
Komputer 
t dla lekarza 
i pielęgniarki 

Rynek rozwiązań informatycznych dla gabinetów 
lekarskich i przychodni dynamicznie się rozwija. Tworzą 

go różnorodne produkty - zć-równo rozwiązania 
znane z innych branż, jak też zgodne ze standardami 

specyficznymi dla systemów medycznych. 
RAFAŁ JANUS 

O ferta informatycznego wypo
sażenia gabinetów lekarskich 
i przychodni jest bardzo szeroka, 

co wynika z różnych potrzeb poszczegól
nych specjalizacji medycznych. Interni
ście czy pediatrze wystarczy standardowy 
sprzęt - laptop lub komputer osobisty ze 
zwykłym monitorem. Z kolei radiolog czy 
stomatolog będzie potrzebował specjali-
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Sprzęt medyczny jest bardzo silnie 
selekcjonowany pod kątem jakości 
pracy, a co za tym idzie nie może na
leżeć do najtańszych rozwiązań na 
rynku. Nawet komputery czy moni
tory muszą spełniać wyśrubowane 
standardy medyczne. W efekcie cena 
rozwiązań dla medycyny zawiera wy
soką marżę, ale ich sprzedaż wymaga 
dogłębnej znajomości zarówno IT, jak 
i specyfiki pracy lekarzy. Dlatego re-
sellerom potrzebne są odpowiednie 
szkolenia, kursy i wsparcie ze strony 
profesjonalistów. 

stycznego wyświetlacza do przeglądania 
wyników prześwietleń. Analiza nawetnaj-
prostszych badań w gabinecie lekarskim 
musi być prowadzona według procedur 
medycznych za pomocą sprzętu spełnia
jącego odpowiednie normy. W związku 
z ustawą o systemie informacji w ochronie 
zdrowia w każdym gabinecie już niedługo 
niezbędne będzie także rozwiązanie, któ
re umożliwi bezpieczne przechowywanie 
dokumentacji medycznej w postaci cyfro
wej. Dlatego zbudowanie przez resellera 
oferty rozwiązań dla placówek ochrony 
zdrowia stanowi pewne wyzwanie, ale 
sprostanie mu ułatwi późniejszą kom
pleksową obsługę takich klientów. Jedno
cześnie może przynieść zyski płynące nie 
tylko 7 marży ze sprzedaży, ale także ze 
świa. zonych usług wsparcia. 

Oferowanie rozwiązań informatycznych 
przeznaczonych do gabinetów lekarskich 
czy przychodni jest odpowiedzialnym za
daniem. Dostarczane produkty muszą za
pewnić lekarzowi dostęp do dokładnych 
wyników badań potrzebnych do diagno
zowania pacjentów. Dlatego wdrażanie 
specjalistycznych rozwiązań wymaga kon
kretnych kompetencji, których zakres jest 
proporcjonalny do stopnia złożoności re
alizowanych projektów. 

Aby wdrażać bardziej skomplikowane 
systemy, reseller powinien zdobyć rozle
głą wiedzę dotyczącą rozwiązań IT sto
sowanych w medycynie i wymagań, które 
muszą spełniać, a także wiedzę z zakresu 
funkcjonowania placówek ochrony zdro
wia. Oczywiście przydatne będzie także 
doświadczenie w sprzedaży klasycznych 
rozwiązań IT dla firm, ponieważ dzięki do
tacjom unijnym część placówek decyduje 
się na rozbudowę infrastruktury IT. 

W Polsce dość wyraźnie widać różnice 
między placówkami prywatnymi i publicz
nymi. Te pierwsze już od jakiegoś czasu 
wprowadzają wiele innowacji, inwestując 
np. w systemy CRM i inne rozwiązania, 
które mają na celu utrzymanie i zdobywa
nie nowych pacjentów, dzięki zwiększe
niu komfortu obsługi. Niestety, publiczne 
placówki ochrony zdrowia wciąż stawiają 
przede wszystkim na kontrolę wydatków, 
ograniczając inwestycje w IT do minimum 
nakazywanego przez prawo. 

MONITORY MEDYCZNE 

TO PODSTAWA 

Podstawowym i najbardziej odpowiedzial
nym zadaniem lekarzy jest wystawianie pa
cjentom diagnozy na podstawie wyników 
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badań. Wykorzystywany do tego celu sprzęt 
oraz oprogramowanie powinny przejść 
odpowiednie procesy certyfikacyjne. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku mo
nitorów służących do prezentacji badań. 
Wymaga się od nich spełnienia rygorystycz
nych, określonych w przepisach norm, aby 
zmiany chorobowe widoczne w danym ba
daniu, mogły być zaobserwowane na do
wolnym, certyfikowanym urządzeniu. 

