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Zmaksymalizuj wykorzystanie danych 
pozyskanych w procesie obrazowania

W dobie cyfryzacji optymalne wykorzystanie danych jest klu-

czem do sukcesu. Zastosowanie różnorodnych metod obrazo-

wania w  zakładach diagnostyki obrazowej generuje ogromną 

ilość danych klinicznych, które pomagają w diagnozowaniu cho-

rób oraz wspierają proces leczenia. 

Obecnie większość danych, które można wykorzystać w  za-

rządzaniu operacyjnym placówkami medycznymi, nie jest efek-

tywnie zagospodarowywana. Są one najczęściej rozproszone 

w silosach danych lub tracone. W efekcie uniemożliwia to kadrze 

zarządzającej oraz użytkownikom systemów medycznych podej-

mowanie odpowiednich działań optymalizacyjnych. 

Jak skorzystać z digitalizacji,  
aby lepiej wykorzystać dane? 

Odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest efektywne wykorzystanie 

istniejących danych w placówkach opieki zdrowotnej, jest plat-

forma teamplay.

Podczas projektowania platformy teamplay firma Siemens 

Healthineers postawiła sobie konkretny cel, jakim jest 

wsparcie kompleksowej transformacji cyfrowej w sektorze 

medycznym. Stworzono holistyczny system informatyczny za-

pewniający dostęp do rozwiązań umożliwiających podejmowa-

nie obiektywnych i  świadomych decyzji na podstawie danych 

agregowanych z urządzeń medycznych. 

Jak oprogramowanie teamplay 
Siemens Healthineers pomaga 

optymalizować funkcjonowanie 
placówek medycznych

Marcin Dębiński, Łukasz Kliszcz

Siemens Healthineers
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Platforma teamplay umożliwia podejmowanie świadomych decyzji na każdym etapie opieki nad pacjentem

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 rozbudowywania parku urządzeń w danej organizacji.

Nieograniczone możliwości 
dzięki różnorodnym aplikacjom 

platformy teamplay

Aplikacje teamplay do zarządzania wydajnością to zestaw cy-

frowych narzędzi, które zapewniają natychmiastowy dostęp 

do analiz na podstawie danych pochodzących z fl oty urządzeń 

medycznych. 

Platforma teamplay usprawnia działanie placówki me-

dycznej dzięki licznym aplikacjom:

• teamplay Insights – maksymalizuje wgląd w  dane anali-

tyczne i optymalizuje korzyści, jest narzędziem klasy Busi-

ness Intelligence (BI)1,

1 Business Intelligence (BI), (również analityka biznesowa) – proces 
przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może 
być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności.

• teamplay Protocols – przyspiesza zarządzanie protokoła-

mi urządzeń medycznych dzięki zdalnemu dostępowi2,

• teamplay Usage – zwiększa wydajność i optymalizuje wy-

korzystanie fl oty urządzeń do obrazowania medycznego,

• teamplay Dose – upraszcza zarządzanie dawką promienio-

wania i zgodnością z przepisami krajowymi,

• teamplay Images – udostępnia obrazy i umożliwia komen-

towanie przypadków klinicznych w zabezpieczonym środo-

wisku3.

Platforma teamplay jest oczywiście w  pełni dostosowana 

do wymogów rynku polskiego. Interfejs jest przetłumaczony, 

a  kryteria wskaźników można ustawić zgodnie z  krajowymi re-

gulacjami. 

W niniejszym artykule szerzej omówimy unikalne możliwości, 

jakie daje użytkownikom aplikacja teamplay Insights, na przy-

kładzie badań metodą rezonansu magnetycznego (MR4).

Business Intelligence 
w Twojej placówce medycznej, 

czyli jak teamplay Insights 
pomaga usprawnić i zoptymalizować 

funkcjonowanie 
pracowni diagnostycznych

Zwiększenie liczby pacjentów kierowanych na badania wydłuża 

czas oczekiwania na procedury diagnostyczne, co jest istotnym 

problemem dla wielu placówek medycznych. Pacjenci często 

muszą czekać nawet kilka tygodni, aby wykonać badanie rezo-

nansu magnetycznego. 

W jaki sposób platforma teamplay może pomóc w rozwiąza-

niu problemów z  dostępem do badań? Czy można to osiągnąć 

bez wydłużania godzin otwarcia placówki lub zatrudniania do-

datkowego personelu? 

