
Obraz na straży życia 
BARBARA MEJSSNER 

Zapotrzebowanie na sprzęt do obrazowania medycznego będzie wrastać. Nowoczesna placówka, 
zarówno publiczna, jak i prywatna, musi mieć urządzenia cyfrowe umożliwiające postawienie 

właściwej diagnozy. 

S
przęt do obrazowania medycznego 
odgrywa ogromną rolę we współczesnej 
medycynie. Jest on niezbędny 

w diagnostyce, dlatego zarówno publiczne, jak 
i piywatne placówki służby zdrowia muszą go 
nabywać. Publicznym placówkom pomagają 
w tym środki unijne i inne możliwości 
dofinansowania. Analiza firmy Frost & Sullivan 
„Wschodnioeuropejskie Rynki Obrazowania 
Medycznego" wskazuje, że dochód na tym 
lynku, który wyniósł 299,8 mln dol. w 2007 r., 
w 2014 r. będzie więcej niż dwukrotnie wyższy 

i według prognoz wyniesie 631,5 m ' n dol. 
Zwłaszcza segment różnego rodzaju sal 
operacyjnych rośnie bardzo dynamicznie, dużo 
szybciej niż pozostałe segmenty rynku 
medycznego. Dostawców sprzętu na ten rynek 
jest wielu, m.in. EIZO, Konica Minolta, Hitachi, 
NEC, Barco. W 2012 r. na polski rynek 
urządzeń medycznych wszedł Samsung, 
głównie w segmencie aparatów RTG i USG. 
Nowoczesne aparaty Samsunga będzie 
dostarczał OK Medical Systems jako 
dystrybutor tego producenta. 

MONITORY DLA ŻYCIA 
Zaraz po lekarzu, ogniwem w łańcuchu ratowania 
życia jest diagnoza, stawiana na podstawie jasnych, 
pewnych i spójnych obrazów medycznych. 
Dlatego też od monitorów medycznych wymaga 
się spełnienia wielu kryteriów jakościowych. 
Wybór urządzenia jest uzależniony od rodzaju 
badań. Parametry są regulowane także przez 
przepisy. Najważniejszym warunkiem, który musi 
spełniać monitor medyczny, jest wyświedenie 
obrazu z badania lekarskiego zgodnego 
z obowiązującym standardem DICOM (norma 
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Rynek medyczny jest biznesem bardzo rozwojowym. Mamy na tym polu sporo do nadrobienia. Możemy spodziewać 

się nieustającego wzrostu popytu na wysokiej klasy wyświetlacze medyczne. Mimo sporej konkurencji (szpitale 

publiczne i niepubliczne), prym wiodą placówki publiczne. Jest ich więcej i one, poprzez efekt skali, mają do dyspozycji 

większe środki, zarówno z budżetów własnych, jak i państwowych oraz środków unijnych. Jednak czas pozyskania 

środków i ich wydatkowania jest wydłużony. Można powiedzieć, że publiczna służba zdrowia wyznacza cel. 

Poprzeczkę podnoszą ośrodki prywatne, które pozyskane fundusze uruchamiają szybciej. 

opracowana na potrzeby ujednolicenia wymiany 
i interpretacji danych medycznych). Kolejny 
parametr to rozdzielczość ekranu. Na rynku 
dostępne są monitory medyczne od 2 MP 
do 5 MP (rozdzielczość 2536x2048). Parametry 
pracy muszą być niezmienne w określonym 
czasie, a jakość wyświetlanego obrazu pozostawać 
cały czas pod kontrolą, gdyż w przypadku 
obrazów medycznych nie może być mowy 
o przekłamaniach czy złej jakości obrazu - może 
to spowodować błąd w diagnozie, a co za tym 
idzie, nawet zagrożenie życia pacjenta. Dlatego 
kolejnym istotnym parametrem jest 
jasność - liczona w cd/m2. - Monitory 
diagnostyczne charakteryzują się bardzo wysoką 
jasnością, dzięki czemu z powodzeniem zastępują 
stare, tradycyjne negatoskopy analogowe. 
Dodatkowo, jasność warunkuje również 
żywotność monitora - tego typu monitory są 
drogimi urządzeniami, więc duża jasność daje 
szansę na wieloletnie użytkowanie takiego 
sprzętu - mówi Adam Koźbiał, product manager 
w Veracomp. Placówki medyczne najczęściej 
nabywają monitory medyczne diagnostyczne 
oraz przeglądowe, których rozmiary wahają się 
w przedziale 19-24 cale. Są one wykorzystywane 
przez lekarzy radiologów, techników oraz 
klinicystów i służą do wyświetlania obrazów 
medycznych pochodzących z różnych urządzeń 
przeznaczonych do akwizycji: rezonansów, 
tomografów czy mammografów. Zależnie 
od rodzaju zastosowania, monitory mogą być 
monochromatyczne lub kolorowe. W salach 
zabiegowych wykorzystuje się zarówno panele 19-
24 cale, dedykowane do endoskopii, jak 
i wielkoformatowe rozwiązania o przekątnych 47 
i 56 cali. 

