Unite Connect for
Clinical Systems:
kritieke alarmmeldingen
nagenoeg in realtime naar
mobiele zorgverleners
■ Naadloze integratie met

toonaangevende klinische systemen
■ Klinische alarmen met contextuele

informatie, rechtstreeks verstuurd
naar mobiele zorgverleners
■ Instelbare alarmfilters die het aantal

alarmmeldingen beperken waarvoor
geen actie vereist is

Door een beter alarmmanagement kunnen
zorgverleners focussen op hun patiëntenzorg.

Wordt uw zorgteam bedolven onder de alarmmeldingen
waarvoor geen actie vereist is, maar die werkonderbrekingen
veroorzaken en het zorgproces minder efficiënt maken?
Unite Connect for Clinical Systems
integreert naadloos met
toonaangevende klinische systemen,
waaronder monitoring-, verpleegoproepen ZIS/EPD-systemen, om mobiele
zorgverleners de meest relevante en
bruikbare informatie te bieden. Het zorgt
ervoor dat alarmmeldingen, met onder
meer waveform-weergave,
veranderingen in de toestand of
omgeving van een patiënt in een
bredere context plaatsen. Die
alarmmeldingen zijn bedoeld als
een secundair meldingssysteem
om zorgverleners te informeren
over patiëntgebeurtenissen die
de monitoringsystemen hebben
geregistreerd.

Alarmmoeheid maakt
workflows inefficiënt
Workflows in ziekenhuizen moeten
geoptimaliseerd worden, opdat
zorgverleners hun patiënten de best
mogelijke zorg kunnen bieden.
Maar meldingen van patiënten en
gebeurtenissen kunnen overweldigend
zijn en alarmmoeheid bij zorgverleners
veroorzaken, zo meldt ECRI 1.
Alarmmoeheid kan leiden tot inefficiënt
personeel, alarmongevoelige
zorgverleners en een verhoogd risico
voor de patiëntveiligheid.

Voordelen
■ Versnel responstijd bij kritische

patiëntgebeurtenissen.
■ Ontvang alarmen van

patiëntgebeurtenissen op
uw mobiele apparaat.
■ Verminder alarmmoeheid doordat

het aantal alarmberichten die
zorgverleners ontvangen van
patiënten wordt geminimaliseerd.
■ Verbeter de effectiviteit van

de workflow door onnodige
onderbrekingen te voorkomen.
■ Waveforms helpen verpleegkundigen

een onderscheid te maken tussen
ongewenste en relevante alarmen.
■ Kleurencodes helpen kritische

gebeurtenissen snel te herkennen.
■ Gebruik verschillende alarmgeluiden

op basis van urgentie.
■ Verbeter de zorgomgeving en

garandeer een consistente zorg.

Alarmmeldingen filteren helpt
het aantal werkonderbrekingen
te beperken

Automatisch en handmatig
alarmmeldingen doorsturen
zorgt voor 'gemoedsrust'

Connect for Clinical Systems helpt
alarmmoeheid en werkonderbrekingen
te verminderen, doordat het aantal
alarmberichten dat zorgverleners
ontvangen, wordt beperkt. Intelligente
alarmfilters helpen het aantal
alarmmeldingen waarvoor geen actie
vereist is te beperken. Die kunnen
immers de workflow vertragen.
Zo kunnen zorgverleners zich effectief
concentreren op de patiëntenzorg,
in plaats van tijd te verspillen aan het
reageren op patiëntgebeurtenissen
die geen onmiddellijke aandacht
nodig hebben.

Het is van doorslaggevend belang
dat alarmmeldingen altijd bij de juiste
zorgverlener terechtkomen. Individuele
ziekenhuisunits of -afdelingen
kunnen de ingebouwde alarmfuncties
gemakkelijk afstemmen op hun
specifieke behoeften. Specifieke
alarmberichten kunnen naar een
individuele zorgverlener of het hele
zorgteam worden gezonden.

Waveforms waar en wanneer
u ze nodig hebt
Mobiele toegang tot waveforms helpt
zorgverleners om hun respons op
patiëntgebeurtenissen beter te
prioriteren. Deze contextuele informatie
vergroot het inzicht van een mobiele
zorgverlener in de toestand van een
patiënt en levert cruciale gegevens om
de zorgactiviteiten voor de patiënt te
helpen prioriteren.

Instelbare regels om meldingen
door te sturen, zorgen ervoor dat
de zorgverlener zelf actie onderneemt
of het bericht wordt doorgestuurd naar
een andere zorgverlener als er binnen
een afgesproken tijd geen reactie is.
Daarnaast zorgt Ascom Connect for
Clinical Systems voor traceerbaarheid
dankzij een activiteitenlogboek en
de mogelijkheid om gegevens te
exporteren voor rapportage.
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■ Stuur een bericht door het indrukken

van een soft key.
■ Stuur een waarschuwing automatisch
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 onnect for Clinical Systems ondersteunt de integratie van medische
apparatuur op basis van beschikbaarheid in de betreffende landen.

01313-06 NL © Ascom (Nederland) B.V.

door als een reactie uitblijft.