2 Teamplay Protocols obsługują wybrane skanery fi rmy Siemens Heal-
thineers.

3 Przeglądarka DICOM nie jest przeznaczona do wyświetlania obrazów 
diagnostycznych.

4 MR – ang. magnetic resonance, rezonans magnetyczny.
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Aplikacje teamplay do zarządzania wydajnością dają wgląd 

w to, jak poprawić przepływ pracy, aby zwiększyć przepustowość 

pracowni diagnostycznych. W konsekwencji umożliwia to zba-

danie większej grupy pacjentów przy tej samej liczbie posia-

danych przez placówkę skanerów i w tym samym czasie. 

Dzięki aplikacji teamplay można błyskawicznie zobaczyć 

wszystkie skanery, które są dostępne na oddziale, w  instytucji 

lub w sieci szpitali. Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. key per-

formance indicators, KPI), takie jak:

• przepustowość

• czas zmiany pacjenta

• liczba badań na godzinę

• czas trwania badania

• zagospodarowanie sprzętu

pomagają zrozumieć charakterystykę przebiegu pracy i wskazać 

możliwości optymalizacji. Aby osiągnąć cel, jakim jest zbadanie 

większej liczby pacjentów w tym samym czasie, należy zwrócić 

szczególną uwagę na dwa wskaźniki: „czas trwania badania” 

i „czas zmiany pacjenta”, które mają największy wpływ na orga-

nizację pracy wokół urządzenia diagnostycznego i mogą zostać 

skutecznie skrócone.

Przykładowy panel (tzw. dashboard) na platformie teamplay z polskim interfejsem użytkownika

Aplikacja teamplay Insights
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Jak wybrać badania, 
które mogą zostać skrócone?

Na każdym skanerze MR zainstalowanych jest wiele protokołów, 

co może utrudniać określenie, od czego należy zacząć optyma-

lizację, a  w  konsekwencji – skrócenie średniego czasu trwania 

badania. Zadanie to staje się jeszcze bardziej złożone, jeśli fl ota 

urządzeń medycznych składa się z wielu skanerów MR rozmiesz-

czonych w kilku lokalizacjach. 

Platforma teamplay wspiera użytkownika w  zidentyfi kowa-

niu protokołów, które mają największy wpływ na przebieg pra-

cy, a tym samym są dobrymi punktami wyjścia do optymalizacji. 

Dzięki teamplay możemy zwizualizować, które protokoły są uży-

wane, jaka jest ich częstotliwość i  jaki jest średni czas badania. 

Połączenie tych trzech rodzajów informacji pomaga wybrać 

protokoły, które są używane najczęściej i  wykazują największy 

potencjał skrócenia czasu trwania badania.

Jak zoptymalizować 
czas zmiany pacjentów?

Innym sposobem na zwiększenie wydajności oddziału radio-

logii jest skupienie się na wskaźniku KPI „czas zmiany między 

pacjentami”. 

Czas zmiany pacjenta może być dość długi, gdy pacjent 

przygotowywany jest bezpośrednio na stole skanera MR. 

Przykładowo, gdy do badania wymagany jest kontrast, proces 

Platforma teamplay Insights umożliwia znalezienie protokołu, który ma największy potencjał pod kątem optymalizacji, aby badać więcej pacjentów w tym samym czasie

przygotowania pacjenta i podania środków kontrastowych zaj-

muje zwykle dużo czasu. Często procedura ta wykonywana jest 

wewnątrz pomieszczenia MR, co oznacza stratę cennego czasu 

badania, ponieważ w tym czasie nie można użyć skanera do ba-

dania innego pacjenta.

Dzięki platformie teamplay można łatwo określić średni czas 

zmiany pacjenta na każdym skanerze, a nawet fi ltrować go pod 

kątem określonego typu badania. 

Czas zmiany pacjenta jest obliczany jako czas pomiędzy za-

kończeniem ostatniego a  rozpoczęciem nowego badania, nie-

zależnie od wszelkich innych czynności manualnych. Jeśli ten 

KPI wydaje się stosunkowo długi, następnym krokiem powinno 

być zweryfi kowanie, co dokładnie dzieje się w tym czasie w sali 

badań. 

Mając tę wiedzę, można następnie opracować działania po-

zwalające na zmianę przepływu pracy pod kątem minimalizacji 

czasu zmiany pacjenta. Z szeregu analiz wykonanych przez na-

szych dotychczasowych klientów wynika, że głównymi przyczy-

nami wydłużenia czasu zmiany pacjenta są: 

• dostępność personelu

• nieefektywny układ pomieszczeń MR

• brak informacji o  tym, czego pacjenci mogą się spo-

dziewać podczas badania.

