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Interoperacyjność urządzeń medycznych 

dzięki rozwiązaniom Connected Technologies

Poprawa opieki nad pacjentem poprzez zwiększenie możliwości człowieka, 
dzięki rozwiązaniom opartym na łączeniu systemów medycznych 
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Nasza wizja:
automatyzacja w szpitalu

„Pomoc w zmniejszeniu liczby możliwych do uniknięcia 
zgonów w szpitalach to obietnica, którą złożyłem. Jednak 
moje osobiste cele sięgają dalej: Doskonalenie Intensywnej 
Terapii dzięki technologiom i usługom, które wspomogą 
prowadzenie terapii, a w efekcie końcowym doprowadzą do 
automatyzacji procesów leczniczych”. 
Stefan Dräger, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny (2018)

Wyobrażamy sobie przyszłość, w której możliwości świadczenia opieki 
nad pacjentem przez personel medyczny na oddziałach intensywnej 
terapii zostaną rozszerzone dzięki interoperacyjności. Urządzenia 
medyczne zostaną połączone w systemy i będą oddziaływać na 
siebie, umożliwiając wprowadzanie nowych zastosowań klinicznych, 
w bezpiecznym środowisku sieciowym. Te nowe zastosowania kliniczne 
obejmują technologie wspomagające procesy decyzyjne, możliwości 
zdalnego sterowania i automatyzację procesów. 

Wytyczamy drogę do przyszłości, oferując zintegrowane 
rozwiązania, usługi i specjalistyczną wiedzę, które umożliwiają 
doskonalenie intensywnej terapii.

Czy wiesz, że…

$
…można zaoszczędzić 35 miliardów dolarów rocznie, traconych w amerykańskim systemie opieki 
zdrowotnej, poprzez ograniczenie zdarzeń niepożądanych, unikanie nadmiarowych testów, ograniczenie 
ręcznie prowadzonej dokumentacji i skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu?[1]

…nawet 75% urządzeń medycznych na OIT nie jest połączonych 
ze szpitalnymi systemami informatycznymi, co prowadzi do niekompletnych 
zapisów w dokumentacji medycznej?[1]

…87% lekarzy postrzega zadania administracyjne jako główne źródło rosnącego obciążenia 
stresem związanym z pracą? Objawy wypalenia zawodowego można zaobserwować u prawie połowy 
lekarzy, co stanowi potencjalne zagrożenie dla pacjentów[2].
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Wartości wnoszone przez 
interoperacyjność urządzeń 
medycznych

Interoperacyjność to zdolność do płynnej, automatycznej 
i bezpiecznej wymiany danych podlegających 
interpretacji między urządzeniami i systemami w sieci 
informatycznej w standaryzowany sposób bez ograniczeń 
technicznych[3],[4],[5]. Interoperacyjne urządzenia medyczne mogą 
wykorzystywać dane, aktywnie wpływając na świadczenie opieki.

Interoperacyjność: opracowana z myślą o rozszerzaniu 
ludzkich możliwości świadczenia opieki, a nie 
o zastępowaniu ludzi.

Wprowadzanie 
interoperacyjności urządzeń 
medycznych z firmą Dräger
Dowiedz się więcej o tym, jak my, jako Specjaliści w Intensywnej 
Terapii, wykorzystujemy interoperacyjność urządzeń medycznych 
do poprawy wyników leczenia pacjentów, wspierania zarządzania 
kosztami i zwiększania poziomu satysfakcji personelu.

Integracja danych: usprawnienie zadań administracyjnych 
dzięki elektronicznej dokumentacji 

87% lekarzy postrzega zadania administracyjne jako główne źródło 
rosnącego obciążenia stresem związanym z pracą. Objawy wypalenia 
zawodowego można zaobserwować u połowy lekarzy, co stanowi 
potencjalne zagrożenie dla pacjentów[2]. 

Zautomatyzowana, elektroniczna dokumentacja pacjenta umożliwia 
szybszy dostęp do danych i może zmniejszyć liczbę błędów, 
które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
pacjenta[6]. Oferujemy niezbędną infrastrukturę, służącą do wdrożenia 
automatycznej, elektronicznej dokumentacji wiarygodnych danych 
dotyczących terapii, pacjenta i urządzeń w szpitalnych systemach 
informatycznych. Jednocześnie udostępniamy te dane przy łóżku 
pacjenta, do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji klinicznych.

Poprawa wyników leczenia
Niepożądane zdarzenia można ograniczyć przez wspomaganie ludzi 
i zwiększanie ich możliwości za pomocą inteligentnych technologii[1] 
w celu bezzwłocznego i zindywidualizowanego świadczenia opieki,  
przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wystąpienia błędów ludzkich.

