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 هوشمند بیمارستانی )اعالم کد( سیستم پیجینگ

 (NCCSآوران گروه فن)

 :خالصه
عدد( با قابلیت ارسال کدهای  99 )حداکثر تا این سیستم از یک سرور پخش صدا و تعداد دلخواه کالینت

جهت اطالع رسانی از وضعیت موجود در بیمارستان و یک  )شبکه( از طریق بستر اترنت استاندارد بیمارستانی

 است.تشکیل شده  هاز کد های ارسال شد آنالین گیریافزار تحت وب جهت ذخیره سازی و گزارشنرم

 :اعالم کد هوشمند سیستم اهمیت
استفاده از فناوری اطالعات و   (CPR)با توجه به اهمیت زمان شروع و اجرای عملیات احیای قلبی و ریوی

بسیار  CPRموفقیت عملیات  تواند در سرعت بخشیدن به امداد رسانی و در نتیجههای الکترونیکی میسیستم

، از طریق و یا هر کد دیگر CPRخواست تا اعالم کد ها مسیر درهم اکنون در اکثر بیمارستان مفید واقع شود.

 شود.ان و در نهایت اعالم کد به وسیله اپراتور انجام میتماس با بخش اطالعات پیجینگ بیمارست

 عدم حضور و یا از جمله اشغال بودن خطوط تلفن و یا اشغال بودن سیستم صوتی دانیم به دالیل مختلفمی

خیر و وقفه در این مسیر وجود دارد، ضمن اینکه در أامکان ایجاد ت ،اپراتور به هر دلیلی در زمان مورد نیاز

    ثانیه زمان خواهد برد. با استفاده از سیستم اعالم کد گروه 40تا  30این مسیر اطالعاتی از  لت،حابهترین 

توان یک مسیر میانبر برای مسیر اطالعاتی باشد، میکه یک سیستم پیشرفته ارتباطی می NCCSآوران فن

 مرسوم ایجاد نمود.

خش مرکزی سیستم پیجینگ بیمارستان و باشد در ببدین صورت که با نصب سرور که یک دستگاه کوچک می

های مورد نظر مرکز درمانی ها در بخشمارستان و همچنین نصب کالینتاتصال آن به سیستم مرکزی صوتی بی

پیام صوتی  ،به محض ارسال کد مورد نظر از هر بخش، )شبکه( طریق بستر اترنتاز  به سرورو اتصال آنها 

 گردد.مربوطه از بلندگوها پخش می

 عملکرد سیستم:
تواند از خش از بیمارستان در صورت نیاز میکند که پرستار هر ببدین صورت عمل می NCCS سیستم پیجینگ

موقعیت موجود را  کد،در همان بخش از طریق تایپ کد مورد نظر و ارسال  (نصب شده های)کالینت هادستگاه

 پیج نماید.بدون واسطه 

باشد، در صورت ارسال از ان که نشانه یک وضعیت بحرانی برای بیمار میدر بیمارست(CPR)  99بطور مثال کد

ده و صدای شناسایی ش به سرعت بخش دیگر بطور خودکار توسط سرور پخش صدا و یا هر ICU یا  CCUواحد

 گردد.گوهای موجود در بیمارستان پخش میمورد نظر از طریق بلند
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 ..................... بخشبه  99به عنوان نمونه: کد 

 ،باشد  ICU اگر پرستار در بخش جای خالی یعنی همان بخشی که پرستار کد را از آنجا ارسال کرده است،

 ICUبه بخش  99شود: کد می

 امکانات کالینت ها:

   پد اعداد و ال سی دیمجهز به کی .1

 )کابل شبکه( با سرور از طریق بستر اترنت آسان ارتباط .2

گذاری بر روی آن برای حفظ  های مختلف بیمارستانی و پسوردهر کالینت برای بخشتنظیم نمودن  .3

  امنیت

 نصب چندین کالینت در یک بخش بزرگ بدون ایجاد تداخل .4

 امکانات سرور:

 مروجی به دو صدای مجزای آقا و خانقابلیت انتخاب صدای خ .1

 AUXافزایش و کاهش ولوم خروجی  .2

 سی دی دستگاه نمایش کدهای در حال پخش بر روی ال .3

 کالینت 99قابلیت اتصال به  .4

 های ارسال شده به ترتیب اولویت زمانیقابلیت صف بندی کد .5

گیری آنالین از زمان و سازی و گزارشافزار تحت وب( جهت ذخیرهقابلیت اتصال به وب سرور )نرم .6

 های ارسال شدهوضعیت کد

 قابلیت انتخاب صدای هشدار اول پیج به یازده مدل مختلف .7

 های حساسقابلیت تنظیم تکرار پخش صدا به تعداد دلخواه برای بخش .8

 امکانات نرم افزار تحت وب:

گیری از اطالعات ذخیره سازی و گزارش ،)نرم افزار تحت وب( اتصال سیستم پیجینگ به وب سرور .1

نمایش زمان و تاریخ دقیق ارسال کد و بخشی که کد از آن ارسال شده به صورت  شده شامل: ارسال

 آنالین

، نام و نام خانوادگی بیمار :های تشکیل پرونده به صورت تحت وب توسط پرستار بخش مانندتکمیل فرم .2

 اطالعاتو در نهایت ثبت ( بودن کد )موفق یا ناموفق کد ملی بیمار، نتیجه کد پیج شده
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 :نمایی از کالینت های ارسال کد 
           با بهترین کیفیت NCCSآوران تولید و طراحی توسط گروه فن 
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