
Wydajna sieć 
podstawą medycyny cyfrowej 
Informatyzacja placówek ochrony zdrowia to wyzwanie, 
związane z ochroną danych medycznych. Zarządzający 

widzą potrzebę unowocześniania nie tylko aparatury 
diagnostycznej, ale też rozwiązań teleinformatycznych. 

Dzięki temu łatwiej zarządzać placówką, analizować 
procesy i rozliczać się z instytucjami finansującymi. 

Serwery, pamięci masowe, systemy 
do backupu, kontroli dostępu, za
pewniania bezpieczeństwa danych 

- to podstawowe rozwiązania IT, bez któ
rych nie może funkcjonować nowocze
sny szpital. Wiele placówek inwestuje też 
w rozwiązania do cyfrowej diagnostyki 
- systemy PACS/RIS oraz certyfikowa
ne monitory i stacje diagnostyczne/refe
rencyjne. Sale operacyjne wyposażane są 
w zaawansowane systemy obrazowania 
oraz przesyłania sygnałów audio-wideo 
i sterowania nimi. Inwestycje placówek 
ochrony zdrowia są wymuszane także 
przez nowe regulacje prawne. 

Jednak podstawą wszystkich nowo
czesnych rozwiązań IT jest efektyw
na i wydajna infrastruktura sieciowa. 
Jak obciążona może być sieć szpitalna, 
pokazuje prosta kalkulacja. Komplet

ne badanie tomograficzne ludzkiego cia
ła to 300 GB danych. Odpowiada to 64 
płytom DVD, a przesłanie takich ilo
ści informacji przez sieć Fast Ethernet 
(100 Mb/s) zajmie ponad7godzin.W przy
padku szybkiej sieci Gigabit Ethernet po
trwa to 40 minut, a rozwiązanie 10 Gigabit 
Ethernet zapewni przesłanie całości da
nych w zaledwie 4 minuty. 

Tymczasem nie są to przecież jedy
ne obciążenia sieci. Średnia wielkość 
e-maila to 75 kB, a rozmowy telefonicz
ne prowadzone przez IP zajmują około 
64 kb/s. Liczby te pomnożone przez licz
bę oddziałów, sal diagnostycznych, pokoi 
lekarskich i liczbę personelu powodują, 
że klasyczne przełączniki sieciowe stają 
się wąskim gardłem, zmuszając admini
stratorów do ręcznego wyłączania najbar
dziej obciążających elementów. 
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SIEĆ ZAWSZE GOTOWA 
Inteligentna sieć to krwiobieg medycy
ny cyfrowej, bez którego niemożliwy jest 
rozwój i pełne wykorzystanie nowocze
snych technologii. Urządzenia Extreme 
Networks zapewniają automatyzację wie
lu procesów - od priorytetyzacji udostęp
niania pasma dla informacji medycznych 
po blokowanie dostępu do danych wrażli
wych osobom nieupoważnionym. 

Rozwiązania Extreme Networks poma
gają stworzyć otwartą i prostą w zarządza
niu sieć, która zapewnia wysoką dostępność 
danych, a ponadto jest zgodna ze standar
dami AVB (Audio-Video Bridging) do prze
syłania obrazu i dźwięku w sieci Ethernet. 
Inteligentna sieć pozwalatakże na ustalenie 
kto, kiedy, gdzie i jak korzystał z jej zasobów. 
Nowoczesne przełączniki mogą też stero
wać zasilaniem urządzeń zewnętrznych 
w ramach standardu Power over Ethernet, 
czyli np. włączyć kamerę monitoringu lub 
monitory medyczne. 

INTERNET DLA PACJENTÓW 
Rosnące wymagania pacjentów sprawia
ją, że oczekująoniwszpitalu nie tylko naj
wyższej jakości opieki medycznej, ale też 
coraz lepszych warunków, w tym dostępu 
do Internetu. Najwygodniejszym rozwią
zaniem, aby im to zapewnić, jest budowa 
sieci bezprzewodowej wykorzystującej 
istniejącą infrastrukturę i okablowanie. 
Gwarantuje to również personelowi ko
rzystanie z rozwiązań mobilnych. Dzięki 
Wi-Fi pracownicy mogą uzyskać dostęp 
do potrzebnych danych medycznych 
w dowolnym miejscu placówki i z dowol
nego uprawnionego urządzenia. 

Korzystając z rozwiązań Extreme Net
works Altitude 4511, można błyskawicz
nie budować punkty dostępowe w miej
scu tradycyjnych gniazdek sieciowych lub 
telefonicznych. Instalacja modułu zajmu
je zaledwie około 90 s, a dzięki jednolite
mu systemowi operacyjnemu zarządzanie 
całą infrastrukturą sieciową jest łatwe 
i intuicyjne. 
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