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Obciążenie radiologów stale rośnie

W wielu krajach liczba wykonywanych badań radiologicznych 

gwałtownie wzrasta. Poziom dostępności radiologów i specjali-

stów diagnostyki obrazowej nie nadąża jednak za tym trendem. 

Skutkiem jest dramatycznie zwiększone obciążenie radiolo-

gów pracą.

 Kliniczni konsultanci radiologii (WTE) w Wielkiej Brytanii, obecna i szacowana podaż 

oraz zapotrzebowanie na lata 2014-20231

Trudna sytuacja radiologii w Polsce

Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej w  latach 2017-2021 

liczba lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnosty-

ki obrazowej w Polsce wzrosła o 14%. Dziedzina ta cieszyła się 

też coraz większą popularnością wśród studentów medycyny. 

Choć to dobre informacje, specjalistów wciąż jest za mało, by 

sprostać dzisiejszym i przyszłym potrzebom w tym zakresie.

W 2022 roku Najwyższa Izba Kontroli zbadała potencjał wy-

sokospecjalistycznej aparatury medycznej w  Polsce2. Większość 

1 The Royal College of Radiologists. Radiologia kliniczna, brytyjski spis 
pracowników 2018, raport. Londyn: The Royal College of Radiologists 
(Królewskie Kolegium Radiologów), 2019.

2 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niewykorzystany-potencjal-wy-
sokospecjalistycznej-aparatury-medycznej.html

skontrolowanych podmiotów leczniczych nie wykorzystywała 

w  pełni potencjału zakupionej wysokospecjalistycznej aparatury 

medycznej. Wynikało to m.in. z  niedoboru lekarzy. Pomimo 

wzrostu ogólnej liczby lekarzy radiologów, specjalistów tych 

brakowało w niemal ⅓ skontrolowanych podmiotów. Szczegól-

nie trudna sytuacja miała miejsce w małych szpitalach. Na dyżurach 

nie było odpowiednio wyspecjalizowanych lekarzy, co wydłużało 

czas oczekiwania na diagnozę i było niekorzystne dla pacjenta. 

Mniej czasu na analizę 
oznacza wyższy poziom błędów

Wraz ze skróceniem czasu, który radiolog poświęca na analizę 

badania, wzrasta odsetek błędów. 

Wskaźnik błędów retrospektywnych w badaniach radiologicz-

nych wynosi 30%3. Przeprowadzone badania wykazują, że czyn-

niki poznawcze w znacznym stopniu przyczyniają się do powsta-

wania błędów diagnostycznych4.

Skrócenie czasu przeznaczonego przez radiologów na interpretację badań o połowę 

zwiększa odsetek błędów interpretacyjnych o 16,6%5.

3 Berlin L  (2007): Radiologic Errors and Malpractice: A Blurry Distinc-
tion.

4 Lee C, Nagy PG, Weaver SJ and Newman-Toker DE: Cognitive and Sys-
tem Factors Contributing to Diagnostic Errors in Radiology.

5 Berlin L: Faster Reporting Speed and Interpretation Errors: Conjectu-
re, Evidence, and Malpractice Implications.
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Rosnąca liczba pacjentów onkologicznych

Przewiduje się, że do roku 2030 liczba zachorowań na raka 

gwałtownie wzrośnie. Oznacza to, że oddziały radioterapii od-

notują ogromny wzrost liczby pacjentów wymagających diagno-

styki i leczenia.

Łączna liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych na świecie do 2023 

roku6 oraz potencjalny wzrost liczby zabiegów radioterapii (RT)7

Co więcej, liczba pacjentów ze schorzeniami stanowiącymi 

poważne wyzwanie dla leczenia onkologicznego, takimi jak rak 

głowy i  szyi, piersi, płuc, wątroby, żołądka i  przełyku, również 

znacznie wzrośnie do 2030 r.8

6 International Agency for Research on Cancer, https://gco.iarc.fr/to-
morrow/home, accessed July, 2020. 

7 RTAnswers.com, https://www.rtanswers.org/What-is-Radiation-
-Therapy, accessed July, 2020.

8 International Agency for Research on Cancer, https://gco.iarc.fr/to-
morrow/home

Liczba trudnych typów nowotworów znacząco wzrośnie do 2030 r.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, należy umożliwić 

pracownikom służby zdrowia skuteczniejsze leczenie większej 

liczby pacjentów. Potrzebne są rozwiązania, które uwolnią po-

tencjał klinicystów i maksymalnie zautomatyzują rutynowe, po-

wtarzające się zadania.

AI-Rad Companion – system wspierający 
ocenę badań radiologicznych 

w oparciu o sztuczną inteligencję

AI-Rad Companion to rozwiązanie, które defi niuje radiologię 

przyszłości. Algorytmy sztucznej inteligencji zastosowane 

w rozwiązaniu AI-Rad Companion wykorzystywane są w całym 

klinicznym procesie diagnostycznym. To skuteczna odpowiedź 

na stale rosnące wymagania, którym musi obecnie sprostać le-

karz radiolog. 
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AI-Rad Companion to rodzina rozwiązań wykorzystujących 

sztuczną inteligencję, które:

• wspierają pracę radiologów

• pomagają zmniejszyć obciążenie powtarzającymi się zada-

niami

• zwiększają precyzję diagnostyczną w procesie interpretacji 

obrazów medycznych.

