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�� BrakBrak współpracywspółpracy pomiędzypomiędzy jednostkamijednostkami słuŜbysłuŜby zdrowiazdrowia →→
pacjentpacjent ww jednymjednym czasieczasie leczonyleczony jestjest ww obrębieobrębie jednejjednej
jednostkijednostki zdrowiazdrowia

�� CięŜarCięŜar posiadaniaposiadania pełnejpełnej wiedzywiedzy oo staniestanie zdrowiazdrowia pacjentapacjenta
jestjest zrzuconazrzucona nana jegojego barkibarki

�� NieefektywneNieefektywne wykorzystaniewykorzystanie cennychcennych zasobówzasobów
�� personelpersonel medycznymedyczny „traci”„traci” czasczas

�� nana znalezienieznalezienie odpowiedziodpowiedzi nana problemproblem medycznymedyczny

�� nana przygotowanieprzygotowanie organizacyjneorganizacyjne dodo podnoszeniapodnoszenia kwalifikacjikwalifikacji

�� specjaliścispecjaliści częstokroćczęstokroć zmuszenizmuszeni sąsą dodo zajęciazajęcia sięsię „łatwiejszym”„łatwiejszym”
pacjentempacjentem

„Tradycyjna” słu Ŝba zdrowia„Tradycyjna” słu Ŝba zdrowia



Brak formalizacji komunikacji pomiędzy szpitalami a ośrodkami referencyjnymiBrak formalizacji komunikacji pomiędzy szpitalami a ośrodkami referencyjnymi

Przykład: Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Przykład: Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia 
Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w PoznaniuOparzeń i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu
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dane Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu



�� ProjektProjekt pnpn.. „Wielkopolskie„Wielkopolskie CentrumCentrum TelemedycynyTelemedycyny””
�� BudŜetBudŜet:: 22..4444 mlnmln euroeuro
�� FinansowanieFinansowanie:: MechanizmMechanizm FinansowyFinansowy EOGEOG ((8585%%)) orazoraz

MinisterstwoMinisterstwo ZdrowiaZdrowia ((1515%%))
�� PartnerzyPartnerzy::

�� PoznańskiePoznańskie CentrumCentrum SuperkomputerowoSuperkomputerowo--SiecioweSieciowe
�� UniwersytetUniwersytet MedycznyMedyczny ww PoznaniuPoznaniu
�� PolitechnikaPolitechnika PoznańskaPoznańska
�� 2626 szpitaliszpitali zz terenuterenu wojwoj.. wielkopolskiegowielkopolskiego

�� ZakończenieZakończenie projektuprojektu:: kwiecieńkwiecień 20112011

Odpowied ź: systemy Odpowied ź: systemy telemedycznetelemedyczne



�� Usprawnienie i Usprawnienie i 
ustandaryzowanieustandaryzowanie
komunikacji: szpital  ↔ komunikacji: szpital  ↔ 
uniwersytecki oddział uniwersytecki oddział 
kliniczny w zakresie chirurgii kliniczny w zakresie chirurgii 
urazowejurazowej

�� Poprawa bezpieczeństwa Poprawa bezpieczeństwa 
pacjentów z mnogimi pacjentów z mnogimi 
obraŜeniami ciałaobraŜeniami ciała

�� Efektywne wykorzystanie Efektywne wykorzystanie 
deficytowych zasobów deficytowych zasobów 
ludzkichludzkich

�� Podniesienie poziomu Podniesienie poziomu 
kwalifikacji personelu kwalifikacji personelu 
wielkopolskich szpitaliwielkopolskich szpitali

WCT: Cele WCT: Cele projektuprojektu
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�� BudowaBudowa efektywnego,efektywnego, elastycznegoelastycznego ii bezpiecznegobezpiecznego systemusystemu
telekonsultacjitelekonsultacji medycznychmedycznych dladla chirurgiichirurgii urazowejurazowej ii radiologiiradiologii
�� telekonsultacjetelekonsultacje szpitalszpital →→ uniwersyteckieuniwersyteckie oddziałyoddziały klinicznekliniczne

�� telekonsyliatelekonsylia specjalistówspecjalistów dladla szczególnieszczególnie trudnychtrudnych przypadkówprzypadków

�� MoŜliwośćMoŜliwość telekonsultacjitelekonsultacji szpitalszpital →→ szpitalszpital (pilotowo(pilotowo –– dladla
radiologii)radiologii)

