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1 G EN EL SİSTEM  TANIMI

1.1 Hem şire çağrı sistem i hastanın rahatsız lanm ası du rum unda hem şireyi 
uyarabilecek hem şiren in  m üdahale etm ekte o lduğunu be lirteb ilecek bir yapıda olmalıdır. 
Normal çağrı ve iki acil çağrı o lm ak üzere 3 adet farklı çağrı s is tem de bulunm alıd ır. Bu yapı 
dahilinde hasta ya tak başı ünitesi, el seti, kapı üstü lam bası, banyo /tuva le t ipli çağrı butonu, 
kapı üstü lam bası , ana gösterge paneli ve sistem in haberleşm esin i sağlayan cihazlardan 
oluşm alıdır.

1.2 Tüm  çağrı tü rleri farklı şekille rde yanıp sönen kapı üstü lam baları (yeşil, kırmızı, 
sarı renkli Led ) ve hem şire bankolarında bulunan hem şire  çağrı göstergesinde oda 
num arası ya tak num arası ve çağrı türünü göstereb ilm e lid ir. Beş farklı odadan gelen 
çağrılar aynı anda görüntü leneb ilm eli, çağrıla r önem  sırasına koyu lab ilm elid ir. Hem şire 
odada o lduğunu bir butona basarak belli edebilm eli ve hem şiren in  odada olduğu çok rahat 
o larak gerek pane lden gerekse  kapı üstü lam basından net o larak a lg ılanabilm elid ir.

1.3 Tüm  çağrı düğm eleri karan lık ta  kolay bu lunab ilm esi için arkadan aydınlatılm ış 
olmalı ve daha parlak yanarak doğru lam a lambası o larak ku llanılm alıd ır.

1.4 Oda kontro l ünite leri, m erkezi kontrol ünitesi o lm adan dahi kendi başlarına 
çalışabilmen ve kapı üstü lam baları aracılığı ile çağrıları göste reb ilm e lid ir.

2- Ç A LIŞM A  PRENSİBİ  

2.1 N orm al Çağrı

2.1.1 H asta el seti veya hasta başı ün ites indeki çağrı bu tönuna basarak çağrı 
başlatır. Koridor lam basın ın  kırm ızı kısmı, hasta el seti a ltındaki kırm ızı ledli kısım daha 
parlak bir şekilde  yanm alıd ır.

2.1.2 H em şire 'bankosundak i panel norm al çağrı m odu ’na g irm eli ve norm al çağrı İçin 
gereken sesli ikazı ve rm eye başlam alı ve oda / yatak num arasın ı ana display inde 
görüntü lenm elid ir.

2.1.3 Ç ağrın ın iptali için 2 kez hasta yatak başı ün ites indeki reset butonuna 
basılm alıdır. İlk kez basıld ığ ında m üdahale yapıld ığına da ir sistem  uyarı verir İkinci kez 
basıldığında sistem  tekra r iz lem e m oduna geçer.

2.2 Acil Çağrı

A ) Hata ya tak başı üstündeki acil butonuyla o luşan acil çağrı :

2.2.a.1 H em şire odada norm al çağrı verilm iş ve ç ift fonks iyon lu  reset tuşuna basılm ış 
olması durum unda acil butonuna basıld ığ ında acil çağrı vereb ilm e lid ir. D irekt o larak acil 
butonuna basıld ığ ında acil çağrı verileb ilm elid ir.

2 .2 .a.2 H em şire bankosunda ki hem şire ışığının yanındaki acil ışığı yanıp sönm eye 
başlar ve panel acil çağrıya göre sesli ikazda bulunm alıd ır.

