T.C.
SAGLIKBAKANLIGI
AGRIIL SAGLIK MUDURLUGU

Tutak Devlet Hastanesi

HEM$iRE CA6RI SJSTEMJ VE AC1L KOD (mavi, pembe, beyaz) SJSTEM'l BAKIM / ONARIM i§j
TEKNJK §ARTNAMESJ (PARCASIZ)

1.GENEL5ARTLAR
a.

Bakim hizmeti, bu §artnamede listesi verilerin Hemjire Ca£ri ve Acil Kod Sisteminin duzenli
kontrol koruyucu bakim, tarn bakim kalibrasyon anza giderimi (Onanm)ve gerekiyorsa
kurumca piyasadan temin edilen parga degi$tirme i§lemini kapsamaktadir. Bu $artnamede
belirlenen Hem§ire Qagn ve Acil Kod Sisteminin yedek par^a bedeli hari$ bakim ve onanm
i§lemleri igin hi(;bir suretle ilave ucret talep edilmeyecektir

b.

Firma, Hem$ire Cagri ve Acil Kod Sisteminin devamli Qali5ir durumda bulunmasi ic^in sistemin
her turlu aksammin koruyucu bakiminin 1 Yil sure ile dort ayda bir olmak uzere 3 defa
periyodik olarak yapilacak

c.

Periyodik bakimlarda bakimci firma sistemin bakim, onarimi ve kalibrasyonu igin
gerekebilecek

d.

her turlu aleti ve temizlik malzemelerinin kendisi temin edecek

Firma anza aninda ula$ilacak 1 adat sabit telefon 1 adat faks, 1 adat cep telefonu numarasmi
yazili olarak idareye bildirecektir mobil telefonlar 24 saat agik tutulacaktir telefon
numaralarmin degi5mesi durumunda firma bu durumu 2 gun b'ncesinden idareye yazili olarak
bildirilecektir,

1.2 Periyodik Bakim Onanm Gun Saatleri
a.

Periyodik ve koruyucu bakimlar. Cihazlann bulundugu ilgili birimde yapilacaktir.
Periyodik bakim ilgili aym ilk haftasinda mesai saatleri i^erisinde yapilacaktir. Ancak idarece
uygun goriilmesi halinde ilgili birim ve hastane teknik sorumlusu tarafindan belirlenecek farkli
takvim cerc.eve$inde de yapilabilecektir

b.

Yuklenici Periyodik baki i^in belirlenen araliklarda bakim ve onanma gelmeden en az 2 gun
once bakim ve onanma gelecegine dair idareye yaziyla veya telefon ile veya faks ile
bildirecektir.

2. SERVJS HJZMETLERi

a.

Yuklenici sozlesme kapsamindaki Hemsire Cagn ve Acil Kod Sisteminin dort aylik periyodik
bakimlarmi ve ariza durumunda onanmlanni yapmakta yijkumludur.

b.

Hemjire Cagn ve Acil Kod Sisteminin servis hizmeti sirasmda saglam bir sisteminin
islevinin bozulmasi halinde yuklenici neden oldugu yen! anzayi ucretsiz tamir etmekle
yijkumludur.

c.

Firma sozle5menin son ayi icerisinde hastane idare , turn Hem$ire ^agn ve Acil Kod
Sisteminin is. bitiminde arizasiz ve calisjr vaziyette idareye teslim edilecektir.

d. Sisteme ait cagn paneli, cagri iptal butonu, cagri el seti, ipli cagri butonu, sinyal aktanci,
pager cihazi sunucu vb. parcalarm anzali oldugu ve tamirinin mumkun olmadigi tespit
edilirse, anzali parcanin yenisi idare tarafindan temin edildikten sonra anzali parca yenisi ile
degis,tirilecek
e.

idare degi5,tirilmesi gereken par^alann temin ic.in piyasadan teklif almakta serbesttir. Bakimci
firma idarenin temin ettigi yedek parc,ayi monte etmekte mukelleftir. Degis,tirilecek hasarli
parcanin mulkiyeti hastaneye ait olacaktir.

f.

