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ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД РАБОТЕЩИТЕ В ОЦССМ
През 2013 г. попитахме служителите и
мениджърите на ОЦССМ какво мислят за найпопулярните системи за автоматизирана
обработка, използвани в ОЦССМ .

65% - СТАРОМОДНИ
71% - НЕ-ГЪВКАВИ
85% - МНОГО СЛОЖНИ

Недоволни

80%

Старомодни, нелицеприятни

75%

Стара Архитектура

40%

Изисквания за ИТ знания

68%

Твърде сложна

62%

Усложнен интерфейс

80%

Усложнени модули

64%

Слаба поддръжка

94%

Те очакваха да донесат "нови
решения на пазара" и найвисокото ниво на обслужване.

ОБРАБОТКАТА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ - МОДЕЛ НА МОДЕРНА БОЛНИЦА

1

МРЪСНАТА ЗОНА

2

2-3 РАБОТНИ МЕСТА




ПОЛУЧАВАНЕ
РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАРЕЖДАНЕ НА МДМ

ЧИСТАТА ЗОНА
3-6 РАБОТНИ МЕСТА




ИЗМИВАНЕ - ПРИЕМАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ИНСПЕКЦИЯ И ОПАКОВАНЕ
ЗАРЕЖДАНЕ НА СТЕРИЛИЗАТОРИТЕ

3
4

СТЕРИЛНАТА ЗОНА
2-3 РАБОРНИ МЕСТА




ПРИЕМАНЕ НА СТЕРИЛИЗАЦИЯТА
СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ

ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА
2 РАБОТНИ МЕСТА




ПОЛУЧАВАНЕ ОТ ОЦССМ
НОВО ЗАРЕЖДАНЕ
ВРЪЩАНЕ КЪМ ОЦССМ

ЦИКЪЛЪТ

ГЛАВНАТА СТРАНИЦА – НАЧАЛО ДО КРАЙ

Бутони за мръсна зона

Онлайн преглед
на всички
регистрационни
отчети

Бутони за чиста зона

Бутони за стерилна зона

Бутон за операционна
зала
Вход за интерфейса
на мениджъра?

FRONT-END – ЗОНИ

Приятно изглеждащи
цветови схеми,
съответстващи на зоните
на CSSD.
Големи ергономични
бутони, оптимизирани за
удобство на персонала.
Интуитивна и лесна
комуникация между
софтуер и служител.
Функционалност,
основана на
наблюдението и анализа
на работния процес на
ОЦССМ.

BACK-END (ИНТЕРФЕЙС НА МЕНИДЖЪРА)

Поглед в реално време
на обработката и
работните потоци в
ОЦССМ.
Инструментите за
управление, вкл. анализ
на разходите, управление
на персонала и обработка
на заявки.
Докладите, базирани на
събраните данни, могат
лесно да бъдат
отпечатани и
експортирани.

ИНВЕНТАРИЗАЦИОНЕН ПАНЕЛ – ДОБАВЯНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ

Панелът за
инвентаризация
Представлява склада на
целия инструментариум
в болницата
Онлайн инвентаризацията
е първа стъпка от
успешното внедряване.
В ежедневната работа
това би било от помощ да
има единна
база данни на всички
елементи и задачи,
включително програмата
за стерилизация за
измиване, за да се
Определя капацитет
или максимално
време за използване и
планиране на работата.

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ - ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Отчет за работния поток
Докладът представя целия път
на обработката на
инструментите, включително
графиките на машинните
процеси, точните времеви
данни, с печат и подпис на
лицето, отговорно за всеки
етап.
Можете да го използвате за:
Контрол на процеса.
Осигуряване на безопасността
на пациентите и персонала.
Доказателство при
възникнали съдебни дела
Контрол на архивните
процеси от преди години.

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ- ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗАЕТОСТТА
Докладът за
индивидуалната и груповата
производителност.
Производителността е
размерът на единици, които
един служител обработва в
определен период от време.
Можете да го използвате за:
Повишаване на ефективността,
Определяне на оптимален
размер на екипа,
Адаптиране на найподходящото работно време,
постигане на най-добри
резултати, пестене на пари.

24-часовата дейност на
всички служители във
всяка зона.
• Цветовете определят
дейностите на
работното място.
• Хоризонталната линия
съответства на
работното време на
ОЦССМ.

ДОКЛАД ЗА ПРОЦЕСИТЕ - АНАЛИЗ НА НАТОВАРВАНЕ
Отчет за използване на
апаратурата
Този отчет представя сравнение
на капацитета на МДМ и
стерилизатора с обема на
зарежданията спрямо времевата
рамка.

Можете да го използвате за:
 контрол използването на вода,
 постигане на най-добри
резултати,
 Оптимизране и ускоряване на
преработката,
 повишаване на ефективността,
 защита на околната среда,
 Пестене на пари.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЕТОВЕТЕ

Проследяване в реално врме
Персоналът на оперативната
зала може да проверява всяко
време, в коя част от цикъла на
обработка е всеки елемент или
набор.
Също така има информация за
последната активност на
изделията и данни за
служителя, който е отговорен
за последната дейност.
Можете да го използвате за:
 Контролиране на процеса
 Намиране на локацията на
всеки набор в цикъла
 Мотивиране на служителите
на ОЦССМ
 Планиране на операциите

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО

Функция за управление на
съхранението:
Персоналът на оперативния блок
може да управлява всички
елементи, които се намират в
оперативната зала или в
хранилището им. Също така,
датите за издаване могат да бъдат
контролирани чрез известяване
на дни преди да станат забавени.
Можете да го използвате за:
 Контролиране на склада
 Планиране на оперативна
дейност
 Поръчване на стерилни набори,
ако те са забавени
 Управляване времето на
персонала на оп. зала
 Спестяване на пари от ненужно
съхранение и престерилизация

ЗАЯВКА И БЪРЗО ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Поръчка на артикули
Можете да поръчате един или
няколко набора за бъдеща дата с
точен час. Поръчката ще бъде
приета веднага от ОЦССМ и няма да
може да бъде пропусната от
персонала на стерилизационната.
Можете също така да определите
състоянието на всеки набор, за да
получите бързо данни за етапа в
който се намира.
Можете да го използвате за:
 Контролиране на процеса
 Планиране на оперативната
дейност
 Осигуряване на набори възможно
най-бързо
 Контролиране на стерилния склад
 Комуникация в реално време с
ОЦССМ

