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Zmaksymalizuj wykorzystanie danych 
pozyskanych w  procesie obrazowania

W dobie cyfryzacji optymalne wykorzystanie danych jest klu-

czem do sukcesu. Różnorodne metody obrazowania generują 

ogromną ilość danych klinicznych, które pomagają w diagnozo-

waniu chorób oraz wspierają proces leczenia. 

Co mniej oczywiste, poza aspektem czysto klinicznym urzą-

dzenia generujące dane obrazowe zapewniają dostęp do nie-

zwykle szerokiego zasobu informacji, zwłaszcza w  kontekście 

operacyjnego zarządzania placówką medyczną. Dodatkowe 

dane nie przynoszą jednak żadnych korzyści, dopóki nie prze-

kształci się ich w przydatne informacje, które można spożytko-

wać w praktyce. 

Służba zdrowia pilnie potrzebuje 
cyfrowej transformacji

Obecnie większość danych, które można wykorzystać w zarzą-

dzaniu operacyjnym placówkami medycznymi, nie jest efektyw-

nie zagospodarowywana. Są one najczęściej rozproszone w silo-

sach danych lub po prostu zagubione. W  efekcie uniemożliwia 

to użytkownikom systemów medycznych i kadrze zarządzającej 

podejmowanie odpowiednich działań usprawniających. 

Internet Rzeczy Medycznych (IoMT) 
– dlaczego to takie istotne?

Coraz więcej urządzeń i  systemów medycznych wpisuje się 

w schemat Internetu Rzeczy. Co to takiego? 

Platforma teamplay Siemens 
Healthineers – holistyczne i sprawne 
zarządzanie wydajnością Twojej floty 

urządzeń medycznych w ramach 
jednego rozwiązania
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IoT to w uproszczeniu system urządzeń elektronicznych, któ-

re mogą automatycznie komunikować się ze sobą i  wymieniać 

dane za pomocą sieci, bez ingerencji człowieka. Praktyczne za-

stosowanie tej koncepcji jest coraz bardziej powszechne – coraz 

częściej obcujemy z nią, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, 

jak się nazywa. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Internet Rzeczy Medycznych 

(IoMT)1 rozwija się co roku o około 25%2, przyspieszając cyfrową 

transformację branży opieki zdrowotnej i podkreślając znaczenie 

danych możliwych do wykorzystania w analityce operacyjnej. 

Niemniej pomimo wzrostu liczby aktywnych urządzeń wspie-

rających Internet Rzeczy Medycznych poziom wykorzystania 

danych nie rośnie. Szacuje się, że blisko 90% dodatkowych, moż-

liwych do wykorzystania danych medycznych jest obecnie traco-

na3. Rośnie natomiast świadomość tego problemu, ponieważ aż 

54% placówek służby zdrowia zgłasza trudności w dostępie do 

danych i integracji wielu źródeł danych4.

Jak skorzystać z digitalizacji, 
aby lepiej zdyskontować dane? 

Odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest efektywne wykorzystanie 

istniejących danych w placówkach opieki zdrowotnej, jest plat-

forma teamplay.

Podczas projektowania platformy teamplay fi rma Siemens 

Healthineers postawiła sobie konkretny cel, jakim jest 

wsparcie kompleksowej transformacji cyfrowej w  sekto-

rze medycznym. Stworzono holistyczny system informatyczny 

1 Internet Rzeczy Medycznych (ang. IoMT – Internet of Medical Thin-
gs) to połączony system urządzeń i aplikacji medycznych gromadzących 
dane, które są następnie przekazywane do systemów informatycznych 
opieki zdrowotnej za pośrednictwem sieci komputerowych online. Źró-
dło: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/01/25/why-the-
-internet-of-medical-things-iomt-will-start-to-transform-healthcare-in-
-2018/#600bf0df4a3c.

2 Źródło: Statista, Estimated Healthcare IoT Device Installations World-
wide 2018.

3 Źródło: Statista, Healthcare IoT device installations: global estimates 
2020.

4 Źródło: HIMSS Media (2019), Democratizing data for healthcare success.

zapewniający dostęp do rozwiązań umożliwiających podejmo-

wanie obiektywnych i świadomych decyzji na podstawie danych 

agregowanych z urządzeń medycznych. 

Platforma teamplay jest przy tym w  pełni skalowalna i  ela-

styczna, co gwarantuje możliwość szybkiego wdrożenia roz-

wiązania skrojonego na miarę aktualnych wymagań placówki, 

z  możliwością jego rozszerzenia w  miarę zwiększania się po-

trzeb i parku maszynowego danej organizacji.

Główne cechy wyróżniające platformę teamplay to:

Dostępność, czyli łatwy dostęp do szerokiego 

spektrum oprogramowania wspomagającego 

podejmowanie decyzji ze wsparciem sztucznej 

inteligencji.