Yuklenici firmadan alman her turlu yedek parca en az 1 yil sure ile garantili olacaktir. Yedek
parca garanti suresi icinde bu bakim sozlesmesi sonra ermi5 ola bile arizalanan parca firma
tarafindan degistirilecektir.

g.

Yuklenici her turlu can ve mal guvenligi tedbirlerini almak zorundadir.

h. Yuklenici cihazlarm elektrik ve guvenlik testlerini de her bakimda yapmahdir.
i.

Hem§ire Cagi" ve Acil Kod Sisteminin cikartilan eski parcalar hastane teknik birime teslim
edilecektir.

3.ARIZAYA MUDAHALE
a.

Herhangi bir zamanda Hemsire ?a|n ve Acil Kod Sisteminin fonksiyonlanni yerine
getirememesi ve belirlenen normlarm altina dusmesi durumlan " ariza " olarak kabul
edilecektir. Yuklenici mudahale etmekte yukumludur.

b.

Periyodik bakim di5inda Sistem par^alarmdan gagri paneli , cagri iptal butonu, cagn el seti,
ipli cagn butonu, sinyal aktanci, pager cihaz, sunucu vb.) hastane teknik servisi tarafindan
anzali oldugu tespit edilenler olursa bu pargalar kargo ile yukleniciye gonderilecektir.
Yuklenici parcalann tamirini 7(yedi) gun igerisinde yaparak hastane idaresine
gonderilecektir. Kargo ucretleh sozle5me suresince yukleniciye aittir.

4. RAPORLAR
a. Firma dort ayda bir yapilan periyodik bakim sonrasinda bakimlan gosteren bir rapor
duzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularma imzalattiracaktir. 3 nusha firmaya ait
servis formu ile birer nushasi ilgili birimde, birer nushasi yukleyicide kalacak. Diger
nushasi ise fatura ile satin alma birimine verilecektir

b. Bakimci firma her ariza ihbari sonunda giderilmi§ oldugu anzayi ve yapilan isjeri
belirleyecek rapor duzenleyecektir.
5. GUVENLiK TEDBJRLERJ

a. Firma i$in yapilmasi esnasinda can ve mal emniyeti acismdan onem arz eden ve
telafisi imkansiz zararlara sebep olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek icin bu
durumu engelleyecek her turlu teknik ve idari tedbirleri alacak zorunda olup. 6331
sayili i§ Saghgi ve Guvenligi Kanununa uymak zorundadir

6.YAPILCAKBAKIMLAR
Periyodik bakim (dort ayhk periyodda )
a.

Hem§ire Cagri ve Acil Kod Sisteminin (cagri paneli, $agn iptal butonu, gagri el seti, ipli cagri
butonu sinyal aktanci, pager cihaz, sunucu vb.) i$levleri kontrol edilecek. Temizlikleri yapilacak
ve belirlenen tesisat anzalan giderilecektir.

b. Qagri cihazlanndan gelen alarm bilgileriyle panel uzerindeki mekan adreslerinin
dogrulugu kontrol edilecek. Hatahysa duzeltilecek
c.

Pil degi§tirilmesi gereken cihazlann pilleri sozle§me suresince ucretsiz olarak
degi§tirilecek.

d. Kontrol panelindeki kullamci mudahale fonksiyonlannm ( Alarm susturma, Rest,
Lamba test vb.) c.alismasi kontrol edilecek.
e. Kontrol panelindeki Turn elektriksel baglantilar. Koruma ve kontrol elemanlan
(kablolar, sigorta, role, elektronik kartlar vb.) kontrol edilecek.
f.

