
        Καθοδηγώντας τη 
Διαλειτουργικότητα  
  των Ιατρικών Συσκευών στην  
Περιεγχειρητική Φροντίδα
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 Αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας:
  Η Βελτίωση της  
 Εντατικής Φροντίδας
Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου οι ιατρικές συσκευές συνδέονται μεταξύ τους ως συστήματα σε περιβάλλοντα 
υψηλών προκλήσεων και αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο ενός ασφαλούς δικτύου, καθιστώντας δυνατές νέες κλινικές 
εφαρμογές που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. 

Επιτρέψτε μας να σας οδηγήσουμε στο μέλλον της συνδεσιμότητας στο περιβάλλον της περιεγχειρητικής 
φροντίδας με τις ολοκληρωμένες λύσεις, υπηρεσίες και την εμπειρία μας που:
– Βελτιώνουν τις κλινικές εκβάσεις
– Βελτιστοποιούν τις ροές εργασιών
– Μειώνουν το κόστος της θεραπείας
– Αυξάνουν την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών

Γι’ αυτούς τους λόγους είμαστε ο «Ειδικός σας στην Εντατική Φροντίδα».
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Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα της απρόσκοπτης, 
αυτόματης και ασφαλούς ανταλλαγής ερμηνεύσιμων δεδομένων 
μεταξύ συσκευών και συστημάτων εντός ενός δικτύου με 
προτυποποιημένο τρόπο και χωρίς τεχνικούς περιορισμούς.[1], [2], [3]

Οι διαλειτουργικές ιατρικές τεχνολογίες αξιοποιούνται καλύτερα 
όταν ενισχύουν ενεργά τις ανθρώπινες ικανότητες στην παροχή 
φροντίδας, όχι όταν τις υποκαθιστούν.



ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 5

Διασφαλίστε τη

μελλοντική σας ετοιμότητα

Ως ο ειδικός σας στην εντατική φροντίδα, επιδιώκουμε 
να αναπτύξουμε:

–  Διαλειτουργικές υποβοηθούμενες θεραπείες για τη βελτίωση 
των εκβάσεων στο σημείο περίθαλψης

–  Ενσωμάτωση δεδομένων σε νοσοκομειακά συστήματα 
ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων για βελτιωμένη λήψη αποφάσεων

–   Ανάλυση νοσοκομειακών δεδομένων για την αξιοποίηση της 
δύναμης των δεδομένων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας 
και την καθοδήγηση των εκβάσεων υγείας

–  Ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τη διατήρηση 
της απόδοσης του συστήματος στο μέγιστο επίπεδο

–  Υψηλό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τη 
διατήρηση του χρόνου ομαλής λειτουργίας του συστήματος 
και της προστασίας των πόρων
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 Προστατέψτε τους ασθενείς και 

        βελτιώστε τις ροές εργασιών  

με Υποβοηθούμενες Θεραπείες

Το 16,6% των νοσηλευόμενων ασθενών παρουσιάζουν ανεπιθύμητα συμβάντα, 
το 51% των οποίων χαρακτηρίζονται ως «σε µεγάλο βαθµό αποτρέψιμα».[4]

Η αίθουσα χειρουργείου είναι ένα απαιτητικό, πολυσύχναστο 
περιβάλλον που καθιστά δύσκολο για τους αναισθησιολόγους 
να λαμβάνουν πάντα τις σωστές αποφάσεις για τους ασθενείς 
τους. Οι υποβοηθούμενες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν 
την προστασία των ασθενών θέτοντας τα δεδομένα στο 
σωστό πλαίσιο. Πολύτιμες πληροφορίες υποστηρίζουν τη 
λήψη κλινικών αποφάσεων για τη βελτίωση των εκβάσεων ενώ 
παράλληλα καθιστούν πιο αποδοτικές τις ροές εργασιών των 
επαγγελματιών υγείας.