2 .2 .a ,3 Kapı üstü lam basındaki kırm ızı ışık hızlı bir şekilde  yanıp sönm eye 
başlam alıdır,

2 .2 .a.4 Ç ağrın ın  iptali için hasta yatak başı üzerindeki reset butonuna basılm alıdır.
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B ) Tuva le t /  Banyo ipli çekm e butonuyla oluşan acil çağrı :

2.2.b,1 Hasta tuva le t ünitesindeki çağrı butonuna basarak çağrı başla tılm alıd ır. Kapı 
üstü lam basının sarı ışığı yanm alıdır. Panelin acil ışığını yanm a lıd ır ve tuva le t / Banyo 
çağrısına özel sesli ikaz verm eye başlam alıdır.

2.2 .b .2 Ç ağrın ın iptali için Tuva le t/Banyo ipli çekm e butonu üzerindeki resete 
basılmalıdır.

3 - S İSTEM İ O LU Ş T U R A N  P A R Ç A LA R

3.1 H EM ŞİR E Ç AĞ R I PAN ELİ

3.1.1 M icro iş lem ci tabanlı o lm alıdır.

3.1.2 Aynı anda 5 adet çağrıyı göstereb ilm e li ve çağrıları önem  derecesine göre 
öncelik verebilm elid ir.

3.1.3 Sesli ikazda bulunabilm eli ve Çağrı sonlandırm a Yetki ve rilm iş  kartla  yapıla
bilmelidir.

3.1.4 Hem şire çağrı paneli ve B ilg isayar yazılım ıyla  be raber sorunsuz olarak 
çalışabilm elid ir.

3.1.5 S istem in bütün fonksiyon la rın ı üzerindeki tuş la r yardım ı ile değiştireb ilm en ve 
başka bir aygıt bağ lanm asına gerek duyulm am alıd ır.

3.1.6 H afızasında gelen çağrıları tu tab ilm eli ve istendiğ i zam an üzerindeki tuşlar 
vasıtasıyla bu o lay la r görüntü leneb ilm elid ir. .

3.1.7 Ü zerinde prin ter çıkışı bulunm alı ve o lm uş bütün çağrıla rın  yazıcıdan çıktısı 
a lınabilm elid ir.

3.1.8 Kullanıcı kartı m asa üstü desktop ünitesi üzerindeki kart yuvasından geçirm ek 
suretiyle s istem e g ireb ilm eli ve bu kartların kullanıcı seviye leri o lm alıdır. Kullanıcılar 
kullanıcı seviye lerine  göre m asa üstü desktop ünitesine m üdehale  edeb ilm elid irle r.

3.1.9 Masa üstü desktop  ünitesi üzerinden hiçb ir şekilde çağrı resetlenem em elid ir.

3.1.10 Netvvork s is tem iy le  bir netvvork kartı vasıtasıy la  bağlanabilm en ve sorunsuz 
olarak çalışabilm elid ir,

3.1.11 Birim ile adres birim i arası haberleşm e kablosu C AT5 olm alıdır. Birim RJ45 
soketii o lm alıdır.

3.2 H A S TA  B A Ş I ÜN İTESİ

3.2.1 Hasta başı ünitesi, hasta el seti ve varsa tuva le t çağrı ün ites inden oluşm alıdır.

3.2.2 Her ya tak için 1 adet o lm ak üzere standart e lektrik kasa larına veya hasta başı 
trunk s istem ine m onte  ed ileb ilir o lm alıdır.



3.2.3 Kolay basılab ilm esi için anti bakteriye l yum uşak lastikten veya uygun bir beyaz 
tuş ile yapılm ış kırm ızı çağrı düğm esi ve yeşil iptal düğm esi bulunm alıd ır.

3.2.4 Hasta başı ve tuva le t çağrı ün ite lerinde çağrı butonları kırm ızı renkte doğru lam a 
LED i o lm alıdır.

3 .2.5 İptal butonu yeşil renkte ( çift fonksiyonlu ) ve yeşil b ir led ’e sahip olmalı ve 
hasta başı ün ites inde  olm alıdır. Hem şire odada olduğunu be lirtm ek için bu çift fonksiyonlu 
butona. İlk basm a işlem ini gerçekleştird iğ inde  sistem  hem şiren in  odada olduğunu 
belirtecek şekilde  davranm alıd ır. İkinci kez basıldığında ise çağrı iptal ed ileb ilm elid ir.

