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سیستم مذرییت هوشمنذ یکپارهچ بیمارستاناه و مراکز ردمانی
Healthcare Intelligent B. M. S.
)(Building Management System
دسػبلْبي اخيش ويفيز صًذگي دساثقبد هخشلف دػشخَؽ سغييشار فوذُ اي ثَدُ ٍ ثبلغجـ سمبضب ٍ ػغق اًشؾبس
هشدم اص خذهبر دسيبفشي ثبالسش سفشِ ٍ ثب افضايؾ آگبّي فوَم ثِ كفؼ ٍ اسسمبء ػالهز  ،دبػخگَيي ثِ ايي سمبضبي
دس كبل گؼششؽ ً ،يبصّبي ػيؼشن ّبي ػالهز سا ًيض ثب سغييشار فوذُ اي هَاػِ ًوَدُ اػز .اص ػَي ديگش سؿذ
ٍ سَػقِ فٌبٍسي ّبي ًَيي ٍ ػيؼشن ّبي هجشٌي ثش ايي فٌبٍسي اثقبد هخشلف صًذگي هب سا سلز سبطيش لشاس دادُ
اػز ،كَصُ ػالهز ٍ دسهبى ًيض اص ايي سبطيش هؼشظٌي ًخَاّذ ثَد .سٍيىشد فضايٌذُ ي ثْشُ گيشي اص فٌبٍسي
اعالفبر هٌؼش ثِ ؿىل گيشي ًؼل ػذيذي اص ػبخشبسّب ،فشايٌذّب ٍ سٍؽ ّبي اػشايي دس كَصُ ّبي هخشلف ؿذُ
اػز .ؽَْس هفَْم َّؿوٌذػبصي ثبفض ؿذُ هؼئَليز اًؼبم وبسّبي عبلز فشػب ،سىشاسي ٍ گبّبً دشخغش وِ
ًيبصهٌذ ػشفز ٍ دلز ثؼيبس ثباليي اػز اص اًؼبى ػلت ؿذُ ٍ يب اػشاي ثْيٌِ آى سَػظ فٌبٍسيسؼْيلؿَد .الجشِ
ثبيذ ثِ سفبٍر ػيؼشنّبي هذيشيز اعالفبر ثيوبسػشبًي ) (HISثب هفَْم ثيوبسػشبى َّؿوٌذ ًيض سَػِ ًوَد
ػيؼشنّبي  HISفقلي دَؿؾ ٍػيقي سٍي سوبهي خذهبر ثيوبسػشبًي ًذاسًذ ٍ فوذسب ًگبُ آًْب هلذٍد ثِ
هجبكض هبلي اػز ،دس كبليوِ هفَْم ثيوبسػشبى َّؿوٌذ ثِ دًجبل ايي اػز وِ ّوِ اػضاي ثيوبسػشبى سا ثِ
كَسر ػيؼشوي دَؿؾ دّذّ .وبًغَس وِ دس ّوبيؾ هذيشيز ثيوبسػشبًي وـَس ًيض ثِ آى اؿبسُ ؿذُ ثَد،
ػيؼشنّبي هَػَد ًويسَاًٌذ ثخـي اص ًيبصّبي هذيشاى سا ؿٌبػبيي وٌٌذ اهب دس ساّىبس ثيوبسػشبى َّؿوٌذ سوبم
ًيبصّبي هذيشاى لبثل ؿٌبػبيي ثَدُ ٍ اهىبى سلليل دادُّب هجشٌي ثش ًيبص هذيشاى ٍػَد داسد .فذم يىذبسؿگي
ػيؼشنّبي هَػَد هْنسشيي اؿىبل ػيؼشنّبي فقلي هذيشيز اعالفبر ثيوبسػشبًي اػز .ثشخي هللَالر
HISهجشٌي ثش ٍة ًيؼشٌذ ٍ اهىبى ثشلشاسي اسسجبط ثب دشًٍذُ ثيوبساى سا ًذاسًذ .ايي ػيؼشنّب كشي دَؿؾ ػبهقي
ًؼجز ثِ سوبم فشآيٌذّبي ثيوبسػشبًي ًذاسًذ ٍ فوَهب فبلذ يىذبسؿگياًذ .هذيشيز ػشهبيِّبي اًؼبًي يب هذيشيز
داساييّبي فيضيىي ثيوبسػشبى ثب ّ HISبي فقلي همذٍس ًيؼز .وبسؿٌبػبى هقشمذًذ سلويل ّضيٌِّبي هؼشمين ٍ
غيش هؼشمين ،وبّؾ ًؼجي ويفيز خذهبر ٍ وبّؾ ًؼجي سضبيز ثيوبساى هْوششيي ؿبلؾّبي هَػَد
ثيوبسػشبىّب دس ايشاى اػز .هليظ ثيوبسػشبىّبي َّؿوٌذ ،هشفبٍر اص هليظّبي ػبسي ٍ هشذاٍل ثيوبسػشبًي
اػز.
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ثيوبسػشبى َّؿوٌذ هليغي ديؼيشبلي اػز وِ ثب اػشفبدُ اص فٌبٍسيّبي َّؿوٌذ سوبهي هـىالر هَػَد سا
ثشعشف وشدُ ٍ اػبػب هولَ اص اثضاسي لذسسوٌذ ٍ ثيًؾيش ثشاي هذيشيز ثيوبسػشبى اػز .ساّىبسّبي ػبهـ ٍ
يىذبسؿِ ثيوبسػشبى َّؿوٌذ ًِسٌْب هلذٍدُ خذهبر دس داخل ثيوبسػشبى سا دَؿؾ دادُ ،ثلىِ ثشاي ثيوبساى
خبسع اص ثيوبسػشبى لجل اص هشاػقِ ٍ دغ اص سشخيق ًيض ػشٍيغّب ٍ خذهبر هشٌَفي سا دسثشداسدّ .نؿٌيي اسائِ
خذهبر ثِ سَسيؼز ػالهز ،يىي ديگش اص خذهبر ايي ساّىبسّب ثَدُ وِ عيف ٍػيقي اص ػشٍيغّبي گًَبگَى
ػالهز ٍ غيش ػالهز سا ؿبهل هيؿَد .ػيؼشن ػبهـ ثيوبسػشبى َّؿوٌذ ثِ للبػ ػخزافضاسي ٍ ًشمافضاسي ثِ
گًَِاي هقوبسي ؿذُ وِ اًقغبفدزيشي ثباليي داسد .