Εξατομικεύστε τις θεραπείες των ασθενών

–  Προβολή τρεχόντων και προβλεπόμενων επιπέδων αναισθησίας 
με το SmartPilot View, που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της 
διεγχειρητικής χορήγησης φαρμάκων από το ιατρικό προσωπικό

–  Λήψη των δεδομένων της φυσιολογίας ενός ασθενούς από 
το ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο με το Clinical Assistance 
Package με το πάτημα ενός κουμπιού προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις της θεραπείας

–  Δείτε τις σχετικές πληροφορίες που μπορούν να 
υποστηρίξουν την επιτυχή επιστράτευση κυψελίδων 
πνεύμονα με το Clinical Assistance Package

Εύχρηστοι σταθμοί εργασίας με το Clinical 
Assistance Package

–  Παρέχει συνεπή και ακριβή τεκμηρίωση με ρύθμιση της 
ημερομηνίας και ώρας βάσει του πρωτοκόλλου δικτυακού 
χρόνου NTP σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές

–  Προσαρμόστε τα χρώματα και τη φωτεινότητα όλων των 
οθονών και cockpit ταυτόχρονα ανάλογα με το κλινικό 
περιστατικό

–  Σιγήστε τους συναγερμούς του σταθμού εργασίας από 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή

Πρόσβαση σε δεδομένα όπου και όποτε τη 
χρειάζεστε

–  Δείτε δεδομένα σε κινητές συσκευές σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο για την επιτήρηση της κατάστασης των ασθενών με 
το Mobile Patient Watch

–  Επιτρέψτε τη διαβούλευση από απομακρυσμένες τοποθεσίες 
χάρη στην πρόσβαση από κινητές συσκευές σε στοιχεία για 
την κατάσταση του ασθενούς μέσω του Mobile Patient Watch



ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ | 7
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Το 87% των ιατρών θεωρεί ότι τα διοικητικά καθήκοντα αποτελούν την κύρια αιτία της 
αυξανόμενης επιβάρυνσης λόγω του στρες στην εργασία. Το 50% των ιατρών παρουσιάζουν 
συμπτώματα εξάντλησης, θέτοντας έτσι την ασφάλεια των ασθενών δυνητικά σε κίνδυνο.[5]

Η ηλεκτρονική τεκμηρίωση στα αρχεία των ασθενών καθιστά 
διαθέσιμα τα δεδομένα πιο έγκαιρα και μπορεί να μειώσει σε 
σημαντικό βαθμό τα σφάλματα που αποτελούν πιθανή απειλή 
για την ασφάλεια των ασθενών.[6] Συνεισφέρετε στη βελτιωμένη 
παροχή φροντίδας, προσφέροντας μια ενοποιημένη βάση 
δεδομένων που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και αυξάνοντας 
την ικανοποίηση του προσωπικού μέσα από τη βελτίωση των 
κλινικών και διοικητικών διαδικασιών της διαχείρισης δεδομένων.

Αυξήστε την αποτελεσματικότητα στις ροές 
διοικητικών εργασιών με την ηλεκτρονική τεκμηρίωση

–  Μείωση των σφαλμάτων που περιέχουν τα αρχεία δεδομένων 
μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων

–  Μείωση του χρόνου ενασχόλησης με διοικητικά καθήκοντα 
για τους επαγγελματίες υγείας

  Περισσότερος χρόνος 
   για τη φροντίδα – 
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Αποκτήστε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με 
ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία

–  Συμμορφούμενη με πρότυπα εξαγωγή δεδομένων σε μορφή 
HL7 προς νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα

–  Ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία συμβατά με 
το πρωτόκολλο HL7

–  Συνεπείς χρονοσφραγίδες για τα μεταφερόμενα πακέτα 
δεδομένων* 

Αποκτήστε πρόσβαση σε περιεκτικές πληροφορίες, 
όπου τη χρειάζεστε

–  Εισαγωγή δεδομένων ασθενούς στο σημείο περίθαλψης 
από νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα

–  Τα δεδομένα ιατρικού επιπέδου βελτιώνουν την αξιοπιστία 
των εμφανιζόμενων πληροφοριών*

*  Καθίσταται εφικτή μέσω υποδομής δικτύου βάσει αρχών  
ISO/IEEE 11073-SDC

χάρη στην 
  Ενσωμάτωση Δεδομένων

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 9
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    Η συνδεσιμότητα επηρεάζει  

την παροχή φροντίδας 
       σε όλο τον κόσμο

«Η συμβολή στη μείωση του αριθμού των αποτρέψιμων θανάτων 
σε νοσοκομειακό περιβάλλον αποτελεί δέσμευσή μου. 
Ο προσωπικός μου στόχος την υπερβαίνει: είναι η Βελτίωση 
της Εντατικής Φροντίδας με τεχνολογίες και υπηρεσίες που 
οδηγούν στην υποβοήθηση της θεραπείας και, τελικά, στην 
αυτοματοποίηση του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.»

