Lungemedicinsk Afdeling brugte donation
til små individuelle patient TV
Lungemedicinsk Afdeling på Storstrømmens Sygehus i Nykøbing Falster var i
2003 så heldige at få en donation, der
enten kunne bruges til uddannelse eller til
at forbedre forholdene for patienterne.
Efter nøje overvejelser besluttede man, at
pengene skulle bruges til flere TV, end de to
man havde i hver af opholdsstuerne.
Afdelingssygeplejerske Harald Berner henvendte sig derfor til teknisk afdeling og det
viste sig, at man netop havde haft besøg af
care-call a/s, der udover patientkaldeanlæg
også kunne levere små, individuelle patient
TV med indbygget radio.
Øget patienttilfredshed
Tidligere havde man som nævnt ovenfor kun
TV i de to opholdsstuer og dette betød blandt
andet, at de sengeliggende patienter ikke
havde mulighed for at se fjernsyn. Samtidig
var der, som i alle andre opholdsstuer,
udfordringer i forhold til, hvilket program man
skulle se og hvor højt, der skulle være skruet
op.
Yderligere kunne man kun tilbyde patienterne
ét enkelt radioprogram i en dårlig kvalitet.

Afdeling M230 på Storstrømmens Sygehus i
Nykøbing Falster har med succes sørget for, at
patienterne har noget at adsprede sig med, når de
er indlagt på afdelingen.

Med de nye, små, individuelle patient TV er
alt dette fortid. Patienterne kan nu se og høre
alle de TV- og radiokanaler, som byens
fællesantenne tilbyder. Og de kan se
fjernsyn, når de vil, idet lyset fra fjernsynsskærmene på ingen måde generer
medpatienterne.

Behov for et regelsæt for anvendelsen
Da man havde taget de nye TV i brug viste
det sig hurtigt, at et regelsæt for brugen var
nødvendigt. Således har man eksempelvis
valgt, at fjernsynene skal være slukket, når
der er stuegang, ligesom man har valgt, at de
eksterne højttalere skal være deaktiverede og
at der skal anvendes hovedtelefoner.
Hygiejnisk løsning
Selvom man nu har en del flere fjernsynsapparater at gøre rent, er dette ikke et
problem. De små fjernsyn skal såmænd blot
tørres af med en fugtig klud eller sprittes af
og de suger ikke støv til sig på samme måde
som de traditionelle fjernsyn. Kablerne fra de
små fjernsyn er endda gemt væk i
vægarmen, så der er ingen løse ledninger,
der samler støv og skidt.
Smertefri installation
Installationen af de små TV forløb helt som
den skulle, man kom godt nok lidt bagud i
forhold til tidsplanen, men det skabte ikke
problemer.
Afdelingssygeplejerske
Harald Berner på M 230,
Storstrømmens Sygehus:
”Vi har under hele forløbet
været meget tilfredse med
samarbejdet med care-call
og TV’ene kører jo helt
fantastisk.”

Installationen af TV’ene blev foretaget af
care-call og installation af ekstra strømstik
ved hver sengeplads, hvilket på grund af
husets alder var nødvendigt, blev lavet af
sygehusets egen elektriker.
Om care-call a/s
care-call er en dansk virksomhed, der
rådgiver, leverer og servicerer kalde-,
kommunikations- og personsikringsanlæg.
Via viden- og erfaringsudveksling med
kunderne højnes standarden og brugervenligheden i de løsninger, som kunderne
anvender.
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