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1.1 Hemşire çağrı sistemi hastanın rahatsızlanması durumunda hemşireyi 
uyarabilecek hemşirenin müdahale etmekte olduğunu belirtebilecek bir yapıda olmalıdır. 
Normal çağrı ve iki acil çağrı olmak üzere 3 adet farklı çağrı sistemde bulunmalıdır. Bu yapı 
dahilinde hasta yatak başı ünitesi, el seti, kapı üstü lambası, banyo/tuvalet ipli çağrı butonu, 
kapı üstü lambası , ana gösterge paneli ve sistemin haberleşmesini sağlayan cihazlardan 
oluşmalıdır.

1.2 Tüm çağrı türleri farklı şekillerde yanıp sönen kapı üstü lambaları (yeşil, kırmızı, 
sarı renkli Led ) ve hemşire bankolarında bulunan hemşire çağrı göstergesinde oda 
numarası yatak numarası ve çağrı türünü gösterebilmelidir. Beş farklı odadan gelen 
çağrılar aynı anda görüntülenebilmeli, çağrılar önem sırasına koyulabilmelidir. Hemşire 
odada olduğunu bir butona basarak belli edebilmeli ve hemşirenin odada olduğu çok rahat 
olarak gerek panelden gerekse kapı üstü lambasından net olarak algılanabilmelidir.

1.3 Tüm çağrı düğmeleri karanlıkta kolay bulunabilmesi için arkadan aydınlatılmış 
olmalı ve daha parlak yanarak doğrulama lambası olarak kullanılmalıdır.

1.4 Oda kontrol üniteleri, merkezi kontrol ünitesi olmadan dahi kendi başlarına 
çalışabilmen ve kapı üstü lambaları aracılığı ile çağrıları gösterebilmelidir.

1 GENEL SİSTEM TANIMI

2- ÇALIŞMA PRENSİBİ

2.1 Normal Çağrı

2.1.1 Hasta el seti veya hasta başı ünitesindeki çağrı butonuna basarak çağrı 
başlatır. Koridor lambasının kırmızı kısmı, hasta el seti altındaki kırmızı ledli kısım daha 
parlak bir şekilde yanmalıdır.

2.1.2 Hemşire bankosundaki panel normal çağrı modu’na girmeli ve normal çağrı için 
gereken sesli ikazı vermeye başlamalı ve oda / yatak numarasını ana display inde 
görüntülenmelidir.

2.1.3 Çağrının iptali için 2 kez hasta yatak başı ünitesindeki reset butonuna 
basılmalıdır. İlk kez basıldığında müdahale yapıldığına dair sistem uyarı verir ikinci kez 
basıldığında sistem tekrar izleme moduna geçer.

2.2 Acil Çağrı

A ) Hata yatak başı üstündeki acil butonuyla oluşan acil çağrı :

2.2.a.1 Hemşire odada normal çağrı verilmiş ve çift fonksiyonlu reset tuşuna basılmış 
olması durumunda acil butonuna basıldığında acil çağrı verebilmelidir. Direkt olarak acil 
butonuna basıldığında acil çağrı verilebilmelidir.

2.2.a.2 Hemşire bankosunda ki hemşire ışığının yanındaki acil ışığı yanıp sönmeye 
başlar ve panel acil çağrıya göre sesli ikazda bulunmalıdır.

2.2.a.3 Kapı üstü lambasındaki kırmızı ışık hızlı bir şekilde yanıp sönmeye 
başlamalıdır.

2.2.a.4 Çağrının iptali için hasta yatak başı üzerindeki reset butonuna basılmalıdır.



B ) Tuvalet / Banyo ipli çekme butonuyla oluşan acil ça ğ rı:

2.2.b.1 Hasta tuvalet ünitesindeki çağrı butonuna basarak çağrı başlatılmalıdır. Kapı 
üstü lambasının sarı ışığı yanmalıdır. Panelin acil ışığını yanmalıdır ve tuvalet / Banyo 
çağrısına özel sesli ikaz vermeye başlamalıdır.

2.2.b.2 Çağrının iptali için Tuvalet/Banyo ipli çekme butonu üzerindeki resete 
basılmalıdır.

3 - SİSTEMİ OLUŞTURAN PARÇALAR

3.1 HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ

3.1.1 Microişlemci tabanlı olmalıdır.

3.1.2 Aynı anda 5 adet çağrıyı gösterebilmeli ve çağrıları önem derecesine göre 
öncelik verebilmelidir.

3.1.3 Sesli ikazda bulunabilmen ve Çağrı sonlandırma Yetki verilmiş kartla yapıla 
bilmelidir.

3.1.4 Hemşire çağrı paneli ve Bilgisayar yazılımıyla beraber sorunsuz olarak 
çalışabilmelidir.

3.1.5 Sistemin bütün fonksiyonlarını üzerindeki tuşlar yardımı ile değiştirebilmen ve 
başka bir aygıt bağlanmasına gerek duyulmamalıdır.

