej
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Przypisywanie 
identyfikatorów 
i integracja z systemami 
EDM

Po przybyciu do placówki pacjenci 
otrzymują jeden z naszych identyfikatorów. 

Opcjonalnie plakietkę można również 
powiązać z istniejącą elektroniczną 
dokumentacją medyczną pacjenta za 
pomocą czytnika kodów kreskowych. 

Wzrost satysfakcji 
pacjenta i zwiększenie 
obrotów/liczby 
obsługiwanych 
pacjentów

Informacja o lokalizacji pacjenta 
w połączeniu z bieżącym stanem 
i miejscem w kolejce – nikt nie zaginie 
w systemie.

Czas oczekiwania na badanie, na podanie 
leków, na informację zwrotną – wszystkie 
te czynności ulegają skróceniu, a każdy 
pracownik ma dostęp do informacji na 
temat tego, ile czasu trwają poszczególne 
etapy opieki nad pacjentem.

Monitorowanie 
korzystania ze środków 
do higieny rąk 

Poprzez monitorowanie korzystania 
ze środków do higieny rąk w czasie 
rzeczywistym, umożliwiamy 
kontrolę zakażeń, budowanie 
kultury bezpieczeństwa i osobistej 
odpowiedzialności. System zapewnia 
informacje o tym kto, kiedy, gdzie i 
w jaki sposób korzystał z dozowników 
i umożliwia pracownikom sprawdzenie, 
jak plasują się na tle kolegów w tym 
zakresie oraz w jakim stopniu zachowują 
zgodność z wymaganiami.

Kontrola narażenia – 
zapobieganie wybuchowi 
epidemii wirusowej

W przypadku wybuchu epidemii 
śmiercionośnego wirusa, takiego jak MERS, 
nasze rozbudowane oprogramowanie 
pozwala na szybkie sprawdzenie, kto 
w placówce miał styczność z zarażonym 
pacjentem.

Automatyczne reje-
strowanie kluczowych 
wskaźników wydajności 
– KPI

- Średni czas spędzony z pacjentem 
- Liczba pielęgniarek pomagających 

pacjentom potrzebującym infuzji 
- Procentowe wykorzystanie gabinetów 
- Czas trwania infuzji 
- Średni czas oczekiwania 
- Średni czas pacjenta pozostawionego bez 

opieki 
- Czas transplantacji szpiku kości 
- Ogólny czas pobytu 

Wzrost wydajności 

Dziennie ze stanowiska do infuzji korzysta 
średnio 5,5 pacjentów przyjmujących 
chemioterapię i inne płyny. Wyobraź 
sobie korzyści płynące dla twojej kliniki 
i pacjentów, przy zwiększeniu wydajności 
o 25%? 

Czy stopień wykorzystania gabinetów 
i dostępną przestrzeń można wykorzystać 
w bardziej wydajny sposób? 

Zwrot z inwestycji

Obecnie, coraz częściej kluczem do 
uzyskania zezwolenia na większość 
inwestycji kapitałowych jest wykazanie 
tzw. zwrotu z inwestycji (ROI - Return on 
Investment).   

Usprawnij procesy i zrealizuj cele

Plakietki IR/RFID – bezpieczeństwo 
i niezawodność

Odbiorniki IR/RF – skuteczność 
i dyskrecja

Odbiorniki dostępne są w dwóch 
wersjach – jednostka o małym zasięgu 
działająca w podczerwieni (IR), służąca 
do precyzyjnego ustalania położenia 
oraz jednostka o dużym zasięgu (RF) 
do bardziej ogólnych zastosowań. 

Lekkie i przenośne urządzenia 
przekazują (w czasie rzeczywistym) 
do sufitowych odbiorników informacje 
o lokalizacji. Plakietka ma klips 
ułatwiający jej użytkowanie oraz posiada 
wbudowany przycisk alarmowy.