اهىبى ثشلشاسي اسسجبط هؼشوشً ،ؾبسر ٍ وٌششل دائوي ،وبّؾ خغب ،افضايؾ ايوٌي ،كشفِ ػَيي الشلبدي
دساصهذر ٍ ٍ ...يظگي ّبي دسخَس سَػِ اي اػز وِ ػبصهبى ّبي ثْشُ هٌذ اص ايي فٌبٍسي سا دس صهيٌِ اسائِ
خذهبر ،هشوبيض ٍ ديـشٍ هي ػبصد .كضَس فٌبٍسي ًَؽَْس دس ثيوبسػشبى ّبي آيٌذُ ثذٍى سشديذ ًَيذثخؾ
ٍسٍد ثِ فلشي ًَييدسكَصُػالهزاػز .ثب سَػِ ثِ ًمؾ ثؼيبس سبطيشگزاس فَاهلي ّوـَى دلز ٍ اعويٌبى،
ػشفز ،اهٌيز ٍ ايوٌي دس اسائِ هشالجز ثِ ثيوبساى ٍ ّوـٌيي سبطيشدزيشي هؼشمين ثيوبساى دس ثشاثش
اؿشجبّبر اػشٌبة ًبدزيش وبدس دسهبىَّ ،ؿوٌذػبصي ثيوبسػشبى هَػت اسسمبء ويفي اسائِ خذهز ٍ ثْجَد
ؿبخق ّبي ػالهز دس ػبهقِ خَاّذ ؿذ وِ هشقبلجبً هَػت افضايؾ سضبيشوٌذي ٍ سىشين ثيوبساى هي گشدد.

تهران ،يىسف آباد ،نبش کىچه  ،56پالک  ،414واحد 16
 www.sedanaco.comکد پستی ،1435713159 :تلفن ،88042418 :فکسinfo@sedanaco.com 88656249 :

مشاور ،طراح و مجری سیستمهای اتىماسیىن و مدیر یت ساختمان

مساياي کلیىیکی ي بالیىی:

ثْجَد ويفيز اسائِ خذهبر ثبليٌي ٍ افضايؾ ػغق ػالهز ثب ثْشُ گيشي اص ػيؼشن ّبي ديـشفشِ ٍ خجشُ
اعالفبسي ثيوبساىً ،ؾيش دشًٍذُ الىششًٍيه ػالهز ) ،(EHRدشًٍذُ الىششًٍيه دضؿىي) (EMRهيؼش خَاّذ
ؿذ.

