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Rewolucja teleinformatyczna ze swoimi 

zastępami cyfrowych danych coraz śmielej 

pojawia się w polskich szpitalach. Nowe tech

nologie nieinwazyjnej diagnostyki generują 

megabity przywoływanych jednym kliknięciem 

cyfrowych danych. Jedna dziedzina wciąż jed

nak zmienia się opornie. 

Jest nią radiologia, jeszcze nie w pełni cyfrowa 

i bez systemów przechowywania i archiwizacji 

obrazów - PACS, recepty na większą dostępność 

wyników i co za tym idzie, szybkość i trafność 

diagnozy. Sytuacja wymagająca troski, tym bar

dziej, że nowa technologia nie jest jednak tylko 

prezentem dla radiologów. Cyfrowa radiologia 

to bowiem zmiana sposobu myślenia o diagno

zowaniu na podstawie obrazów medycznych, 

rewolucja, na której skorzysta każdy gabinet lekar

ski podnosząc jakość pracy. Gabinet wyposażo

ny w odpowiedni monitor soełniający standar

dy wyświetlania obrazów medycznych DICOM 

zarówno w przypadku zdjęć kolorowych jak i w 

skali szarości, stację roboczą z błyskawicznym 

dostępem do przechowującego terabajty istot

nych danych szpitalnego serwera. Ponadto table

ty LCD na których lekarz wypisuje swoje uwagi do 

karty pacjenta jednocześnie objaśniając mu wyni

ki i nanosząc uwagi. Monitor z systemem wide-

okonferencyjnym pozwoli mu połączyć się na 

żywo z salą operacyjną lub skonsultować z innym 

specjalistą, a skaner przetworzyć tradycyjne dane 

do wersji cyfrowej. To nie wizja przyszłości ale 

nabierająca kształtów w rosnącej ilości polskich 

placówek medycznych rzeczywistość. 

Obrazy na jedno kliknięcie 
Zaawansowane systemy system PACS (Picture 

Archiving and Communication Systems), dogłębnie 

zmieniły sposób zarządzania obrazami medycznymi. 

Tradycyjna błona została zastąpiona przez zaawan

sowany monitor medyczny, a placówki medyczne 

utrzymały bardzo dobre odwzorowanie kluczowych 

dla badania szczegółów. Dzięki ucyfrowieniu zdjęć 

medycznych błyskawiczny dostęp do informacji o 

pacjencie mają lekarze wszystkich specjalizacji, a 

ryzyko utraty danych jest bliskie zeru. Jednocześnie, 

wraz z przejściem na system cyfrowej prezentacji 

danych medycznych wzrosły wymagania dotyczące 

jakości wyświetlania obrazów medycznych. Z pomo

cą przychodzą najnowsze technologie sieciowe -

dzięki nim system kontroli jakości staje się atutem, a 

nie obciążeniem. 

Korzyści nie tylko mammograficzne 
Jednym z największych beneficjentów cyfro

wych systemów obrazowania są kobiety i pro

wadzący badania mammograficzne radiolodzy. 

Cyfrowa mammografia pozwala im bowiem 

badać piersi w nowy, dokładniejszy sposób. Mani

pulując cyfrowym obrazem można wydobyć z 

niego dużo więcej danych, niż z jego analo

gowego odpowiednika. Eliminacja chemicznego 

procesu pozyskiwania obrazu oznacza również 

oszczędności - środki inwestowane w ciemnie, 

odczynniki, czy wywoływarki, mogą zostać prze

znaczone na rozwój placówki. Zmniejsza się 

również obciążenie technika - nie ma potrzeby 

kontroli procesu chemicznej obróbki, czy przy

gotowywania odczynników. Dzięki nowoczesnej 

technologii wzrasta dzienna ilość badań, a ich 

komfort jest większy. Dzięki cyfrowym rozwią

zaniom, technik wykonujący badania nigdy nie 

musi opuszczać pomieszczenia, ma możliwość 

natychmiastowego zaprezentowania wykona

nego zdjęcia oraz wytłumaczenia ewentualnej 

potrzeby jego powtórzenia. Całość wpływa na 

zmniejszenie dyskomfortu pacjentek oraz daje 

możliwość otoczenia ich jak najszerszą opieką 
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w czasie badania. Same argumenty za, dlaczego 

więc wiele placówek medycznych - również w 

USA i Europie Zachodniej - ma wątpliwości doty

czące wdrożenia tego typu systemów? 

