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ROZWIĄZANIA IT
DLA SŁUŻBY ZDROWIA
Finansowanie służby zdrowia w Polsce 
przypomina studnię bez dna. Czy są tu 
środki na informatyzację, nowoczesne 
rozwiązania?
Rzeczywiście o problemach z finansowa-
niem służby zdrowia słyszymy często, ale 
nie znaczy to, że każda placówka – przy-
chodnia czy szpital – są technologicznie 
zacofane, bo brak jest funduszy. Widzą 
one potrzebę unowocześniania nie tylko 
aparatury diagnostycznej, ale też rozwią-
zań teleinformatycznych, dzięki którym 
łatwiej można zarządzać placówką, redu-
kować ryzyka, analizować procesy i rozli-
czać się z płatnikiem. Finansowanie tych 
inwestycji ma jednak swoje źródła – są to 
nie tylko środki publiczne, ale też pocho-
dzące z Unii Europejskiej.

Gdzie trafiają środki na inwestycje 
w rozwiązania IT?
Duże ilości danych generowanych w pro-
cesie leczenia wymagają odpowiedniej 
infrastruktury do ich przechowywania, 
przesyłania i  udostępnia. Serwery, pa-
mięci masowe, rozwiązania do backupu 
danych, kontroli dostępu, zapewnienia 
bezpieczeństwa danych to podstawowe 
obszary IT, bez których nie może funkcjo-
nować nowoczesny szpital. Bardzo dużo 
inwestuje się w rozwiązania do cyfrowej 
diagnostyki –  systemy PACS/RIS oraz 
certyfikowane monitory i stacje diagno-
styczne/referencyjne znacząco redukują-
ce koszty i skracające czas diagnozy. Sale 
operacyjne wyposażane są w zaawanso-
wane systemy sterowania, dystrybucji sy-
gnałów AV oraz certyfikowane monitory. 
Dzięki takim rozwiązaniom lekarze mają 
bezpośredni dostęp do danych operowa-
nego pacjenta zgromadzonych w syste-
mach HIS/RIS/PACS. 

Jakie mamy innowacyjne rozwiązania?
Nowym trendem jest na pewno telemedy-
cyna dająca szerokie możliwości na wie-
lu polach. Szkolenia, zdalne konsultacje 
między szpitalami, klinikami czy lekarza-
mi bez względu na ich miejsce ich pracy, 

ponadto przesyłanie obrazów medycz-
nych do telekonsultacji – to nadzieja na 
szybszą, lepszą i tańszą diagnostykę. Te-
lemedycyna powoli rozwija się też w rela-
cji lekarz – pacjent, gdzie ten ostatni może 
z własnego domu przesyłać do lekarza ta-
kie dane, jak wyniki pomiaru ciśnienia czy 
poziomu cukru we krwi.

Czy Państwo wpływa w jakiś sposób 
na większą informatyzację placówek 
zdrowia?
Tworzone są odpowiednie ustawy i po-
wstają specjalne programy narzucające 
konieczność inwestycji placówek zdro-
wia w rozwiązania IT. Założeniem tych 
programów jest m.in. zapewnienie szyb-

kiego dostępu do informacji uprawnionym 
pacjentom, lekarzom i podmiotom, więk-
szy nadzór nad wydatkowaniem środków 
na opiekę medyczną. Placówki będą pro-
wadziły elektroniczną dokumentację me-
dyczną i będą mogły wymieniać się tymi 
danymi, jeśli będzie to konieczne dla cią-
głości leczenia. Te zmiany odczują przede 
wszystkim pacjenci. Jednak powstanie 
komplementarnego systemu to znaczne 
inwestycje w rozwiązania IT, czego bę-
dziemy świadkami w najbliższych latach.

Czy to oznacza, że czeka nas prawdzi-
wa rewolucja w tym zakresie?
Tak. Aby się o tym przekonać, wystarczy 
spojrzeć na decyzje ustawodawcy. Zgod-
nie z nową ustawą o informacji w ochronie 
zdrowia, wszystkie dokumenty medyczne 
utworzone po 31 lipca 2014 r. przez zakła-
dy opieki zdrowotnej będą musiały mieć 
już postać elektroniczną. Zatem do syste-
mu trafią takie dane, jak: wpisy do historii 
zdrowia i choroby, skierowania, recep-
ty, badania diagnostyczne, zaświadcze-
nia, orzeczenia i informacje o alergiach. 
To będzie wymagało stworzenia odpo-
wiedniego systemu do gromadzenia tych 
danych, archiwizacji, sposobu udostęp-
niania, a przede wszystkich zapewnienia 
ich bezpieczeństwa.

Czy resellerzy są przygotowani do 
bycia partnerem – doradcą placówek  
medycznych?
Dla wielu resellerów temat inwestycji 
informatycznych w służbie zdrowia jest 
jeszcze nieodkrytą niszą. Mając świado-
mość zmian, jakie czekają służbę zdro-
wia od strony IT, zadbaliśmy o  naszą 
ofertę i kompetencje – wspólnie z wie-
loma partnerami wyposażamy placów-
ki medyczne w monitory diagnostyczne, 
rozwiązania na potrzeby telemedycyny 
czy też związane z gromadzeniem, prze-
twarzaniem, udostępnianiem i ochroną 
danych. Dzielimy się naszą wiedzą i do-
świadczeniem i jesteśmy otwarci na no-
we możliwości współpracy.

Informatyzacja placówek 
służby zdrowia to 

ogromne wyzwanie. To 
nie tylko innowacyjne 

rozwiązania sprzętowe, 
ale i oprogramowanie do 

zapewnienia bezpieczeństwa 
danych medycznych – 
mówi Tomasz Paradowski, 
Dyrektor Działu Systemów 

Audiowizualnych w Veracomp SA
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