Szpital Karolinska, Szwecja
Ochrona zdrowia
Studium przypadku

Systemy druku Zebra® podnosz bezpieczestwo
pacjentów i usprawniaj prac szpitala
Karolinska Universitetssjukhuset jest jednym z najwi kszych szpitali w Europie. Szpital pragn uproci i usprawni
procesy badania krwi, osocza i tkanek. Szpital posiada 1600 óek i codziennie wykonuje ponad 250 procedur
medycznych oraz zapewnia opiek ponad 3800 pacjentom. Oprócz tego codziennie przeprowadza si analiz co najmniej
10.000 probówek z wielu oddzia ów. Jak w kadym szpitalu, niezb dna jest pe na kontrola nad wszystkimi badaniami
wykonywanymi przez personel. Szpitalowi zalea o na tym, aby jak najbardziej zwi kszy efektywno bada krwi, osocza
i tkanek wykonywanych w rónych laboratoriach szpitala, wyeliminowa ryzyko b dów oraz zapewni wi ksze
bezpieczestwo pacjentom.

Problem
Zapewnienie bezpieczestwa pacjentom jest kluczowym zadaniem dla sektora
ochrony zdrowia. Wi e si z tym sprawdzanie i identyfikowanie wszystkiego,
co moe wp yn na pacjenta podczas jego pobytu w szpitalu. Dobre
procedury zapewniania bezpieczestwa pacjentom gwarantuj , e kady
pacjent otrzyma prawid ow diagnoz i w aciwe leczenie. Wykorzystywanie
zintegrowanego systemu oznaczania, identyfikacji i ledzenia bada krwi jest
wanym krokiem w kierunku zapewnienia, aby pacjenci otrzymywali w aciwe
wyniki bada. To z kolei prowadzi do podawania odpowiednich leków we
w aciwych dawkach.
Dawniej, gdy lekarze w szpitalu Karolinska wysy ali krew, osocze lub tkanki do
laboratorium, by to proces r czny. Etykiety na próbki wysy ane do
laboratorium w celu zbadania by y drukowane na zwyczajnej drukarce
laserowej. Do wydrukowania jednej etykiety potrzebny by ca y arkusz etykiet.
By o to niepotrzebne marnotrawstwo materia ów. Ponadto wydrukowane
etykiety nie by y rejestrowane w systemie dziennika szpitalnego. Prowadzi o to
do b dów.

Sprawniejsza obs uga bada laboratoryjnych
Szpital Karolinska ju od d uszego czasu potrzebowa ulepszenia procesu
obs ugi próbek wysy anych w celu zbadania do laboratorium. W 2003 r. szpital
Karolinska Sjukhuset w Solnej przesta drukowa etykiety do oznaczania
próbek krwi na zwyk ych drukarkach laserowych i zacz uywa do tego celu
®
drukarek stacjonarnych Zebra . System zosta stopniowo rozszerzony i
obecnie obejmuje ca y szpital Karolinska Universitetssjukhuset. Szpital
poszukiwa rozwi zania, które by oby ekonomiczne i bezpieczne. Wybrano
®
drukark stacjonarn Zebra TLP 2844 jako idealne urz dzenie do drukowania
etykiet na probówki, identyfikatorów do izby przyj oraz etykiet na karty
pacjentów. Obecnie w szpitalu Karolinska uywanych jest ponad 2000
drukarek stacjonarnych TLP 2844!
System dziennika o nazwie TakeCare umoliwia pracownikom szpitala
Karolinska ledzenie historii medycznej pacjenta w dowolnym miejscu w
szpitalu. Zmniejsza to ogromnie ryzyko zastosowania niew aciwego leku lub
®
leczenia z powodu niekompletnych informacji. Drukarki Zebra uywane s do
etykietowania próbek krwi, osocza i tkanek wysy anych do analizy.
S u take do drukowania identyfikatorów dla pacjentów oraz opasek
identyfikacyjnych dla ostrych przypadków. Gdy lekarz zleca badanie krwi,
osocza lub tkanek, wprowadza zlecenie do systemu TakeCare, który z kolei
generuje kod kreskowy oraz numer LID (laboratoryjny numer identyfikacyjny).