�� BudowaBudowa medycznejmedycznej bibliotekibiblioteki cyfrowejcyfrowej
�� teleedukacjateleedukacja medycznamedyczna

�� wspomaganiewspomaganie decyzjidecyzji klinicznychklinicznych

�� raportowanieraportowanie dladla nadzorunadzoru specjalistycznegospecjalistycznego

WCT: Zakres realizacji projektuWCT: Zakres realizacji projektu



• Klinika Chirurgii Urazowej, 
Leczenia Oparzeń i Chirurgii 
Plastycznej

• Klinika Chirurgii Ogólnej i 
Kolorektalnej

• Klinika Neurochirurgii i 
Neurotraumatologii

• Klinika Chirurgii Twarzowo-
Szczękowej

• Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i 
Endokrynologicznej

• Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń

• Klinika Torakochirurgii

WCT: Partnerzy WCT: Partnerzy klinicznikliniczni



Lokalizacja centrów 
referencyjnych

Szpital uczestniczący w 
projekcie (26 szpitali)

WCT: Partnerzy WCT: Partnerzy telekonsultacjitelekonsultacji



�� SystemSystem obejmieobejmie początkowopoczątkowo proceduryprocedury zz zakresuzakresu chirurgiichirurgii urazowejurazowej
oraz,oraz, ww przypadkuprzypadku zainteresowaniazainteresowania zeze stronystrony szpitali,szpitali, radiologiiradiologii

�� SystemSystem będziebędzie słuŜyćsłuŜyć dodo obsługiobsługi przypadkówprzypadków ww staniestanie stabilnymstabilnym

�� TechnologiaTechnologia realizacjirealizacji systemusystemu zapewnizapewni moŜliwośćmoŜliwość zamodelowaniazamodelowania
ww nimnim procedurprocedur zz kolejnychkolejnych obszarówobszarów medycynymedycyny:: projektprojekt
wskaŜe,wskaŜe, którektóre zz nichnich powinnypowinny byćbyć realizowanerealizowane ww następnejnastępnej
kolejnościkolejności (po(po zakończeniuzakończeniu projektu)projektu)

�� DostępDostęp::

�� zz poziomupoziomu przeglądarkiprzeglądarki webowejwebowej lublub wolnowolno stojącejstojącej aplikacjiaplikacji

�� zz poziomupoziomu szpitalnegoszpitalnego systemusystemu informatycznegoinformatycznego (HIS)(HIS) ––
pilotowopilotowo dladla systemusystemu Eskulap,Eskulap, udostępnionyudostępniony zostaniezostanie otwartyotwarty
interfejsinterfejs dostępowydostępowy umoŜliwiającyumoŜliwiający integracjęintegrację innychinnych systemówsystemów zz
infrastrukturąinfrastrukturąWCTWCT

WCT: System WCT: System telekonsultacjitelekonsultacji medycznych (1)medycznych (1)



�� RealizacjaRealizacja systemusystemu ww 44 etapachetapach::

�� EtapEtap 11:: ‘‘proofproof--ofof--conceptconcept’’

�� EtapEtap 22:: wdroŜeniewdroŜenie pilotowepilotowe dladla jednegojednego oddziałuoddziału klinicznegoklinicznego ii 55
szpitaliszpitali

�� EtapEtap 33:: wdroŜeniewdroŜenie produkcyjneprodukcyjne dladla 77 oddziałówoddziałów klinicznychklinicznych ii 2626
szpitaliszpitali

�� EtapEtap 44:: weryfikacjaweryfikacja ii odbiórodbiór systemusystemu

�� EtapEtap 44:: istotnymistotnym elementemelementem będziebędzie weryfikacjaweryfikacja bezpieczeństwabezpieczeństwa
systemusystemu

WCT: System WCT: System telekonsultacjitelekonsultacji medycznych (2)medycznych (2)



WCT: Architektura środowiska Wielkopolskiego WCT: Architektura środowiska Wielkopolskiego 
Centrum Centrum TelemedycynyTelemedycyny



�� GromadzenieGromadzenie anonimowychanonimowych danychdanych medycznychmedycznych nana baziebazie
rzeczywistychrzeczywistych przypadkówprzypadków medycznychmedycznych

�� IntegracjaIntegracja zgromadzonychzgromadzonych danychdanych zz danymidanymi pochodzącymipochodzącymi zz innychinnych
źródełźródeł (publikacje,(publikacje, kursykursy edukacyjne,edukacyjne, ......))

