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Summary
Background:

The aim of the study was to analyze experience with the teleconsulting system applied at the
Department of Neurosurgery, Polish Academy of Sciences (PAN) and to establish the best medical
and economic conditions for teleradiological networks.

Material/Methods:

The presented system is based on frame-grabbing technology and is operated by MultiView™2.0D
(eMeD, Tech.) software. Computed tomography (CT) examinations performed in the hospitals
in Ciechanow or Ostroleka are transmitted to the teleconsulting center in the Department of
Neurosurgery, PAN. Regular telephone lines with a transmission speed of 56 kbps are utilized. One
whole CT examination is transmitted in 5 to 7 minutes. All clinical information is reported during
telephone conversation optimized by a specific questionnaire which helps improve arrangements
for neurosurgical intervention and to document consultations. The usefulness of mobile phones and
email in teleradiology was also evaluated.

Results:

The period from December 1996 to April 2002 was studied. During this time, 931 transmission were
performed. The most common were control examinations (26%), followed by neurotrauma (19%),
spontaneous intracerebral hemorrhage (18%), neurooncology (13%), subarachnoidal hemorrhage
(7%), hydrocephalus (5%), cerebral ischemia (3%), and those without any intracranial pathologies
(4%). Disturbances were observed in 4% of transmissions. Seventy percent of the consulted patients
were treated conservatively in remote hospitals. Thirty percent of the cases were admitted to our
department, of whom 86% were operated. Mobile phones were found to be a useful tool in urgent
neurosurgical consultations. Sending compressed CT images via email provided sufficient quality,
but requires a particular technical background.

Conclusions:

