LOGITECH-OPLOSSINGEN VOOR VIDEO COLLABORATION
IN DE GEZONDHEIDSZORG

TELEZORG: GENEESKUNDE
OP AFSTAND
Om snel videotechnologie voor
telezorg te kunnen inzetten,
hebben zorg aanbieders
oplossingen nodig die naadloos
aansluiten op bestaande platforms
en eenvoudig te gebruiken
zijn. Bovendien moeten ze in
verschillende omgevingen kunnen
worden geïntegreerd en betaalbare
schaalopties bieden.

ONDERSTEUNING VOOR DE ZORG
Tijdens de huidige noodsituatie in de volksgezondheid worden
zorg aanbieders en gezondheidssystemen geconfronteerd
met ongekende uitdagingen om aan de vraag naar
gezondheidszorg te voldoen. Ze wenden zich tot telezorg om
de kloof te overbruggen, blootstelling te beperken, adequaat
te reageren en doorlopende zorg te verlenen.
Al meer dan 35 jaar ontwerpt Logitech technologie waarin
de mens centraal staat en die gepersonaliseerde, interactieve
ervaringen mogelijk maakt om workflows te verbeteren.
Vandaag de dag worden onze innovatieve, hoogwaardige
oplossingen voor video collaboration in de hele zorgsector
gebruikt om de toegang tot diensten uit te breiden en
paraatheids- en responsplannen te ondersteunen.

HET CENTRUM VOOR ZIEKTECONTROLE EN PREVENTIE (CDC)
BEVEELT HET GEBRUIK VAN TELEZORG AAN OM DE PARAATHEID
EN RESPONS TE VERBETEREN
De zorgorganisaties van vandaag zijn gericht op het
implementeren van strategieën om te helpen bij het plannen,
voorkomen en reageren tijdens de huidige noodsituatie in de
zorg. Dit heeft de telezorg op de voorgrond geplaatst als middel
om patiënten en zorgverleners te beschermen en tegelijkertijd
de continuïteit van de zorg te waarborgen.
Met een portfolio van op standaarden gebaseerde, plug&play
USB-apparaten maakt Logitech het gemakkelijk om voor
elke omgeving telezorg te configureren. Onze apparaten
sluiten naadloos aan op de meeste communicatieplatforms
en kunnen worden geïntegreerd in een verscheidenheid aan
patiëntenbeheerplatforms. Op deze manier kunnen ze flexibele,
schaalbare en kosteneffectieve oplossingen bieden die de
acceptatie ervan stimuleren.
Hieronder vindt u toepassingen van Logitech-oplossingen voor
video collaboration die zorgorganisaties implementeren om de
behoeften van patiënten, zorgverleners en medewerkers in deze
moeilijke tijd te beheren:

COMMAND CENTER

Ter ondersteuning van de interne communicatie met de
administratie, het personeel, de gezinnen en externe instanties
zoals volksgezondheidsautoriteiten, andere instellingen en
maatschappelijke organisaties.

HOE LOGITECH KAN HELPEN
VERTROUWEN

Vertrouwd merk gebruikt door klanten in de hele
zorgsector

VERBINDEN

TRIAGE/BEOORDELINGEN

Naadloze connectiviteit leveren, workflows stroomlijnen,
adoptie stimuleren

VIRTUELE RONDES

Gepersonaliseerde, interactieve zorgervaringen bouwen
vertrouwen op en vergroten de betrokkenheid van de
patiënt

Om pieken bij spoedeisende hulp te beperken, worden er
alternatieve videotriage-locaties opgezet voor de beoordeling
van de patiënt.
Om de blootstelling aan artsen te beperken bij het controleren
van patiënten en om familieleden bij het virtuele bed te
brengen.

BEWAKING VAN PATIËNTEN

Voor proactief toezicht en communicatie terwijl de
blootstelling wordt beperkt en het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen wordt verminderd.

BEZOEK VAN FAMILIE

Ter bescherming van kwetsbare patiënten moeten er aparte
ruimtes worden ingericht in instellingen of andere locaties voor
familiebezoek.

ONDERWIJS EN TRAINING

Voor het opleiden van zorgprofessionals op het gebied van
procedures, processen, veiligheidsmaatregelen en preventieve
controlemethoden.

PERSONALISEREN

UITBREIDEN

De toegang tot zorg vergroten waar en wanneer dan ook,
resultaten verbeteren

OPTIMALISEREN

Budgetten optimaliseren, betaalbaar schalen, kosten
verlagen

PRO PERSONAL COLLABORATION KIT

Logitech onderdeelnr. 991-000308

Of u nu in een onderzoeksruimte, in een kantoor
of thuis bent. Ondersteun realtime, audiovideocommunicatie tussen artsen en patiënten
die gepersonaliseerd is en de privacy beschermt.

MEETUP ALLES-IN-ÉÉN-VERGADERCAMERA

Logitech onderdeelnr. 960-001101

Voor een privé-kantoor, een Huddle Room of
een medische kar is de MeetUp Alles-in-één 4K
vergadercamera de meest aanpasbare audiovideo-oplossing voor zorgomgevingen.
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