
Pagalbos iškvietimo sistemos 

programa SPA-1000  

Programa yra plačiai naudojama medicinos įstaigose, ligoninėse, sanatorijose, globos namuose. 

Programinė įranga taip pat yra naudojama kitų pagalbos iškvietimo sistemų aptarnavimui, pvz., užpuolimo 

signalizacijos sistemos, gyvenamųjų kvartalų, prekybos centrų  stebėsenai (monitoringui), areštinėse, 

pataisos namuose, ir pan. Programa yra skirta bendradarbiavimui su identifikaciniu IDO-1000 imtuvu ir 

nurodo bei archivuoja sistemoje naudojamus siųstuvus. IDO-1000 imtuvas priima signalus iš siųstuvų ir 

nukreipia juos į programinę įrangą. 

Kiekvienam transliavimui (kiekvienam klavišui) galima priskirti vieną arba daugiau užduočių, 

nurodytų sąraše: 

• Įjungti signalizavimą (aliarmą) programoje

• Išjungti signalizavimą (aliarmą) programoje

• Registruoti pulto panaudojimą

• Išsiųsti sms žinutę

• Įjungti specialų signalizavimą (aliarmą)

• Išjungti specialų signalizavimą (aliarmą)

*Pilka lentelė:

1. Lista zadań… – uždavinių sąrašas atlikti: 1/1

2. Kolejnosc – eilė

3. Nazwa zadania – užduoties pavadinimas

4. Zalączenie alarmu na tablicy – įjungti

signalizavimą (aliarmą) programoje

5. Wysylanie SMS – išsiųsti SMS žinutę

6. Alarm specjalny – specialus signalizavimas (aliarmas)

7. Nowe zadanie - nauja užduotis

8. Zadanie do wykonania - atlikti skirta užduotis

9. Zalączenie alarmu na tablicy – įjungti signalizavimą (aliarmą) programoje

10. Wylączenie alarmu na tablicy – išjungti signalizavimą (aliarmą) programoje

11. Rejestracja nacisnięcia klawisza – registruoti pulto panaudojimą

12. Wyslanie sms-a – išsiųsti sms žinutę

13. Alarm specjalny – specialus signalizavimas (aliarmas)

14. Wylączenie alarmu specjalnego – išjungti specialų signalizavimą

15. Dodaj – pridėti

16. Usun – ištrinti

17. Zapamiętaj – atsiminti

18. Zamknij – uždaryti



Vartotojas gali savarankiškai nustatyti kiekvieno laukelio spalvą bei jo aprašą. 

Programa automatiškai archivuoja įvykius. 

Programa gali dirbti dviem režimais: 

• savarankiškai: kiekvienas vartotojas gali aptarnauti visus laukelius, signalizavimą (aliarmą) 

gali ištrinti liečiamąjame ekrane (jeigu toks vartojamas) arba pele 

• skaitymui: norint ištrinti signalizavimą (aliarmą), reikia panaudoti specialiai tam skirtus 

siųstuvus. Toks siųstuvas gali būti ligonio arba palatos siųstuvu. Šis režimas yra naudojamas 

sistemose, kuomet šaukiamasis asmuo gali prieiti prie vietos, kur vyksta šauksmas (medicinos 

seselė prieina prie ligonio lovos). 

Programa yra parengta maksimaliai 1000 objektų aptarnavimui. Yra keli variantai: 66, 156, 332 

langeliai. 

Kiekvienas siųstuvas gali įgyti 

specialaus signalizavimo (aliarmo) 

statusą. Iš tokio siųstuvo siunčiamą 

signalą programa vaizduoja dideliu, 

mirksinčiu, raudonu lauku. Siųstuvo 

standartinės būsenos pakeitimas specialiu 

(arba atvirkščiai) yra nesudėtingas ir 

greitas, vyksta programoje.  

*Konfiguracja.historia.pomoc – 

Konfigūravimas.Istorija.Pagalba 

SMS: … išjungta 

GINEKOLOGIJOS 

SKYRIUS.Palata 1, lova 2; 1, lova 2; 1, lova 3; 1, lova 4; 5; 2, lova 1; 2, lova 2; 2, lova 3, 2, lova 4 

ĮĖJIMAS ginekologijos skyrius; tuoletas, palata 2 

Tualetas, palata 3; 4, lova 4 

VIENETUKAS, 1; Tualetas 5 

SANDĖLIS 

AKUŠERIJA, 104, lova 1; 104, lova 3; 104, lova 4; tualetas 2, palata 104, akušerija; 107, lova 1; 107, 

lova 2; 107, lova 3; tualetas 1, palata 104; akušerija 

ĮĖJIMAS akušerija; 120, lova 1; 120 lova 2; 120, lova 3; 120, lova 24; tualetas, palata 120 akušerija; 

67; 68; 69; 70 

*Raudoname laukelyje: palata 1; lova 2 

 

 

  



Įjungus, pasirodo programos pagrindinis langas, kuris susideda iš trijų plotų: 

 

 