Stefan Dräger, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dräger
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«Υπάρχει πλέον μια πληθώρα κλινικών πληροφοριών διαθέσιμη σε 
εμάς με το πάτημα ενός κουμπιού. Έχουμε πρόσβαση σε όλα 
όσα μπορεί να προσφέρει το δίκτυο – όχι μόνο στα γραφεία 
μας, αλλά και παρά τη κλίνη του ασθενούς.»

Δρ. Sergei Dudnikov, Σύμβουλος Καρδιοθωρακικής Αναισθησίας,
Νοσοκομείο Derriford, Plymouth, Αγγλία

«Η ιδέα της αδιάλειπτης παρακολούθησης βελτιστοποιεί 
τις διαδικασίες στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής –μας 
βοηθάει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.»

Δρ. Stefanie Conrad, Διευθύντρια Νοσηλευτικών Υπηρεσιών,
Marienkrankenhaus St. Josef Kohlhof, Neunkirchen, Γερμανία

«Πλέον επικεντρωνόμαστε περισσότερο στον ασθενή παρά στο 
μηχάνημα. Οι δυνατότητες του Perseus® διασφαλίζουν ότι το 
μηχάνημα προσαρμόζεται στον ασθενή και όχι το αντίθετο.»

Jean Bellec, Νοσηλεύτρια Αναισθησίας,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rennes, Rennes, Γαλλία

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ | 11
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 Χρησιμοποιήστε την Ανάλυση  
  Νοσοκομειακών Δεδομένων 
για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων

Τα δεδομένα αποτελούν πολύτιμο αγαθό –αλλά τα αξιοποιείτε 
στο έπακρο; Καθιστούμε δυνατή και υποστηρίζουμε την 
εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών από διαθέσιμα δεδομένα 
θεραπευτικών συσκευών και συσκευών παρακολούθησης 
ασθενών, οι οποίες συνήθως παραμένουν ανεκμετάλλευτες. 
Αυξήστε την αποτελεσματικότητα και καθοδηγήστε τις  
εκβάσεις υγείας στο νοσοκομείο μέσα από τη λήψη 
αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Το κόστος των πτητικών αναισθητικών παραγόντων μπορεί να μειωθεί 
κατά έως και 78% με τη χρήση πρακτικών χαμηλής ροής.[7]

Αξιοποιείστε τη δύναμη των δεδομένων μέσα από 
την ανάλυση της κατανάλωσης αερίου ανά πελάτη

–  Προστασία του ασθενούς με πρακτικές αναισθησίας 
χαμηλής και πολύ χαμηλής ροής

–  Μειωμένο κόστος παρεμβάσεων μέσω της εξοικονόμησης 
σε ακριβούς αναισθητικούς παράγοντες

–  Μειωμένος αντίκτυπος στην υπερθέρμανση του πλανήτη 
(Δείκτης GWP) χάρη στις χαμηλότερες εκπομπές 
αναισθητικών παραγόντων

Οι ειδικά προσαρμοσμένες στρατηγικές 
βελτιστοποίησης διαδικασιών περιλαμβάνουν:

–  Εκπαίδευση του προσωπικού στο περιεγχειρητικό περιβάλλον

–  Συμπλήρωση των επαγγελματικών υπηρεσιών

– Υποστήριξη για την εφαρμογή αποδοτικών ροών εργασιών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 13
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 Διατηρήστε την υψηλή  

απόδοση των συστημάτων με τις  
  Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ο χρόνος διακοπής λειτουργίας μιας αίθουσας χειρουργείου 
μπορεί να κοστίσει 3.600$ ανά ώρα μη χρήσης.[8]

Η συντήρηση μιας ετερογενούς βάσης εγκατεστημένων ιατρικών 
συσκευών και λύσεων λογισμικού είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό 
έργο. Ενισχύστε τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και διατηρήστε 
την υψηλή απόδοση των συστημάτων με ψηφιακές υπηρεσίες και λύσεις.
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 Διατηρήστε την υψηλή  