Dzięki przydzieleniu odpowiedniej liczby techników, zmianie 

układu pomieszczeń MR i udostępnieniu pacjentom fi lmów edu-

kacyjnych, średni czas zmiany pacjenta skrócił się nawet o 50%. 

W rezultacie można badać 30% więcej pacjentów.
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Standaryzacja opieki oznacza 
redukcję kosztów

Standaryzacja działań w  pracowni diagnostycznej pomaga po-

prawić wyniki kliniczne i  operacyjne. Po zidentyfi kowaniu naj-

lepszych praktyk – na przykład określonych ustawień protokołu 

– kluczowe jest szybkie rozpowszechnienie ich w  ramach całej 

fl oty urządzeń medycznych. 

Zapewnienie jednolitego standardu może być jednak stosun-

kowo skomplikowane, czasochłonne i pracochłonne. Technik po-

święca rocznie ogromną liczbę godzin na ujednolicenie protoko-

łów MR i dojazd do skanerów, które mogą być rozsiane w wielu 

placówkach. Skutkuje to wymiernymi kosztami pracy, nie wspo-

minając już o tym, że pogarsza i tak trudną sytuację niedoboru 

personelu, z którą boryka się wiele placówek opieki zdrowotnej. 

Aplikacje teamplay do zarządzania wydajnością ułatwiają 

zdalny dostęp i  pomagają zminimalizować wysiłek potrzebny 

do standaryzacji. Dzięki aplikacji teamplay Usage można 

uzyskać przejrzysty obraz wykorzystania urządzeń do ob-

razowania i  zidentyfi kować procesy, które pochłaniają wyjąt-

kowo dużo czasu. Użytkownik może w łatwy sposób porównać 

różne wskaźniki KPI ze wszystkich urządzeń do obrazowania 

w placówce, nawet jeśli skanery znajdują się w kilku odległych 

lokalizacjach. 

Platforma teamplay Insights w szybki i precyzyjny sposób informuje, które skanery mają stosunkowo długi czas zmiany pacjenta, co pozwala zoptymalizować przepływ pracy 

i zbadać więcej pacjentów w tym samym czasie.

Centralne zarządzanie protokołami poprzez zdalny dostęp podnosi jakość opieki i zwiększa standaryzację w ramach całej organizacji
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teamplay Protocols zapewnia wygodny, zdalny dostęp do 

ustawień wszystkich protokołów, a także pozwala na dosto-

sowanie i  natychmiastowe przesłanie zoptymalizowanych pro-

tokołów skanowania do urządzeń diagnostycznych.

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 270015.

System teamplay z jego głównymi aplikacjami został również 

nagrodzony przez European Privacy Seal (EuroPriSe)6, co jest 

niewątpliwym dowodem uznania skuteczności zastosowanej 

polityki prywatności danych.

Dlaczego warto podłączyć się 
do platformy teamplay?

Platforma teamplay to nowoczesne rozwiązanie informatyczne 

oferowane przez innowacyjnego lidera branży systemów me-

dycznych. Wybierając jako partnera fi rmę Siemens Healthineers, 

placówka medyczna zyskuje liczne korzyści: 

• dostęp do ponad 75 aplikacji opracowanych przez fi rmę 

Siemens Healthineers i  wyselekcjonowanych partnerów, 

w tym aplikacji do użytku klinicznego lub przeznaczonych 

do zarządzania wydajnością;

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

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

• 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 obejmuje i  łączy całą fl otę aparatów do 

obrazowania fi rmy Siemens Healthineers oraz innych producen-

tów – od rezonansu magnetycznego, tomografi i komputerowej, 

PET/CT, rentgenów i mammografi i po angiografi ę interwencyjną. 

Dzięki jednemu potężnemu narzędziu analitycznemu, jakim 

jest aplikacja teamplay Insights, użytkownik ma wszystkie nie-

zbędne dane na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu może poprawić 

wydajność i ustandaryzować opiekę.

Usprawnienie operacji klinicznych za pomocą oprogramo-

wania teamplay umożliwia zwiększenie produktywności, a tak-

że skrócenie 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 przetestowa-

nia teamplay można znaleźć na stronie: www.siemens-healthi-

neers.com/teamplay. 