Omówienie funkcji – sprzęt
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Ekrany typu „Glance & Go” – zaplanuj swój 
następny ruch

Wzrost satysfakcji pacjenta 
i zwiększenie liczby obsługiwanych 
pacjentów
Czas oczekiwania na badanie, podanie leków i informację zwrotną 
ulega skróceniu. Pracownicy mogą skoncentrować się na tym, ile 

czasu trwają poszczególne etapy opieki nad pacjentem. 

Usprawnia to komunikację między pracownikami i pacjentami, 

zwiększając przy tym satysfakcję pacjenta, co przekłada się na 

większe obroty. 

Bezpieczne i wydajne 
środowisko
Ekrany „Glance and Go” eliminują konieczność stosowania pagerów 

i telefonów, co przekłada się na zwiększenie spokoju i ciszy. Zwalnia 

to personel medyczny z konieczności uciążliwego wprowadzania 
danych i umożliwia poświęcenie większej ilości czasu pacjentom.

Sprawne monitorowanie stanu sali:

Widok planu pomieszczeń systemu Enterprise View™ stanowi 

graficzne odwzorowanie lokalizacji personelu i pacjentów na terenie 

oddziału. Umożliwia podgląd stanu sal ułatwiając ocenę stanu 
bieżącego co zapewnia szybszy czas reakcji usprawniający rotację 
sal, przepływ pacjentów i stopień wykorzystania sprzętu. 

Funkcja lokalizowania dla placówek klinicznych umożliwia 

monitorowanie czasu zabiegów. Pozwala także na interakcję 

personelu z pacjentami w zakresie zabiegów wymagających 
korzystania ze stanowisk medycznych, np. infuzyjnych.

Widok listy – elektroniczna tablica działająca w czasie 

rzeczywistym:

Automatycznie aktualizowana, z możliwością pełnej konfiguracji, 

niewymagająca wprowadzania danych i przedstawiająca, na jakim 

etapie pobytu znajduje się pacjent.

Zawiera informacje na temat lokalizacji pacjenta, stanu sali (np. 
zajęta, gotowa, brudna), stopnia zagrożenia życia oraz skierowań 
na badania laboratoryjne i prześwietlenia. Personel medyczny ma 
możliwość „przekazywania” pacjentów między sobą. Opcjonalne 
alerty dotyczące czasu oczekiwania, uwzględniające stopień 
zagrożenia życia, ułatwiają zachowanie punktualności wizyt 
i podnoszą satysfakcję pacjentów.  

Pulpit kluczowych wskaźników wydajności (KPI) – parametry 

aktualizowane w czasie rzeczywistym:

Pulpit Enterprise View można dopasować do potrzeb danej 
placówki. Ponadto pozwala on kadrze wykonawczej i zarządzającej 
na monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności oraz 
wprowadzenie odpowiednich zmian personalnych/sprzętowych. 

Raporty umożliwiają tworzenie planów na przyszłość a pulpity 

pozwalają na monitorowanie procesów i podejmowanie decyzji 
w czasie rzeczywistym. 
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Redukcja kosztów kadrowych
Znaczna część wydatków generowana 
jest przez koszty zatrudnienia. W tym 
zakresie nasze rozwiązanie się wyróżnia. 
Pomaga zmaksymalizować czas 
poświęcony pacjentowi względem kosztów 
przeznaczonych na wynagrodzenia dla 
personelu.

Usprawnienie rotacji
Nasz system pomoże usprawnić rotację 
pacjentów, pozwoli obniżyć koszty leczenia 
i w konsekwencji zwiększyć rentowność 
placówek medycznych. W chwili 
wystąpienia zdarzenia, jak np. obecność 
pielęgniarki przy pacjencie, system może 
automatycznie reagować w skonfigurowany 
wcześniej sposób.

Informacje dla pacjentów i ich bliskich
Udostępniając pacjentom i ich krewnym 
informacje o postępie procesu 
leczenia (z wykorzystaniem ekranów 
w poczekalniach) można zwiększyć poziom 
ich satysfakcji. Co więcej, pozwala to 
zredukować liczbę, często niepotrzebnych, 
pytań do personelu. 