WIELKI FORMAT 13D 
Wielkoformatowe ekrany, o przekątnych nawet 
do 65 cali, stosowane są zazwyczaj na salach 
operacyjnych. Duża powierzchnia robocza 

pozwala wygodnie organizować wyświetlanie 
danych i ułatwia pracę personelu medycznego. 
Również doskonale sprawdzają się jako 
przykuwające uwagę nośniki cyfrowej informacji 
w salach konferencyjnych czy szarej części 
szpitala. Najczęściej wybieranymi monitorami 

diagnostycznych. Trzeba zaznaczyć, że jedno 
stanowisko to zawsze dwa monitory bliźniacze, 
parowane fabrycznie ze względu na diagnostykę 
porównawczą. Biorąc pod uwagę, że takie 
stanowisko to - w zależności od rodzaju 
monitora - koszt około 40 tys. złotych netto, 

KONSULTACJA VIDEO TO NIERAZ JEDYNY DOSTĘPNY LEKARZ 
OBRAZ W MEDYCYNIE MOŻE BYĆ TEZ SPOSOBEM NA ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W DOSTĘPIE DO OPIEKI 

MEDYCZNEJ POMIĘDZY KRAJAMI BOGATYMI A OPÓŹNIONYMI CYWILIZACYJNIE. W UBOGICH KRAJACH 

DZIECI PONIŻEJ PIĄTEGO ROKU ŻYCIA STANOWIĄ 3 0 PROC. OGÓLNEJ POPULACJI CHORYCH. SPOŚRÓD 

U MILIONÓW NIESPEŁNA PIĘCIOLETNICH DZIECI, KTÓRE UMIERAJĄ KAŻDEGO ROKU, PONAD 8 5 PROC. 

POCHODZI Z KRAJÓW O NISKIM STANDARDZIE OPIEKI MEDYCZNEJ. DZIĘKI SIECI TELEMEDYCZNEJ 

POLYCOM, ORGANIZACJA MEDICAL MLSSIONS FOR CHILDREN ( M M C ) RADYKALNIE ZWIĘKSZYŁA 

JAKOŚĆ OPIEKI PEDIATRYCZNEJ NAD POWAŻNIE CHORYMI DZIEĆMI, KTÓRE MIESZKAJĄ W OBSZARACH 

O OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH. ZA POŚREDNICTWEM SIECI, 

ORGANIZACJA M M C , WYKORZYSTUJĄC PLATFORMĘ POLYCOM R E A L P R E S E N C E I URZĄDZENIA 

R E A L P R E S E N C E DO WSPÓŁPRACY WIDEO, POZWALA LEKARZOM-OCHOTNIKOM ZE UDZIELAĆ 

KONSULTACJI ORAZ BADAĆ I OPRACOWYWAĆ PLANY LECZENIA DZIECI W ARMENII. SLEĆ 

TELEMEDYCZNA M M C DZIAŁAJĄCA NA PLATFORMIE REALPRESENCE ŁĄCZY TERMINALE WIDEO 

Z URZĄDZENIAMI MEDYCZNYMI, TAKIMI JAK ZDALNE STETOSKOPY, OFTALMOSKOPYI OTOSKOPY 

PLATFORMA I URZĄDZENIA TELEMEDYCZNE UMOŻLIWIAJĄ JEDNOCZESNA TRANSMISJĘ MULTIMEDIALNEJ 

TREŚCI H D , POZWALAJĄC LEKARZOM NA UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW BADAŃ M R I , C T LUB P E T BEZ 

UTRATY JAKOŚCI ANI SZCZEGÓŁÓW.. LEKARZE M M C SPECJALIZUJĄCY SIĘ W CHOROBACH ZAKAŹNYCH, 

KARDIOLOGII, PULMONOLOG11, GASTROENTEROLOGU, ONKOLOGII, NEUROLOGII I NEFROLOGII 

KONSULTUJĄ ZDALNIE PONAD 1 0 0 PACJENTÓW ROCZNIE W TYM KRAJU 

wielkoformatowymi są urządzenia 
o rozmiarze 40,46 oraz 55 cali. Wielkoformatowe 
wyświetlacze to obecnie ułamek sprzedaży 
monitorów dla służby zdrowia, wciąż 
jednostkowe zakupy. - Szpital może mieć 6-8 sal 
operacyjnych, ale np. 7 stanowisk 
diagnostycznych, 00 oznacza 14 monitorów 