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji AI-Rad Companion 

automatycznie wykonuje analizę danych obrazowych. Auto-

matyzacja rutynowych przepływów pracy z powtarzającymi się 

zadaniami i dużymi ilościami badań usprawnia codzienną pracę 

i pozwala specjalistom skoncentrować się na najbardziej złożo-

nych kwestiach.

AI-Rad Companion – rozwiązanie oparte 
na sprawdzonych technologiach

Oprogramowanie AI-Rad Companion wykorzystuje platformę 

cyfrową teamplay oraz infrastrukturę chmurową opartą na plat-

formie Azure fi rmy Microsoft. 

System wykorzystuje zintegrowany, cyfrowy przepływ pracy 

oparty na standardzie DICOM, który umożliwia wyświetlenie 

zarówno oryginalnego, jak i  opatrzonego adnotacjami obrazu 

w ciągu kilku minut od wykonania badania.

Ponadto algorytmy zostały wytrenowane w  taki sposób, by 

dokładność diagnostyczna, mierzona jako pole powierzchni pod 

krzywą, była zgodna z dokładnością systemów radiologii cyfro-

wej różnych dostawców.

AI-Rad Companion – wydajna 
platforma wykorzystująca  

wieloletnie doświadczenie 
fi rmy Siemens w zakresie AI

Siemens Healthineers od wielu lat rozwija rozwiązania wykorzy-

stujące sztuczną inteligencję i  ma duże doświadczenie w  tym 

zakresie. Potwierdzają to następujące fakty:

Utworzenie stale rosnącej bazy ponad 1 mi-

liarda odpowiednio opisanych zdjęć klinicz-

nych, a  także raportów, danych klinicznych 

i genomowych, której celem jest trenowanie 

algorytmów sztucznej inteligencji.

Stworzenie światowej infrastruktury su-

perkomputerów, które są wykorzystywane 

do przeprowadzania ponad 600 ekspery-

mentów z wykorzystaniem AI dziennie.

Uzyskanie ponad 600 rodzin patentów 

związanych z  uczeniem maszynowym i  po-

nad 200 rodzin patentów związanych z głę-

bokim uczeniem.

Sherlock – pierwszy superkomputer Siemens Healthineers wykorzystywany do two-

rzenia algorytmów AI, z wydajnością ponad 20 PetaFlops.

Płynna integracja sztucznej inteligencji 
ze środowiskiem radiologicznym

System oceny badań radiologicznych AI-Rad Companion może 

być w  pełni zintegrowany z  procedurą interpretacji obrazów. 

Rozwiązanie to znacząco usprawnia codzienne radzenie sobie 

z  wyzwaniem, jakim jest dokładne i  szybkie opisywanie badań 

obrazowych.

AI-Rad Companion zwiększa produktywność dzięki bez-

problemowej integracji w  procesie diagnozy i  opisu, obejmu-

jącej zautomatyzowane pomiary i  ustrukturyzowane raporty 

 DICOM.

AI-Rad Companion płynnie integruje się ze środowiskiem szpitalnym i istniejącym przepływem pracy.
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Najnowocześniejsze algorytmy 
i skalowalne rozwiązania

Po automatycznej analizie wykonanej przez 

AI-Rad Companion system wspomaga użytkow-

nika w interpretowaniu danych, automatycznie 

przedstawiając mu wyniki tej analizy. Następ-

nie mogą być one sprawdzone, potwierdzone 

i ewentualnie włączone do raportu końcowego. 

Wszystko po to, by użytkownik mógł podejmo-

wać precyzyjne decyzje diagnostyczne najwyż-

szej jakości.

Wszystkie rozszerzenia systemu AI-Rad 

Companion są wdrażane i  zarządzane przy 

wykorzystaniu platformy teamplay. Takie 

podejście usprawnia procesy wprowadzania re-

gularnych aktualizacji i ułatwia integrację z  ist-

niejącym środowiskiem informatycznym. 

Kliniczne efekty wykorzystania 
sztucznej inteligencji

System oceny badań radiologicznych AI-Rad Companion może 

pomóc w zwiększeniu precyzji i przyspieszeniu przepływu pracy.

Dzięki algorytmom uczenia głębokiego system AI-Rad Com-

panion automatycznie zaznacza nieprawidłowości, dzieli 

struktury anatomiczne na segmenty i  porównuje wyniki 

z wartościami referencyjnymi.

Rodzina systemów AI-Rad Companion ciągle się rozwija – 

opracowywane są nowe algorytmy i systemy wspomagania. 