Kontrol panelinin bataryalarmm, |arj devrelerinin ve guc. kaynaklannin ve de gu^
kaynaklannm saglamligi kontrol edilecek.

g. Sisteminin ve sisteme ait turn parcalanmn yazihm ve programlama gereksinimleri
ucretsiz olarak yapilacak
h. Yukanda belirtilenler dismda ucreti firma tarafmdan belirlenen bakim ve kontroller
yapilacak.

6. BAKIM YAPILACAK CJHAZ BJLGJLER

CJHAZ ADI

7w^FHS

MARKASI

CJHAZ SAYISI

HEMSJRE CA^RI PANEL!

TELEMEDIC

4adet

HEMSJRE CAfiRI /IPTAL BUTONU

TELEMEDlC

57 adet

HEM§iRECA$RIELSETl

TELEMEDIC

31 adet

WC IPLi CAfiRI BUTONU

TELEMEDIC

26 adet

HEM5IRE CA$RI SJSTEMJ SJNYAL AKTARICl UNJTE

TELEMEDlC

ladet

ACJL KOD SiSTEMI SANTRAL SUNUCUSU

TELEMEDiC

ladet

PAGER CA&RI CJHAZI

TELEMEDJC

4 adet

ACiL KOD SiSTEMJ SJNYAL AKTARICl

TELEMEDiC

ladet

7. BAKIM TAKVIMI

Ocak

$ubat

Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylul

X
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TUTAK DEVLET HASTANESI
Mavi - Pern be ve Beyaz Kod Sistemi Teknik §artnamesi
Tanim ve Anna?:
Hastane £a|ri Sistemleri; Mavi FCod Sistemi, Pcmbc Kod Sislemi ve Beyaz Kod
Sisteminden olu§an aynca bunlann birbirlerine uyum saglayarak cahstigi ve yonetildigi
ileti§im ve otomasyon sistemidir.
Beya/ Kod Sistemi, hastane hasta ve ^alisanlann fiziksel saldiri, cinsel laciz ve
§iddete maruz kalmalan durumlannda personelin hastanenin turn dahili telefonlanndan, cagri
yapablimesini, bu cagrilann adresinin beyaz kod ekibine pager 9agri cihazlanyla iletilmesini
ve miidahale per form ans mm kayit edilmesini ve raporlanmasim saglayan iletis.im ve
otomasyon sistemidir. Amas; hastanede hasta ve calisanlannm fiziksel saldiri, cinsel taciz vc
siddete maruz kalmalarma kar§i gerekli giivenlik tedbirlerinin ahnmasi icin bir tehlike anmda
guvenlik personelinin en hizh bicimde durumdan haberdar edilmesini vc olusan tehdidin
oniine gecilmesini saglamaktir.
Mavi Kod Sistemi, hastane Temel Yasam Destegi siirecinin (KPR) gercktigi
durumlarda saghk personelinin hastanenin Him dahili telefonlarmdan, bu Qagnlann adresinin
mavi kod ekibine pager cagri cihazlanyla iletilmesini ve miidahale performansmm kayit
edilmesini ve raporlanmasim saglayan ileti§im ve otomasyon sistemidir. Amac; bir hastanm
kurumun herhangi bir noktasinda solunumsal veya kardiyak arrest olmasi durumunda hastaya
resiisitasyonu saglayacak uzman personelin en hi/li bi9imde durumdan haberdar edilmesi,
olay yerine yonlendirilmesini ve Temel Yasam Destegi ba§an oramnm arttinlmasi
saglanmaktadir.
Pembe Kod Sistemi, hastanede yenidogan ve gocuk gtivenligini tehdit eden
durumlarda personelin hastanenin turn dahili telefonlarmdan cagri yapabilmesini, bu
cagnlann adresinin pembe kod ekibine pager cagri cihazlanyla iletilmesini vc miidahale
performansimn kayit edilmesini ve raporlanmasim saglayan ileti§im ve otomasyon sistemidir.
Ama?; hastanede yenidogan ve cocuk guvenliginin saglanmasi uzerine bir tehlike anmda
guvenlik personelinin en hizh bicimde durumdan haberdar edilmesini ve olusan tehdidin
online gecilmesini saglamaktir.

