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Spitali në terren i UMass Memorial në Qëndrën e DCU: Përmbledhje mbi iPads 
 

Të dashur Pacientë,  
 

Mirësevini në Spitalin në terren të UMass Memorial të hapur, në Qendrën e DCU. Nga të gjithë ne, në Qendrën 

Shëndetsore të UMass Memorial, ne jemi të përkushtuar që të kujdesemi për ju gjatë qëndrimit tuaj këtu.  
 

Ju lutemi përdorni këtë iPad përgjate kohës së qëndrimit tuaj këtu. Ky iPad është para ngarkuar me dy lloje 
aplikacionesh, aplikacione mjekësore për të ndihmuar në kujdesin tuaj dhe aplikacionet e njohura sociale. Së 
bashku me këtë iPad, do t'ju jepet gjithashtu një pajisje mbajtëse për karikim, një kabllo karikimi së bashku me 
kabllon per zgjatje, dhe kufje për përdorim personal. IPad-i, kabllo për karikim, me kabllon për zgjatje dhe 
pajisja mbajtjëse për karikim do të mblidhen para daljes tuaj nga spitali.  Kufjet janë tuajat për tu mbajtur.  
 

Për lidhje me rrjetin e internetit për miqtë(publikun), në pajisjen tuaj personale (guest Wi-Fi- access), ju lutemi 
lidhuni në rrjetin Wi-Fi "UMMH_DCU" dhe ndiqni udhëzimet për t'u futur. 
 

Aplikacionet Mjeksore të Përfshira 

 AW Touchpoint. 
Ky aplikacion do të përdoret për të kryer vizita me video (telehealth). Për shembull, kujdesdhënësi juaj mund 
të urdhërojë një konsultë për juve për tu parë nga një kardiolog. Në këtë situatë, një kardiolog do t'ju 
kontrollojë dhe do të komunikojë me ju nëpërmjet konferencave direkte me audio / video duke përdorur këtë 
aplikacion. 
 

 Masimo 
Kjo përdoret për të monitoruar saturimin e oksigjenit, shpeshtësinë e pulsit dhe treguesin e perfuzionit. 
 

Aplikacionet Sociale të Përfshira: 
Ndihuni të lirshëm të hyni me llogarinë tuaj personale në aplikacionet e mëposhtme. Ky iPad do të pastrohet 
plotësisht para se të përdoret nga pacienti tjetër. UMass Memorial Health Care nuk ka llogari të zgjeruar të 
mediave sociale, kështu që do të duhet të përdorni llogarinë tuaj personale për të hyrë në këto: 

• Mediat Sociale – Facebook, Instagram, Twitter 

• Komunikimi – Facebook Messenger, Whats App, WeChat 

• Lajmet – Apple News  

• Mediat – Spotify, Pandora 

• Konferenca me Video – WebEx 

• Rrjete transmetimi – Netflix, Hulu, YouTube, Twitch  

• Rrjet kërkimi Interneti – Safari 

• Identifikimi Apple ID – nëse dëshironi të dërgoni tekste mesazhi ose përdorni FaceTime, ju lutemi hyni 
me identifikimin tuaj të Apple ID  
 

E humbur/Vjedhur: 
Nëse kjo pajisje hiqet nga ambientet e spitalit, ajo do të fshihet elekronikisht nga distanca dhe do të bëhet e 
padobishme. 
  