The system allows for: 1) proper qualification for neurosurgical treatment, 2) fast and easy access
to consultations with specialists, 3) patient follow-up (repeated consultations), 4) avoidance
of unnecessary transportation, and 5) transportation cost reductions. These results indicate
the usefulness of applying the presented system in different medical fields and the necessity of
developing regional and national multidisciplinary teleconsulting networks.
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Wst´p
Powszechne dà˝enie do coraz wczeÊniejszego udzielenia
pomocy medycznej w nag∏ych wypadkach i u∏atwienia
dost´pu do konsultacji wysokospecjalistycznych, wykorzystanie w nowoczesnej diagnostyce medycznej technik
cyfrowych takich jak m.in. tomografia komputerowa (TK),
jàdrowy rezonans magnetyczny (MRI), cyfrowa angiografia
subtrakcyjna (DSA) wraz z post´pem techniki komputerowej i telekomunikacyjnej sta∏y si´ przyczynà dynamicznego rozwoju nowej dyscypliny medycznej – telemedycyny.
Telemedycyna jest definiowana jako ca∏oÊç us∏ug informacyjnych, diagnostycznych, konsultacyjnych, terapeutycznych i naukowych zwiàzanych z przesy∏aniem obrazu,
dêwi´ku i innych elektronicznych danych medycznych.
Sà ró˝ne rodzaje technologii telemedycznej, podstawowym
sposobem, który s∏u˝y do przes∏ania wczeÊniej zapisanych
danych z jednej lokalizacji do drugiej jest tzw. technologia
store and forward [1]
Jednym z najcz´Êciej stosowanych systemów telemedycznych w tej technologii jest teleradiologia, znacznie
przyÊpieszajàca proces diagnostyczny. Inne stosowane
technologie telemedyczne wprowadzane sà w sytuacjach
kiedy konieczny jest kontakt z pacjentem i jego ocena
wizualna. W takich okolicznoÊciach u˝ywane sà mi´dzy
innymi interaktywna telewizja (IATV) oraz systemy videokonferencyjne (VC).
Spotyka si´ równie˝ wst´pne doniesienia na temat rozwijania opieki medycznej w domu chorego (home health), w planach jest stworzenie osobistych urzàdzeƒ diagnostycznych
– Personal Diagnosis System, które b´dà cz´Êcià domowych
systemów komunikacji multimedialnej, a ich zadaniem
b´dzie codzienne monitorowanie podstawowych parametrów
fizjologicznych domowników i automatyczne ich przesy∏anie
do centrów medycznych [http://tie.telemed.org].
Opisywane w aktualnej literaturze systemy telekonsultacji
i telediagnostyki opierajà si´ g∏ównie na transmisji badaƒ
obrazowych (teleradiologia), badaƒ histologicznych (telepatologia), a tak˝e sygna∏ów biologicznych przede wszystkim
parametrów uk∏adu krà˝enia takich jak ciÊnienie, t´tno,
czy EKG.
Istotne znaczenie ma zatem w∏aÊciwy wybór i konfiguracja
systemu do indywidualnych potrzeb u˝ytkownika.
W ocenie telemedycyny nie wystarczajàce jest tylko porównywanie jej efektywnoÊci z dotychczasowym systemem
opieki medycznej, nale˝y przede wszystkim oceniaç nowe
mo˝liwoÊci jakie powstajà dzi´ki nowoczesnej technologii.
Telemedycyna znalaz∏a zastosowanie w wi´kszoÊci specjalnoÊci medycznych, szczególnie w tych, w których od
czasu rozpocz´cia leczenia specjalistycznego zale˝y rokowanie pacjenta. Neurochirurgia jest specjalnoÊcià, w której
wczesne rozpoznanie i szybka interwencja majà zasadnicze
znaczenie dla ostatecznego efektu leczenia.
W neurochirurgii prawid∏owa ocena stanu pacjenta zale˝y
od iloÊci i jakoÊci informacji pochodzàcych z oÊrodka
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proszàcego o konsultacje. Decyzja o przekazaniu, a przede
wszystkim o nie przekazywaniu chorego do oÊrodka neurochirurgicznego jedynie na podstawie rozmowy telefonicznej wydaje si´ przy obecnych, wymienionych wczeÊniej
mo˝liwoÊciach technicznych niewystarczajàca. Niepe∏na
informacja lub jej brak jest cz´sto powodem zbyt póênego
kierowania chorych do leczenia specjalistycznego lub
przesy∏ania pacjentów nie wymagajàcych interwencji neurochirurgicznej. Wynikiem tego sà niezadowalajàce efekty
leczenia, nieodpowiednie wykorzystanie ∏ó˝ek w oddziale
specjalistycznym, nara˝anie chorego na przewóz, niepotrzebne koszty transportu sanitarnego.
Warte podkreÊlenia sà równie˝ mo˝liwoÊci jakie daje nam
nowoczesne oprogramowanie umo˝liwiajàce obróbk´
cyfrowà obrazu, co mo˝e u∏atwiaç diagnostyk´ na podstawie badaƒ obrazowych. Istotne sà równie˝ mo˝liwoÊci
przesy∏ania obrazów do innych specjalistów, tworzenie
przy pomocy ∏àczy telefonicznych telekonsylium, co w po∏àczeniu ze wspomnianà wczeÊniej obróbkà cyfrowà obrazu
u∏atwia ocen´ szczególnie trudnych przypadków.
Wa˝nym aspektem jest równie˝ mo˝liwe dzi´ki tego typu
systemom ucyfrowienie radiologii pozwalajàce na zmniejszenie kosztów dzia∏ania zak∏adów radiologii i usprawnienie ich dzia∏ania.
W codziennej praktyce neurochirurgicznej podstawowe znaczenie ma transmisja badaƒ obrazowych, dziedzina zajmujàca si´ tymi problemami uzyska∏a miano
teleradiologii. Obecnie stosowane sà ró˝ne technologie
akwizycji obrazu z przeprowadzonych badaƒ radiologicznych zarówno takich jak CT czy MRI, jak równie˝ zdj´ç
przeglàdowych np. klatki piersiowej czy RTG kr´gos∏upa
szyjnego. Najcz´Êciej stosowana jest kompleksowa technologia DICOM (Digital Communication in Medicine),
która zosta∏a uznana za standard w teleradiologii przez