Optymalizacja przepływów pracy
Ryzyko wystąpienia błędów i wypalenia zawodowego personelu można 
ograniczyć, eliminując dzisiejsze nieefektywne procesy[3]. Wprowadzanie 
danych do karty chorobowej i programowanie urządzeń można 
zautomatyzować, a dane mogą być dostępne zdalnie, w dowolnym 
momencie w zagregowanej postaci, pomagając w podejmowaniu decyzji.

Zwiększenie gotowości na przyszłe rozwiązania
Platforma umożliwiająca łączenie urządzeń medycznych, skalowalna 
i modułowa, bezpieczna i oparta na otwartych standardach jest 
optymalnym warunkiem wstępnym elastycznego reagowania 
na dynamicznie zmieniające się przyszłe wymagania[1],[4]. 

− Mniejsza liczba błędów dzięki zautomatyzowanej dokumentacji 
i mniej czasu traconego na zadania administracyjne

− Bardziej przejrzysta, zgodna z normami dokumentacja 
w formacie HL7, ze zgodnymi znacznikami czasu

− Poprawa opieki dzięki kompleksowym i wiarygodnym danym 
medycznym, dostępnym przy łóżku pacjenta
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Opieka na odległość: monitorowanie aktualnego stanu 
pacjenta z jednoczesną ochroną personelu

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council  
of Nurses, ICN) podaje, że tylko w ciągu kilku pierwszych miesięcy 
od wybuchu pandemii COVID-19 stwierdzono zakażenie  
u co najmniej 90 tysięcy pracowników ochrony zdrowia[7].
Nowoczesne technologie umożliwiają dostęp do informacji 
klinicznych wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, w obrębie całego 
szpitala. Zdalny i mobilny dostęp pozwala na skuteczne stosowanie 
procedur klinicznych na odległość. Umożliwiamy zdalny dostęp do 
danych zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, na terenie 
całego szpitala. Nasze rozwiązania, oparte na łączeniu urządzeń, 
umożliwiają terminowe i skuteczne świadczenie opieki dzięki 
zdalnemu podglądowi i możliwości kontroli z każdego miejsca, 
z którego jest możliwe takie działanie.
−  Zwiększenie bezpieczeństwa personelu poprzez ograniczenie 

kontaktu z potencjalnie zakaźnymi pacjentami
−  Poprawa wyników leczenia i satysfakcji pacjenta poprzez 

ograniczenie czynności zakłócających jego spokój 
−  Wykorzystanie zdalnych i mobilnych możliwości do skutecznego 

prowadzenia nadzoru z większej odległości

Zarządzanie alarmami: zmniejszenie poziomu stresu 
i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom

Na stanowisku intensywnej terapii może wystąpić do 350 alarmów 
dziennie[8]. Aż 95% z tych alarmów nie ma znaczenia klinicznego[9]. 
Pozostałe alarmy kliniczne są prawidłowo zauważane tylko w 50% 
przypadków[10].
Na obłożonych pracą oddziałach intensywnej terapii, w trakcie opieki 
nad wieloma pacjentami, poziom alarmów dźwiękowych, pochodzących 
z urządzeń medycznych, jest zwykle wysoki. Nakładające się na 
siebie dźwięki „konkurują” o uwagę personelu. Alarmy kliniczne 
muszą być odpowiednio kontrolowane, aby zmniejszyć poziom 
stresu zarówno u pacjentów, jak również u personelu medycznego. 
Pomagamy ograniczyć liczbę alarmów nieistotnych klinicznie, bez 
ograniczania bezpieczeństwa pacjentów. Nasze rozwiązania mają na 
celu zmniejszenie poziomu stresu i ograniczenie zakłóceń, zarówno 
dla pacjentów, jak i osób świadczących opiekę, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu, w dłuższej perspektywie, zmęczenia alarmami wśród 
personelu klinicznego.
−  Inteligentne algorytmy i analiza historii alarmów w celu identyfikacji 

informacji umożliwiających zmniejszenie ich uciążliwości
−  Poprawa bezpieczeństwa pacjenta dzięki powiadomieniom 

o alarmach na urządzeniach mobilnych, co umożliwia bardziej 
elastyczną reakcję personelu, w oparciu o określone priorytety

−  Dostęp do informacji kontekstowych, ułatwiających podejmowanie 
decyzji, z powiadamianiem o alarmach na mobilnych urządzeniach, 
a także dzięki łączeniu danych hemodynamicznych i wentylacyjnych 
w systemie centralnego monitorowania
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Terapie wspomagane: umożliwiają przeniesienie uwagi  
z technologii na pacjentów

16,6% hospitalizowanych pacjentów cierpi z powodu zdarzeń 
niepożądanych, z których 51% określono jako „w dużym stopniu 
możliwe do uniknięcia”[11].

