Atvejo analizė.
Greitosios
medicinos
pagalbos stotis



„Brother“ sumažino su lazerinio spausdintuvo eksploatavimu
susijusias problemas ir padidino Vilniaus (Lietuva) greitosios
medicinos pagalbos stoties darbo našumą.

Moderniai, tinkamai aprūpintai sveikatos priežiūros institucijai
reikalinga įranga, kuri jai padėtų įgyvendinti savo misiją ir tenkinti
pacientų reikmes bei lūkesčius: laiku ir saugiai teikti aukštos
kokybės lengvai prieinamas skubios medicinos pagalbos
paslaugas, racionaliai panaudojant turimas priemones ir
žmogiškuosius išteklius. Ji pasirinko modernių technologinių
sprendimų teikėjo „Brother“ mobilųjį terminį spausdintuvą,
palaikantį viso puslapio mobilųjį spausdinimą iš populiariausių
kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių.
Mobiliųjų spausdintuvų su terminio spausdinimo technologija
įrengimas greitosios medicinos pagalbos automobiliuose
paspartino tikslų pacientų duomenų įrašymą, leidžiantį užtikrinti
efektyvų, tikslų ir sklandų darbo procesą.

Istorija / iššūkis
Anksčiau GMP automobiliuose buvo naudojami stacionarūs
spausdintuvai. Automobiliuose trūko įrangos, kuri būtų atspari
temperatūros pokyčiams, naudotų mažiau elektros energijos
(ankstesniems prietaisams reikėjo aukštos elektros įtampos)
ir neužimtų vietos, reikalingos kitai medicinos įrangai.
Praeityje kiti GMP automobiliuose veikiantys prietaisai
išsijungdavo neatlaikydami darbinio spausdintuvo elektros
įtampos, dėl to gedimai įvykdavo ne tik automobilyje, bet ir
darbuotojų naudojamuose įrenginiuose (juos tekdavo dažnai
taisyti), o spausdintuvų pagrindinė plokštė tiesiog sudegdavo.

Sprendimas
„Brother“ nešiojamieji spausdinimo sprendimai yra patikimi ir
paprastai naudojami, todėl jie tinka viešosios saugos / greitosios
medicinos pagalbos tarnyboms, nes didelį patikimumą ir
našumą užtikrinantis „PocketJet 763“ tiesioginis terminis
spausdintuvas su integruotomis „Bluetooth“ ir USB jungtimis
leidžia supaprastinti darbo procesus.
PJ-763 mobilusis spausdintuvas išsprendė kelis poreikius:
jis GMP automobiliuose sunaudoja mažiau elektros energijos,
užima mažiau vietos ir užtikrina tikslų bei racionalų pacientų
duomenų įrašymą ir spausdinimą.
Šiuo prietaisu su terminio spausdinimo technologija galima
spausdinti ne didesnius nei A4 formato didelės (300 dpi)
skiriamosios gebos spaudinius, atkuriant aiškų ir ryškų tekstą,
ir jis yra pakankamai mažas, todėl lengvai telpa į dokumentų
lagaminėlį ar rankinę. Be to, naudojant spausdintuvo
automobilinį laikiklį galima jį visam laikui pritvirtinti ir prijungti
transporto priemonėje.

„PJ-763 padėjo supaprastinti darbo eigą,
nes jį galima prijungti prie 12 V automobilinio
adapterio (automobilio cigarečių lizdo) arba
„Bluetooth“ ryšiu. Be to, visiems labiausiai
patinka tai, kad nereikalingos spausdintuvo
kasetės. Laikiklis ir spausdintuvas yra labai
mobilūs, todėl prietaisą automobilyje galima
paslėpti ar sumontuoti jo salone, netrukdant
kitų įrenginių naudojimui. Suteikę pagalbą
pacientui, greitosios medicinos pagalbos
darbuotojai įveda jo duomenis į sistemą,
juos atspausdina ir pateikia ligoninės
priėmimo skyriui.“
R. Teimurov, Vilniaus greitosios medicinos
pagalbos stoties vyr. IT specialistas

Pranašumai
„Brother“ sprendimo naudojimas palengvino greitosios
medicinos pagalbos darbuotojų darbą. Paramedikai ir priėmimo
skyriuje dirbantis personalas gali pasikliauti tikslia ir sparčia
darbo eiga. Spausdindami medicininius dokumentus pagal
poreikį jie gali sumažinti kanceliarinių klaidų riziką ir sutaupyti
brangaus medicinos personalo laiko.
Buvo modernizuotas Vilniaus GMP tarnybos pacientų duomenų
įrašymas: įvedus paciento duomenis į sistemą (planšetiniame
įrenginyje), jie išspausdinami, kad būtų galima juos pateikti
atvykus į ligoninės priėmimo skyrių.

Mobilus A4 spausdintuvas, Brother PJ-763

SUSISIEKITE SU MUMIS
Daugiau informacijos gali būti
gauta susisiekus su “Brother”:

Telefonu: +371 22026644
El. paštu: info@brother.lv
Interneto svetainėje: brother.lt