American College of Radiology, jest to jednoczeÊnie jedyna
metoda pozwalajàca na bezpoÊredni cyfrowy dost´p (direct digital access) do obrazu powstajàcego np. w tomografie komputerowym, co zapewnia jednoczeÊnie optymalnà
jakoÊc przekazywanych obrazów [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11].
Kolejnym stosowanym aktualnie sposobem akwizycji obrazu jest skanowanie wywo∏anych ju˝ zdj´ç dowolnego badania radiologicznego i przesy∏anie ich internetem poprzez
poczt´ elektronicznà (e-mail), cz´sto z u˝yciem specjalnie
przygotowanych do tego programów. Stosowanie tej technologii okreÊlanej w piÊmiennictwie jako Advanced Optical
Scanning Technology wià˝e si´ z wyd∏u˝eniem czasu uzyskania i przes∏ania obrazu, z zachowaniem jednak wysokiej jakoÊci przesy∏anych badaƒ [12,13,14,15]. Ze wzgl´du
na du˝à iloÊç danych, do prawid∏owego dzia∏ania systemu opartego na tej technologii wymagane sà ∏àcza o du˝ej
szybkoÊci transmisji, nie w ka˝dych warunkach ∏atwo
dost´pne.
We wprowadzonym w naszej Klinice w 1996r. systemie
wykorzystano trzecià istniejàcà mo˝liwoÊç, którà uznano
za optymalnà w istniejàcych warunkach. Jest to tzw. technologia Video frame-grabbing polegajàca na zapisie obrazu pochodzàcego z analogowego wyjÊcia video do monitora urzàdzenia diagnostycznego (analog video-output). To
rozwiàzanie mo˝na zastosowaç w praktycznie ka˝dych
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warunkach i uzyskaç obrazy zapisane w technice cyfrowej o zadowalajàcej jakoÊci. Transmisja tych obrazów
jest mo˝liwa równie˝ poprzez zwykle ∏àcza telefoniczne.
W∏aÊnie takie ∏àcza zosta∏y u˝yte w opisywanym systemie, ze wzgl´du na ich powszechnà dost´pnoÊç oraz niskie
koszty transmisji [16,17,18,19,20,21,22,23]. Obecnie istnieje
równie˝ mo˝liwoÊç poprzez upgrade systemu przesy∏anie
danych w formacie DICOM.
W teleradiologii stosuje si´ rozmaite drogi przesy∏ania
danych, wykorzystujàc przede wszystkim ∏àcza internetowe, sieci komputerowe IP (LAN – Local Area Network, WAN
– Wide Area Network) [7,24,25,26,27,28], ∏àcza ISDN [12,
13,14,15,23,26,29,30,31,32,33,34,35], ATM (Asynchronous
Transfer Mode) [1], po∏àczenia Êwiat∏owodowe [23,31,36]
i satelitarne [29,37,38,39], systemy video-konferencyjne
[15,19,22,30,40,41,42,43,] a ostatnio równie˝ sieci telefonii
komórkowej 3-ciej generacji (GPRS – General Pocket Radio
Service, UMTS – Universal Mobile Telecommunication
System).
Osobnym problemem jest odbiór i archiwizacja danych
w oÊrodku udzielajàcym konsultacji. Stacje robocze dla
telemedycyny okreÊlane w literaturze jako PACS (Picture
Archiving and Communication System) majà obecnie nie
tylko funkcje archiwum radiologicznego i stacji transmisyjnej, ale w miar´ rozwoju telemedycyny stajà si´ stopniowo elementem tworzenia cyfrowego archiwum pacjenta. Podstawà ka˝dej stacji PACS jest komputer osobisty
(PC) wyposa˝ony w odpowiednie mo˝liwoÊci transmisji
(modem, karta sieciowa) oraz archiwizacji, czyli dysk twardy o odpowiedniej pojemnoÊci oraz mo˝liwoÊç zapisu na
innych noÊnikach takich jak przede wszystkim p∏yty CD-R,
CD-RW i od niedawna DVD. Niezb´dne jest oprogramowanie
umo˝liwiajàce dzia∏anie systemu teleradiologicznego, którego ró˝ne wersje sà dost´pne na rynku m.in. MultiView™
(eMed Tech.), Aethra Multimedia Software ze zintegrowanym oprogramowaniem EMR – Electronic Medical
Record (Aethra Inc.), ImLink (Electronic Imaging Ltd.),
PAX (Compart Medical) i wiele innych [16,17,18,19,20,21].
Zastosowane oprogramowanie powinno mieç równie˝
aplikacje umo˝liwiajàce obróbk´ cyfrowà obrazu tzn. na
przyk∏ad powi´kszania obrazu lub jego elementów, zmiany
jego jasnoÊci, opcji negatyw-pozytyw, ró˝nego wzmocnienia intensywnoÊci obrazu, porównywania ró˝nych skanów
itp. Opcje te sà bardzo przydatne w diagnostyce niektórych
trudnych przypadków.
W Klinice Neurochirurgii IMDiK PAN w 1996 r. powsta∏
pierwszy w Polsce system telekonsultacji neurochirurgicznej. W system w∏àczono wspó∏pracujàce z Klinikà Szpitale
w Ciechanowie i Ostro∏´ce oddalone o ponad 100 km od
oÊrodków neurochirurgicznych. Szpitale te zabezpieczajà
diagnostyk´ tomograficznà dla znacznej populacji (ok. 900
tys. ludzi), znajdujà si´ tu szlaki komunikacyjne o du˝ej
wypadkowoÊci, dlatego ∏atwa i szybka dost´pnoÊç konsultacji specjalistycznych jest szczególnie istotna. Zastosowany
system jest bardzo prosty i relatywnie tani.
KoniecznoÊç sta∏ego rozwoju tego typu sieci zwiàzana
z post´pem w technologiach teleinformatycznych sk∏oni∏a
nas do wykorzystania telefonii komórkowej w konsultacjach neurochirurgicznych. Przekazywane tà drogà obrazy
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z Oddzia∏u Neurologii Szpitala Wolskiego posiadajà wystarczajàcà jakoÊç do przeprowadzenia ostro dy˝urowej konsultacji. W∏àczyliÊmy równie˝ do sieci nowy szpital w Ostrowii Mazowieckiej przesy∏ajàcy przez email badania
tomografii komputerowej w formacie DICOM 3.0. Klinika
Neurochirurgii PAN rozpoczyna równie˝ wspó∏prac´
w zakresie telekonsultacji z Campus Polokwane Medical
University of Southern Africa (MEDUNSA), w tym przypadku równie˝ dane docierajà do naszej kliniki poprzez email,
a ich znaczenie jest przede wszystkim edukacyjne.