�� BudowaBudowa usługusług oo charakterzecharakterze edukacyjnymedukacyjnym

�� rejestrrejestr przypadkówprzypadków medycznychmedycznych

�� teleedukacjateleedukacja medycznamedyczna

�� wspomaganiewspomaganie decyzjidecyzji klinicznychklinicznych

�� RaportowanieRaportowanie dodo nadzorunadzoru specjalistycznegospecjalistycznego

�� UsługiUsługi MedycznejMedycznej BibliotekiBiblioteki CyfrowejCyfrowej stanowićstanowić będąbędą uzupełnienieuzupełnienie
systemusystemu telekonsultacjitelekonsultacji medycznychmedycznych

WCT: Medyczna Biblioteka CyfrowaWCT: Medyczna Biblioteka Cyfrowa



�� CyfrowaCyfrowa bazabaza danychdanych gromadzącagromadząca przypadkiprzypadki (w(w
projekcieprojekcie przedeprzede wszystkimwszystkim zz zakresuzakresu chirurgiichirurgii
urazowejurazowej –– 25002500 sklasyfikowanychsklasyfikowanych przypadków)przypadków)

�� WiarygodneWiarygodne źródłoźródło informacjiinformacji dladla lekarzylekarzy
�� PrzypadekPrzypadek zawierazawiera opisopis problemuproblemu medycznego,medycznego,

jegojego klasyfikacjęklasyfikację wgwg ustalonegoustalonego standardu,standardu, opisopis
przyjętegoprzyjętego postępowaniapostępowania ww leczeniuleczeniu orazoraz jegojego
rezultatrezultat

�� RejestrRejestr stanowistanowi bibliotekębibliotekę cyfrowącyfrową materiałów,materiałów,
którektóre mogąmogą byćbyć wykorzystanewykorzystane dladla róŜnychróŜnych usługusług
telemedycznychtelemedycznych ((teledukacjateledukacja medyczna,medyczna,
wspomaganiewspomaganie decyzji,decyzji, raportowanie)raportowanie)

WCT: Rejestr przypadków medycznych (1)WCT: Rejestr przypadków medycznych (1)



�� ElastycznaElastyczna bazabaza danychdanych –– umoŜliwiającaumoŜliwiająca zdefiniowaniezdefiniowanie strukturystruktury przypadkuprzypadku
(dla(dla róŜnychróŜnych obszarówobszarów medycyny)medycyny) orazoraz funkcjonalnościfunkcjonalności interfejsuinterfejsu
uŜytkownikauŜytkownika (przeglądarka(przeglądarka webowa,webowa, systemsystem HISHIS ii inne)inne)

�� IntuicyjnyIntuicyjny interfejsinterfejs ‘redaktora’‘redaktora’ –– kolejnekolejne kroki,kroki, podziałpodział ciałaciała nana rejony,rejony, aa
rejonówrejonów nana poszczególneposzczególne częściczęści ciałaciała –– odod ogółuogółu dodo szczegółuszczegółu

�� EfektywneEfektywne algorytmyalgorytmy wyszukiwaniawyszukiwania
�� PierwszaPierwsza wersjawersja rejestrurejestru:: aplikacjaaplikacja webowawebowa ww środowiskuśrodowisku LiferayLiferay

WCT: Rejestr przypadków medycznych (2)WCT: Rejestr przypadków medycznych (2)



�� TeleedukacjaTeleedukacja medycznamedyczna

�� opartaoparta oo systemsystem zdalnegozdalnego nauczanianauczania

�� 4545 kursówkursów

�� moŜliwośćmoŜliwość zdobywaniazdobywania punktówpunktów edukacyjnychedukacyjnych

�� integracjaintegracja danychdanych pochodzącychpochodzących zz rejestrurejestru przypadkówprzypadków

�� WspomaganieWspomaganie decyzjidecyzji klinicznychklinicznych

�� trybtryb „znajdź„znajdź przypadekprzypadek podobnypodobny dodo mojego”mojego”

�� integracjaintegracja danychdanych zz rejestrurejestru orazoraz zz zewnętrznychzewnętrznych bazbaz danychdanych

�� dynamicznedynamiczne źródłoźródło wiedzywiedzy

�� RaportowanieRaportowanie dodo nadzorunadzoru specjalistycznegospecjalistycznego

�� budowabudowa statystykstatystyk nana baziebazie danychdanych medycznychmedycznych wymienianychwymienianych
ww systemiesystemie telekonsultacjitelekonsultacji medycznychmedycznych