okaże się, że wielkoformatowe monitory 
pod względem wartości stanowią tylko dodatek. 
Urządzenia te mogą służyć jedynie na salach 
operacyjnych jako monitory przeglądowe czy też 
w medycznych systemach Digital 
Signage - twierdzi Adam Koźbiał. Jednak nie 
wszyscy dostawcy mają taką samą opinię na temat 
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wielkiego formatu. - Wielkoformatowe monitory 
stają się coraz ciekawszą propozycją dla placówek 
służby zdrowia. W swojej ofercie mamy 
specjalistyczne monitory z możliwością pełnej 
sprzętowej kalibracji kolorów, zgodnie ze 
standardem DICOM. Dzięki temu lekarze mają 
do dyspozycji potężne narzędzie obrazowania, 
np. w endoskopii lub w każdym innym 
przypadku, gdy do ciała pacjenta wprowadzana 
jest kamera. Niebawem wyznacznikiem 
nowoczesności placówki medycznej będzie 
posiadanie tego typu sprzętu - mówi Robert 
Buława, manager channel sales & marketing 
Central East Europe, NEC Display Solutions. 
Wydawałoby się, że w medycynie 
powodzeniem powinny się cieszyć rozwiązania 
umożliwiające oglądanie trójwymiarowego 
obrazu. Jednak, choć jest to kwestia czasu, w tej 
chwili tak się nie dzieje. Zainteresowanie 
rozwiązaniami do wizualizacji 3D w medycynie 
jest minimalne. Wynika to jednak nie z jakości 
sprzętu, ale głównie z małej ilości 
oprogramowania wspierającego taki standard. 
Niewielka dostępność contentu 3D w języku 
polskim powoduje, że, jak oceniają 
dystrybutorzy medycznego sprzętu IT, 
praktycznie żadna placówka nie decyduje się 
na tego typu rozwiązania. Są wyjątki, 
do których należą głównie uniwersytety czy 
kliniki, jednak w praktyce klinicznej jest to 
nieużywana technologia. - Wizualizacja 3D 
ciągle stanowi element zainteresowania, ale 
na obecnym etapie jest to raczej ciekawość niż 
faktyczne próby wdrożenia. Próby 
wprowadzenia 3D w medycynie, 
z praktycznego punktu widzenia, sprowadzają 
się bardziej do marketingu niż do diagnozy 
i leczenia. Ważne, by pokazać efekt końcowy 
dla pacjenta (klienta) w chirurgii plastycznej, 
położnictwie (ultrasonografy - rozwój płodu) 
czy w stomatologii (wstawienie 
implantu) - stwierdza Robert Buława. 

TELEM EDYCYNA - K( )LEJNY 
TRIUM F CYFR( )WEGO OBRAZU 

Jednym z największych problemów w służbie 
zdrowia jest odległość dzieląca ekspertów 
od chorych. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia, 75 proc. konsultantów i specjalistów 
medycznych mieszka w ośrodkach miejskich, 
a 60 proc. populacji świata żyje w obszarach 
wiejskich. Dla nich nieraz jedyną możliwością 
kontaktu z lekarzem jest kontakt zdalny. Tu 
z pomocą przychodzi telemedycyna, a nie 
byłoby jej bez możliwości przekazywania 
obrazu. Podczas telekonsultacji medycznych 
często wykorzystywane jest typowe 
wyposażenie telekonferencyjne (kamery 

ADAM KOZBIAŁ 
PRODUCT MANAGER, 

VERACOMPSA 

Rynek obrazowania medycznego to rynek 

bardzo rozwojowy, na co wpływa konieczność 
wymiany już zainstalowanego sprzętu, 

a ponadto nieuniknione jest przejście 
na radiologię cyfrową - zdjęcia analogowe 

odchodzą do lamusa i w każdym szpitalu będą 
już tylko monitory medyczne, diagnostyczne. 

Następuje pełna informatyzacja służby 

zdrowia - placówki medyczne sięgają 

po różnoraki sprzęt, jak monitory, komputery, 

macierze, serwery, okablowanie i wiele innych 
urządzeń. 

internetowe + łącze głosowe). To także rynek 
przyszłości, choć doskonale spełnia swoje 
zadanie już dzisiaj. Przykładów zastosowań 
jest wiele. Chociażby Polski Instytut Fizjologii 
i Patologii Słuchu kierowany przez profesora 
Henryka Skarżyńskiego korzysta 
z nowatorskiego systemu telefittingu, czyli 
zdalnego dopasowania implantów 
ślimakowych u pacjentów. Na czym polega 
nowy sposób leczenia i rehabilitacji? 
Po wszczepieniu implantu ślimakowego 
prowadzona jest rehabilitacja, która polega 
między innymi na wielokrotnym ustawianiu 
procesora słuchu. Dotychczas związane to 
było z częstymi wizytami pacjenta w Centrum. 
Obecnie nowoczesny system zdalnego 
sterowania oraz sprzęt do wideokonferencji 
firmy Polycom umożliwiają przeprowadzanie 
na odległość skutecznych, wysokiej jakości 
zabiegów dopasowania implantów słuchu 
u pacjenta. Sprzęt firmy Polycom wybrano 
między innymi dlatego, że jako jedyny 
oferował przesyłanie głosu w paśmie szerszym 
niż zakres słyszalności ucha ludzkiego. 
Terminale Polycomu przesyłają dźwięk 
o szerokości pasma 22 kHz i obraz 
o rozdzielczości io8op (tzw. Fuli HD). Dzięki 
temu uzyskuje się naturalną czystość mowy 
przesyłanej przez mikrofony. Jest to bardzo 
ważne dla osób, które po wszczepieniu 
implantu nie zawsze rozumieją mowę ludzką. 
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