Kapsam

Hastane Cagri Sistemleri yukanda tammlanan ozelliklere sahip is.leri yapmak
tasarlanmis Hastane ^agri Santral Sunucudan, Qagn Cihazmdan (Pager) ve Kablosuz Aklanci
Cihazmdan olu§maktadir.
I'irma teklifmi verdigi iiriinun iireticisi/ithalatcisi ya da yetkili saticisi olmah ve bu
belgelcri idareye sunmahdir.

Ithalatgi ya da iiretici firma ISO9001:2008 standardma sahip olmali, ithalatini ya da
iiretimini yaptigi urimler ile ilgili olarak TS13149 "isyerleri yazihm hizmetler veren gene!
standardma uygun; hizmet veren isyeri", TS13401 "Yetkili Servisler - Qagn Cihazlan igin
kurallar standardma uygun; hizmel veren" kriterli ve bu kistas icin TSE Hizmet Ycterlilik
belgesine sahip olmali ve bu belgeleri idareye sunmasi gerekmektedir.
Bunlann ozellikleri en az asagidaki gibi olacaktir:
*
—
—
—
—

Hastane Qagn Santral Sunucusu
1. Hastane Qagn Santral Sunucusunun donammsal ozellikleri en az:
Qift 9ekirdekli 1.60 GHZ hizmda islemci
2 GB sistem bellegi
160GB HDD
Biitiinlesik 4 Port Dahili Hat Girisc sahip Scsli Yanit Sistemi ( I V R ) olacaktir.
2. Hastane Cagn Santral Sunucusu kesintisiz cahsacak bicimde donanim ve
yazihmdan olusacaktir. Beslemesi kesintisiz guc hattinda yapilacak ve elektrik
kesintisi olsa dahi sonrasinda kendisini otomatik olarak tekrar a9acaktir.
3. Hastane Qagri Santral Sunucusu, uzerinde 9ahsan isletim sistemi var ise, turn
lisanslan ile birlikte teslim edilecektir.
4. Sunucu monitor ve klavye kullamlarak acilabilecek, ama sifre ile korunacaktir.
5. Hastane Cagn Santral Sunucusu, Mavi Kod, Pcmbe Kod, Beyaz Kod ve sistem
ayarlanm i9ermeli, turn cagnlari yonetebilip, yonlendirebilmeli, kayitlanm
tutmali, raporlama ve istatistik uretebilmelidir.
6. Hastane Qagri Santral Sunucusu, yerel aga baglanacak, sunucunun IP si otomatik
ya da manuel olarak ayarlanabilecektir. Bu ayarlar, santral sunucusunun dahili
hatlan uzerinden belirli bir giivenlik sifresi ile telefon aracihgiyla
yapilandirilacaktir.
7. Sunucu kurumun telefon santrali ile uyumlu olarak cahsacaktir. Kurumun telefon
santralinin IP tabanh ozelliginin bulunmasi durumunda, kod icin kullamlacak olan
telefon IP tabanli telefon hatlan olacak, ancak eger bu ozellik yok ise acil kod
amaciyla analog dahili hatlar kullamlacaktir.
8. Kurumun herhangi bir telefondan kurumun tahsis edecegi ozel telefon numaralari
(1111-2222-3333) uzerinden Mavi, Pembe, Beyaz Kod 9agrilari baslatihp
sonlandirilacaktir.
9. Acil Kod Hatlari arandiginda, Hastane Qagn Santral Sunucunun sesli yanit
sistemi devreye girecektir.
10. Arayan kisinin turn yonlendirme ve mesajlar olomatik robot operator sesli
komutlari ile olacaktir.
11. Tiim 9agri baslatma ve sonlandirma isleyisi, otomatik vc insansiz olarak
gerceklesecektir.
12. Kurum telefonlarmdan 9agn baslatildigi zaman arama yapilan dahili telefon
hattimn CallerlD gonderme ozelligi varsa bu durum santral sunucu tarafmdan
otomatik algilanacak ve fagri direkt olarak baslayacaktir.
13. Arama yapilan telefon hattimn CallerlD gonderme ozelligi yoksa arama yapilan
telefonun dahili numarasimn tuslanmasi gerektiginin mesajla bildirecek ve
tuslama ile telefon kimligi tespit edilecektir.
14. Sistemde kayith olmayan bir dahili telefondan 9agn baslatildiginda ilgili pager
cagn cihazlarma cagn baslatilan dahili telefonun dahili numarasi ve bu numaramn
kayith olmadigi bilgisi gonderilecektir.