Wymogi wobec monitorów diagno
stycznych zostały opisane w załączniku 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdro
wia z 18 lutego 2011 r. Najistotniejsza jest 
zgodność ze standardem DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medi-
cine - Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana 
Obrazów w Medycynie) oraz możliwość 
sprawdzenia i ponownej kalibracji rozre
gulowanych monitorów. 

Aby w pełnić wykorzystać możliwo
ści wyświetlacza, niezbędna jest spe
cjalistyczna karta graficzna montowana 
w komputerze. Musi ona zapewniać ob
sługę jednocześnie trzech monitorów 
(dwóch diagnostycznych i jednego opi
sowego) oraz przetwarzać odpowiednią 
liczbę kolorów lub odcieni szarości (w mo
nitorach stosowanych w radiologii). Uzu
pełnieniem monitorai karty graficznej jest 

specjalistyczne oprogramowanie prze
znaczone dla lekarzy o poszczególnych 
specjalnościach (np. dla kardiologów czy 
do badań mammograficznych). 

I M WIĘCEJ CERTYFIKATÓW, 

TYM LEPIEJ 
Wybór komputera stacjonarnego zale
ży od tego, jak intensywnie będzie on 
eksploatowany. Przykładowo, w punk
tach rejestracji często komputery pracują 
w trybie ciągłym, muszą więc być wypo
sażone w komponenty o podwyższonej 
trwałości, a szczególnie w solidne i wy
dajne dyski twarde klasy korporacyjnej, 
połączone w strukturę RAID gwarantują
cą ciągłość pracy i chroniącą przed utratą 

danych. Nieprzerwane działanie pomoże 
zapewnić również zasilacz awaryjny. 

Natomiast w komputerach stosowa
nych w punktach diagnostycznych 
zarówno procesor, jak i pojemność 
pamięci RAM należy dostosować 

do rodzaju wykonywanych badań, 
oczekiwanej szybkości tego procesu i ilo
ści danych, które są przetwarzane. 

W gabinetach najczęściej znajdują za
stosowanie komputery typu All-in-One 
bądź urządzenia przenośne. Coraz więk
szą popularnością cieszą się również ta
blety hybrydowe z odczepianą klawiaturą. 
Lekarz może zabrać ze sobą tablet, np. na 
wizytę domową, a po powrocie do gabine
tu, po podłączeniu klawiatury, używać go 
jak klasycznego notebooka. Na rynku de
biutują też tablety stworzone specjalnie 
z myślą o zastosowaniach medycznych. 
Są wodoodporne i mają specjalną powło-
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Wyzwania stojące przed placów
kami ochrony zdrowia w dziedzinie 
IT nie różnią się od problemów, któ
re są rozwiązywane w bankach czy 
firmach ubezpieczeniowych. Jed
nak natura danych i ich znaczenie 
ma dużo większą wagę niż w innych 
branżach. Zachowanie poufności 
informacji wymaga stosowania za
awansowanych zabezpieczeń, wy
muszania autoryzowanego dostępu 
oraz wdrożenia systemów chronią
cych przed wyciekiem danych. 

ke matrycy odporną na środki dezynfeku
jące. W przychodniach wykorzystywane są 
również terminale dostępowe. 

Wszelki medyczny sprzęt elektronicz
ny (także komputery używane przez 
lekarzy) jest badany pod kątem speł
niania wymogów norm IEC-60601-1-X 
określających poziomy bezpieczeństwa 
i efektywności urządzeń. Pozytywne 
wyniki testów są potwierdzane stosow
nym certyfikatem. W zależności od prze
znaczenia urządzenia powinny spełniać 
mniej lub bardziej restrykcyjne normy, 
np. IEC-60601-1-1 oznacza sprzęt do ba
dań •wykonywanych w odległości 1,5 m 
od pacjenta. Brak kontaktu użytkowni
ka z urządzeniem to wymóg w wielu za
stosowaniach medycznych. Dlatego —^ 
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—> niektórzy producenci prowadzą obecnie 
prace nad system bezdotykowego uwie
rzytelniania osób. 

DANE SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE 

Jeszcze w bieżącej dekadzie każda pu
bliczna i prywatna placówka medycz
na będzie zobowiązana do prowadzenia 
dokumentacji medycznej wyłącznie 
w formie elektronicznej. Obowiązek ten 
spadnie nawet na indywidualne gabine
ty lekarskie czy pielęgniarek i położnych, 
a dane w takiej formie trzeba będzie prze
chowywać przez wiele lat. Informacje 
medyczne oraz dane osobowe pacjentów 
będą musiały być zabezpieczone i archi
wizowane tak, aby dostęp do nich mieli 
tylko upoważnieni. Dlatego należy stoso
wać techniki chroniące przed wyciekiem 
danych, a także ustanowić procedury 
tworzenia kopii bezpieczeństwa (back
upu) oraz archiwów. 

