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St. Vincent Medical Center
يستبق Providence St. Vincent Medical Center التأثير المستقبلي على فعالية نظام النداء اآللي الخاص به بواسطة أحد 

.Integrated Systems Group الحلول من مجموعة

دراسة حالة: الرعاية الصحية

إن مركز Providence St. Vincent Medical Center ذائع الصيت في بورتالند، أوريجون وذلك بفضل برامجه المتخصصة المعتمدة 
إقليمًيا. فهو المستشفى الوحيد في أوريجون الذي يعد قائمة تومسون رويترز ألفضل 100 مستشفى، وقد حظي بشرف إعداد هذه القائمة المرموقة 

عشر مرات. يعرف اآلخرون خدمات التوليد التي يقدمها المركز جيًدا- استناًدا إلى أن حوالي 1 من 8 أطفال في أوريجون يولدون في المركز 
الطبي كل عام، متفوًقا بذلك على أي مرفق طبي آخر في الوالية. في عام 2010، أدرك هذا المرفق الطبي ذائع الصيت في الشمال الغربي أنه 

بحاجة إلى نظام نداء آلي يرقى إلى مستوى الرعاية الذي اشتهر بتقديمه. ارتأى موظفو هذا الصرح وأصحاب المصلحة فيه أنهم بحاجٍة إلى نظام 
يمكنه تقديم وضوح صوتي فائق ودقة عالية بحيث يتسم كل نداء بالوضوح وسهولة الفهم واالستمرار على هذه الوتيرة من األداء في كل مرة. 

باإلضافة إلى ذلك، فقد أرادوا نظاًما يلبي متطلبات المركز الطبي للتوسع والسالمة في المستقبل.

يوفر النظام الجديد دقة عالية ومرونة كبرية باإلضافة إىل 
إمكانية التحكم بالنظام ليتيح لنا إدارة بيئة االستشفاء لدينا 

بنجاح غري مسبوق.
،Jim Gainer 

متخصص المبيعات الفنية في قسم استخدام األدوات لدى
Providence St. Vincent Medical Center
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 ولذلك فقد اتخذ Providence St. Vincent Medical Center تدابير الستبدال نظام النداء اآللي المهم الموجود لديه وتعاقد مع
  Integrated Systems Group (ISG) - وهي واحدة من كبرى شركات المقاوالت الكهربائية في الشمال الغربي - لتركيب النظام 

الجديد. وألنها متخصصة في األسواق التجارية والصناعية والمؤسساتية وأسواق الرعاية الصحية والتقنية المتقدمة باإلضافة إلى خدمات 
التصميم الداخلي والبناء والحفاظ على مصادر الطاقة، فقد ابتكرت ISG خطًة لمعالجة احتياجات المركز الطبي.

 Jim للنظام الحالي في جهوٍد لتطوير النظام البديل، الحظوا العديد من المشاكل التي ينبغي معالجتها. يقول ISG أثناء تقييم فريق
Gainer، مدير قسم مبيعات األدوات الفنية في المركز الطبي، “أكثر تلك المشاكل تأثيًرا كانت جودة الصوت والحاجة لنظام نداء 

آلي ذي صوٍت أعلى لحاالت الطوارئ.” ونتيجًة لجودة الصوت غير المتسقة وواقع فقدان بعض النداءات بشكل عشوائي، فقد 
الموظفون الثقة في موثوقية النظام ودقته - وهي أحد اعتبارات السالمة الخطيرة تبًعا للطبيعة الهامة لنداءات الرموز.

كما أن النظام الحالي كان ينقصه قدرات اإلشراف على النظام، مما يعني صعوبة في تحديد العيوب واألعطال وإصالحها. ناهيك 
عن عدم توفر مجموعة شاملة من المخططات المرجعية التي تتعقب شبكة األسالك ومخطط نظام النداء اآللي في أرجاء المرفق. 

وأضاف Gainer، “كانت المعلومات تأتي تباًعا في أحسن األحوال.