15. Sistemin ayn olarak yonetim ve raporlama ekranlan olmahdir ve guvenlik
sifreleri ile korunmahdir.
16. Yonetim alamnda, hastane i9erisindeki bolgeler servisler, odalar, telefon
numaralari ve adresleri, hemsireler, kod ekipleri, pager ve kullamci bilgileri
giincellenecektir.
17. Her bir cagri tipi i^in mesaj gonderim suresi, arahklan ve hastanenin servis ve
bolgelerine gore pager personel atamalari bulunacaktir.
18. Anhk olarak sistem cihazlanmn aktif /pasif durumunu gosteren hiyerarsjk tablo
bulunacaktir. Gtic, ag baglantisi veya diger sorunlar nedeniyle 9ahsmayan cihazlar
otomatik tespit edilebilecektir.
19. Sunucu sistemde tanimh olan turn cihazlan ya da bir grup cihazi tek isletme test
edebilecektir. Test sonuclan raporlanacaktir.
20. Raporlama alamnda pagnlarm ce§itleri, servis, oda bilgilerini i^eren adresleri,
zamanlan, ilgili personel ve personelin mudahale sureleri rapor edilecektir.
21. Personelin pager 9agri cihazlarma en ge$ Ssaniye icinde cagn bilgilerini
go"nderecektir. Qagn ekip elemanlanna aym zamanda ulasacaktir.
22. Cagn mesaj i, cagn tipine gore tammlana bilen sure arahklanyla cagn
sonlandinlana kadar tekrarlanacaktir.
23. (^agrilar 9agnnm tipine gore tammlanabilen siire boyunca sonlandirilmamasi
durumunda cagn iptal edilerek mudahale edilmemis sayilan bir cagn olarak
kayida gegecektir.
24. Telefondan yapilan cagrilar aym telefondan ikinci bir arama ile odalardan yapilan
cagrilar oda kontrol panellerinden maniiel sonlandinlacaktir.
25. Tiim cagrilar tek bir raporlama sistemi uzerinden almacaktir.
26. Rapor kayitlan en az 10 yilhk siire kayit tutabilecek sekilde olacaktir,
27. Turn raporlamalar kurumda bulunan herhangi bir bilgisayardan incelenebilecektir.
Istenirse bu raporlamalar sifre ile korunabilecektir.
28. Santral sunucusu su ba§hklarda rapor uretecektir:
—Turn ^agrilannin tipleri, bolgeleri, adresleri, cagri baslangiQ ve sonlanma
zamanlan, mudahale sureleri, ba$latan ve sonlandiran hasta.
—B6lgelere/servislere gore miidahale suresi performansi
—Aylara gore 9agn adetleri
—Qagri ile ilgili 9ikti ahnabilen "Olay Sonrasi Bildirim Formu"
29. Kurum dahili teleibnlarmdaki degisiklikler (ekleme, cikarma, degi§tirme)
herhangi bir kurum bilgisayanndan yetkili ki§iler taralindan yapilabilecektir.
30. Sistemde kayitli olan tiim pager 9agn cihazlarma kurumun tiim bilgisayarlan
uzerinden yetkili killer tarafindan metin mesajlari gondcrilebilecektir.
31. Diger iletisim ve otomasyon sistemleri ile uyum basligmda anlatilan ozelliklere
sahip olacak sekilde web servis hizmeti olacaktir.
32. Hastane £agn Santral Sunucusu: ileride gerekebilecek olan ek acil afet
durumlarimn da (yangin, salgm hastahk, vb)
sisteme dahil edilecegi ek sesli
yanit sistemi kartlari kullamlarak genisletilecektir
33. Sistem veri tabamni belirli donemlerde baska bir medyaya siirckli olarak
yedeklemelidir.
•

