
 

 

Comunicat de presă 

Liderul în servicii medicale Mayo Clinic implementează soluţii inovatoare de 
mobilitate pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale 

Cisco livrează Mayo Clinic punctul de acces Cisco Aironet cu numărul 5.000.000 

Cisco a anunţat recent că Mayo Clinic, cel mai mare grup medical integrat nonprofit din lume, a 
instalat soluţia Cisco® Unified Wireless Network pentru a îmbunătăţi serviciile medicale oferite 
pacienţilor. Reţeaua cuprinde peste 3.000 de puncte de acces Cisco, controlere Cisco 4400 şi 
modulul Cisco pentru servicii wireless (Cisco Wireless Services Module) pentru switch-ul Catalyst 
6500, asigurând o gamă largă de aplicaţii de mobilitate pentru servicii medicale pentru aproximativ 
40.000 de medici, infirmiere şi personal medical auxiliar din cele trei campusuri din SUA. În plus, 
Mayo Clinic va începe evaluarea punctelor de acces Cisco 802.11n Aironet® 1250 în vederea 
extinderii gamei de aplicaţii de mobilitate noi pentru structurile sale. De asemenea, Cisco a anunţat 
că Mayo Clinic a primit punctul de acces Cisco Aironet cu numărul 5.000.000, a cărui livrare a 
început în anul 2000. Cisco marchează astfel un punct de referinţă major în evoluţia pieţei de 
soluţii wireless pentru companii.  

În afară de accesul wireless la date pentru 5.000 de utilizatori mobili, Mayo Clinic a echipat aproximativ 
1.000 de utilizatori cu telefoane VoIP wireless, eficientizând colaborarea mobilă dintre medici, asistenţi şi 
personalul spitalicesc pentru optimizarea unor activităţi, precum introducerea de către medici în timp real 
a informaţiilor medicale chiar de lângă paturile pacienţilor. De asemenea, Mayo Clinic a conectat diverse 
aparate şi echipamente medicale la reţeaua LAN wireless (WLAN) – inclusiv 2.000 de pompe de perfuzie, 
300 de pompe pentru analgezice controlate de pacient (PCA) şi 100 de oximetre de puls utilizate pentru 
monitorizarea ritmului cardiac/respirator. Conectarea acestor aparate la reţeaua wireless permite 
personalului medical să acceseze informaţii vitale despre pacienţi din orice locaţie din spital, eficientizând 
astfel utilizarea datelor şi optimizând activităţile de îngrijire medicală.  

Mai multe informatii gasiti pe: http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_050708b.html 
 
Despre Cisco Systems  
Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul de 
conectare, de comunicare şi de colaborare interpersonală. Informaţii despre Cisco se găsesc la adresa 
Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la adresa 
http://newsroom.cisco.com. 
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