
الرعاية الصحية وأنظمة الوقت المتزامن

يكاد ال يوجد شيء اسمه يوم عمل نمطي ألخصائيي الرعاية الصحية، فهم يواجهون تحديات جديدة كل يوم. إدارة الوقت بكفاءة سمة أساسية لألطباء وطاقم التمريض 
والموظفين من أجل اإليفاء باحتياجات المرضى بشكل فعال. ومن المهم للمستشفيات أن توفر موارد لموظفيها تمكنهم من زيادة هذه المهارة ألقصى الدرجات، ألن صحة 

مرضاهم وسمعة المستشفى في الميزان. أكثر الطرق فعالية لزيادة مهارة إدارة الوقت هي تطبيق نظام التوقيت المتزامن داخل المستشفى. من الممكن أن يوفر نظام التوقيت 
المتزامن فوائد عديدة للمستشفى لمساعدتها على تمييز نفسها عن اآلخرين.

من الممكن أن يوفر نظام الوقت المتزامن فوائد عديدة داخل مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك:

• ضمان الكفاءة لموظفي المستشفى - من المهم أن يكون الموظفون في المستشفى قادرين على تحديد أولويات وقتهم بأكبر قدر من الكفاءة. عندما  تعرض كل ساعة الوقت 
نفسه بالضبط، تكون هناك فرصة أقل في تأخر الطبيب أو الممرض عن موعد ما وستعطى األدوية في الوقت المناسب وسيصل األطباء وطاقم التمريض للجراحة في الوقت 

المناسب، إلخ. يحول نظام التوقيت المتزامن إدارة الوقت ألمر ال يدعو للقلق. وعندما يتفق العاملون بالمستشفى من جميع الكوادر على الوقت الصحيح، فهم على األغلب 
سيكملون مهامهم بطريقة دقيقة. تصبح ممارسة المهنة الطبية أكثر تنظيما عندما تتم مزامنة الوقت في جميع أنحاء المستشفى.

• الحفاظ على سجالت أكثر دقة – يصبح تعقب السجالت الطبية أسهل بكثير عندما يكون الوقت موحداً في جميع أنحاء المستشفى. يحسن هذا األمر بشدة من فرص حصول 
المرضى على أدويتهم في الوقت المحدد ومن سير العمليات وفقا للجدول الزمني واتباع جميع اإلجراءات الطبية للبروتوكوالت الصحيحة. في صناعة حيث ترفع الدعاوى 

وتحدث المنازعات المالية بوتيرة عالية، يصبح أي جهاز يحسن من مهارات إدارة الوقت، كنظام التوقيت المتزامن، ضرورة مطلقة.

• تقليل تكاليف الصيانة والوقت - يضر استخدام المعدات األقل جودة بفرص نجاح المستشفى. أنظمة الساعات ذات الجودة المتدنية عرضة للتوقف أو التعطل بأكثر من 
طريقة. عالوة على ذلك، عندما يحين موعد التحول للتوقيت الصيفي، ال تمتلك نظم الساعات العادية القدرة على تحديث الوقت ذاتياً. ويمكن أن يكلف إرسال العاملين لضبط 
جميع الساعات داخل المستشفى قدراً كبيراً من الوقت والمال. عبر تطبيق أحد أنظمة التوقيت المتزامن من Sapling، ال داعي ألن تقلق المستشفى فيما يخص ضبط الوقت، 

فالساعات تحدث نفسها تلقائياً.

• المساعدة في حاالت “الرمز األزرق” – الرمز األزرق هو الحالة التي يتطلب فيها المريض 
اإلنعاش أو العناية الطبية الفورية. يمكن أن يقدم نظام توقيت متزامن رقمي المساعدة بشكل كبير 

في مثل هذه الحاالت. قدرة العد التنازلي والتصاعدي لنظام التوقيت المتزامن الرقمي تسهل األمر 
بشكل كبير على األطباء وطاقم التمريض في مراقبة الوقت في ظل ظروف التوتر الشديد. يساعد 

هذا األطباء على الحفاظ على رباطة الجأش ويضمن أن المريض يتلقى العالج أو الدواء المناسب في 
الوقت الصحيح بدقة، مما يزيد بشكل كبير من احتماالت إنقاذ المريض.

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.

عبر تركيب نظام ساعة توقيت متزامن في منظمة للرعاية الصحية، يصبح أصحاب المهن الطبية قادرين على أداء واجباتهم على النحو األكثر كفاءة وعلى زيادة جودة 
الرعاية الطبية التي يتلقاها المرضى. األهم من ذلك أن المستشفى ككل ستكون قادرة على التعامل مع الحاالت القصوى بأقصى درجة من االستعداد والعزيمة عندما يتم تركيب 

نظام التوقيت المتزامن.