باإلضافة إلى ذلك، اكتشف فريق ISG أسالًكا ذات نهايات ميتة لم تكن تتصل بأي شيء فهي إما أسالك مقطوعة أو مقصوصة 
خرجت عن العمل، وأسالك أخرى كانت موصولة بشكل خاطئ الستخدامها مع أجهزة أخرى. األمر الذي خلق شبكة من الكابالت 
يصعب معها تعقب العطل. وبما أن النظام الموجود كان ينقصه التحكم في الخط، فلم يصدر أي إنذارات حول أيٍ من هذه المشاكل. 

في نهاية المطاف، فإن النظام بحالته الراهنة سيكون عاجًزا عن تلبية احتياجات المركز الطبي المستقبلية. كان المركز بحاجة إلى 
نظاٍم يتيح توسيع النداء اآللي على منطقة إضافية وإرسال النداءات عن بعد ومن مواقع متعددة وتسجيل أنشطة النداء وواجهة سالمة 

الحياة، إن أمكن. 

التحدي
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خرج مدير الحسابات في ISG Erik McCarty وزمالؤه بتصور لتركيب نظام النداء اآللي الجديد على ثالث مراحل. وبهدف تلبية 
االحتياجات الحالية والمستقبلية للمركز الطبي، فقد وقع اختيارهم على مكبرات الصوت  ®Vocia من Biamp Systems. توفر 

Vocia نظام إخالء صوتي ونظام نداء آلي متصالً بالشبكة يتسمان بالمرونة والقابلية للتوسيع والتطوير. واستناًدا إلى تصميم هندسي 
المركزي متصل بالشبكة، توفر Vocia التعددية في االستخدام وسهولته والموثوقية والدقة العالية وجميعها ميزات ال مثيل لها. كان 
الجانب الالمركزي من النظام هو مفتاح عملية التركيب - فإن واجه قسم النداء اآللي مشاكل، فسوف يستمر النظام في العمل وينذر 
المسؤولين بالمشكلة بشكل تلقائي. األمر الذي يعني أن النظام ال ينطوي على نقطة واحدة لفشل النظام ويساعد أيًضا فنيي الصيانة 

على اكتشاف أي أعطال محتملة ومعالجتها.

قامت ISG بإزالة العديد من مضخمات أصوات النداء اآللي التي كانت منتشرًة سابًقا في أرجاء المرفق وقامت بجمعها في موقع 
واحد. يقول McCarty، يوفر النظام الجديد نطاًقا أكبر من تعددية االستخدام وجودة تشغيل أعلى وموثوقية ودقة أعظم. “يقدم امتالك 

 نظام نداء آلي رقمي ذي جودة عالية ويتميز بالقدرة على اإلشراف واإلبالغ واإلنذار تطمينات لموظفي
Providence St. Vincent Medical Center أن النظام لن يخذلهم عند حاجتهم إليه.”

يوفر النظام الجديد، الذي يشتمل على 12 محطة نداء آلي في مختلف أرجاء المرفق، إمكانية التحكم بالمضخمات، بحيث يكون من السهل في 
عمليات التوسع المستقبلية ألي فني تركيب، حتى الفرق الجديدة، تتبعها والمتابعة من حيث انتهت المرحلة األولى. كما قامت ISG بتركيب 

مسارات أسالك نظيفة وآمنة - لتصبح مجموعات النهايات الميتة واألسالك المهشمة والمقطوعة ذكرياٍت من الماضي. 

يقول Gainer: “ال نزال نختبر فوائد المرحلة األولى كل يوم.” أصبح للنداءات الهامة اآلن مستويات أوضح وأكثر اتساًقا وجودة في 
الصوت، ويمكن للموظفين االعتماد بكل ثقة على النظام الجديد. ويضيف أيًضا: “نعلم أن المراحل الالحقة من التركيب ستضيف تعددية 

ومرونة أكبر.” ستكون هذه الميزات بالغة األهمية خالل المرحلة الثانية، حيث سيتم توسيع النظام إلى مناطق أخرى من المجمع الطبي. بفضل 
قابلية النظام للتوسيع وإتاحته لنظام إشراف مألوف للمستخدم، يقول Gainer، “سنحظى برؤية شاملة لكامل المجمع ليصبح بمقدورنا معالجة 

أية مشاكل قد تظهر فجأة.”