3.1.6 Hafızasında gelen çağrıları tutabilmen ve istendiği zaman üzerindeki tuşlar 
vasıtasıyla bu olaylar görüntülenebilmelidir.

3.1.7 Üzerinde printer çıkışı bulunmalı ve olmuş bütün çağrıların yazıcıdan çıktısı 
almabilmelidir.

3.1.8 Kullanıcı kartı masa üstü desktop ünitesi üzerindeki kart yuvasından geçirmek 
suretiyle sisteme girebilmeli ve bu kartların kullanıcı seviyeleri olmalıdır. Kullanıcılar 
kullanıcı seviyelerine göre masa üstü desktop ünitesine müdehale edebilmelidirler.

3.1.9 Masa üstü desktop ünitesi üzerinden hiçbir şekilde çağrı resetlenememelidir.

3.1.10 Netvvork sistemiyle bir netvvork kartı vasıtasıyla bağlanabilmen ve sorunsuz 
olarak çalışabilmelidir.

3.1.11 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 
soketli olmalıdır.

3.2 HASTA BAŞI ÜNİTESİ

3.2.1 Hasta başı ünitesi, hasta el seti ve varsa tuvalet çağrı ünitesinden oluşmalıdır.

3.2.2 Her yatak için 1 adet olmak üzere standart elektrik kasalarına veya hasta başı 
trunk sistemine monte edilebilir olmalıdır.



3.2.3 Kolay basılabilmesi için anti bakteriyel yumuşak lastikten veya uygun bir beyaz 
tuş ile yapılmış kırmızı çağrı düğmesi ve yeşil iptal düğmesi bulunmalıdır.

3.2.4 Hasta başı ve tuvalet çağrı ünitelerinde çağrı butonları kırmızı renkte doğrulama 
LED i olmalıdır.

3.2.5 İptal butonu yeşil renkte ( çift fonksiyonlu ) ve yeşil bir led’e sahip olmalı ve 
hasta başı ünitesinde olmalıdır. Hemşire odada olduğunu belirtmek için bu çift fonksiyonlu 
butona. İlk basma işlemini gerçekleştirdiğinde sistem hemşirenin odada olduğunu 
belirtecek şekilde davranmalıdır. İkinci kez basıldığında ise çağrı iptal edilebilmelidir.

3.2.6 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 
soketli olmalıdır.

3.3 Hasta El SETİ

3.3.1 Her yatak başı ünitesi için bir adet olmak üzere bağlanmalıdır.

3.3.2 Kolay basılabilmesi için antibakteriyel yumuşak lastikten yapılmış, kırmızı renkli 
çağrı düğmesi bulunmalı, yan çerçevesi aydınlatılmış olmalıdır. Çağrı esnasında bu yan led 
parlak olarak yanmalıdır.

3.3.3 Kırmızı renkli çağrı düğmesi karanlıkta kolay bulunabilmesi için arkadan 
aydınlatılmış olmalıdır.

3.3.4 Opsiyonel olarak lamba kontrolü ve sadece bir modül eklemek ve elsetinin 
gerekli modeli takılmak suretiyle çalışmalıdır. Bu işlem esnasında herhangi bir şekilde 
sistemde tekrar yükleme vb olaylar yapılmamalıdır.

3.4 HEMŞİRE ODADA BUTONU ( RESET BUTONU )

3.4.1 Hemşire odaya gelir gelmez hemşire odada butonuna çift fonksiyonlu yeşil 
reset butonuna bir kez basmalı ve reset üzerindeki yeşil led yanmalı ve bu anda kapı üstü 
lambasında kırmızı + Yeşil ışıklar yanmalı ve panel bu esnada sesli ikazını kesmeli ve 
sadece ana displayinde oda numarası görüntülenmen ve hemşire Ledi yanmalıdır. Reset 
tuşuna ikinci kez basıldığında sistem normal çalışma durumuna geçmelidir.

3.5 Kapı üstü Lambaları

3.5.1 Her çağrı tipine göre ayrı bir ışık veya ışık kombinasyonu ile yanmalıdır.

3.5.2 Her oda kapısı üzerine monte edilmeli, kırmızı, sarı, yeşil olmak üzere üç farklı 
renkte olmalıdır.

3.5.3 Hemşire odada için yeşil lamba kullanılmalıdır. Hemşire odada iken bir acil çağrı 
geldiğindede yanmaya devam etmelidir.

