
betegellátás az ascom megoldásaival
Hatékony 

Az Enterprise Group megújult eHealth üzletága 
az egészségügyi betegellátás minden területén 
innovatív és hatékony megoldást nyújt.  
Mostantól ehhez járulnak hozzá az Ascom 
konszern egészségügyi kommunikációs 
megoldásai is, melyek áprilistól elérhetőek  
a cég kínálatában.

A svéd központú Ascom Wireless Solution élen jár az 
egészségügyben különösen jelentős szereppel bíró ve-
zeték nélküli kommunikációs eszközök gyártásában.  
A vállalat célja, hogy a kritikus helyzetekben is maximáli-
san megbízható eszközök és rendszerek álljanak a mun-
katársak rendelkezésére.

Az Ascom széles portfólióval rendelkezik a vezeték nélküli  
egészségügyi kommunikációs rendszerek tekintetében.  
Az IP-alapú nővérhívó rendszerek, az integrált betegmoni-
torozó berendezések, a mobilizált workflow menedzsment, 
valamint a HIS, RIS, LIS szoftverrendszerekhez való integrá-
ció is a nővérek munkájának maximális támogatására és a 
betegellátás hatékonyságának növelésére hivatott. 

A sikeres betegellátás sokszor azon múlik, hogy a megfe-
lelő egészségügyi szakember helytől függetlenül, időben 
megkapja a megfelelő információt, de ne terheljék téves 
riasztások.

Az Ascom UNITE vezeték nélküli kiértesítő- és munkafo-
lyamatirányító-rendszer integrálja a kórházban működő 
eszközöket és betegmonitorozó berendezéseket, továbbá 
képes kezelni az egyéb riasztásokat, jelzéseket, legyen az 
tűzjelző riasztás vagy akár a pszichiátriai osztályokon dol-
gozó ápolókat ért támadások jelzései. A rendszerhez hasz-
nálható mobileszközök skálája is rendkívül széles, az okos-
telefonokon használható Unite Axess alkalmazástól (iOS, 
Android), a DECT, illetve VoWiFi készülékekig majd minden 
megoldást támogat a rendszer. Az Ascom legújabb fej-
lesztésű – kimondottan a nővérek munkájára fejlesztett – 
okostelefon eszközének, a Myco-nak a használatával pedig 
akár WiFi és 3G hálózaton is egyaránt működik a megoldás. 

Ascom Myco – Nővérekre tervezve

Az Ascom kifejlesztette a Myco nevű okostelefont, amely 
valódi úttörő megoldásnak számít az egészségügy terü-
letén. A különleges felépítésű intelligens készüléket ki-
fejezetten a kórházi nővérek és ápolók speciális igénye-
ire tervezték. A fejlesztés során végig azt tartották szem 
előtt, hogy az eszköz elősegítse, hogy a nővérek több 
időt tölthessenek a páciensekkel, így növelve a betegek
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biztonságát és elégedettségét. A fejlesztés során három 
célt tűztek ki: a nővérek téves riasztások általi fásultságá-
nak csökkentését, az információk nővérekhez való gyors 
eljuttatását, mobilizációját, valamint a klinikai munkafo-
lyamatok nyomon követhetőségét és javítását.
 
A megoldás az Ascom Unite rendszerrel karöltve a külön-
böző információ-áramlásokat, riasztási lehetőségeket és 
több fajta eszközt egyesít egyetlen készülékben. A rend-
szer ezeken túlmenően lehetővé teszi a munkafolyamatok 
automatikus naplózását is, mely elősegíti a tevékenységek 
mérhetőségét és a minőségbiztosítási célok teljesítését. 

A nővérek az egészségügy hétköznapi hősei: nap mint nap 
azért küzdenek, hogy a páciensek mindig a legmagasabb 
szintű ellátásban részesülhessenek. Éppen ezért megér-

demlik azt, hogy az egészségügyi intézmények minden  
lehetséges eszközzel segítsék őket a munkájukban.  
Az Ascom vezeték nélküli kommunikációs megoldásai 
éppen e gondolat mentén, a nővérek által megálmodva 
születtek.

További információ:  
ascom@enterprisegroup.hu