 

Pirmas laukas – kairėje pusėje 

Lentelė nurodanti esantį signalizavimą (aliarmus). Tai sistemos objektų (siųstuvų) laukeliai. Užduočiai 

“įjungti signalizavimą (aliarmą)” – išsiuntus signalą iš siųstuvo – priskirtas laukelis pradeda mirksėti ir 

įsijungia garsinis signalas. Aktyvų signalizavimą galima ištrinti: 

• Spaudžiant lentelės laukelį (liečiamuosiuose ekranuose) 

• Paspaudus jį pelės žymekliu 

• Panaudojus šiai užduočiai skirtą siųstuvą 

Programa yra paruošta maksimaliai 1000 objektų aptarnavimui.  Yra galimi keli variantai: 66, 156, 

332 langelių. 

 

Antras laukas – susideda iš 3 žymelių: neaptarnauti, įvykiai, SMS žinutės 

 

Žymelė neaptarnauti – tai chronologiškas sąrašas, nurodantis neištrintus, sistemoje užregistruotus 

siųstuvų signalizavimus (aliarmus). 

 

Žymelė įvykiai – tai visų įvykusių aliarmų sąrašas. 

Kiekvienas duomenų įrašas turi tokią informacją: 

• signalizavimo (aliarmo) įvykimo laiką 

• objekto, iš kurio išsiųstas aliarmas, numerį 

• iš tam tikro objekto išsiųsto signalizavimo (aliarmo) pakartojimų kiekis 

• signalizavimo (aliarmo) laukimo laikas iki sistemos operatoriaus reagavimo, pateiktas 

minutėmis 

• aprašymas priskirtas objektui 

 



Šiame sąraše esantį aktyvų signalizavimą (aliarmą), panašiai, kaip kairėje programos lango pusėje, 

galima ištrinti spaudžiant sąraše pasirinktą duomenų įrašą (liečiamuosiuose ekranuose) arba spustelėjus pelės 

žymekliu. Aliarmo ištrynimas iš lentos arba sąrašo pašalina jį iš ekrano abiejuose plotuose. 

 

*zabiegowy ginekolog – Procedūrų kabinetas GINEKOLOGAS; 2, lova 1; 2, lova 2; 2, lova 3; 2, lova 4 

tualetas, palata 2 

tualetas, palata 4, 4, lova 1; 4, lova 2; 4, lova 3; 4, lova 4 

*Neaptarnauti; Įvykiai; SMS žinutės 

23:18:59 palata 1, lova 4 Specialaus aliarmo išjungimas signalu iš siųstuvo 

23:18:57 palata 1, lova 1 Aliarmo išjungimas signalu iš siųstuvo 

23:18:52 palata 1, lova 4 Specialus aliarmas 

23:18:52 palata 1, lova 1 Aliarmo pakartojimas signalu iš siųstuvo 

23:18:51 palata 1, lova 4 Specialus aliarmas 

23:18:51 palata 1, lova 1 Aliarmo pakartojimas signalu iš siųstuvo 

23:18:50 palata 1, lova 4 Specialus aliarmas 

23:18:50 palata 1, lova 1 Aliarmo įjungimas signalu iš siųstuvo 

23:17:52 palata 1, lova 4 Specialaus aliarmo išjungimas signalu iš siųstuvo 

23:17:50 palata 1, lova 1 Aliarmo išjungimas signalu iš siųstuvo 

23:17:35 palata 1, lova 4 Specialus aliarmas 

23:17:35 palata 1, lova 1 Aliarmo pakartojimas signalu iš siųstuvo 

 

  



Žymelė SMS žinutės 

 

Plotas, skirtas sms žinučių išsiuntimo 

konfigūravimui. 

Jame yra: siunčiamos sms žinutės 

turinio vaizdas, vartotojų sąrašas, aktualiai 

informuojamo vartotojo pasirinkimo laukelis 

ir t. t. 

SMS žinučių siuntimo pasirinktis 

reikalauja į sistemą įdiegti gsm GSU-SP1 

skaitmeninių laikmenų įrenginį. Paskyrus 

siųstuvui užduotį “išsiųsti sms žinutę”, 

programa, priėmusi iš tokio siųstuvo 

transliaciją, išsiųs pranešimą nurodytam 

telefono numeriui. 

Sms žinutės pranešimas turi informaciją, kuris klavišas ir kada buvo panaudotas (t. y. šaukiasi 

pagalbos). 

 

Trečias laukas – programos lango apačioje, dešinės pusės kampas – susideda iš: 

- Realaus laiko laikrodžio 

- RS lizdo, per kurį sistema susisiekia su IDO imtuvu, susijungimas su imtuvu 

- Lauko, kuriame rodomas paskutinio šauksmo signalo siųstuvo  numeris  

- Lauko, kur ištrinamas aktualaus pagalbos šauksmo garsas. 

 

 

 

*polaczenie z odbiornikiem – sujungimas su imtuvu 

Kasowanie dźwięku – garso ištrynimas 

 