ارتقاء ريش َاي مراقبت از بیمار :

اػشفبدُ اص هبًيشَسيٌگ  24ػبفشِ فالئن كيبسي  ،دػششػي ثِ ػضئيبر هشالجز ٍ ػيش ثيوبسي ٍ اعالفبر ثبليٌي
ثيوبس ثب ووه فٌبٍسي ّبي ًَيي سلِ هذيؼيي (دضؿىي اص ساُ دٍس) هوىي خَاّذ ثَد ،دسايي سٍؽ اػشفبدُ اص
سجلز ّب ٍ گَؿي ّبي سلفي ّوشاُ َّؿوٌذ ،كضَس هؼبصي دضؿىبى دس ثخؾ ّبي هخشلف ثيوبسػشبى دس ّش
ػبفشي اص ؿجبًِ سٍص سا اهىبى دزيش هي ػبصد ٍ دضؿه هي سَاًذ ثب دػششػي ثِ اعالفبر دشًٍذُ الىششًٍيه
دضؿىي ثيوبس  ،اص عشيك ٍة ثب سجبدالر سلَيشي (دٍسثيي ّبي  ٍ )IPاهىبًبر كَسي ثيوبس سا ٍيضيز ًوَدُ ٍ
داسٍّبي هَسد ًؾشؽ سا ثشاي ثيوبس سؼَيض ًوبيذ.
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استفادٌ از سیستم َاي تصمیم يار ) (CDSSدر جُت کمک بٍ پسضکان در تصمیم
گیري بالیىی:

ثب سَػِ ثِ ديـشفز ػشيـ فلَم دضؿىي ٍ ٍػَد كؼن ثؼيبس ثبالي اعالفبر ثبليٌي دس يه سلوين گيشي،
دضؿه ًيبصهٌذ اسػبؿ ثِ كؼن اًجَّي اص اعالفبر اص ٍضقيز ثيوبس داسد ٍ گبّبً سلوين گيشي دس هَسد ٍضقيز
ثيوبس ،ديـيذُ ٍ دؿَاس خَاّذ ؿذ .ثب سَػِ ثِ اّويز صهبى ،لجل اص آى وِ يه دضؿه ثشَاًذ اعالفبر وبفي سا
ثشاي سلوين گيشي دس هَسد ثيوبس ثِ دػز آٍسد ،صهبى اػشاي سلوين فشا سػيذُ ٍ سبخيش دس سلوين گيشي هي
سَاًذ خغش آفشيي ثبؿذ.
ػيؼشن ّبي َّؿوٌذ سلوين يبس ثب ثْشُ گيشي اص سٍؽ ّبي دادُوبٍي ) (Data Miningثْششيي گضيٌِ
ّب سا اًشخبة ًوَدُ ٍ دس اخشيبس دضؿه هقبلغ لشاس هي دّذ .اهب سلوين گيشي ًْبيي ٍ هؼئَليز اػشاي آى
ثشفْذُ دضؿه هقبلغ هي ثبؿذ.