Pager Qagn Cihazi
1. Pager cihazi, KET (Kisa Mesaie Telsiz) yonetmeligindc tammlanan SBT
(Sanayi. Bilimsel Tibbi) bandmda ^ahsacaktir.
2. Pager Cihazimn tiim meniileri Tiirk^e olacaktir.

3. Pager cihazi, POCSAG standardi ile haberle§melidir.
4. Pager cihazimn en az 8(sekiz) satir gostergesi olacaktir
5. Mesajlannm zamanlanni kaydedecektir.
6. En az 30 adet mesaj hafizasi olacaktir,
7. Dusuk pil uyarisi verilecektir.
8. Sesli ve titresimli uyan verilecektir.
9. Tek kalem pil ile cahsacaktir, sarj edilebilen pil 9ahsabilmelidir.
10. Takihp 9ikarilabilen tasima aparati olacaktir.
11. Cepte tasmabilecek kadar kuciik olmahdir.
12. Kapsama alani dis.ma ciktigmda cihaz uyari verecektir.
Kablosuz Aktanci Cihazi
1. Kablosuz aktanci, KED (Kisa Mesafe Telsiz) yonetmeliginde tanimlanan
SBT (Sanayi Bilimleri Tibbi) bandinda calisacaktir.
2. Aktaricilardan yapilan mesaj yanini uluslararasi standart iletisim protokolii
olan POCSAG standardi kullanilarak yapilmahdir.
3. Kablosuz aktaricilar herhangi bir veri kablolamasi yapisina ihtiya? duymadan
birbirleri ile haberle§ebilmelidir. Aktaricilar kullamlarak cekim alani olmayan
noktaya yakin 9ekim alani sinirma aktanci yerlestirilerek 9ekim alani basit9e
genisletilebilmelidir.
4. Aktaricilar duvara insanlarm erisemeyecegi bir yukseklige monte
edilecektirfen az2.50 m)...
5. Enerji beslemesi 22QVAC veya 12-24VDC seklinde olacaktir. Ihtiya9
duyulan enerji beslemesi kesintisiz gii9 kaynagmdan yapilacaktir.
Garanti;
Hastane Qagn Sistemi en az 2 (iki) yil boyunca garanti kapsami i9inde olmalidir.
Aynca 10 (on) yil sure ile yedek par9a temin garantisi verilmelidir. Tamir kabul etmeyen
pargalar yenileri ile degistirilecektir. Bu sure i9erisinde imalat, montaj, malzeme ve i§9ilik
hatalan ile yanhs tasarimdan dogacak anzalar yuklenici firma tarafmdan kar§ilanacak ve
hatali par9alar ucretsiz olarak degistirilecektir. Cihazlarm arizah olduklari sure garanti
suresine dahil edilmeyecektir. Garanti kapsami i9ersinde olusan arizalara 24 saat i9inde
miidahale edilmeli ve ariza mudahaleye takiben 12 saat i9inde giderilmis olmahdir. Garanti
suresi sonunda turn teknik destek ve par9a degisimi isleri iicreti yuklenici firmaya odenerek
yaptinlacaktir.
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