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Beretning om patient TV

Vi har her i sommer haft fornøjelsen af at
gennemføre et interview med afdelingssygeplejerske Harald Berner på Lungemedicinsk Afdeling på Storstrømmens
Sygehus.
Harald Berner fortæller om
afdelingens oplevelser med de små
individuelle patient-TV, som man fik
installeret i starten af året. Disse TV
var resultatet af en donation fra en tidligere
patient og beretningen handler blandt andet
om, hvordan man har øget patienttilfredsheden med de små TV.
Send en mail til sk@care-call.dk, hvis du ønsker et eksemplar af beretningen.

Lej et patient TV med radio til kun kr. 99,- om måneden

De små patient-TV giver stor komfort for patienterne - også selv om disse er
sengeliggende. Hver patient kan nemlig individuelt bestemme, hvornår vedkommende
vil se TV og hvilket program. Det vil på intet tidspunkt kunne genere medpatienter heller ikke om natten.
Herunder finder I nogle af de væsentligste fordele ved små, individuelle patient-TV:
• Størst mulig service - også for sengeliggende patienter.
• Opfylder hver enkelt patients individuelle behov.
• Giver roligere omgivelser på gange og i opholdsstuer.
• Skærmens meget lave refleksion giver de bedste betingelser for brug i dagslys.
• Meget let rengøring - højt hygiejneniveau.
• Meget lavt strømforbrug.
I stedet for at købe patient-TV har I nu også mulighed for at leje det og på den måde få
skiftet en eksisterende vedligeholdelsestung løsning ud.
Prisen for at leje er kun 99 kr. pr. TV pr. måned inkl. installation og service, men excl.
moms.
Vi kan i øvrigt også tilbyde fordelagtige lejeaftaler på kalde- og personsikringsanlæg.

Vi flytter den 19. september

Som vi tidligere har fortalt, flytter vi nu for tredje gang, denne gang til Dansikrings
gamle ejendom i Hørning syd for Århus. Her får vi plads til dobbelt så mange
medarbejdere og desuden mulighed for at bygge til, så vi kan fortsætte vores
ekspansion.
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I øjeblikket er håndværkerne i fuld gang med ombygning af huset, så det kommer til at passe til vores
daglige opgaver og vi glæder os meget til at tage lokalerne i brug.
Vi beholder naturligvis vores telefonnumre o.s.v., det eneste, der ændrer sig, er adressen. Vores
kontaktdata vil således fra d. 19. september være:
care-call a/s
Nydamsvej 49
8362 Hørning
Tlf. 87 89 90 00
Fax. 87 89 90 05
www.care-call.dk

Patientkaldeanlæg - trådløst eller via kabel?

Ovennævnte overskrift er tit et tema, når vi drøfter løsninger, som sikrer at patienter og personale kan få
hjælp, når behovet opstår.
En entydig konklusion på hvilken løsning der er bedst, kan man ikke give, da den optimale løsning
naturligvis beror på den konkrete situation.
Vi ser, at den trådløse løsning giver følgende fordele:
• Omkostninger til kabelinstallation undgås.
• Udstyret er let at flytte, hvis der opstår en ny situation.
En løsning via kabler giver følgende fordele:
• Der skal ikke skiftes batterier i udstyret, hvilket giver lavere driftsomkostninger og skåner miljøet.
• Selv ved atmosfæriske forstyrrelser og radiostøj virker løsningen, hvorved der opnås en meget høj
driftssikkerhed.
Ønsker man både høj sikkerhed og stor fleksibilitet, er konklusionen altså at den optimale løsning er at
»bygge« et ledningsbaseret grundsystem og tilkoble trådløse kaldeenheder til denne infrastruktur.

Personsikring af personale i skadestuer

I øjeblikket er der meget debat om trusler og overfald på medarbejdere
blandt andet i skadestuerne. Det at gå på arbejde med følelsen af
utryghed er naturligvis ikke rart - slet ikke når utrygheden i nogle tilfælde
kan være med til at få en voldelig situation til at udvikle sig.
Et velfungerede personsikringsanlæg, hvor assistance let kan tilkaldes via
en lille sender i lommen, hjælper med at øge trygheden og sikkerheden
blandet andet for personalet i en skadestuemodtagelse.
Vi har stor erfaring inden for personsikring - også i relation til hospitaler
- og ofte er det slet ikke så store investeringer, der kræves for at sikre
medarbejderne på en god måde.
Ved eksempelvis at kombinere små, personlige og meget diskrete sendere
med det browserbaserede program BEST Graphic Presenter får man
desuden en præcis, grafisk »live-præsentation« af, hvorfra kaldet sker,
således at man lynhurtigt har mulighed for at komme en kollega til hjælp.
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