Odwieczna obawa przed zmianą 
i kosztami 
Kluczem do wykorzystania wszystkich dobro

dziejstw cyfrowej mammografii jest jej popraw

ne wdrożenie. Wśród zagrożeń związanych z 

każdą zmianą jest jej bezpośrednie następstwo 

- spadek produktywności. Wdrożenie cyfrowych 

badań mammograficznych nie jest tutaj wyjąt

kiem. Potrzebny jest czas, w którym personel 

medyczny nauczy się pracy z nowym systemem. 

Opublikowany w 2006 roku przez HC Pro i Mar-
blehead Mammography Regulation and Reimbur-
sement Report, sugeruje, iż może zaistnieć potrze

ba tymczasowej reorganizacji systemu pracy lub 

powołania czasowych etatów w celu utrzymania 

dotychczasowego tempa pracy. Jednak krzywa 

doświadczenia wskazuje, iż wraz z postępem w 

nauce oraz nabieraniem nowych przyzwyczajeń, 

czas opisu badania przestanie rosnąć i zacznie 

sukcesywnie spadać. Obawie przed zmianą towa

rzyszą wątpliwości co do kosztów wdrożenia. 

Zastosowanie w pełni cyfrowej technologii DR 

to znaczący wydatek dla nawet największych 

medycznych krezusów. Dlatego wiele rozważa 

zastosowanie systemów radiografii pośredniej -

CR. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, a 

wybór pomiędzy nimi jest uzależniony od ilości 

wykonywanych badań, posiadanej infrastruktu

ry oraz kompetencji personelu. I oczywiście od 

dostępnych środków finansowych. 

Nie samą mammografią szpital żyje 
Wykonanie badania to jedno, a jego opisanie i 

diagnoza to drugie. Jak już wspomniałem, jedną z 

pierwszych ofiar wdrożenia nowego systemu jest 

czas opisu jednego badania. Początkowo rośnie, 

wraz z nabraniem nowych nawyków, stabilizuje 

się i spada. Dzięki mammografii cyfrowej czas 

ten może stać się dużo krótszy, niż w przypadku 

mammografii analogowej. Dzieje się tak dzięki 

systemom CAD (Computer-aided Diagnosis and 
Detection). Oprogramowanie typu CAD samo

dzielnie wykrywa do 97% mikrozwapnień (dane z 

RSNA), co znacznie przyspiesza diagnozę. Wszyst

kie powyższe argumenty zmierzają do wniosku, iż 

nie można jednoznacznie określić, w jakim czasie 

inwestycja się zwróci. Można przyjąć, iż w zależ

ności od wielkości placówki można zwiększyć 

liczbę wykonywanych badań o około 10% dzien

nie. Nie bez znaczenia jest również przyszły plan 

inwestycyjny: czy placówka zamierza (a może już 

posiada?) wdrożyć system PACS/RIS? Jak zamierza 

archiwizować zdjęcia, wreszcie - czy wdrożony 

system ma służyć tylko jej potrzebom? Mammo

grafią cyfrowa to warunek konieczny dla wdroże

nia teleradiologii, a ta staje się z kolei oknem na 

nowe usługi przynoszące zyski. 

Jak to w końcu będzie? 
Cyfrowa rewolucja pozwala ograniczyć kosz

ty operacyjne dając w zamian służbie zdrowia 

najnowszą technologię. Od teraz radiolog może 

wyostrzać szczegóły, edytować kontrast zdjęcia, 

jego jasność, powiększać fragmenty, mierzyć kąty 

i odległości. Dodatkowo ma do dyspozycji zna

komite narzędzie - specjalistyczną stację opiso

wą z zaawansowanym oprogramowaniem oraz 

parę monitorów medycznych o wysokiej roz

dzielczości (5 MP). Posiadanie tego typu sprzętu 

sprawia, że badana kobieta już nigdy nie będzie 

pozostawiona sama sobie w czasie badania. Co 

więcej, takie możliwości szybko zwiększają prestiż 

i kreują pozytywny wizerunek całej placówki. 

Lekarze wszystkich specjalizacji zauważyli ogrom

ne różnice między obrazem ze zwykłego moni

tora, a monitora medycznego. Szczegółowość, 

wysoki kontrast oraz pewność wyświetlania obra

zu dostrzegło również polskie prawodawstwo, 

powoli wdrażając nowe przepisy. Na szczęście 

społeczność lekarska działa szybciej od litery 

prawa, umożliwiając wdrażanie nowoczesnych 

systemów informatycznych. 
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