3.2.6 Birim  ile adres birim i arası haberleşm e kablosu C AT5 o lm alıdır. Birim RJ45 
soketli o lm alıdır.

3.3 Hasta El SETİ

3.3.1 Her ya tak başı ünitesi için bir adet o lm ak üzere bağ lanm alıd ır.

3 .3 .2  Kolay basılab ilm esi için antibakte riye l yum uşak lastik ten yapılm ış, kırm ızı renkli 
çağrı düğm esi bu lunm alı, yan çerçevesi aydın la tılm ış o lm alıdır. Çağrı esnasında bu yan led 
parlak o larak yanm alıd ır.

3 .3.3 Kırm ızı renkli çağrı düğm esi karanlıkta  kolay bu lunab ilm esi için arkadan 
aydın la tılm ış o lm alıdır.

3 .3.4 O psiyone l o la rak lam ba kontro lü ve sadece bir m odül ek lem ek ve elsetin in 
gerekli m odeli tak ılm ak suretiy le  çalışm alıdır. Bu işlem esnasında herhang i bir şekilde 
sistem de tek ra r yük lem e vb o lay lar yapılm am alıd ır.

3.4 H E M Ş İR E .O D A D A  BUTONU ( RESET BUTONU )

3.4.1 H em şire odaya ge lir ge lm ez hem şire odada bu tonuna çift fonksiyonlu yeşil 
reset butonuna b ir kez basm alı ve reset üzerindeki yeşil led yanm alı ve bu anda kapı üstü 
lam basında kırm ızı + Yeşil ışıklar yanm alı ve panel bu esnada sesli ikazını kesm eli ve 
sadece ana d isp lay inde oda num arası görüntü lenm eli ve hem şire  Ledi yanm alıdır. Reset 
tuşuna ikinci kez basıld ığ ında sistem  norm al çalışm a durum una geçm elid ir.

3.5 Kapı üstü Lambaları

3.5.1 Her çağrı tip ine göre ayrı bir ışık veya ışık kom binasyonu ile yanm alıdır.

3.5.2 Her oda kapısı üzerine m onte edilm eli, kırm ızı, sarı, yeşil o lm ak üzere üç farklı 
renkte o lm alıdır.

3.5.3 H em şire odada için yeşil lam ba kullanılm alıdır. H em şire odada iken bir acil çağrı 
ge ld iğ indede yanm aya devam  etm elidir.

3.5.4 Kırm ızı lam ba odadaki en öncelik li çağrı tü rüne  göre  farklı ara lık larla  yanıp 
sönm elid ir. Norm al çağrıda yanıp sönm ell , hem şire odaya ge ld iğ inde  bir butona basarak 
odada o lduğunu be lirttiğ inde  kırm ızı+yeşil Led yanm alı bu esnada ç ıkab ilecek bir acil 
çağrıda yeşil yanm aya devam  etm eli kırm ızı tekra r yanıp sönm eye başlam alıd ır.

3.5.5 Sarı lam ba yanıp sönerek VVC/Banyo çağrısını gösterm elid ir.
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soketli o lm a N d ıf C A T5 o lm alıd ır. B irim  RJ45

3.6 T u v a le t Ç ağ rı Ü n ite s i

.D lm a iıd ır’   ̂ l<asaiarma m onte ed iieb iiir

3 .6,2 K oiay basıiab iim esi için uzun bir ip ve çağrı iptai düğm esi bu lunm aiıd ır,

sökelli olmakdln ^s^ lo su  C AT5 o lm a lid ır. Birim  RJ45

3.7 O da k o n tro l Ü n ite s i ( A d re s  M o d ü lü  )

3.7.1 Oda kontro l ünite leri m ikro iş lem ci kontro llü  o lm alıdır.

3.7.2 S istem  ağına 256 adet oda kontol ünitesi ve her oda kontro l ünitesine 1 ha<ît3

5r.s-”
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3.7.4 Panelle^tüm  haberleşm eyi sağlam alıdır.

