بيمارستان هوشمند  ،افق جديدي در ارائه خدمات سالمت
درسالهاي اخير كيفيت زندگي درابعاد مختلف دستخوش تغييرات عمده اي بوده  ،و باالبع تااااا و سابن انت اار
مردم از خدمات دريافتي باالتر رفته و با افزايش آگاهي عموم به حفظ و ارتااء سالمت  ،پاسخگويي به اين تااااي در
حال گسترش  ،نيازهاي سيستم هاي سالمت را نيز با تغييرات عمده اي مواجه نموده است.

از سوي ديگر رشد و توسعه فناوري هاي نوين و سيستم هاي معتني بر اين فناوري ابعاد مختلف زندگي ما را تحات
تاثير قرار داده است ،حوزه سالمت و درمان نيز از اين تاثير مستثني نخواهد بود .رويکرد فزايناده ي بهاره گياري از
فناوري اطالعات منجر به شکل گيري نسل جديدي از ساختارها ،فرايندها و روش هاي اجرايي در حوزه هاي مختلف
شده است .ظهور مفهوم هوشمندسازي باعث شده مسئوليت انجام كارهاي طاقت فرسا ،تکراري و گاهاا پرخبار كاه
نيازمند سرعت و دقت بسيار بااليي است از انسان سلب شده و يا اجراي بهينه آن توسط فناوري تسهيل شود .

براستي چرا بيمارستان هوشمند ؟
امکان برقراري ارتعاط مستمر ،ن ارت و كنترل دائمي ،كاهش خبا ،افزايش ايمني ،صرفه جويي اقتصادي درازمدت و
 ...ويژگي هاي درخور توجه اي است كه سازمان هاي بهره مند از اين فناوري را در زمينه ارائاه خادمات  ،متماايز و
پيشرو مي سازد.
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حضور فناوري نوظهور در بيمارستان هاي آينده بدون ترديد نويدبخش ورود به عصري نوين در حوزه سالمت است .با
توجه به ناش بسيار تاثيرگذار عواملي همچون دقت و اطمينان  ،سرعت  ،امنيت و ايمني در ارائه مراقعت به بيماران
و همچنين تاثيرپذيري مستايم بيماران در برابر اشتعاهات اجتناب ناپذير كاادر درماان ،هوشمندساازي بيمارساتان
موجب ارتااء كيفي ارائه خدمت و بهعود شاخص هاي سالمت در جامعاه خواهاد شاد كاه متعاقعاا موجاب افازايش
راايتمندي و تکريم بيماران مي گردد.
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بهره گيري از روش هاي هوشمندسازي براي مراقبت از بيماران
مزاياي کلينيکي و باليني

بهعود كيفيت ارائه خدمات باليني و افزايش سبن سالمت با بهره گيري از سيستم هاي پيشارفته وخعاره اطالعااتي
بيماران ،ن ير پرونده الکترونيک سالمت ( ،)EHRپرونده الکترونيک پزشکي ()EMRميسر خواهدشد.
ارتقاء روش هاي مراقبت از بيمار

استفاده از مانيتورينگ  42ساعته عالئم حياتي  ،دسترسي به جزئيات مراقعت و سيربيماري و اطالعات باليني بيماار
با كمک فناوري هاي نوين تله مديسين (پزشکي از راه دور) ممکن خواهد بود ،درايان روش اساتفاده از تعلات هاا و
گوشي هاي ت لفن همراه هوشمند ،حضور مجازي پزشکان در بخش هاي مختلف بيمارستان در هر سااعتي از شاعانه
روز را امکان پذير مي سازد و پزشک مي تواند با دسترسي به اطالعات پرونده الکترونيک پزشکي بيمار  ،از طريق وب
با تعادالت تصويري (دوربين هاي  )IPو امکانات صوتي بيمار را ويزيت نموده و داروهاي مورد ن رش را باراي بيماار
تجويز نمايد.

استفاده از سيستم هاي تصميم يار ( )CDSSدر جهت کمک به پزشکان در تصميم گيري باليني

با توجه به پيشرفت سري علوم پزشکي و وجود حجم بسيار باالي اطالعات باليني در ياک تصاميم گياري ،پزشاک
نيازمند ارجاع به حجم انعوهي از اطالعات از واعيت بيماار دارد و گاهاا تصاميم گياري در ماورد وااعيت بيماار ،
پيچيده و دشوار خواهد شد .با توجه به اهميت زمان  ،قعل از آن كه يک پزشک بتواند اطالعات كافي را براي تصميم
گيري در مورد بيمار به دست آورد ،زمان اجراي تصميم فرا رسيده ،و تاخير در تصميم گيري مي تواند خبر آفارين
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باشد .سيستم هاي هوشمند تصميم يار با بهره گيري از روش هاي داده كاوي ( )Data Miningبهترين گزينه هاا
را انتخاب نموده و در اختيار پزشک معالج قرار مي دهد .اما تصاميم گياري نهاايي و مسائوليت اجاراي آن برعهاده
پزشک معالج مي باشد.
کاهش خطا و افزايش ايمني بيمار با استفاده از سيستم هاي هشدار دهنده با بهره گيري از فناوري شناسايي امواج
راديويي Radio-frequency identification

