Kompletní vybavení vaší sterilizace „na klíč“
včetně informačního systému DP 3.5 CZ
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Vysočina přivítá tradiční zdravotnický kongres
Při letošním již XV. ročníku se v Novém Městě na Moravě opět sejdou experti
i odborná veřejnost nad tématem dezinfekce a centrální sterilizace

Pozvánka na mezinárodní kongres

VYSOČINA XV.

CENTRÁLNÍ STERILIZACE 29. – 30. 03. 2017

Téma – Sterilizace a dezinfekce: teorie a praxe
1. informace k mezinárodnímu kongresu
Místo konání: Hotel SKI, Nové Město na Moravě
Registrace: 28. 03. 2017
29. 03. 2017

17.00 – 20.00 h
07.00 – 09.00 h

Konferenční poplatek: 600 Kč, pro členy CSS 400 Kč
(na základě předložení členského průkazu), úhrada hotově při registraci.
Program:

29. 03. 2017

30. 03. 2017

09.00 – 13.30 h
15.00 – 17.00 h
19.30 – 24.00 h
09.00 – 13.00 h

I. odborná část
diskuze, jednání s partnery
a účastníky kongresu
společenský večer
II. odborná část

Akce je určena pro NLZP a je registrována CSS pod číslem VA-003-2017.
Účast na kongresu bude ohodnocena kreditními body pro NLZP na základě
vydaného potvrzení.
Návratky zašlete prosím (poštou nebo e-mailem) do 15. 3. 2017 na adresu:
Irena Svobodová, DiS, vrchní sestra CS, Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.,
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 683 574, e-mail:
svobodovairena@email.cz
Další informace budou zveřejněny na:
www.steril.cz • www.nnm.cz • www.bmt.cz • www.hypokramed.cz
www.jnjcz.cz • www.miele.cz • www.medin.cz

SYSTÉM DOKUMENTACE PROCESŮ „DP 3.5 CZ“
Softwarový komunikační systém pro mycí a dezinfekční automaty a sterilizátory
Systém vyvinula společnost Miele pro sledování a dokumentaci procesů z přístrojů firem Miele, BMT a Johnson & Johnson na sterilizačních pracovištích
a operačních sálech. Tyto společnosti již více než patnáct let navzájem spolupracují a z této spolupráce vznikl systém propojení jednotlivých přístrojů na sterilizačním pracovišti do jednoho celku, který zajišťuje maximální transparentnost
a dohledatelnost procesů, dohled na funkci CS vedoucími pracovníky nemocnice
a především zvýší efektivitu hospodaření s materiálem.

Pak postačuje pouze propojení přístrojové techniky do jednoho počítače (např.
vedoucího sterilizace) přes sériové rozhraní RS232 (myčky s řízením Profitronic
a sterilizátory) nebo přes ethernet (myčky s řízením Profitronic+).

Jednotlivé přístroje na sterilizačním pracovišti jsou propojeny počítačovou sítí
(LAN) do jednoho funkčního celku, který zajistí sledování dokumentačních procesů z jakéhokoliv místa nebo pracoviště nemocnice. Převážnou většinu funkcí
tohoto systému lze využít i tam, kde není k dispozici počítačová síť (LAN).

Systémová dokumentace procesů „DP 3.5 CZ“ bude tématem i na XV. Mezinárodním kongresu Centrální sterilizace v Novém Městě na Moravě, který se uskuteční ve dnech 29.– 30. 03. 2017.

!

Hlavní modul systému „DP 3.5 CZ“ je vytvořen jako klient-serverová aplikace
postavená na MS SQL Serveru. Toto řešení využívá současné špičkové HW a SW
technologie v oblasti serverů, počítačových sítí a pracovních stanic.