Skrócenie czasu pobytu pacjenta

Odbieranie komunikatów o zdarzeniach i alertach 
Komunikaty o zdarzeniach i alertach 

wysyłane są za pośrednictwem:

- Wiadomości e-mail

- Urządzeń mobilnych
- Wyskakujących okien na komputerach 

osobistych z odtworzeniem dźwięku 
(.wav)

- Własnych interfejsów (HL7) do innych 

aplikacji
- Pagerów

Proces obiegu informacji pozwala 
wyświetlać wiadomości różnego typu. 
Są to np. powiadomienia mówiące 
że przypisanie pielęgniarki do danego 

pacjenta dobiegło końca. Dodatkowo 

można wyświetlać je na ekranach typu 
„Glance and Go”. 

Dostarczenie odpowiednich informacji 
dla personelu – usprawnienie procesu 
leczenia: Zarówno komunikaty jak również 

alerty to prosty, skuteczny i wydajny 
sposób informowania personelu. Proces 
ten znacznie ułatwia realizację kolejnych 
kroków w procesie leczenia.   

 Automatyzacja procedur szpitalnych – oszczędność czasu na każdym kroku

Średni czas pobytu – po wdrożeniu – 45 minut
Skrócenie czasu pobytu o 33%
Poprzez automatyzację procesów 

(z wykorzystaniem danych o lokalizacji 
w czasie rzeczywistym i komunikatów 

przypominających) całkowity czas pobytu 

został zredukowany o 33%.

Źródło: The State of Family Medicine, American 
Academy of Family Physicians, 2012

Czas związany z procesem leczenia

Czas nie związany z procesem leczenia

Oszczędność czasu dzięki dynamicznym komunikatom i alertom

Usprawnienie rotacji pacjentów i redukcja kosztów leczenia

Średni czas pobytu – przed wdrożeniem – 65 minut

Rejestracja Poczekalnia Sala diagnostyczna Wypis

W
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o

st
Czas oczekiwania Czas z lekarzem

Rejestracja Poczekal. Sala diagnostyczna Wypis

Czas pod opieką 
pielęgniarską Konsultacja lekarska 

W
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a,
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o
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Widok listy

Integracja systemów – 
automatyzacja wprowa-
dzania danych i wyświe-
tlanie rozbieżności

Standardowe potrzeby w zakresie 
integracji:
- Automatyzacja przypisywania do łóżek, 

i wiele więcej w systemie EDM
- Rejestracja identyfikatora w systemie po 

jednym zalogowaniu
- Dodawanie danych o lokalizacji do 

oprogramowania zarządzania sprzętem
- Personalia pacjentów i godziny wizyt 

z systemów do harmonogramowania
- Informacje o stopniu zagrożenia życia 

pacjenta pobierane z EDM
- Zlecone/wykonane badania z systemów 

laboratoryjnych
- Zlecone/wykonane prześwietlenia

Sala 
przypisana 
do pacjenta

To tylko kilka przykładów informacji, które 

można pobrać z zewnętrznych, szpitalnych 
systemów informatycznych (HIS): 

Opcja widoku listy zawiera automatycznie aktualizowane informacje na temat lokalizacji pacjenta, stanu sal (zajęta, 

gotowa itp.), stopnia zagrożenia życia oraz skierowań na badania laboratoryjne i prześwietlenia.

Nazwisko pacjenta 
(lub unikalny 
numer) 

Stopień 
zagrożenia 
życia

Czas od 
ostatniej 
wizyty lekarza

Bieżąca 
lokalizacja

Diagnostyka obrazowa 
zlecona/wykonana

EKG 
gotowe

Stan sali (wolna, zajęta, 
czyszczona, zarezerwowana itp.) 

Ogólny czas 
pobytu

Liczba badań 
laboratoryjnych 
(zlecone/wyko-
nane)

Pole do wyszukiwania i lokalizowania 
pacjentów, personelu oraz sprzętu 

Przypisani do 
pacjenta – 
pielęgniarka i lekarz

Obecność 
pielęgniarki/
lekarza

Standardowy widok listy

We współczesnej ochronie zdrowia 

konieczne jest zapewnienie integracji 
systemów. 