Wentylowani pacjenci wymagają szczególnej uwagi, aby uniknąć 
ciężkich chorób płuc, takich jak VILI lub ARDS. Chcemy, aby 
korzystanie z naszych rozwiązań było możliwie łatwe i bezpieczne 
− tak aby zamiast martwić się o technologie, można było skupić się 
na pacjentach. Nasze rozwiązania systemowe wykorzystują synergię 
współdziałania produktów medycznych i systemów informatycznych 
w celu ograniczenia zbędnych i wykonywanych ręcznie czynności.
−  Usprawnienie przepływów pracy i dostępności informacji 

klinicznych dla personelu medycznego 
−  Zindywidualizowane leczenie mające na celu lepszą ochronę 

pacjenta i poprawę wyników leczenia

Analiza danych szpitalnych: wykorzystanie potęgi danych 
poprzez analizy uwzględniające specyfikę klienta

W ramach współpracy Dräger i Avera Heart Hospital dokonano 
oceny zastanego stanu alarmów i skutecznie zmniejszono średnią 
liczbę alarmów przypadających na łóżko na dobę o 40%[12].

Umożliwiamy i pomagamy w tworzeniu takich wartościowych 
informacji, które wcześniej pozostawały niewykorzystane, na 
podstawie danych uzyskiwanych z urządzeń terapeutycznych 
i monitorów pacjenta. Na tej podstawie można wdrażać 
zoptymalizowane procesy i mierzyć ich efektywność w czasie.
− Wykorzystanie możliwości aplikacji Hospital Data Analytics do 

podejmowania trafniejszych decyzji
− Wykorzystanie potęgi danych do analiz uwzględniających 

specyfikę klienta
− Optymalizacja przepływów pracy klinicznej i administracyjnej, 

wspierana przez ekspertów firmy Dräger
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Cyberbezpieczeństwo: Twoje cyberbezpieczeństwo to 
nasz priorytet

W ciągu dwóch lat 91% organizacji opieki zdrowotnej doświadczyło 
co najmniej jednego naruszenia danych, obejmującego utratę albo 
kradzież danych pacjentów[13].

Na oddziałach intensywnej opieki medycznej obowiązkowe jest 
zabezpieczenie urządzeń terapeutycznych i monitorujących 
przed nieuprawnionym dostępem i manipulacją. Naszym celem 
jest zapewnienie ciągłości opieki, przy jednoczesnej ochronie 
zasobów i wrażliwych danych szpitala oraz pacjentów, zgodnie 
z obowiązującymi z przepisami. Wdrażamy środki bezpieczeństwa 
cybernetycznego, aby opracowywać bezpieczne rozwiązania 
i domyślnie zapewniać bezpieczną wymianę danych między nimi. 
Ponadto inwestujemy w zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń 
pracujących w szpitalach, przez cały okres ich użytkowania.
− Wdrażanie zabezpieczeń w urządzeniach, systemach i przy 

wymianie danych
− Ograniczenie dostępu do danych, urządzeń i systemów tylko do 

uprawnionych użytkowników

Usługi cyfrowe: utrzymywanie wydajności systemu na 
wysokim poziomie

Koszt niewykorzystania sali operacyjnej może sięgać 3600 USD 
na godzinę[14].

Utrzymanie niejednolitej bazy zainstalowanych urządzeń medycznych 
i rozwiązań informatycznych jest złożonym i trudnym zadaniem. 
Wspieramy szpitale w zwiększaniu wydajności operacyjnej 
i utrzymywaniu wydajności systemu na wysokim poziomie, dzięki 
usługom i rozwiązaniom cyfrowym.
−  Dłuższy czas bezawaryjnej pracy urządzeń medycznych dzięki 

szybszym interwencjom i zdalnemu dostępowi do informacji o ich 
stanie

−  Scentralizowane zarządzanie pulą urządzeń, poprawiające dostęp 
do informacji o stanie zintegrowanych urządzeń medycznych 
i systemów

D
-1

95
33

-2
01

8



   © Drägerwerk AG & Co. KGaA  7

INTEROPERACYJNOŚĆ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Z fIRMĄ DRägER

Odkryj naszą ofertę systemów

Jako Specjaliści w Intensywnej Terapii wiemy, że rozwiązania oparte 
na łączeniu urządzeń i systemów odgrywają kluczową rolę w zakresie 
wyników leczenia i wydajności opieki nad pacjentem. 

Więcej informacji o naszych rozwiązaniach z zakresu Connected 
Technologies można znaleźć na stronie Dräger: www.draeger.com
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