Zastosowane rozwi zanie
Drukarki stacjonarne
Zebra® TLP 2844™
Scentralizowany system
szpitalnych dzienników
pacjentów

Lekarz wybiera badania, jakie naley wykona , oraz liczb etykiet do
wydrukowania. Nastpnie umieszcza kad etykiet na probówce i wysy a je
do laboratorium. Kod kreskowy zawiera take unikatowy kod katalogowy, który
jest identyfikatorem kadej z ponad 10.000 probówek wysy anych codziennie
do laboratoriów i zapewnia prawid ow dystrybucj kadej próbki.
Dziki zintegrowaniu zlece bada laboratoryjnych z systemem dziennika
proces ten sta si przejrzysty. atwiej jest zobaczy , czy badanie nie zosta o
wykonane i dlaczego. Ponadto, poniewa kade badanie jest po czone
bezporednio z dziennikiem danego pacjenta, moliwo nieprawid owej
identyfikacji wyników lub pacjenta jest niemal ca kowicie wykluczona.
Zintegrowanie wszystkich zlecanych bada z systemem TakeCare u atwia
take personelowi obs ug duej liczby codziennych bada.
®

„Drukarki Zebra s stabilne, przyjazne dla uytkownika i bezpieczne w
obs udze, co ma dla nas pierwszorzdne znaczenie” – powiedzia Svante
Lewald, technik systemów w szpitalu Karolinska. „Pracuj c w rodowisku
szpitala, trzeba dobrze rozumie problemy zwi zane z obs ug tak duej liczby
identycznie wygl daj cych elementów. Najtrudniejszym zadaniem by o dla nas
znalezienie jednego rozwi zania do etykietowania, które by oby odpowiednie
dla wszystkich tak zrónicowanych obszarów szpitala. Pomóg nam w tej
kwestii ogromnie nasz lokalny integrator systemów. Rozwi zania techniczne w
s ubie zdrowia rzadko jednak s g ono chwalone – jeli technika dzia a i nie
stwarza adnego ryzyka dla ludzi, nikt tego nie zauwaa, korzystaj c na co
dzie z systemu” – doda Svante Lewald.

Praktyczne rozwi zanie do etykietowania
Integrator systemów szpitala Karolinska jest specjalist w zakresie
integrowania systemów do druku etykiet i kodów kreskowych i pomóg
szpitalowi wdroy i zintegrowa rozwi zanie do druku etykiet medycznych z
uywanym w szpitalu systemem TakeCare. Niezawodno i prosta obs uga
drukarek stacjonarnych Zebra® take ma ogromne znaczenie w rodowisku,
gdzie najmniejszy b d moe mie powane konsekwencje.
„Ustalilimy, jakie s wymagania uytkowników w szpitalu Karolinska i
®
znalelimy materia na etykiety, który jest odpowiedni do drukarek Zebra .
Wczeniejsze dowiadczenie bardzo nam pomog o w tym procesie i dlatego
mielimy pewno , e szpital Karolinska zaakceptuje ten materia . Obecnie
dostarczamy do szpitala Karolinska 4,8 mln etykiet rocznie” – mówi dalej Kjell
Forsberg, który pracuje dla integratora systemów szpitala Karolinska.
Zalety zastosowanego rozwi zania
Ograniczaj c czynnoci manualne zwi zane z badaniami laboratoryjnymi,
szpital Karolinska zdo a zwikszy ogóln efektywno i odci y
zapracowanych lekarzy i pielgniarki. W rezultacie lekarze i pozostali
pracownicy szpitala mog teraz powica wicej czasu temu, co
najwaniejsze – czyli opiece nad pacjentami.
„Ten nowy system to kolejny krok przybliaj cy nas do bezpieczniejszej i
®
sprawniejszej opieki medycznej. Rozwi zania do druku firmy Zebra i ich
integracja z naszym systemem dziennika szpitalnego TakeCare u atwiaj
naszym lekarzom i pielgniarkom wykonywanie bada, jakich potrzebuj
pacjenci, a take skracaj czas oczekiwania przez personel medyczny na
wyniki” – stwierdzi na koniec Svante Lewald.
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