
 أنظمة التيار الخفيف 

  نظام استدعاء الممرضات -1111

    

    

Eman .A Eman .A Eman .A Eman .A     

  



NURSE CALL SYSTEMNURSE CALL SYSTEMNURSE CALL SYSTEMNURSE CALL SYSTEM )نظام استدعاء الممرضات(    

 :الھدف من النظام 

 .مساعدته في حالة الطوارء, ي ضتسھيل عملية الرعاية الصحية للمر ♦

  .تسھيل التواصل بين فريق الع%ج من اطباء وممرضات ♦

  :كيف يعمل النظام 

    كيف يعما النظام فلنتخيل اننا  نراقبه  كي نستوعب

  ھناك عدة اساليب او وسائل ل%ستدعاء! فتبدء عملية ا9ستدعاء ولكن كيف؟ يحتاج المريض لمساعدة الممرضة   ***

    B.H.Uاي من ھذه الوسائل المستخدمة يتم تثبيتھا بالوحدة المثبتة فوق سرير المريض 

  الممرضة عن طريق الضغط علي ھذا الزر يتم استدعاء 

  
او يمكن استدعاء الممرضة عن طريق ضغط الزر بوحدة 

فقط  B.H.Uتكون متصلة مع وحدة ا9ستدعاء في ال 
  عن المريض  B.H.UتسھيE علي المريض او لبعد ال 

  

  
يعلقھا المريض ايضا تسھيinfrared   Eوحدة 

  للمريض وتمكنة من ا9ستدعاء في اي مكان بالغرفة 

  
وايضا يستخدم ھذا    remote controlاو بستخدام ال 

 الريموت 9غراض اخري 

  
  او بالمس  بستخدام شريط مثبت بجوار المريض 

  
واخيرا  بالضغط بالقدم ولكن ھذه الوسيلة تستخدم في 

  حا9ت خاصة 

  
  

  



يستطيع استدعاء !! ماذا او ان المريض كان  متواجد بدورة المياة ؟؟
ولكن ماذا لو   infraredالممرضة اذ ما كان يستخدم الريموت كونترول او 

كان يستخدم الوسائل ا9خري كيف يمكنه استدعاء الممرضة اذ ما تعرض 
  :بالتاكيد ھناك وسيلة لEستدعاء!!. 9ي متاعب صحية وھو بدورة المياه؟؟

  مثل بالضغط علي الذر او باللمس كما وضح من قبل وايضا بالشد
    

ا�ن تم ا�ستدعاء من جه المريض فلنتجه الي غرفة الممرضة  
يحدث ھذا بستخدام ال ونري كيف سيخبرھا النظام با�ستدعاء 

LCD  .رقم الغرفة والطابق ( يعرض علي ھذه الشاشة رقم الوحدة
من . التي تم ا9ستدعاء منھا ويصدر صوت انذار لتنبيه الممرضة)

توقف ا9نذار وتعطي اشارة علي  جانبھا تضغط الممرضة علي زر كي
  .استقبالھا 9ستدعاء المريض

  

لكن تسھيE عليھا كي . تتجه ا9ن  الممرضة لتلبي استدعاء المريض 
تصل اسرع للغرفة المطلوبة وبد9 من ان تبحث بين ارقام الغرف عن 

الرقم المنشود يضع النظام لمبة امام غرف المرضي وحين يتم استدعاء 
تضاء ھذه اللمبة وبالتالي يمكن ان تتعرف الممرضة اسرع الممرضة 

وايضا اذا كانت في الممر يمكن ان .علي الغرفة عن طريق ھذه اللمبة
تعرف احتياج المريض للمساعدة فورا بد9 من ان تعود لغرفتھا وتتلقي 

  .النداء

  

وصلت الممرضة لغرفة المريض ا9ن يجب ان تبلغ النظام انھا لبت 
ھذا الزر اما ان يكون . ء فتضغط علي زر الغاء ا9ستدعاء ا9ستدعا

موجود بكل وحدة  من وحدات ا9ستدعاء او يكون موجود فقط عند  
  .باب الغرفة

  

ا9ن انتھي ا9مر لكن ماذا لو احتاجت ھذه الممرضة 
للمساعدة من قبل احد زميEتھا في حمل المريض او ما الي 

يستوجب استدعاء الطبيب لحالة وماذا لو ان ا9مر ....ذلك 
خطرة في ھذه الحالة توجد وحدة استدعاء للممرضات من 

قبل الممرضة و وحدة استدعاء من الممرضة للطبيب ايضا 
في بعض ا9نظمة 9 توجد ھذه الوحدات كوحدات منفصلة 

علي ھيئة زر 9ستدعاء   B.H.Uولكن تكون موجودة بال
لطوارئ و احتياج للممرضة من ممرضة اخري وفي حالة ا

في نفس  زري ا9ستدعاءاستدعاء الطبيب يتم الضغط علي 
  .intercallالوقت كما يحدث في انظمة 

  

كما تضاء اللمبة امام باب غرفة المريض في حالة استدعائة للممرضة 
 Eيتم ايضا اضائتھا ذاتيا في حالة طلب المساعدة او طلب الطبيب وك

  .لبيان طبيعة ا9ستدعاءبلون مختلف او اشارة مختلفة 
  

  

  
  
  
  
  
  
  



  :ا9ن تم تصميم النظام 

  

  

  

 



  

  

riser   للنظام:  

  :جدول الرموز المستخدمة 

 riserنبدء تصميم ال

جدول الرموز المستخدمة 

    riser:ال

  

  

  



F.J.B. :ھو بمثابة الموصلة بين كل دور وpower supply   ويتكون من
1:4 loop   متر تقريبا وا9 تزيد وحدات  80علي ا9 تزيد اللوب الواحدة عن

  )او وحدات التيار التي يتالف منھا النظام   Currnt unit( 25الكرنت عن 

  

  

  وحدة التيار  الوحدة المستخدمة     
  1  وحدة ا9ستدعاء 

وحدة ا9ستدعاء في 
  الحمام

0  

  1  لمبة فوق الباب 
LCD  4  

  

  سناخذ مثال الدور ا9ول يحتوي علي 

2LCD) =2*4) + (5  5=لمبة باب) + (5=وحدة استدعاء  5) + (18) = 0=وحدة استدعاء حمام  2 
 80اذا يمكن وضعھم في لوب واحدة ولكن بعد التاكد علي ان 9يزيد مسار اللوب عن  25وحدة تيار اقل من 

  .متر

   addressable unit in systemيتم تحديدة حسب عدد ال   POWER SUPPLYا9ن لتحديد ال 
 Eوحدة ا9ستدعاء  :الدور ا9ول  :مث ,LCD  , ولمبة اعلي الباب كلھا وحدات ذات عنوان او

addressable unit.  
و في حالة احتياج  address or 75 address 215اما    POWER SUPPLYومن ثم نختار ال 

 . 75او اثنين  215من نفس النورع اي اثنين   power supply 2الزيادة يتم استخدام 
  

  :المصادر 

 *كيرلتوريد وتركيب ا�جھزة 

Intercall*  

http://www.intercall-uk.com/ 
c-tec* 

http://www.c-tec.co.uk/ 
legrand*  

http://www.legrand.co.za/en/scripts/en/publigen/content/templates/previewFlashComplet.asp?P=5
30&L=EN 

ackermann clino by Honeywell* 

www.novar.de 

alpha communication*  

http://www.intercoms.com/ 

  

  

  

  

 

  