کاَص خطا ي افسايص ايمىی بیمار با استفادٌ از ابسار َاي َطدار دَىدٌ با بُرٌ پیري از
فىايري ضىاسايی امًاج راديًيی Radio-Frequency Identification
دس ايي فٌبٍسي ثشؿؼت ّبي  RFIDوِ اص يه هذاس الىششًٍيىي ٍ يه آًشي سـىيل ؿذُ اًذ ٍ اهىبى دبيؾ دس
كبل كشوز آًْب ٍػَد داسد ،اػشفبدُ هيـَد .لبثل روشاػز وِ اهَاع ساديَيي اص اغلت ػبهذار فجَس وشدُ ٍ
ًيبصي ثِ ديذى هؼشمين دػشگبُ ثبسوذخَاى ٍػَد ًذاسد .دس ايي سٍؽ ثب اػشفبدُ اص ثشؿؼت  RFIDسٍي
سٍوؾ ٍ ػقجِ داسٍّب ثشاي ديـگيشي اص داسٍّبي اؿشجبُ ثِ ثيوبساى (دػشگبُ  RFIDخَاى وٌبس سخز ّش ثيوبس
ثب خَاًذى ثشؿؼت سٍي داسٍ دس كَسسي وِ دس دشًٍذُ دضؿىي ثيوبس هلشف ايي داسٍ سؼَيض ًـذُ ثبؿذّ ،ـذاس
خَاّذ داد) ثىبسهي سٍد ٍ اػشفبدُ اص ثشؿؼت  RFIDسٍي ويؼِ ّبي خَى ثشاي اػشمشاس كليق ًؾبم
ّوٍَيظالًغ ًيض ثؼيبس ػَدهٌذ اػز.
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ّوـٌيي ثْشُ گيشي اص ػيؼشن ّبي ّـذاس دٌّذُ هىول دشًٍذُ الىششًٍيه دضؿىي ) (EMRدس هَاػِ ثب
هذاخالر داسٍيي ٍ سقييي دٍص داسٍّبي دشخغش هي سَاًذ ًمؾ ثؼضايي دس وبّؾ خغب ٍ افضايؾ ايوٌي ثيوبس ايفب
ًوبيذ ،ايي اهىبًبر ثذيي هقٌي اػز وِ دس يه ثيوبسػشبى َّؿوٌذ اكشوبل خغبي اًؼبًي دس سـخيق ٍ دسهبى
ثيوبساى ثِ هيضاى لبثل سَػْي وبّؾ يبفشِ ٍ دس همبثل ؿشايظ هٌبػجي ثشاي هشالجز اص ثيوبساى فشاّن خَاّذ ؿذ.

ثب سَػِ ثِ سبويذ ػبصهبى ػْبًي ثْذاؿز ) (WHOثش ًؾبسر ثْذاؿز ٍؿؼشـَي دػز ّب دس وبدس دسهبًي ثب
ثْشُ گيشي اص سگ ّبي َّؿوٌذ ،سقذاد ؿؼشـَّبي دػز سا ثشاي ّش ؿخق ثشسػي ًوَدُ ٍ ثِ كَسر يه
ػيؼشن يىذبسؿِ هذيشيز ٍ دبيؾ ًوَد .ثب ايي ػيؼشن هي سَاًذ سب  %90سيؼه خغشار اكشوبلي سا وبّؾ داد.
بُیىٍ سازي اقدامات جراحی با تًجٍ بٍ ياقعیت افسيدٌ(Augmented Reality) :

ثب ديًَذ دادى هليظ ٍالقي ٍ هليظ هؼبصي ،ثب سَػقِ ػيؼشن ّبي ًبٍثشي ػشاكي دس ساػشبي ّذايز
ػشاف ٍ اثضاس ػشاكي دس كيي فول ،ثِ ػشاف دس اًؼبم ثْشش فول ػشاكي ثب كذالل سْبػن هوىي ٍ ثب
ثْشُ گيشي اص ًوبيـگشّبي دَؿيذًي ) (HMD: Head Mounted Displaysووه هي ًوبيذ.
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افسايص بُرٌ يري از تجُیسات ي ویريي اوساوی با استفادٌ از سیستم مًقعیت يابی ي بالدروگ:
ثب ووه ػيؼشن  )Real- time Location System( RTLSافشاد ٍ سؼْيضار ،هبًيشَسيٌگ هليظ ،هذيشيز
هَلقيز ّبي اٍسطاًؼي ثب اػشفبدُ اص  RFIDسّگيشي ٍ وٌششل هي ؿَد.

