KONGRESOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Zaměřeno na digitalizaci
a telemedicínu ve zdravotnictví
Digitalizace intenzivní a anesteziologické péče
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Vítězný projekt oceněný v rámci konference Inovace a kvalita ve zdravotnictví, která se konala 12. 5.–13. 5. 2022,
představuje plnou digitalizaci provedenou v prostředí intenzivní a anesteziologické péče.
Veškerá data, která generují přístroje monitorující pacientovy fyziologické funkce,
a stejně tak i data z přístrojů na podporu
orgánových funkcí (přístroje pro umělou
plicní ventilaci, anesteziologické přístroje,
hemodialyzační přístroje apod.), jsou přenášena do klinického informačního systému
FONS Enterprise (KIS FONS Enterprise)
a zde uchovávána. Veškerá zdravotnická
dokumentace i záznamy o provedené léčbě
a ošetřovatelské péči jsou vedeny v digitální
formě a ukládány do elektronického archivu. Databáze shromažďovaných klinických
dat se stane unikátním zdrojem informací
pro aktuální zdravotní péči, její retrospektivní hodnocení i statistické výstupy práce.
KIS FONS Enteprise představuje výrazný
pokrok v bezpečnosti – eliminaci chyb v důsledku nesprávné interpretace ručně psané
preskripce a přepisu klinických dat do zdravotnické dokumentace. Sběr dat probíhá
automaticky, znamená úsporu času v rámci nutné administrativy a umožní lékařům
i zdravotním sestrám věnovat více času přímé péči o pacienta.
Projekční tým oceněné nemocnice pracuje v současnosti i na přípravě projektu pro
elektronizaci lékárenského provozu a sys-

tému centrálního podávání léčiv. V rámci
projektu je po provedení strukturované ordinace lékařem na standardním oddělení tato
ordinace elektronicky zaslána do lékárenského provozu, kde je za pomoci automatu
vytvořen balíček ordinovaných léčiv, který
je opatřen čárovým kódem a zaslán zpět na

oddělení. Zde je po identifikaci pacienta
prostřednictvím čárového kódu na identifikačním náramku podán pacientovi. Systém
představuje pokrok především v bezpečnosti
při podávání léčiv, eliminuje chyby v medikaci a představuje výraznou časovou úsporu
při přípravě ordinací na odděleních.
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NOVINKA

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vydává novou odbornou publikaci

Vítejte na chatu, můžete začít psát...
Chatové poradenství pro pomáhající profese
Kniha Bohuslavy Horské, Šárky Kohoutkové, Lucie Kudrnové Vosečkové
a Andrey Láskové se věnuje chatové komunikaci s klientem,
zachycuje jak praktické zkušenosti, tak tento distanční způsob práce
zasazuje do teoretického rámce. Je určena různým pomáhajícím
pracovníkům – současným i budoucím psychologům, sociálním pracovníkům,
pracovníkům v sociálních službách, učitelům nebo psychoterapeutům.

Objednávejte na:
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor,
tel./fax: 381 213 332 provolba č. 6, e-mail: redakce@apsscr.cz, www.obchodapsscr.cz
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Cena: 349 Kč

Členové
APSS ČR:
299 Kč