W przypadkach, w których procedu
ry przewidują długoterminowe przecho
wywanie danych, warto polecić system 
archiwizacji informacji umożliwiający szyf
rowanie danych. W praktyce optymalnym 
rozwiązaniem jest składowanie danych za
równo na dyskach, jak i urządzeniach taś
mowych (w przypadku archiwów), co jest 
zgodne z założeniami ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia. Potwier
dzają to wyniki sprzedaży przedstawiane 
przez producentów i dystrybutorów - za
równo w sektorze podmiotów prywatnych, 

S m 

jak i w publicznych placówkach ochrony 
zdrowia rośnie zapotrzebowanie na ten 
sposób backupu i archiwizacji. 

W nadchodzących latach należy też 
spodziewać się nowych regulacji nało
żonych przez Unię Europejską, które 
przyczynią się do podniesienia poziomu 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
danych medycznych. Sytuacja ta przysłu
ży się resellerom, którzy będą mogli za
oferować placówkom ochrony zdrowia 
specjalistyczne rozwiązania ogranicza
jące ryzyko utraty danych. 

Ważnym elementem systemu cyfrowej 
dokumentacji medycznej są również ska
nery. Będąkonieczne do zeskanowania po
siadanych przez przychodnię lub lekarza 
papierowych archiwów dokumentów. Mo
że pojawić się też konieczność dołączenia 
do cyfrowej kartoteki np. zdjęć z badań ra
diologicznych, bowiem zgodnie z wymo
gami ustawy także one będą musiały być 
profesjonalnie zeskanowane, za pomocą 
służących do tego specjalnych urządzeń. 

W gabinetach lekarskich i przychod
niach potrzebne są także „klasyczne" 
rozwiązania IT przeznaczone dla przed
siębiorstw. Reseller współpracujący z ta
kimi placówkami może sprzedawać np. 
urządzenia do przechowywania danych (tu 
sprawdzają się małe macierze dyskowe), 
drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, 
zasilacze awaryjne i wiele rodzajów akce
soriów. Jednocześnie liczne firmy oferują
ce „uniwersalne" rozwiązania IT kierują 
je również do placówek ochrony zdrowia, 
czasami dostosowując do specyficznych 
wymogów i obowiązujących przepisów. 

Jednak - nawet wdrażając te same roz
wiązania, które użytkowane są w innych 
branżach - należy pamiętać o tym, że pod
czas przetwarzania danych medycznych 
szczególnego znaczenia nabiera wyso
ka dostępność i wydajność oraz bezpie
czeństwo. Warto sprawdzić też, czy dane 
rozwiązanie spełnia wymogi standardów 
obowiązujących w innych krajach (np. 
amerykańskie HIPAA). 

NAJWIĘKSZY ZAROBEK Z USŁUG 

Reseller, który chce współpracować z pla
cówkami medycznymi, musi zdobyć dwa 
rodzaje kompetencji: technologiczne oraz 
branżowe (m.in. poznać regulacje praw-
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Pamięci masowe wykorzystywane 
w systemach informatycznych są 
montowane w centrach danych 
lub serwerowniach, dlatego nie 

muszą spełniać dodatkowych wy
mogów związanych z zastosowa-
nami w medycynie. Ich parametry 
wynikają bardziej ze specyfiki sys
temów informatycznych - są to 
kwestie dotyczące zapewnienia 
odpowiedniej wydajności i bezpie
czeństwa przechowywanych da
nych w postaci cyfrowej. 

ne). W zdobyciu wiedzy technologicznej 
pomogą szkolenia oferowane przez do
stawców i dystrybutorów. Natomiast po
znanie specyfiki branży medycznej jest 
sprawą nieco trudniejszą i z reguły ta
ką wiedzę nabywa się podczas realizacji 
kolejnych wdrożeń. Warto w tym zakre
sie prosić o pomoc dostawców specjali
stycznego sprzętu IT przeznaczonego do 
stosowania w medycynie, którzy z pew
nością podzielą się swoją wiedzą i podpo
wiedzą, w jaki sposób możnają zdobywać. 

Współpraca handlowa z placówkami 
ochrony zdrowia zawsze powinna być 
związana z poczuciem ogromnej odpo
wiedzialności za skuteczność działania 
wdrażanego rozwiązania. Zapewne stąd 
wynika wrażenie wyższej dochodowości 
projektów dla branży medycznej. Tymcza
sem rzeczywisty zarobek resellera zależy 
przede wszystkim od tego, jakie rozwią
zania oferuje. Jeśli są to te same produk
ty, co oferowane innym branżom, nie ma 
mowy o wyższych marżach. W placów
kach ochrony zdrowia częściej wdraża
ne są kompleksowe rozwiązania, a rzadko 
występują przypadki dostawy samego 
sprzętu. Dlatego ważne jest, żeby mieć od
powiednią wiedzę na temat funkcjonowa
nia placówek medycznych. Pozwoli ona 
na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb 
użytkowników oraz ułatwi „obudowanie" 
go usługami, z których przychody mogą być 
już znacznie większe. • 
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