
Sağlık Hizmetleri ve Senkronize Saat Sistemleri 

Sağlık çalışanlarının sıradan bir çalışma günleri bile son derece zorludur; her gün yeni zorluklarla karşılaşıyorlar. Etkin zaman yönetimi doktorlar, 
hemşireler ve personelin hastaların ihtiyaçlarına etkili bir biçimde eğilebilmeleri için gerekli, temel bir özelliktir. Hastanelerin personeline bu beceriyi 
en üst düzeye çıkarabilecekleri kaynakları sağlamaları önemlidir, çünkü hastaların sağlıkları ve hastanenin saygınlığı hassas bir terazinin iki koludur. 
Senkronize saat sistemini kurmak, bir hastanede zaman yönetimi becerisini en üst düzeye çıkarmanın en etkili yoludur. Senkronize saat sistemi, bir 
hastaneye diğerlerinin arasından sıyrılmasına yardımcı olacak birçok avantaj sunabilir.

Senkronize saat sistemi, bir sağlık tesisine şu avantajları sunabilir:

• Hastane Personelinin Verimliliğini Sağlamak – Bir hastanenin tıbbi personelinin zamanını öncelik sırasına koyarak mümkün olan en doğru ve verimli 
şekilde kullanması, önemli bir konudur. Her saat tam olarak aynı zamanı gösterdiğinde, bir doktor veya hemşirenin bir randevuya geç kalma olasılığı 
azalır ve ilaçların tam zamanında verilme ve doktor ve hemşirenin ameliyata tam vaktinde hazır olma, vb. olasılığı artar. Senkronize bir saat sistemi, 
zaman yönetimini endişe edilecek bir konu olmaktan çıkarır. Hastane personeli, doğru zaman konusunda uyumlu bir şekilde hareket ettiğinde, görevlerini 
dakik olarak tamamlama olasılıklarını artırırlar. Bir tıp çalışanının işi, hastane genelinde zaman senkronizasyonu sağlandığında daha düzenli yürür.

• En Doğru Kayıtları Tutmak – Zaman, bir hastanenin her yerinde aynı ise, tıbbi kayıtları tutmak çok daha kolaylaşır. Böylece, hastaların ilaçlarını tam 
zamanında alma, ameliyatların program dahilinde yürümesi ve tüm tıbbi prosedürlerin doğru protokolleri izlemesi olasılığı ciddi biçimde artar. Hukuk 
davaları ve mali anlaşmazlıkların sıklıkla meydana geldiği bir sektörde, senkronize saat sistemi gibi zaman yönetimi becerilerini optimize eden bir cihaz, 
kesinlikle şarttır. 

• Bakım süresi ve maliyetlerini düşürmek – En yüksek kalibrede ekipman kullanmamak, bir hastanenin başarısı için zararlıdır. Ortalamanın altında 
kaliteye sahip saat sistemleri, bozulma veya değişik şekillerde hatalı çalışma eğilimine sahiptir. Dahası, Yaz Saati Uygulaması başladığında sıradan 
saat sistemleri zamanı güncelleyemez. Bir hastanedeki tüm saatleri ayarlamak için personel kullanmak, önemli miktarda zaman ve para kaybına yol 
açar. Sapling senkronize saat sistemi sayesinde bir hastanenin zamanı ayarlama konusunda endişe etmesine gerek kalmaz, saatler kendilerini otomatik 
olarak günceller. 

• Acil Durumlarda Yardım - Acil Durum, bir hastanın yaşama döndürülmesi veya 
acil tıbbi yardım alması gereken durumdur. Dijital bir senkronize saat sistemi, bu gibi 
durumlarda muazzam düzeyde yardımcı olabilir. Dijital bir saat sisteminin ileri-geri 
sayma yeteneği, doktor ve hemşirelerin son derece stresli koşullar altında zamanı 
izlemesini büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu, doktorların soğukkanlılığı korumasına yardımcı 
olur ve hastanın doğru tedaviyi veya ilacı tam zamanında almasını sağlayarak yaşama 
şansını önemli ölçüde artırır. 

Bir sağlık kuruluşuna senkronize saat sisteminin kurulmasıyla, sağlık çalışanlarının görevlerini en verimli biçimde yerine getirebilmesi ve hastaların 
aldığı tıbbi bakımın kalitesinin en üst düzeye çıkarılması mümkündür. En önemlisi, senkronize saat sistemi kurulan bir hastanenin tüm birimleri, en zorlu 
durumları sıradışı bir soğukkanlılıkla ele alabilecek ve çözümleyebilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.