Elastyczność, czyli możliwość wyboru własne-

go tempa transformacji cyfrowej i oszczędność 

czasu po decyzji związanej z chęcią rozszerze-

nia prowadzonej działalności.

Platforma teamplay umożliwia podejmowanie świadomych decyzji na każdym etapie opieki nad pacjentem
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Skalowalność, czyli dostosowanie rozwiąza-

nia do potrzeb ośrodków o różnych poziomach 

zaawansowania transformacji cyfrowej oraz 

możliwość rozszerzania jego zakresu wraz ze 

zmieniającymi się potrzebami.

Interoperacyjność, która zapewnia bezpro-

blemowy dostęp do cyfrowych rozwiązań 

zdrowotnych zarówno dla specjalistów opieki 

medycznej, jak i pacjentów.

Platforma teamplay – narzędzie 
cyfrowej transformacji

Aplikacje do zarządzania wydajnością teamplay to zestaw apli-

kacji cyfrowych, które zapewniają natychmiastowy dostęp do 

analiz na podstawie danych pochodzących z  fl oty urządzeń 

medycznych. Platforma teamplay umożliwia podejmowanie 

świadomych decyzji w celu zwiększenia wydajności operacyjnej 

i ciągłej poprawy jakości opieki poprzez wykorzystanie danych 

operacyjnych, technicznych i klinicznych. Schemat funkcjonalny 

platformy przedstawiono na powyższym rysunku.

Wachlarz aplikacji teamplay umożliwia analizę ilościową po-

przez monitorowanie wydajności poszczególnych urządzeń, po-

mieszczeń i zespołów, m.in. w zakresie:

• poziomu dawek, 

• wykorzystania personelu, 

• wykorzystania zasobów sprzętowych, 

• stanu funkcjonalnego sprzętu, 

• zleceń serwisowych,

• zasobów przypisanych do każdego urządzenia i procedury. 

Dzięki dodatkowym danym można również identyfi kować po-

trzeby i  wdrażać środki zaradcze w  celu standaryzacji operacji 

klinicznych i uproszczenia raportowania.

Platforma teamplay jest oczywiście w pełni dostosowana do wy-

mogów rynku polskiego. Interfejs jest przetłumaczony, a kryteria 

wskaźników można ustawić zgodnie z krajowymi wymaganiami. 

Schemat funkcjonalny platformy teamplay

Przykładowy panel (tzw. dashboard) na platformie teamplay z polskim interfejsem użytkownika
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Wdrożenie platformy teamplay umożliwia również wymianę 

informacji z  innymi użytkownikami systemu w  celu uzyskania 

porównywalnych wskaźników5, a  także wymiany obrazów oraz 

raportów. Co równie istotne, system jest aktywny 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu, a dostęp do niego możliwy jest z kompu-

tera lub urządzenia mobilnego.

Nieograniczone możliwości 
dzięki różnorodnym aplikacjom 

platformy teamplay

Aplikacje teamplay do zarządzania wydajnością w opiece zdro-

wotnej wspierają specjalistów w podejmowaniu szybkich i świa-

domych decyzji, umożliwiając im przejrzysty przegląd danych 

dotyczących wydajności klinicznej i operacyjnej danej placówki.

Platforma teamplay usprawnia działanie placówki me-

dycznej dzięki licznym aplikacjom:

• teamplay Protocols – przyspiesza zarządzanie protokołami 

urządzeń medycznych dzięki poprawie zdalnego dostępu6

5 W zależności od ustawień prywatności.
6 teamplay Protocols obsługują wybrane skanery fi rmy Siemens Heal-

thineers.

Platforma teamplay umożliwia udostępnianie danych 
i współpracę specjalistów w celu stworzenia opieki 

zdrowotnej zorientowanej na pacjenta

• teamplay Usage – zwiększa wydajność i optymalizuje wy-

korzystanie fl oty urządzeń do obrazowania

• teamplay Dose – upraszcza zarządzanie dawką promienio-

wania i zgodnością z przepisami krajowymi

• teamplay Insights – maksymalizuje wgląd w  dane anali-

tyczne i optymalizuje korzyści

• teamplay Images – udostępnia obrazy i umożliwia komento-

wanie przypadków klinicznych w zabezpieczonym środowisku7.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że powyższe aplikacje platfor-

my teamplay w wielu aspektach uzupełniają się. Największe ko-

rzyści dla placówki można uzyskać, dobierając taki ich zestaw, 

który fi nalnie stworzy kompleksowy system i pozwoli wykorzy-

stać efekt synergii. 

Przykładem może być poniższy graf, który obrazuje schemat 

optymalizacji działań klinicznych w  oparciu o  cykliczny proces 

doskonalenia. Proces ma trzy fazy: analizy, wnioskowania i opty-

malizacji. Łącznie w  całym procesie wykorzystywane są cztery 

aplikacje teamplay: Dose (Dawka), Usage (Użycie), Insights (Spo-

strzeżenia) oraz Protocols (Protokoły), co w rezultacie przekłada 

się na możliwość ciągłego dostosowywania działań klinicznych 

do nowych warunków.

