
Wideokonferencj e 
usprawniają 

opiekę medyczną 
Telemedycyna poprawia jakość specjalistycznej 

opieki, zmniejsza koszty i skraca czas oczekiwania na 
konsultacje. Dostęp pacjentów do profesjonalnej wiedzy 

medycznej ułatwiają rozwiązania firmy Polycom. 

Nowoczesne techniki wideokonfe-
rencyjne umożliwiają lekarzom 
i pacjentom praktycznie nieogra

niczony dostęp do ekspertów z różnych 
specjalności medycznych. Konsultacje 
i wymiana doświadczeń z fachowcami, nie 
tylko z kraju, ale i z całego świata, jeszcze 
nigdy nie były tak łatwe. 

Taka współpraca, wykorzystująca 
transmisję obrazu wideo, nie tylko 
poprawia jakość usług medycz 
nych, ale także wpływa 
korzystnie na redukcję 
kosztów ochrony zdro
wia. Rozwój tej techni
ki będzie też wpływał 
na szybkość i jakość ob
sługi pacjenta, uprosz
czenie administracji czy 
zmniejszenie biurokra
cji. Dzięki łączności in
ternetowej możliwe jest 
też utrzymywanie stałe
go kontaktu osób przewie 
kle chorych ze specjalistami, 
a także natychmiastowa po
moc w nagłych wypadkach. 

Rozwiązania wideokon-
ferencyjne, zwiększając do
stęp do porad i konsultacji, 
wpływają na poprawę jako
ści życia, zmniejszają ryzyko 
ciężkich zachorowań i powi
kłań oraz nagłego pogor 
szenia stanu pacjenta. Tym 
samym ograniczają koszty 
leczenia w myśl zasady, że 
lepiej zapobiegać i eduko
wać niż leczyć. Nagrane 
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podczas wideokonferencji materiały moż
na udostępnić szerokiemu gronu lekarzy 
i studentów medycyny, a tym samym osią
gać dalsze korzyści edukacyjne. 

OKO W OKO Z PACJENTEM 
Jednym z ciekawszych rozwiązań tele-

medycznych jest Practitioner Cart 
firmy Polycom. Pozwala ono pacjen

tom korzystać z pomocy specjali
stów bez względu na dzielącą ich 

odległość. Sprawdza się 
również jako platforma 
edukacyjna lub podczas 
transmisji obrazu z pro
wadzonej operacji. Zbu
dowany na niewielkim, 
mobilnym stelażu sys
tem wideokonferencyjny 
można umieścić nawet 
w niewielkich salach 

szpitalnych, a zwarta 
obudowa chroni elek

tronikę przed przypadkowym 
uszkodzeniem lub zalaniem. 
Urządzenie nie emituje pro
mieniowania elektromagne
tycznego i tym samym nie 
zakłóca pracy innych urzą
dzeń medycznych. To łatwe 
w transporcie i proste w ob
słudze rozwiązanie pozwala 
skupić się na najważniejszym 
- udzieleniu właściwej pomo
cy medycznej. 

Dzięki możliwości przesy
łania obrazu wideo pacjenci 
mogą zyskać całodobową 
opiekę na żądanie i kon

takt „twarzą w twarz" ze specjalistą - bez 
względu na to, gdzie się znajdują. Oprogra
mowanie Polycom można także instalować 
w laptopach lekarzy, aby zapewnić im od
bieranie połączeń w domach i konsultowa
nie na żywo wymagających tego nagłych 
przypadków, dzięki dostępowi do wszyst
kich wynikówbadań. Skutkuje to efektyw
niejszą diagnozą i szybszym udzieleniem 
wykwalifikowanej pomocy. 

SZYBKA POMOC RATUJE ŻYCIE 
Jeśli w szpitalu nie ma specjalisty, moż
liwa jest konsultacja Telestroke gwa
rantująca szybką reakcję na udar mózgu 
pacjenta. Rozwiązanie Polycom Practitio
ner Cart ma wbudowany ekran i kamerę, 
które pozwalaj ą na obustronną komunika
cję. Dostępny zdalnie specjalista, z pomo
cą personelu szpitala, dokonuje diagnozy 
i podejmuje decyzję np. o przeprowadze
niu trombolizy (przywrócenia przepływu 
krwi w zamkniętym lub znacznie zwężo
nym naczyniu krwionośnym). Ten typ le
czenia może być przeprowadzony tylko 
w ciągu pierwszych czterech godzin od 
wystąpienia udaru, dlatego tak ważna 
jest szybka decyzja. Dzięki rozwiązaniom 
Polycom możliwe jest podjęcie błyska
wicznej decyzji o koniecznej kuracji. 

Practitioner Cart korzysta z patentów 
wideokonferencyjnych Polycom i mo
że działać w rozdzielczości 720p lub na
wet w Fuli HD 1080p, przesyłając obraz 
z prędkością 30 lub 60 klatek na sekundę. 
Za pomocą tego rozwiązania można trans
mitować także dodatkowe dane pacjentów, 
pochodzące z systemu IT placówki me
dycznej lub urządzeń diagnostycznych. 
Przesyłane informacje są szyfrowane, aby 
zapewnić zgodność z wymogami ochrony 
danych osobowych. Practitioner Cart wy
posażono we własny akumulator, który 
zapewnia pracę bez zewnętrznego źródła 
zasilania. Możliwe jest dowolne ustawie
nie wysokości ekranu a także transmisja 
obrazu do urządzeń zewnętrznych, np. te
lewizora, projektora, ekranu komputera. 

C ) PołyCOm" "^yeracomp 

Dodatkowe informacje: PRZEMYSŁAW KOLASA, 

PRODUCT MANAGER VERAC0MP, 

PRZEMYSLAW.KOLASA@VERACOMP.PL 

CRN
2014-02-01