Z naszym rozwiązaniem RTLS można 
zintegrować min. systemy takie 
jak: EDM, programy do planowania, 
oprogramowanie do zarządzania 
sprzętem, platformy laboratoryjne.
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Widok planu pomieszczeń

Zakładki do przełączania między 
widokami użytkownika 

Sprzęt

Personel

Sala czeka na 
czyszczenie

Pacjent

Funkcje analityczne 
dedykowane placówkom 
opieki medycznej

Pakiet analityczny RTLS ułatwia porównanie 
wyników placówki z wartościami 
odniesienia dla ochrony zdrowia.

System lokalizacji w czasie rzeczywistym 
dokumentuje w sposób automatyczny, 
obiektywny i precyzyjny trudne 

do pozyskania wskaźniki wydajności, takie 

jak:

- Stopień wykorzystania urządzeń
- Czas oczekiwania pacjentów

- Czas od rejestracji do wizyty u lekarza

- Całkowity czas pobytu
- Wiele więcej

Pakiet analityczny Reports Plus™ ułatwia:

- Wykrywanie tzw. wąskich gardeł 
przepływu pacjentów

- Etapy opieki nad pacjentami – 
monitorowanie trendów

- Porównanie ze wskaźnikami odniesienia 

- Ocenę stopnia wykorzystania sprzętu 
i zarządzania flotą urządzeń

- Monitorowanie osób potencjalnie 
narażonych na kontakt z zarażonym 

pacjentem

- Dodatkowo ponad 40 różnorodnych 
raportów (możliwość tworzenia 

własnych)

Widok planu pomieszczeń Enterprise View™ stanowi graficzne odwzorowanie lokalizacji personelu, pacjentów 

i sprzętu oraz stanu sal. Wymienione funkcje pozwalają na ocenę aktualnego stanu placówki i umożliwiają szybką 

reakcję na zdarzenia. 

Standardowy widok planu pomieszczeń

Sala w trakcie 
czyszczenia

Pobranie krwi zlecone/ 
lub wezwanie osoby do wykonania 
flebotomii

Zlecone badanie 
laboratoryjne

Potrzebny sprzęt  
do EKG

Wolna sala

Sala 14A jest 
wyłączona 
z użycia

Pacjent 
w izolatce

Pacjent 
Pan Samir 

Pacjent w trakcie 
prześwietlenia

Przypisany 
lekarz: LAI, K.

Przypisana pielęgniarka: Ind.JObecność 
pielęgniarki JI

Pole do wyszukiwania i lokalizowania 
pacjentów, personelu oraz sprzętu 

Stopień zagrożenia życia = 5 
(z systemu EDM) 

Potrzebne leki/wezwanie 
farmaceuty
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Widok pulpitu

Proste raporty analityczne:

- Śledzenie według 
identyfikatora

- Aktywność w salach
- Raport alarmów
- Raport czasu reakcji
- Raport zakażeń
- Raport dotyczący wizyt
- Tworzenie własnych kwerend 

SQL

Stopień narażenia Główne parametry funkcjonalne

Wielu naszych klientów chce wyświetlać swoje kluczowe wskaźniki w przystępnej, graficznej formie – podczas gdy 

pozostali wybierają formaty dostosowane do preferencji różnych użytkowników.

Średnia liczba pacjentów 
na oddziale ratunkowym 
w danej chwili

Zestawienie średnich 
wartości dotyczących 
pacjentów

Zestawienie średniej 
długości pobytu

Średnie czasy 
oczekiwania 

Podsumowanie stanu 
pacjentów

Wszystkie te widoki można dopasować 
do własnych potrzeb

Wyświetlanie średniego czasu rotacji dla badań 
laboratoryjnych i pracowni radiologicznej

Współczynnik ilości pacjentów 
w stosunku do liczby personelu 
pielęgniarskiego

Standardowy widok pulpitu Pole do wyszukiwania i lokalizowania 
pacjentów, personelu oraz sprzętu
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Precyzyjna sieć odbiorników

Technologia RFID o niskiej mocy
Zalety technologii IR 

Identyfikatory i znaczniki IR-RFIDfikatory i y 

Pr
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Omówienie rozwiązań technologicznych

Klucz
Identyfikatory i znaczniki  
IR-RFID 
Identyfikatory noszone przez osoby 
i znaczniki mocowane na sprzęcie emitują 
bezpieczne sygnały w podczerwieni (IR) 
i na częstotliwości radiowej. 

