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Drukarki i opaski na r k Zebra® przyczyniaj si
do zwi kszenia bezpieczestwa pacjentów
i automatyzacji procesu identyfikacji
W miar rozwoju nauki i technologii jednym z najwi kszych wyzwa staje si ograniczenie do minimum b dów
pope nianych w szpitalach. Z chwil przyj cia pacjenta do szpitala zaczynaj si liczne procesy i interakcja na rónych
poziomach z personelem szpitala (od sanitariuszy, piel gniarek i lekarzy po pracowników administracyjnych i
laboratoryjnych) i wszystko to zwi ksza ryzyko b dów. Dlatego automatyczna identyfikacja pacjentów staje si bardzo
wana w szpitalach, poniewa skutecznie redukuje b dy praktycznie do zera.
W kwietniu 2007 r. Departament Ochrony Zdrowia w Autonomicznym Regionie Walencji (Conselleria de Sanitat de la
Comunidad Valenciana) skorzysta z tej zaawansowanej technologii i og osi przetarg na wdroenie nowego systemu
automatycznej identyfikacji pacjentów w ci gu 3 lat. To nowe rozwi zanie obejmuje opaski na r k , na których
bezporednio mona drukowa tekst lub kody kreskowe. System ten wprowadzono ju w 28 szpitalach.

Cel
Szpitale w Walencji, obs uguj ce oko o 5 milionów mieszkaców, przyjmuj
rednio 7500 pacjentów dziennie i posiadaj oko o 15.000 óek. Wanym
elementem ich pracy jest oznaczanie bada, kartotek i leków, a wprowadzenie
systemu automatycznej identyfikacji pomoe zminimalizowa ryzyko b dów.
W poprzednim systemie uywano rcznie wypisywanych opasek
identyfikacyjnych dla pacjentów, co powodowa o b dy wynikaj ce
z nieporozumie i mylnego zapisu lub odczytu.

Rozwi zanie
Departament Ochrony Zdrowia w Walencji wybra rozwi zanie obejmuj ce
drukarki i opaski identyfikacyjne na rk Zebra Technologies i postanowi
wdroy ten nowy system w 28 szpitalach w regionie. Integrator systemów
zaangaowany do realizacji projektu nie tylko zaoferowa kompletne
rozwi zanie, ale podj si take zainstalowania drukarek szybko i sprawnie.
Warto tego projektu wynosi 1,3 mln , a realizacja ma trwa 3 lata. W tym
okresie zostanie dostarczonych 9 milionów opasek na rk (3 miliony rocznie),
z czego 8,7 miliona bdzie w rozmiarze dla doros ych, a 300.000 w rozmiarach
dla dzieci.
Oprócz dostawy 140 drukarek firma Zebra Technologies bdzie zapewnia tym
szpitalom obs ug konserwacyjn przez ca y okres realizacji projektu, co
obejmie take wszelkie kwestie serwisowe.
Aby jeszcze bardziej udoskonali proces drukowania opasek na rk,
konieczne by o stworzenie okrelonego oprogramowania. Zaj si tym jeden
z g ównych partnerów handlowych firmy Zebra w Hiszpanii.
Ca y proces drukowania opasek jest bardzo prosty i efektywny. Kady szpital
ma cztery drukarki oraz dodatkowo jedn zapasow – dwie z nich (po jednej
do kadego rozmiaru opasek: dla doros ych i dla dzieci) znajduj si w ogólnej
izbie przyj , a dwie pozosta e w izbie przyj oddzia u ratunkowego, gdzie
drukowana jest najwiksza liczba opasek.

Zastosowane rozwi zanie
Drukarki stacjonarne
Zebra® LP 2824-Z™
Opaski na r k Zebra®
Z-Band QuickClip™

W chwili przyj cia pacjenta do szpitala natychmiast drukowana jest dla niego
opaska na r k , któr zak ada mu si , gdy pacjent przechodzi na swoj sal
lub do innego obszaru szpitala w celu dalszych bada. Dzi ki tej procedurze
kady pracownik szpitala, któremu potrzebne s informacje o pacjencie, ma
natychmiastowy dost p do prawid owych danych – wystarczy je odczyta lub
zeskanowa kod kreskowy na opasce na nadgarstku pacjenta.

Korzy ci
Pierwsze efekty tego projektu spotka y si natychmiast z pozytywnym
odzewem. Pracownicy szpitali w Walencji stwierdzili, e „…nowe opaski na
r k zawieraj wszystkie potrzebne nam informacje o kadym pacjencie i
podaj je przejrzycie i bez b dów”.
Jeszcze wi ksze znaczenie ma to, e nowe opaski na r k dla pacjentów, jako
element systemu automatycznej identyfikacji, z kodami kreskowymi i/lub
z tekstem, zapewniaj informacje potrzebne do zapobiegania b dom
medycznym. Dzi ki nim kady cz onek personelu szpitala ma natychmiastowy
dost p do prawid owych i szczegó owych danych o kadym pacjencie.
„Ta zaleta nie tylko zwi ksza efektywno pi ciu podstawowych zasad
podawania leków w szpitalach i zapewnia zgodno z normami UE, ale
ponadto chroni prywatno pacjentów i gwarantuje wiarygodno danych” –
doda David Parras, dyrektor ds. rozwoju sprzeday na Hiszpani i Portugali
w Zebra Technologies.
„Dzi ki systemowi automatycznej identyfikacji osi gn limy wprost
nadzwyczajn popraw bezpieczestwa pacjentów i wiarygodnoci danych” –
podsumowa dyrektor Parras – „…poziom b dów jest praktycznie zerowy”.
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