ثشاػبع عشاكي سىٌَلَطيه كَسر گشفشِّ ،وِ هَاسد فَق الزوش هؼْض ثِ يه ثبسوذ اخشلبكي خَاٌّذ ؿذ وِ
ثِ ساكشي ٍ ثذٍى ّش گًَِ ٍلفِ ٍ دسًگ سوبهي وبدس دسهبًي ،ثيوبساىًَ ،صاداى ٍ سؼْيضار اسصؿوٌذ ثيوبسػشبى دس
صهبى ٍالقي لبثل ؿٌبػبيي ،سدگيشي ٍ هَلقيز يبثي ثَدُ ٍ ثش دبيِ گضاسؽ ّب ٍ سلليل ّبي خشٍػي كبكل اص
آى هي سَاى هذيشيز دليمي ثش وليِ هٌبثـ دسٍى ثيوبسػشبًي ثِ هٌؾَس اػشفبد ٍ وبسايي ثْيٌِ آًْب افوبل ًوَد.
ثؼشش اسسجبعي ثذٍى ًيبص ثِ ػين وـي ٍ ثش دبيِ دشٍسىلي اهي ٍ وذگزاسي ؿذُ دس هليظ ،لبثل ديبدُ ػبصي اػز.
ثشاي يبفشي هَلقيز دليك وبدس دسهبى دس ؿشايظ اضغشاسي سگ ّبي سَليذ ؿذُ وِ داساي كبفؾِ ٍ لبثليز
ثشلشاسي اسسجبط هي ثبؿذ .سگ ّبي ثيوبس ًيض ضوي داسا ثَدى ٍيظگي ّبي فَق ثب داؿشي لبثليز سـخيق ٍضقيز
هؾ ثٌذ ؿٌبػبيي ثيوبس ٍ ٍػَد يه ػيؼشن سوبع اضغشاسي ثب ايؼشگبُ دشػشبسي  ،فالٍُ ثش هَلقيز يبثي ػشيـ ٍ
دليك ثيوبساى ووه هي وٌذ ػشفز دػشيبثي خذهبر ٍ اهذاد ثِ عَس لبثل سَػِ اي افضايؾ يبثذ ٍ دس كَسر ثبص
ؿذى غيش هؼبص دس ػيؼشن وٌششل دشػشبسي هـخق هيـَد ٍ ضشيت اهٌيشي ثباليي سا ثشاي ثيوبساى فشاّن هي
ًوبيذّ .وـٌيي ػبهبًِ هَلقيز يبثي ثالدسًگ )ٍ (RTLSؽيفِ ثْجَد اػشفبدُ اص سؼْيضار كيبسي ٍ اسصؿوٌذ
ثيوبسػشبى سا ثب سدگيشي ٍ هَلقيز يبثي دبيؾ هي ًوبيذ .سگ ّبي سؼْيضار ثِ دليل داسا ثَدى ػٌؼَسّبي دهب ٍ
سعَثز دس دسٍى آًْب ،هي سَاًٌذ ثِ فٌَاى كؼگشّبي يه ػبهبًِ دبيؾ هليظ هَسد اػشفبدُ لشاس گيشد.
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سوبهي كؼگشّب دس يه ثؼشش اسسجبعي ثي ػين دس سجبدل دادُ ّب ثب ّن دس اسسجبط ثَدُ ٍ ػيؼشن ثب افالم
ّـذاسّبي هٌبػت ثِ افشاد ريشثظ هبًـ اص ثشٍص كذهبر ٍ خؼبسار خَاّذ ؿذ .دس ايي ػيؼشن اص سگ خَاى ّب
)(Readersثب ثشد ثلٌذ ٍ ّوـٌيي ثشد وَسبُ ( هذل اسبلي) ثب ثبالسشيي هيضاى دلز اػشفبدُ هي ؿَد .سگ خَاى
ّبي ثشد ثلٌذ سوبهي دادُ ّبي هشسجظ ثب سگ ّب سا اص صٍى ّب ٍالقي يب هؼبصي سقشيف ؿذُ دس ثيوبسػشبى ػوـ
آٍسي هي وٌذ.