الحل

يقدم امتالك نظام نداء آيل رقمي ذي جودة عالية ويتميز 
بالقدرة عىل اإلرشاف واإلبالغ واإلنذار تطمينات ملوظفي 
Providence St. Vincent Medical Center أن 

النظام لن يخذلهم عند حاجتهم إليه.
 ،Erik McCarty

مدير الحسابات في
Integrated Systems Group (ISG) 
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إن نظام Biamp هو أحد الموفرين الرائدين ألنظمة وسائط الشبكة المبتكرة التي تدعم تثبيت أنظمة الصوت/الصورة األكثر تعقيًدا في العالم. 
فالشركة مشهورة عالمًيا بتوفير منتجات فائقة الجودة باإلضافة إلى دعم جميع المنتجات من خالل االلتزام بتوفير خدمة عمالء استثنائية.

 تشمل سلسلة منتجات Biamp الحاصلة على جوائز؛ نظام وسائط ®Tesira للشبكات الصوتية الرقمية، و®Audia المنصة الصوتية الرقمية، 
و®Nexia معالجات اإلشارة الرقمية، وتقنية Sona™ AEC و®Vocia عنوان الشبكة العامة ونظام التفريغ الصوتي. ولكل من هذه المنتجات 
مجموعة مزايا خاصة بها، والتي يمكن تخصيصها ودمجها في مجموعة كبيرة من التطبيقات، وتشمل غرف اجتماعات مجالس إدارة الشركات، 

ومراكز المؤتمرات، ودور فن األداء وقاعات المحكمة والمستشفيات ومحاور النقل وحرم الجامعات والمنشآت متعددة المباني.

تأسست Biamp في عام 1976، ويقع مقرها الرئيسي في بيفرتون، والية أوريغون، الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى العمليات 
 ،Biamp الهندسية اإلضافية في روتشستر، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية وبريسبان، أستراليا. للحصول على مزيد من المعلومات حول

 .www. biamp. com تفضل بزيارة

BIAMP SYSTEMS حول شركة

وبفضل ISG، وأثناء توسيع المركز الطبي للنظام الجديد ليشمل مناطق أخرى من المجمع الطبي، حظي الموظفون بالطمأنينة إلى 
أن النظام سيستمر في تلبية احتياجاتهم لنظام نداء آلي موثوق ومرن. وبما أن نظام Vocia قد أصبح مزدوًجا بإضافة نظام اإلخالء 

الصوتي، فقد حاز المركز الطبي على العديد من الكفاءات ليضع النظام هذا الخيار بين أيدي مسؤولي المركز. إنه بحق نظام 
استباقي: فرغم تنامي احتياجاتهم، إال أنهم لن يحتاجوا إلى تبديل النظام.

 يقول Gainer: “زودت عملية التركيب التي قامت بها ISG لنظام النداء اآللي الجديد، مركز
Providence St. Vincent Medical Center بالتجهيزات الالزمة للوفاء بتوقعات المجتمع للمركز بتفوق وامتياز.” “يوفر 
النظام الجديد دقة عالية ومرونة كبيرة باإلضافة إلى إمكانية التحكم بالنظام ليتيح لنا إدارة بيئة االستشفاء لدينا بنجاح غير مسبوق.” 

نظام صوتي ذكي ومتصل بالشبكة يساعد هذا المركز الطبي على تلبية توقعات المجتمع واحتالل صدارة منحنى السالمة - وذلك من 
خالل استثمار واحد سيحقق في المستقبل - على حد قول Gainer - “عائدات كبيرة لعدة سنوات قادمة.”

الخاتمة
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