yoilamYya devfm S d i r "  " " "

3.7.6 Panele o luşan çağrı tip ine göre haber verebilm elid ir.

3 7 .7  O da kontro l ünite leri kablo bağlantısı yapılırken bağlı ana kontro l ünitesine bir 
gen kablo çekılm em elıd ır ( s istem  çevrim li bağlantılı deil doğrusa l bağlantı o lm alıdır.)

RJ45 soketli ^^be rleşm e  kablosu C AT5 olm alıdır. Birim

3.7.9 C ihaz üzerinde 9 adet LED çıkışı bulunm alıd ır.

3 adet kapı üstü ledi için 
2 adet buton ledi için 
1 adet elseti ledi için
1 adet hard bit ledi (cihazın ça lıştığ ın ı gös te rm e lid ir )
2 adet habereşm e ledi için
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3.8.1 Hasta oda larında birden fazla yatak varsa ve oda bazlı adres o larak sistem
kurulacaksa b ir odada her 5 yatak için m ax 1 tane ku llan ılm alıd ır. Y a tak bazlı adresli
s istem de ise 5 ya tak için m ax 1 adet ku llanılarak kapı üstü lam basın ın  ortak kullanılm asını 
sağlam alıdır.

3.8.2 Birim  ile adres birim i arası haberleşm e kablosu C AT5 o lm a lıd ır Birim RJ45 
spketli o lm alıdır.

3.8 Multisvvitch

3.10 H EM ŞİR E ÇAĞRI B İLGİSAYAR PRO G RA M I

3.10.1 P rogram ın veri tabanı olm alı ve bu veri tabanı ana sistem  yönetic is in in  belirttiğ i 
zam anlarda o tom atik  o larak yedeklem e yapm alıdır.

^3 .10.2  P rogram a giriş bir kullanıcı adı ve şifreyle yapılm alı ve sistem  yöneticisin in 
verdiği ye tk ile r d ışında herhang i bir işlem  yapm aları m üm kün olm am alıd ır.

3.10.3 P rogram  gra fik  arayüzlü olm alı kroki ek leneb ilm e li ve bu krokile r üzerine
yataklar yerleştirileb llm e lid ir. Kroki üzerindeki yatakların  boş ve dolu durum u
görülebilm elid ir. Y a tak İkonunun üzerinde bir süre beklenm esi durum unda oda hakkında
detaylı bir bilgi ( odanın boş dolu durum u , son çağrı satı vb )

görüntü leneb ilm elid ir.

3.10.4 Program  ana sayfasında bir test bölüm ü olm alı ve buradan çağrı tip leri için 
gelecek sesN ikaz la r ve yazıla r suni o larak o luşturu lab ilm e lid ir. P rogram  ileride o luşabilecek 
bir yeni çağrı tip ine  adapte  o lab ilm eli ve bunun için önceden yüklenm iş çağrı tipleri 
database inde bu lunm alıd ır.

3.10.5 H asta ların  bütün b ilg ileri (kim lik, hasta lık , ku llanılan ilaç vb. ) program 
üzerinde tu tu lab ilm e il ayrıca kullanıcı için sonradan ek lem e le r yap ılab ilecek bir açıklam a 
alanı olm alıdır. Hasta taburcu ed ileb ilm eli ve taburcu edilen hasta la r daha sonra tekrar 
arama yolu ile bu lunab ilm elid ir.

3.10.6 Kullanıcı personelin  bütün b ilg ileri ( K im lik , pozisyon vb ) program da 
tutu lab ilm elid ir. Kullanıcı personelin  vardiya kaydı program da tu tu lab ilm elid ir.