مديريت ًَضمىد اوبارَاي بیمارستاوی

ثب اػشفبدُ اص فٌبٍسي  RFIDساُ كلي هٌبػت ٍ ػبيگضيي سٍؽ ّبي ػٌشي ٍسٍد ٍ خشٍع وبال هي ثبؿذ .ثب
افضايؾ سجبدالر وبال اص اًجبسّب طجز اعالفبر ٍ ًمل ٍ اًشمبل وبال ثب ػشفز ٍ ثِ كَسر اسَهبسيه اًؼبم خَاّذ
ؿذ .سؼْيل اػشفبدُ اص خذهبر ثب ويفيز سفبّي ثِ ّوشاّبى ثيوبس ثب كذٍس وبسر ّبي َّؿوٌذ ثيوبسػشبًي ٍ
ثْشُ هٌذي اص وليِ اهىبًبر سفبّي ّوشاُ هي ثبؿذّ ٍ .وـٌيي ٍػَد هبًيشَسّبي ؿٌذوبسُ دس اسبق ثيوبس وِ
دضؿىبى هقبلغ ،وبدس دشػشبسي هشثَط ثِ ؿيفز ّبي هخشلف سا هقشفي هي ًوبيذ ،لَاًيي ٍ همشسار ثيوبسػشبًي ٍ
فيلن ّبي آهَصؿي دس اسسجبط ثب ًَؿ خبف ثيوبسي سا ثب سَػِ ثِ ًيبص ٍ دسخَاػز ثيوبس ًوبيؾ خَاّذ داد .
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ػيؼشن هذيشيز ػبخشوبى ثيوبسػشبى )  (Hospital BMSثِ ػيؼشوي اعالق هي ؿَد وِ دس يه ثيوبسػشبى
ًلت ؿذُ ٍ اص عشيك اػضاي خَد ،وٌششل لؼوز ّبي هخشلف ثيوبسػشبى ٍ ًوبيؾ خشٍػي ّبي هٌبػت سا ثشاي
هذيشاى ٍ سلوين گيشاى هذيشيشي سا اهىبى دزيش هي ًوبيذ .لؼوز ّبي هخشلف سلز وٌششل ،هقوَال ؿبهل
سبػيؼبر هىبًيىي ٍ ػيؼشن سَْيِ هغجَؿ ) ٍ (HVACسؼْيضار سٍؿٌبيي ثَدُ وِ هي سَاًذ ثِ ػيؼشن ّبي
ايوٌي ،آسؾ ًـبًي ،سبهيي ثشق اضغشاسي ٍ وٌششل آػبًؼَسّب ٍ ثبالثشّب ٍ ػيؼشن آثشػبًي ؿبهل سٌؾين دهب ٍ
فـبس آة ،لغـ ٍ ٍكل ػشيبى آة ٍ اهىبى وٌششل آثيبسي فضبي ػجض سا ًيض دس ثش هيگيشد.
دس ػيؼشن هذيشيز ػبخشوبى ثيوبسػشبى ثؼيبسي اص افوبلي وِ وبسوٌبى اص سٍي فبدر ٍ يب ٍؽيفِ اًؼبم هي دٌّذ
سَػظ ػيؼشن ّبي َّؿوٌذ اًؼبم هي گشدد وِ ثبفض كشفِ ػَيي دس صهبى ٍ ّضيٌِ ًيشٍي اًؼبًي ؿذُ ٍ ثقالٍُ
وبّؾ هلبسف ٍ ّضيٌِ ّبي اًشطي ،وبّؾ خغبدزيشي ٍ افضايؾ اطشثخـي ػيؼشن سا ثِ دًجبل داسد .ثب ثىبسگيشي
اًَاؿ كؼگشّب دس داخل ثخؾ ّب ٍ ساّشٍّبي ثيوبسػشبى ٍ ثب ثىبسگيشي يه ػيؼشن ٍاكذ هي سَاى ثلَسر للؾِ
اي ،وٌششل سوبهي ؿشايظ آػبيـي ٍ اهٌيشي سا دس اخشيبس داؿز ٍ اص آًْب دس ػْز سػيذى ثِ ؿشايظ ايذُ آل
اػشفبدُ وشد .دس ثيوبسػشبى َّؿوٌذ ثب اػشفبدُ اص ػيؼشن خَدوبس وٌششل سٍؿٌبيي داخلي ثيوبسػشبى ٍ هلَعِ
فوَهي ثيوبسػشبى ،وٌششل ػيؼشن ػشهبيؾ ٍ گشهبيؾ ،وٌششل دٍسثيي ّبي هذاس ثؼشِ ،وٌششل دسّب ،وٌششل
ٍضقيز ّبي اضغشاسي ّوـَى آسؾ ػَصي ،صلضلِ ٍ ثؼيبسي وٌششل ّبي َّؿوٌذ ديگش ،هلشف اًشطي ثِ ًلَ
ؿـوگيشي وبّؾ هي يبثذ .ثيوبسػشبى َّؿوٌذ ،ثيوبسػشبًي اػز وِ هؼْض ثِ يه صيشػبخشبس اسسجبعبسي لَي
ثَد وِ هي سَاًذ ثِ كَسر هؼشوش ًؼجز ثِ ٍضقيز ّبي هشغيش هليظ فىغ القول ًـبى دادُ ٍ خَد سا ثب آًْب
ٍفك دّذ.
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فٌبٍسي اعالفبر ػالهز ،هشلَل وٌٌذُ هفبّين گزؿشِ ٍ صايٌذُ هفبّين ػذيذي ّوـَى َّؿوٌذ ػبصي اػز،
ؿٌيي فٌبٍسي وِ هجشٌي ثش اعالفبر ٍ داًؾ هي ثبؿذ ثقٌَاى ػشَى اكلي ٍ ؿبّشاُ اسسجبعي يه ثيوبسػشبى
َّؿوٌذ ثَدُ ٍ ثب ثْشُ گيشي اص فٌبٍسي ديؼيشبل ػْز اسائِ خذهبر ثب ويفيز ٍ ايوي ثِ ثيوبساى لذهي فشاسش
گزاؿشِ ٍ اهىبًبر گؼششدُ سشي سا ثِ اسهغبى آٍسدُ اػز .ايي ػيؼشن ّب دسكبل كبضش دس سقذادي اص وـَسّبي
ديـشفشِ اػشفبدُ هي ؿَد ٍ فوليبسي ًوَدى آى دس اكذاص ثيوبسػشبًْبي ػذيذ ٍ ديـشٍ دٍس اص دػششع ًوي
ثبؿذ.