3.5.4 Kırmızı lamba odadaki en öncelikli çağrı türüne göre farklı aralıklarla yanıp 
sönmelidir. Normal çağrıda yanıp sönmeli , hemşire odaya geldiğinde bir butona basarak 
odada olduğunu belirttiğinde kırmızı+yeşil Led yanmalı bu esnada çıkabilecek bir acil 
çağrıda yeşil yanmaya devam etmeli kırmızı tekrar yanıp sönmeye başlamalıdır.

3.5.5 Sarı lamba yanıp sönerek VVC/Banyo çağrısını göstermelidir.



3.5.6 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 
soketli olmalıdır.

3.6 Tuvalet Çağrı Ünitesi

3.6.1 Her tuvalet için 1 adet olmak üzere standart elektrik kasalarına monte edilebilir 
olmalıdır.

3.6.2 Kolay basılabilmesi için uzun bir ip ve çağrı iptal düğmesi bulunmalıdır.

3.6.5 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 
soketli olmalıdır.

3.7 Oda kontrol Ünitesi ( Adres Modülü )

3.7.1 Oda kontrol üniteleri mikroişlemci kontrollü olmalıdır.

3.7.2 Sistem ağına 256 adet oda kontol ünitesi ve her oda kontrol ünitesine 1 hasta 
başı ünitesi ve buna bağlı el seti ,bir hemşire odada, bir tuvalet çağrı ünitesi ve bir kapı üstü 
lambası bağlanabilmelidir.Bir Multsvvich kullanılarak hasta başı ünitelerinin sayısı 
artırılabilmelidir.

3.7.3 Oda kontrol üniteleri Hemşire çağrı paneli, bilgisayar programı, masa üstü 
desktop ünitesi olmadan dahi kendi başlarına çalışabilmen ve kapı üstü lambaları aracılığı 
ile çağrıları gösterebilmelidir.

3.7.4 Panelle tüm haberleşmeyi sağlamalıdır.

3.7.5 Çağrı esnasında çağrı ile ilgili bir reset olayı olmadığı sürece panele çağrıyı 
yollamaya devam etmelidir.

3.7.6 Panele oluşan çağrı tipine göre haber verebilmelidir.

3.7.7 Oda kontrol üniteleri kablo bağlantısı yapılırken bağlı ana kontrol ünitesine bir 
geri kablo çekilmemelidir ( sistem çevrimli bağlantılı deil doğrusal bağlantı olmalıdır.)

3.7.8 Birim ile diğer adres birimleri arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim 
RJ45 soketli olmalıdır.

3.7.9 Cihaz üzerinde 9 adet LED çıkışı bulunmalıdır.

3 adet kapı üstü ledi için
2 adet buton ledi için
1 adet elseti ledi için
1 adet hard bit ledi (cihazın çalıştığını göstermelidir.)
2 adet habereşme ledi için



3.8.1 Hasta odalarında birden fazla yatak varsa ve oda bazlı adres olarak sistem 
kurulacaksa bir odada her 5 yatak için max 1 tane kullanılmalıdır. Yatak bazlı adresli 
sistemde ise 5 yatak için max 1 adet kullanılarak kapı üstü lambasının ortak kullanılmasını 
sağlamalıdır.

3.8.2 Birim ile adres birimi arası haberleşme kablosu CAT5 olmalıdır. Birim RJ45 
soketli olmalıdır.

3.8 Multisvvitch

3.10 HEMŞİRE ÇAĞRI BİLGİSAYAR PROGRAMI

3.10.1 Programın veri tabanı olmalı ve bu veri tabanı ana sistem yöneticisinin belirttiği 
zamanlarda otomatik olarak yedekleme yapmalıdır.

3.10.2 Programa giriş bir kullanıcı adı ve şifreyle yapılmalı ve sistem yöneticisinin 
verdiği yetkiler dışında herhangi bir işlem yapmaları mümkün olmamalıdır.

3.10.3 Program grafik arayüzlü olmalı kroki eklenebilmeli ve bu krokiler üzerine
yataklar yerleştirilebilmelidir. Kroki üzerindeki yatakların boş ve dolu durumu
görülebilmelidir. Yatak ikonunun üzerinde bir süre beklenmesi durumunda oda hakkında
detaylı bir bilgi ( odanın boş dolu durumu , son çağrı satı vb )

görüntülenebilmelidir.

3.10.4 Program ana sayfasında bir test bölümü olmalı ve buradan çağrı tipleri için 
gelecek sesli ikazlar ve yazılar suni olarak oluşturulabilmelidir. Program ileride oluşabilecek 
bir yeni çağrı tipine adapte olabilmeli ve bunun için önceden yüklenmiş çağrı tipleri 
database inde bulunmalıdır.