در اين فناوري برچسب هاي  RFIDكه از يک مدار الکترونيکي و يک آنتن تشکيل شده اند و امکان پاايش در حاال
حركت آنها وجود دارد ،استفاده ميشود قابل ذكراست كه امواج راديويي از اغلب جامدات ععور كرده و نيازي به ديدن
مستايم دستگاه باركدخوان وجود ندارد ،در اين روش با استفاده از برچسب  RFIDروي روكش و جععه داروها باراي
پيشگيري از داروهاي اشتعاه به بيماران (دستگاه  RFIDخوان كنار تخت هر بيمار با خوانادن برچساب روي دارو در
صورتي كه در پرونده پزشکي بيمار مصرف اين دارو تجويز نشده باشد ،هشدار خواهد داد).بکاارمي رود و اساتفاده از
برچسب  RFIDروي كيسه هاي خون براي استارار صحين ن ام هموويژالنس نيز بسيارسود مند اسات .و همچناين
بهره گيري از سيستم هاي هشدار دهنده مکمل پرونده الکترونيک پزشکي ( )EMRدر مواجه با مداخالت داروياي و
تعيين دوز داروهاي پرخبرمي تواند ناش بسزايي در كاهش خبا و افزايش ايمني بيمار ايفا نمايد ،اين امکانات بدين
معني است كه در يک بيمارستان هوشمند احتمال خباي انساني در تشاخيص و درماان بيمااران باه ميازان قابال
توجهي كاهش يافته و در ماابل شرايط مناسعي براي مرقعت از بيماران فراهم خواهد شد.
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روش هاي هوشمندسازي در ساخت و تجهيز بيمارستان هاي نوين
امکانات اتاق بيمار

* امکان مشاهده و كنترل شرايط محيبي توسط خود بيمار (دما ،روشنايي ،بازشده گي پرده ها ،موسياي و.)...
* امکان اطالع رساني به مركز پرستاري از طريق صفحه لمسي اتاق بيمار براي دريافت خدمات باليني .
* امکان مشاهده تلويزيون ،برنامه هاي آموزشي پزشکي (اختصاصي هر بيمار)  ،مجالت آنالين پزشکي و درماني .
* امکان آالرم اتوماتيک برنامه غذايي و دارويي هر بيمار در موعدهاي صرف غذا و دارو .
* امکان برنامه ريزي سناريوهاي مختلف براي روزهاي آينده در اتاق بيمار .

امکانات اتاق عمل
حساسيت تجهيزات اتاق عمل از يک سو و حياتي بودن شرايط استاندارد و مبلوب براي يک عمل جراحي از سوي
ديگر سعب مي شود تا كنترل و پايداري شرايط محيبي و عملکرد دستگاه هاي موجود در اتاق عمل از حساسيت
ويژه اي برخوردار باشد .هوشمندسازي كنترل اتاق عمل سعب كاهش نرخ خباي انساني و تضمين كيفيت شرايط
مبلوب شده و در نهايت كيفيت خدمات ارائه شده در اتاق عمل را بهعود مي بخشد .از جمله مزيت هاي اتاق عمل
هوشمند مي توان به مواردي همچون :
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 كنترل هوشمند شرايط محيبي (دما ،فشار ،رطوبت ،ميزان گازها و اشعه ها و... كنترل تجهيزات و دستگاه هاي موجود در اتاق عمل ... مديريت زمان ،اخبارها ،هشدارها و .. -كنترل هوشمند شرايط بيمار و همکاري در اتخاذ تصميمات متناسب با عاليم حياتي بيمار

امکانات محيطي
 امکان آمارگيري از موقعيت و هويت بيماران و افراد حاار در قسمت هاي مختلف بيمارستان ()RFID امکان دريافت راهنماي طعاات و قسمت ها دسترسي به شعکه اينترنت و شعکه داخلي بيمارستان از هر نابه -امکان ايمن سازي قسمت هاي مختلف بيمارستان (دوربين هاي مداربسته ،سيستم كنترل دسترسي به اتاق هاي

خاص ،سيستم تشخيص هويت افراد ( )RFIDو)...
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بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان بيمارستان با كنترل هوشمند دما و روشنايي قسمت هاي مختلف-افزايش عمر مفيد ساختمان بيمارستان با كنترل تهويه و دماي داخلي قسمت هاي مختلف و....

توانايي هاي شرکت در اجراي پروژه هاي بيمارستاني
از جمله توانايي هاي شركت براي اجرا در پروژ هاي بيمارستان هاي هوشمند ععارتست از :
 -1نيرو رساني و خدمات مرتعط با تجهيزات الکتريکي و...
-4معاحث مرتعط با صرفه جويي در مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف
-3خدمات مشاوره اي در راستاي اجراي انواع مختلف پروژ هاي ساختماني
-2اجراي سيستم هاي نوين گرمايشي  ،سرمايشي و تهويه مبعوع با استفاده از برترين برند هاي معتعر جهان
-5طراحي اوليه و اجراي سيستم هاي نورپردازي مختص محيط كاري  ،بيمارستاني و مديريت آنها بر اساس سناريو
هاي مختلف
-6طراحي و هوشمند سازي محيط پاركينگ خودرو ها (كنترل ورود و خروج  ،امنيت  ،تهويه هوشمند پاركينگ و)...
-7طراحي درايو و اجراي آسانسور هاي ويژه بيمارستاني  ،هتلينگ بيمارستاني و...
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-8هوشمند سازي بخش داروخانه اي
-9اجراي سيستم هاي حضور-غياب پرسنل  ،نوبت دهي بيماران  ،طراحي سايت بيمارستان و...
 -11كنترل دسترسي به بخش هاي حساس بيمارستان ن ير اتاق رياست بيمارستان  ،اتاق هاي عمل  ،انعار دارو ،
بخش ايزوله و...
-11توزي يکنواخت و مناسب سيستم پيجينگ و صوتي بيمارستاني
 -14سيستم هاي برق اابراري
 -13سيستم هاي امنيتي و مدار بسته تحت شعکه
-12كنترل هوشمند اتاق بيماران  ،اطفال  ،ايزوله و...
-15سيستم  Touch Panelبراي سهولت در بازرسي هاي شعانه بيماران
.....
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