راَکارَاي ًَضمىد سازي قابل ارائٍ در يک بیمارستان ي يا مطب
ػيؼشن هغت َّؿوٌذ يىي اص ساّىبسّبي خبًِ ٍ ػبخشوبى َّؿوٌذ اػز وِ ثشاي دضؿىبى فضيض دس ًؾش گشفشِ
ؿذُ اػز .ايي ػيؼشن ػْز ايؼبد هليغي ػشؿبس اص آساهؾ ثشاي دضؿه گشاهي ٍ ثيوبساى عشاكي ؿذُ اػز.
ؿوب لبدس خَاّيذ ثَد اص ساُ دٍس ٍ سَػظ ايٌششًز ًؾبسر دليك ثِ هليظ هغت خَد داؿشِ ثبؿيذ .دس ايي
ػيؼشن هغت ؿوب ثِ اهىبًبر َّؿوٌذ صيش هؼْض هي گشدد:
ػيؼشن َّؿوٌذ سٍؿٌبيي
سٍؿي ٍ خبهَؽ ؿذى ؿشاك ّب ثش اػبع ثشًبهِ اص لجل سقييي ؿذُ
سٍؿي ٍ خبهَؽ ؿذى سؼْيضار دضؿىي عجك ػٌبسيَّبي هخشلف
سٌؾين َّؿوٌذ هيضاى سٍؿٌبيي هليظ
وٌششل وشوشُ ٍ دشدُ ثشلي ثلَسر َّؿوٌذ
وٌششل َّؿوٌذ ػيؼشن ػشهبيؾ ٍ گشهبيؾ
ػيؼشن دصدگيش ٍ افالم كشيك
ػيؼشن ّـذاس ٍػَد گبصّبي خغشًبن
وٌششل َّؿوٌذ ػيؼشن كَسي ٍ سلَيشي
ػيؼشن دسة ثبصوي َّؿوٌذ
ػيؼشن دٍسثيي هذاس ثؼشِ ٍ ًؾبسر سلَيشي
وٌششل وليِ ػيؼشن ّبي ديبدُ ػبصي ؿذُ سَػظ وليذّبي سبؽ ٍ َّؿوٌذ ،سيوَر وٌششل ،هَيبيل ٍ سجلز ،لخ
سبح ٍ ايٌششًز
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ی
س
س
ت
شرکت سذا ان آمادگی اراهئ ره گوهن خذمات اعم از مشاوره  ،طراحی  ،اتمیه ،نصب و اجرای کلیو م اهی
هوشمنذ رد دو حوزه

را رد تمام نقاط کشور

دارد.
تیم مشاوره ،فنی و فروش شرکت سذا ان توسط خطوط ارتباطی زری آماده پاسخگویی هب سؤاالت کارفرمایان ،
مشاوران و پیمان کارانرد تمام سطوح اتوماسیون خواهذ بود :
ضمارٌ تلفه َاي ارتباطی :
تلفه :

021-88042418

تلفکس:

021-88656249

َمراٌ:

0912-0969554

www.sedanaco.com

info@sedanaco. com
مديريت:
sale@sedanaco.com
فريش:
فىیsupport@sedanaco.com :
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