3.10.5 Hastaların bütün bilgileri (kimlik, hastalık , kullanılan ilaç vb. ) program 
üzerinde tutulabilmen ayrıca kullanıcı için sonradan eklemeler yapılabilecek bir açıklama 
alanı olmalıdır. Hasta taburcu edilebilmeli ve taburcu edilen hastalar daha sonra tekrar 
arama yolu ile bulunabilmelidir.

3.10.6 Kullanıcı personelin bütün bilgileri ( Kimlik , pozisyon vb ) programda 
tutulabilmelidir. Kullanıcı personelin vardiya kaydı programda tutulabilmelidir.

3.10.7 Programda gelen çağrılar yazılı ve sesli olarak (değişik ses ve değişik renk 
yazı) görüntülenmen çağrılar önem derecelerine göre sıralanmalıdır. Çağrı esnasında 
çağrının geldiği katkrokisi otomatik olarak ekran agelmeli ve çağrı gelen yatak çağrının 
tipine göre değişik bir renkle çerçevelenerek yada sembol değişikliği yaparak 
görülebilmelidir.

3.10.8 Çağrıların oluşma saatleri ve o andaki kullanıcı adıyla beraber sistemin veri 
tabanına yazılmalıdır. Sistem veri tabanında ortalama çağrı müdehale zamanı, çağrı 
tiplerine göre çağrı sayısı, en çok çağrı yapan odalar vb gibi hesaplamaları otomatik 
yapabilmelidir.

3.10.9 Program üzerinden bütün sistemde gerekli değişiklikler yapılabilmelidir.

3.10.10 Program gerektiğinde bir server olarak çalışabilmen bu işlem için herhangi bir 
yüklemeye gerek duyulmamalıdır. Server olarak çalışırken diğer bilgisayarlara gelen 
çağrıları yönlendirebilmeli istenilirse serverdan da gelen çağrı görüntülenebilmeli istenirse 
sadece veri tabanına yazılması ve ekranda görüntülenmemesi şeklinde çalışabilmelidir.
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Gelen çağrıyı gerek diğer bir bilgisayara gerekse diğer bir masa üstü desktop ünitesine 
gönderebilmelidir.

3.10.11 Bir ağ içinde çalışan bilgisayarlar ve masa üstü desktop üniteleri birbirleri 
arasında yönlendirme yapabilmeli kendisine ait çağrının başka bir üniteden daha 
görüntülenmesini sağlayabilmelidir. Bu işlem serverdada yapılabilmeli istenilen kullanıcı 
diğer bir kullanıcıya yönlendirilebilmelidir.

3.10.12 Ana dil olarak Türkçe olmalı ve istenildiğinde İngilizceye cevirilebilmelidir. 
Üçüncü bir dil opsiyonu olmalı ama isteğe göre dil belirlenebilmelidir. Bu yeni dil için 
herhangi bir yükleme yapılmamalı sadece gerekli tüm yazılar bir notepad dosyasında 
çevirileri yazılarak işlem tamamlanabilmelidir.

3.10.13 Programda sistem operatörü ve teknik servis için bir kısım olmalı ve bir hata 
durumunda burada yazan kodlar yollanmak suretiyle sorunun ne olduğu hemen 
belirlenebilmelidir.

3.10.14 Programdaki tüm çağrılar ve çağrılar için otomatik hesaplamalar istenildiğinde 
Microsoft Office Excel e aktarılabilmelidir.

3.10.15 Programda bir sistem mesajları kısmı olmalı ve bu kısımda programda oluşan 
bütün olaylar saatleriyle beraber yazmalıdır.

3.10.16 Programda gelişmiş bir yardım menüsü bulunmalı ve bu menüden bütün 
işlemlerle ilgili resimli açıklamalar bulunmalıdır.

3.10.17 Programda bir sıkça sorulan sorular kısmı olmalı ve burada sık karşılaşılan 
sorular için cevaplar olmalı ve programın her yeni sürümünde bu bölümde yenilenmelidir.

3.10.18 Program lisanslı olmalı ve kopyalamaya karşı korumalı olmalıdır.

3.10.19 Program ana menüsünde bütün olaylar görüntülenebilmelidir.

3.11 Güç Kaynağı

3.11.1 SMPS olmalı ve 12-14V/DC aralığında ayarlanabilmelidir ve en az 8A 
değerinde yüksek akım üretebilir ve kısa devre korumalı olmalıdır.

Sistem montaj, devreye alma, en az 1 yıl arıza müdahale ve ürün garantisi dahil olacaktır. 
Ürünler 10 yıl yedek parça temin garantili olacaktır.
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