3.10.7 P rogram da gelen çağrıla r yazılı ve sesli o larak (değ iş ik  ses ve değişik renk
yazı) görüntü lenm en çağrıla r önem  derecelerine göre sıra lanm alıd ır. Çağrı esnasında
çağrının ge ld iğ i ka tkrokis i o tom atik  o larak ekran agelm eli ve çağrı ge len yatak çağrının
tipine göre değ iş ik  bir renkle çerçeve lenerek yada sem bol değ iş ik liğ i yaparak 
görüleb ilm elid ir. a ^ /  k

3.10.8 Ç ağrıla rın  o luşm a saatleri ve o andaki kullanıcı adıyla be raber sistem in veri 
tabanına yazılm alıd ır. S istem  veri tabanında orta lam a çağrı m üdeha le  zam anı, çağrı 
tip lerine göre çağrı sayısı, en çok çağrı yapan oda la r vb gibi hesap lam aları o tom atik 
yapabilm elid ir.

3.10.9 Program  üzerinden bütün sistem de gerekli değ iş ik lik le r yapılab ilm elid ir.

3 .10.10 Program  gerektiğ inde  bir server o larak çalışabilm en bu işlem  için herhangi bir 
yüklem eye gerek duyu lm am alıd ır. Server o larak ça lışırken d iğe r b ilg isayarlara gelen 
çağrıları yön lend ireb ilm e li isten ilirse serverdan da gelen çağrı gö rün tü leneb ilm e li istenirse 
sadece veri tabanına yazılm ası ve ekranda görün tü lenm em esi şeklinde çalışabilm elid ir.
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1

Gelen çağrıyı ge rek d iğer bir b ilg isayara gerekse d iğer bir m asa üstü desktop  ünitesine 

gönderebilm elid ir.

3 10 11 B ir ağ iç inde çalışan b ilg isayarla r ve m asa üstü desktop  Oniteleri birbirleri

d iğer bir ku llan ıcıya  yön lend irileb ilm e lid ir.

3 10 12 Ana dil o la rak Türkçe olmalı ve is ten ild iğ inde İng ilizceye cevirileb ilm elid ir.

çevirileri yaz ıla rak  işlem  tam am lanabılm elid ir,

3 1 0 1 3  P rogram da sistem  operatörü ve tekn ik servis için bir kısım  olm alı ve bk  hate 
durum unda burada yazan kod la r yo llanm ak sure tiy le  sorunun ne o lduğu 

belirlenebilm elid ir.

3 .10.14 P rogram daki tüm  çağrıla r ve çağrılar için o tom atik  hesap lam a la r istenild iğ inde 

M icrosoft O ffice Excel e aktarılab ilm elid ir.

3 .10.16 P rogram da bir s istem  m esajları kısm , o lm alı ve bu kısım da program da oluşan 

bütün o laylar saa tle riy le  be raber yazm alıdır.

3 .10.16 P rogram da ge lişm iş bir yardım  m enüsü bulunm alı ve bu m enüden butun 

işlemlerle, ilgili resim li açık lam alar bulunm alıd ır.

3 10 17 P rogram da bir sıkça sorulan soru lar kısmı olm alı ve burada sık karşılaşılan 
soru lar îçin cev ap lar S L l ı  ve program ın her yeni sürüm ünde bu bö lüm de yenılenmelıdır.

3 .10.18 P rogram  lisanslı olmalı ve kopyalam aya karşı korum alı o lm alıdır.

3.10.19 Program  ana m enüsünde bütün o laylar görüntü leneb ilm e lid ir.

3.11 Güç Kaynağı

3.11.1 SM PS olm alı ve 12-14V/DC ara lığ ında ayarlanab ilm e lid ir ve en az 8A 
değerinde yüksek akım  üre teb ilir ve kısa devre korum alı o lm alıdır.

S istem  m ontaj, devreye alma, en az 1 yıl arıza m üdahale ve ürün garantis i dahil olacaktır. 

Ü rünler 10 yıl yedek parça tem in garantili olacaktır.


