
מערכת הבריאות ומערכות זמן מסונכרנות

עבור העוסקים במקצועות הבריאות כמעט ואין דבר כזה - יום עבודה טיפוסי; אלו נוטים להתמודד עם אתגרים חדשים בכל יום. ניהול זמן יעיל 
הוא תכונה חיונית עבור רופאים, אחיות ואנשי צוות בכדי שיוכלו לטפל ביעילות בצרכי החולים. עבור בתי החולים חיוני הדבר לספק לצוותים 

שלהם את המשאבים שיוכלו למקסם תכונה זו, מאחר שרווחתם של המטופלים, כמו גם המוניטין של בית החולים, נמצאים על כף המאזניים. 
פרישתה של מערכת שעון מסונכרן היא הדרך היעילה ביותר למקסם כישורי ניהול זמן בתוך בית חולים. מערכת שעון מסונכרן יכולה לספק 

יתרונות רבים לבית החולים כדי לעזור לו להתבלט מעל אחרים.

מערכת שעונים מסונכרנים יכולה לספק יתרונות רבים בתוך מתקן רפואי, כולל:

• מבטיח יעילות של צוות בית החולים – חשוב ביותר שהצוות הרפואי של בית החולים יהיה מסוגל לתעדף את זמנו באופן היעיל ביותר שניתן. 
כאשר כל שעון מציג את אותה השעה במדויק, קטן הסיכוי לכך שרופא או אחות יאחרו. מנגד, הדבר מבטיח שתרופות יחולקו בזמן הראוי, 

רופאים ואחיות יגיעו להכנות לניתוח בזמן וכו’. מערכת שעונים מסונכרנים הופכת את ניהול הזמן למשימה אחת פחות איתה צריך להתמודד. 
כאשר צוות בית החולים עבודתו של איש מקצוע הרפואה הופכת הרבה יותר מובנית כאשר קיימת מערכת זמן מתואמת ומדוייקת בכל רחבי בית 

החולים.

• שמירה על הרשומות  – מעקב אחר רשומות רפואיות הופך פשוט לאין שיעור כאשר השעה היא אחידה בכל רחבי בית החולים. תכונה זו 
מגבירה מאד את הסבירות שמטופלים יקבלו את התרופות שלהם בזמן, הניתוחים יתבצעו לפי לוח הזמנים שנקבע, וכל ההליכים הרפואיים 

יעמדו בנהלים המתאימים. בתעשייה שבה תביעות משפטיות ומחלוקות כספיות צצות בתדירות גבוהה, מכשיר אשר ממטב כישורי ניהול זמן - 
כגון מערכת שעונים מסונכרנת - הוא בגדר הכרח מוחלט.

• צמצום זמני ועלויות תחזוקה – השימוש בציוד מן האיכות הגבוהה ביותר הוא גורם קובע להצלחתו של בית חולים. מערכות שעון מאיכות 
ירודה נוטות להתקלקל או להפגם במגוון דרכים. בנוסף, מערכות שעון רגילות חסרות את היכולת לעדכן את השעה במעבר לשעון קיץ,. שליחת 

חברי צוות לכוונון כל השעונים בבית החולים יכולה לצרוך כמות משמעותית של זמן וכסף. עם פרישתה של מערכת שעונים מסונכרנים של חברת 
Sapling, בית החולים לא יצטרך עוד לדאוג לכוונון השעה – השעונים יעדכנו את עצמם באופן אוטומטי.

• סיוע במצבי חירום “CODE BLUE” – מצב חירום בו מטופל נזקק להחייאה או 
זקוק לטיפול רפואי מיידי. שעון דיגיטלי עם יכולת ספירה לאחור יכולה לסייע רבות 
בתרחיש כזה. אפשרויות הספירה לאחור על ידי שעון דיגיטלי על ידי הפעלה ידנית 

או אוטומטית מקלות באופן משמעותי על רופאים ואחיות לנטר את הזמן תחת 
תנאים מלחיצים ביותר. הדבר מסייע לרופאים בכך שהחולה זוכה לטיפול הנדרש 

או לתרופות להן הוא זקוק בדיוק בזמן הנכון, מה שמגדיל משמעותית את הסיכויים 
להצילו.

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי

התקנת מערכת שעונים מסונכרת בארגון רפואי, מאפשרת לאנשי מקצועות הרפואה  לבצע את חובותיהם באופן היעיל ביותר ולמקסם את איכות 
הטיפול הרפואי לו זוכים המטופלים שלהם. 