WCT: Pozostałe usługi WCT: Pozostałe usługi telemedycznetelemedyczne



�� SystemySystemy prowadzeniaprowadzenia zdalnychzdalnych konsultacjikonsultacji medycznychmedycznych::
�� światświat:: PółnocnaPółnocna NorwegiaNorwegia ((1111 szpitali,szpitali, NorweskieNorweskie CentrumCentrum TelemedycynyTelemedycyny),),

WłochyWłochy (system(system opartyoparty oo rozwiązanierozwiązanie TemporeTempore:: 33 prowincje,prowincje, ponadponad 7070 szpitali)szpitali)
�� krajkraj:: InstytutInstytut FizjologiiFizjologii ii PatologiiPatologii SłuchuSłuchu ww WarszawieWarszawie (system(system opartyoparty oo

rozwiązaniarozwiązania wideokonferencyjne),wideokonferencyjne), InstytutInstytut KardiologiiKardiologii ww WarszawieWarszawie ((88 procedurprocedur
telemedycznychtelemedycznych,, ww tymtym 55 umoŜliwiającychumoŜliwiających eliminacjęeliminację lublub minimalizacjęminimalizację liczbyliczby
wizytwizyt pacjentapacjenta ww przychodni)przychodni)

�� ZdalneZdalne wspomaganiewspomaganie pacjentówpacjentów chroniczniechronicznie chorychchorych
�� npnp.. chorobychoroby serca,serca, astma,astma, cukrzycacukrzyca

�� ElektronicznyElektroniczny RekordRekord PacjentaPacjenta
�� umoŜliwiaumoŜliwia kaŜdemukaŜdemu lekarzowilekarzowi dostępdostęp dodo wszystkichwszystkich danychdanych medycznychmedycznych

pacjentapacjenta
�� przykładyprzykłady:: Finlandia,Finlandia, Szwajcaria,Szwajcaria, WielkaWielka Brytania,Brytania, ……

�� WspomaganieWspomaganie decyzjidecyzji klinicznychklinicznych
�� automatycznaautomatyczna analizaanaliza obrazówobrazów:: npnp.. mamogramymamogramy,, echokardiogramyechokardiogramy
�� rozpoznanierozpoznanie bólubólu brzuchabrzucha uu dziecidzieci –– SzpitalSzpital DziecięcyDziecięcy ww OttawieOttawie

Systemy Systemy telemedycznetelemedyczne wprowadzaj ące innowacj ę wprowadzaj ące innowacj ę 
w słu Ŝbie zdrowiaw słu Ŝbie zdrowia



�� SystemySystemy telemedycznetelemedyczne umoŜliwiająumoŜliwiają innowacyjneinnowacyjne podejściepodejście dodo leczenialeczenia pacjentapacjenta
�� jednoczesna,jednoczesna, wspólnawspólna pracapraca specjalistówspecjalistów nadnad poprawąpoprawą zdrowiazdrowia pacjentapacjenta
�� łatwyłatwy dostępdostęp dodo historiihistorii chorobychoroby pacjentapacjenta
�� szybszeszybsze rozwiązanierozwiązanie problemuproblemu medycznegomedycznego
�� profilaktykaprofilaktyka

�� EfektyEfekty wdroŜeniawdroŜenia systemówsystemów telemedycznychtelemedycznych
�� poprawapoprawa bezpieczeństwabezpieczeństwa pacjentapacjenta
�� wyŜszawyŜsza jakośćjakość leczenialeczenia
�� efektywneefektywne wykorzystaniewykorzystanie deficytowychdeficytowych zasobówzasobów
�� szybszeszybsze uzyskanieuzyskanie specjalistycznejspecjalistycznej pomocypomocy medycznejmedycznej

�� WielkopolskieWielkopolskie CentrumCentrum TelemedycynyTelemedycyny
�� systemsystem dladla prowadzeniaprowadzenia telekonsultacjitelekonsultacji medycznychmedycznych
�� MedycznaMedyczna BibliotekaBiblioteka CyfrowaCyfrowa
�� pilotowopilotowo dladla chirurgiichirurgii urazowejurazowej ii ww WielkopolsceWielkopolsce:: ww przyszłościprzyszłości kolejnekolejne obszaryobszary

medycynymedycyny ii inneinne regionyregiony

PodsumowaniePodsumowanie



Dziękuj ę za uwagęDziękuj ę za uwagę