Aktualnie w sprzedaży dostępne są następujące moduły:

AI-Rad Companion Brain MR

Rozszerzenie to pomaga lekarzom w  przeglądaniu, analizo-

waniu i ocenie obrazów MR mózgu. AI-Rad Companion wnosi 

dodatkową wartość do procesu interpretacji i wspiera klinicystę 

poprzez automatyczną segmentację i  analizę poszczegól-

nych struktur mózgu. Objętość każdej z tych struktur zostaje 

porównana z normatywną bazą danych, a wyniki przedstawiane 

są w formie grafi cznej i liczbowej.

AI-Rad Companion Chest CT

Moduł Chest CT umożliwia:

• segmentację płatów płuc 

• wykrywanie i pomiar zmian w płucach 

• segmentację serca i wykrywanie zwapnienia

• segmentację aorty i pomiar jej średnicy 

• segmentację i pomiar trzonów kręgów. 

W związku z pandemią COVID-19 użytkownicy mogli również 

korzystać z wyników, które identyfi kują obszary o zwiększonej 

gęstości. Może to być wykorzystane np. do identyfi kacji zapa-

lenia płuc.

Ekran roboczy narzędzia AI-Rad Companion – modułu do analizy badań klatki piersiowej w tomografi i komputerowej
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AI-Rad Companion Chest X-ray

Aplikacja AI-Rad Companion Chest X-ray dzięki zastosowaniu 

sztucznej inteligencji pomaga wykrywać zmiany radiologiczne 

na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej. Algorytm potrafi  

scharakteryzować i uwypuklić:

• zmiany płucne 

• odmę opłucnową 

• konsolidację

• niedodmę. 

Dane wyjściowe z  programu AI-Rad Companion Chest X-ray 

wykorzystywane są w  trybie odczytu równoległego w  celu 

wsparcia radiologów w diagnostyce.

AI-Rad Companion Organs RT

System AI-Rad Companion Organs RT automatycznie two-

rzy kontury narządów krytycznych. Tak przygotowane dane 

wejściowe mogą być wykorzystane do dalszego przetwarzania 

w systemie planowania leczenia. Umożliwia to lekarzom uwol-

nienie zasobów i  przekierowanie ich na inne czasochłonne 
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zadania, jak również prowadzi do standaryzacji w  ramach róż-

nych jednostek i instytucji.

AI-Rad Companion Prostate MR

Aplikacja wspomaga opisywanie obrazów gruczołu krokowe-

go w celu wykonania ukierunkowanej biopsji fuzyjnej MR/

US oraz ułatwia przekazywanie informacji urologowi. AI-Rad 

Companion automatycznie segmentuje gruczoł krokowy, co 

zazwyczaj jest żmudnym i czasochłonnym zadaniem wykonywa-

nym ręcznie. 

Radiolog może dodatkowo oznaczać potencjalne cele biopsji, 

co zmniejsza ryzyko utraty informacji. Może to ułatwić współ-

pracę między radiologiem a urologiem.

Sztuczna inteligencja w służbie radiologii

Chcąc sprostać wyzwaniom w  radiologii, musimy poszukiwać 

nowych rozwiązań technologicznych, które zautomatyzują 

i usprawnią pracę lekarza analizującego dane obrazowe, a także 

zwiększą precyzję i dokładność diagnozy.

Jeśli nie zmienimy procesów, które defi niują dotychczaso-

wy sposób pracy w  radiologii i  nie będziemy używać np. algo-

rytmów sztucznej inteligencji, jakość diagnostyki znacząco się 

obniży. Potrzebujemy zatem nowych narzędzi, aby poradzić 

sobie z gwałtownie rosnącą ilością danych.

„Sztuczna inteligencja” lub po prostu „AI” to obecnie jeden 

z najbardziej dyskutowanych tematów w opiece zdrowotnej. Co 

zatem jest tak kontrowersyjnego we włączaniu nowej technolo-

gii do codziennej pracy? 

Wydaje się, że istnieje obawa, iż komputery przejmą kontrolę 

nad pracą radiologa. Jest to oczywiście nieuzasadnione. System 

AI-Rad Companion nie został stworzony po to, aby odbierać 

pracę lekarzom. Jego zadaniem jest wspieranie radiologów 

poprzez inteligentną automatyzację.

System AI-Rad Companion wykorzystywany jest w prak-

tyce klinicznej przez lekarzy na całym świecie. Skorzystaj 

z 90-dniowej licencji próbnej, dzięki której gruntownie przete-

stujesz system. Dowiedz się, jakie korzyści odniesie Twoja pla-

cówka w codziennej pracy. 

Więcej informacji o platformie 

i  możliwościach wypróbowania 

AI-Rad Companion można zna-

leźć na stronie:

http://bityl.pl/mVusn

Więcej informacji o platformie 

i  możliwościach wypróbowania 

teamplay, rozwiązania zapew-

niającego holistyczne i  sprawne 

zarządzanie wydajnością całej 

fl oty urządzeń medycznych w ra-

mach jednego rozwiązania, moż-

na znaleźć na stronie:

http://bityl.pl/JQNus