απόδοση των συστημάτων με τις  
  Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αυξήστε τον χρόνο ομαλής λειτουργίας του στόλου 
ιατρικών συσκευών

–  Ταχύτεροι χρόνοι ανταπόκρισης χάρη στον απομακρυσμένο 
έλεγχο της κατάστασης της συσκευής

–  Ασφαλής μεταφορά δεδομένων με ψηφιακά πιστοποιητικά σε 
ιατρικές συσκευές και εργαλεία επισκευής. Άνετη κεντρική 
διαχείριση των πιστοποιητικών ασφάλειας από την Dräger

Βελτιώστε τη διαφάνεια των πόρων του στόλου σας

–  Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και διανομής 
αναβαθμίσεων λογισμικού

–  Εύκολη πρόσβαση σε δικτυωμένες συσκευές για 
σκοπούς επισκευής

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 15
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Η Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Σύμφωνα με έρευνες, το 91% των υγειονομικών φορέων έχουν δεχτεί τουλάχιστον μία παραβίαση 
δεδομένων με έκθεση, κατάχρηση ή υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων ασθενών.[9]

Στο περιεγχειρητικό περιβάλλον φροντίδας, είναι υποχρεωτικό οι 
συσκευές θεραπείας και παρακολούθησης να προστατεύονται έναντι 
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χειρισμού. Αυτό αποσκοπεί 
στη διασφάλιση της συνεχούς παροχής φροντίδας, ενώ παράλληλα 
προστατεύονται οι πόροι και τα ευαίσθητα δεδομένα των νοσοκομείων 
και των ασθενών όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σε συσκευές, 
συστήματα και την ανταλλαγή δεδομένων

–  Ανάπτυξη προϊόντων και διαχείριση του κύκλου ζωής τους 
με γνώμονα την ασφάλεια

–  Ασφαλής ανάπτυξη προϊόντων στην οποία συμμετέχουν 
ειδικοί διαχειριστές ασφάλειας προϊόντος*

–  Έλεγχος του επιπέδου προστασίας με δοκιμές διείσδυσης*

–  Ανάλυση των απειλών για τον εντοπισμό αδυναμιών στη 
δομή και τη λήψη αντίμετρων*

Περιορίστε την πρόσβαση σε δεδομένα και 
συστήματα στους κατάλληλους χρήστες

–  Κρυπτογράφηση των μεταφερόμενων δεδομένων για 
μεγαλύτερη ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα**

–  Ψηφιακός μηχανισμός επαλήθευσης βάσει πιστοποιητικών 
για τον έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα**

–  Εξουσιοδότηση συσκευών μέσω λευκών καταλόγων**

*  Δεν ισχύει για τις συσκευές και τα συστήματα 
προηγούμενης γενιάς

**   Καθίσταται εφικτή μέσω υποδομής δικτύου βάσει αρχών 
ISO/IEEE 11073-SDC



Η Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ | 17

αποτελεί προτεραιότητά μας
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 Οι Παροχές των  
   Συστημάτων μας

Ως ο ειδικός σας στην οξεία φροντίδα γνωρίζουμε ότι οι συνδεδεμένες λύσεις διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην καθοδήγηση των εκβάσεων και στην αποτελεσματικότητα της φροντίδας 
ασθενών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Συνδεδεμένες Τεχνολογίες (Connected 
Technologies) της Dräger, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.draeger.com

Παρακολούθηση ασθενών 

Infinity Acute Care System

Αναισθησία

Υπηρεσίες
Συνδεδεμένη συντήρηση και επαγγελματικές υπηρεσίες

Perseus A500

Atlan A300/A350
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Infinity Gateway

SmartPilot View

Ανάλυση της κατανάλωσης αερίου

Clinical Assistance 
Package (Πακέτο 
Κλινικής Υποβοήθησης)

Λύσεις για συστήματα 

Mobile Patient Watch 
(Φορητή συσκευή 
παρακολούθησης ασθενούς)
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.  
Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα  
στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Κατασκευαστής:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Γερμανία

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com

Αναζητήστε τον 
Περιφερειακό Εκπρόσωπο 
Πωλήσεών σας στο:  
www.draeger.com/epikinonia

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
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