Zalety promieniowania  
podczerwonego IR 
Promieniowanie podczerwone to niewi-
dzialne światło, które nie przenika przez 
ściany. Dzięki odpowiednim czujnikom 
zapewnia precyzję wymaganą do lokalizo-
wania ludzi i sprzętu. 

Technologia RFID o niskiej 
mocy 
Sygnał ten przenika przez ściany i wskazu-
je ogólną lokalizację identyfikatora. Po na-
ciśnięciu przycisku, plakietka potwierdza 
swoje działanie i jednocześnie wysyła do 
systemu informacje o alarmie.

Enterprise View™ 
Informacje o lokalizacji dostępne w kilku 
formatach w oparciu o przeglądarkowe 
oprogramowanie Enterprise View. Nasze 
aplikacje do zarządzania pacjentami przed-
stawiają stan pomieszczeń, przypisany 
personel i wiele więcej. 

Oprogramowanie analityczne 
Reports Plus™ 
Obraz w czasie rzeczywistym zapewniany 
przez system ZETTLER tworzony jest z 
wykorzystaniem ogromnej ilości danych. 
Dzięki oprogramowaniu do raportowania 
dane te dostępne są „od ręki” i umożli-
wiają nieustanne usprawnianie procesów.

Enterprise View™ Lista 
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Enterprise View™ Pulpit 
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Czym jest RTLS?

Czym jest system lokalizacji w czasie 
rzeczywistym? System RTLS można 
porównać do systemu GPS dla budynków 
– jest to system wyświetlający lokalizację 

osób i sprzętu na planie pomieszczeń 

budynku lub w formie listy. 

System ZETTLER wykorzystuje informacje 
o lokalizacji przy pomocy zaawansowanego 

oprogramowania, umożliwiając 

automatyzację procesów i ograniczając 
ilości wprowadzanych danych.

Precyzyjna technologia 
lokalizacji

W odróżnieniu od innych technologii RTLS, 
rozwiązania bazujące na podczerwieni 
(IR) i falach radiowych (RFID) umożliwiają 

bardzo precyzyjne określenie położenia. 

Wynika to z faktu, że promieniowanie 
podczerwone nie przenika przez ściany 

zatem z łatwością można ustalić lokalizację 

na poziomie danego pomieszczenia. 

Poprzez odpowiednie rozmieszczenie 
odbiorników podczerwieni można wydzielić 

mniejsze obszary w obrębie sali. Pozwala 

to określić co najmniej dwie pozycje, 
z dokładnością do łóżka czy krzesła.

Platforma Zetsafe – bez-
pieczeństwo i wydajność 

Nasze systemy działają w oparciu o uznaną, 
zapewniającą bezpieczeństwo i wydajność 
platformę Zetsafe. Dzięki temu można 

łatwo dodawać elementy systemu, 

minimalizując koszty i utrudnienia.  

Nasze systemy podzielone są na niezależne 
segmenty, dlatego wszelkie odstępstwa 

od normalnej pracy są natychmiast 

wykrywane, a zasięg ich oddziaływania jest 
ograniczony do systemu lokalnego.

2

Znaki towarowe: Zdjęcia produktów Versus Technology, Inc. wykorzystano za pozwoleniem firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Niniejszy produkt lub jego systemy objęte są co najmniej jednym patentem amerykańskim i europejskim oraz znakami towarowymi 
wyszczególnionymi na stronie www.versustech.com. 
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Systemy komunikacyjne w opiece zdrowotnej
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