7 Przeglądarka DICOM nie jest przeznaczona do wyświetlania obrazów 
diagnostycznych.

Schemat optymalizacji działań klinicznych w oparciu o cykliczny proces doskonalenia
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Bezpieczeństwo 
już na etapie projektowania

Każda jednostka medyczna, która korzysta z systemów informa-

tycznych, jest zagrożona cyberatakami. Dlatego tak ważny jest 

wybór systemów, które spełniają odpowiednie normy i posiada-

ją certyfi katy cyberbezpieczeństwa. 

Siemens Healthineers, tworząc rozwiązania w  obszarze IT, 

traktuje zagrożenia cyfrowe bardzo poważnie, stosując w  pro-

cesie rozwoju produktu podstawową zasadę: „prywatność 

i bezpieczeństwo już na etapie projektowania”. Takie podejście 

gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych w  systemach infor-

matycznych, co potwierdza otrzymany certyfi kat ISO 270018.

System teamplay z jego głównymi aplikacjami został również 

nagrodzony przez European Privacy Seal (EuroPriSe)9, co jest 

niewątpliwym dowodem uznania skuteczności polityki prywat-

ności danych.

Bezpieczeństwo podczas 
procesu implementacji

Z technicznego puntu widzenia proces wdrożenia polega na za-

instalowaniu w  szpitalu modułu wymiany informacji, tzw. „od-

biornika teamplay”. Łączy on placówkę z  „chmurą teamplay” 

i pełni funkcję centralnej bramy danych, umożliwiając wymianę 

informacji medycznych w  zabezpieczonym środowisku – we-

wnątrz lub na zewnątrz sieci szpitalnej. Schemat konfi guracji 

technicznej został przedstawiony na poniższej grafi ce.

8 ISO 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji.

9 https://www.euprivacyseal.com/EPS-en

„Odbiornik teamplay” pełni również funkcję węzła DICOM 

i  pobiera dane z  podłączonych skanerów i/lub systemu PACS, 

zgodnie z  polityką ochrony danych obowiązującą w  danej in-

stytucji. 

Cała fl ota urządzeń do obrazowania (MRI, CT, SPECT, PET/

CT, RTG, radiologia interwencyjna i kardiologia, USG i inne), nie-

zależnie od ich producenta, może być podłączona i monitoro-

wana zdalnie. 

Schemat architektury platformy teamplay
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Infrastruktura chmury obliczeniowej teamplay oparta jest na 

sprawdzonym rozwiązaniu Microsoft Azure, które spełnia naj-

bardziej wyśrubowane standardy branżowe w zakresie bezpie-

czeństwa i prywatności, obsługuje HIPAA i jest zgodna z RODO 

oraz normą ISO 27001.

Dlaczego warto podłączyć się 
do platformy teamplay?

Platforma teamplay to nowoczesne rozwiązanie informatyczne 

oferowane przez innowacyjnego lidera branży systemów me-

dycznych. Wybierając jako partnera firmę Siemens Healthineers, 

placówka medyczna zyskuje liczne korzyści: 

• Dostęp do ponad 75 aplikacji opracowanych przez firmę 

Siemens Healthineers i  wyselekcjonowanych partnerów, 

w tym aplikacji do użytku klinicznego lub przeznaczonych 

do zarządzania wydajnością.

• Jedną, spójną platformę w  języku polskim integrującą 

rozwiązania cyfrowe do operacyjnego i klinicznego wspo-

magania decyzji w procedurach klinicznych.

• Dołączenie do grona ponad 6500 instytucji medycznych 

z ponad 75 krajów połączonych z cyfrową platformą team-

play, z możliwością wymiany informacji i doświadczeń.

Platforma teamplay to kluczowy hub, który łączy dane, osoby, 

instytucje, systemy i aplikacje dzięki bezpiecznej usłudze udostęp-

niania informacji. Rozwiązanie jest całkowicie niezależne od do-

stawców urządzeń i dotychczasowego systemu informatycznego 

(PACS, VNA, HIS), co umożliwia standaryzację i zapewnia interope-

racyjność między poszczególnymi działami w placówce medycznej.

Usprawnienie operacji klinicznych za pomocą oprogramowa-

nia teamplay umożliwia zwiększenie wydajności, a  także skró-

cenie czasu oczekiwania i podwyższenie jakości opieki. Finalnie 

oznacza to, że można więcej czasu i uwagi poświęcić pacjentom 

oraz zwiększyć poziom ich zadowolenia – a czynnik ten ma coraz 

większe znaczenie w kontekście zwrotu kosztów za usługi opieki 

zdrowotnej. 

Więcej informacji o platformie i możliwościach  

wypróbowania teamplay można znaleźć na stronie: 

www.siemens-healthineers.com/teamplay


