
Systemy synchronizacji czasu w służbie zdrowia 

Pojęcie typowego dnia pracy prawie nie istnieje w przypadku pracowników służby zdrowia; zazwyczaj codziennie mierzą się oni z nowymi wyzwaniami 
Wydajne zarządzanie czasem jest niezbędne dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu w celu skutecznego zaspokajania potrzeb pacjentów. Ważne 
jest, aby szpitale zapewniły swojemu personelowi zasoby, które pomogą maksymalnie wykorzystać tę umiejętność, ponieważ od tego zależy dobro 
ich pacjentów, jak również reputacja szpitala. Instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego jest najskuteczniejszym sposobem udoskonalenia 
zarządzania czasem w ramach szpitala. System synchronizacji czasu może być bardzo korzystny dla szpitala, gdyż wyróżnia go spośród innych.

Do korzyści oferowanych przez system synchronizacji czasu w obiektach służby zdrowia należą:

• Zapewnienie wydajności personelowi szpitala – istotne jest, aby personel medyczny szpitala był w stanie ustalać priorytety czasowe w jak najwyda-
jniejszy sposób. Jeżeli każdy zegar pokazuje dokładnie taki sam czas, mniejsza jest możliwość, że lekarz lub pielęgniarka spóźni się na wyznaczoną 
wizytę, natomiast większa, że leki będą podawane we właściwym czasie, a lekarze i pielęgniarki zjawią się punktualnie w celu przygotowania operacji 
itp. Zsynchronizowany system zegarowy pozwala więcej nie martwić się o zarządzanie czasem. Kiedy personel szpitala współpracuje na podstawie 
prawidłowego czasu, istnieje większa możliwość że wykonywane zadania zostaną punktualnie zakończone. Zadania pracownika służby zdrowia są 
lepiej ustrukturyzowane, kiedy synchronizacja czasu obejmuje cały szpital.

• Prowadzenie jak najdokładniejszych zapisów – prowadzenie zapisów w karcie medycznej staje się o wiele łatwiejsze, kiedy czas jest ujednolicony 
w całym szpitalu. W znaczny sposób zwiększa to szanse, że pacjenci otrzymają leki dokładnie o właściwej porze, operacje odbędą się zgodnie z har-
monogramem, a wszystkie procedury medyczne będą zgodne z protokołem. W branży, w której często zdarzają się sprawy sądowe i spory finansowe, 
urządzenie optymalizujące zarządzanie czasem, takie jak zsynchronizowany system zegarowy, jest absolutną koniecznością. 

• Skrócenie czasu konserwacji i zmniejszenie kosztów utrzymania – stosowanie sprzętu najwyższej jakości jest korzystne dla szpitala. Systemy 
zegarowe podrzędnej jakości psują się i ulegają awariom. Ponadto, przy zmianie czasu na letni lub zimowy, zwykłe systemy zegarowe nie mają funkcji 
aktualizacji czasu. Zlecanie pracownikom regulacji wszystkich zegarów w szpitalu zużyje znaczne ilości czasu i pieniędzy. Instalacja systemu synchroni-
zacji czasu sprawi, że szpital nie będzie musiał się martwić o jego korektę; czas podawany przez zegary zostanie automatycznie zaktualizowany. 

• Pomoc w sytuacjach wymagających reanimacji – zdarzają się sytuacje, w których 
pacjent wymaga reanimacji lub natychmiastowej pomocy medycznej. System synchroni-
zacji czasu może bardzo pomóc w takich wypadkach. Funkcje odliczania wstecznego i 
w górę dostępne w ramach systemu zsynchronizowanych zegarów cyfrowych znacznie 
ułatwiają lekarzom i pielęgniarkom monitorowanie czasu w warunkach ekstremalnego 
stresu. Pomaga to lekarzom zachować spokój i zapewnić pacjentom właściwe lecze-
nie czy podanie leku dokładnie w odpowiednim czasie, w istotny sposób zwiększając 
szanse na ocalenie pacjenta. 

Instalując zsynchronizowany system zegarowy, organizacja służby zdrowia umożliwi swoim pracownikom wykonywanie obowiązków w jak najwyda-
jniejszy sposób i znacząco podniesie jakość opieki medycznej otrzymywanej przez pacjentów. Co najważniejsze, stosując system synchronizacji czasu, 
personel szpitala będzie w stanie poradzić sobie z ekstremalnymi sytuacjami z niezmąconym spokojem i opanowaniem.

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.