Cel
Celem pracy jest ocena doÊwiadczeƒ Kliniki Neurochirurgii
IMDiK PAN w stosowaniu systemu telekonsultacji w codziennej praktyce klinicznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stworzono propozycj´ algorytmu post´powania
w sytuacjach wymagajàcych konsultacji neurochirurgicznej na odleg∏oÊç. Zasadniczymi elementami algorytmu sà
wprowadzony system teleradiologiczny (MultiView™,
eMeD Tech.) wzbogacony o transmisj´ obrazów siecià telekomórkowà (MMS – Multimedia Message System) i poprzez
poczt´ elektronicznà w formacie DICOM 3.0 oraz opracowany specjalnie w tym celu formularz, który dostarcza kompletu koniecznych informacji do przeprowadzenia konsultacji. Analizowano ponadto rodzaje schorzeƒ
zg∏aszanych do konsultacji, iloÊç pacjentów przekazanych
do leczenia neurochirurgicznego oraz jak du˝y odsetek konsultowanych chorych zakwalifikowanych do przyj´cia do
Kliniki Neurochirurgii zosta∏ zoperowany.
Prowadzone badania zmierza∏y równie˝ do ustalenia warunków ekonomicznych i medycznych, w których zastosowanie systemów telekonsultacji jest wskazane.
Na podstawie bogatego doÊwiadczenia Kliniki Neurochirurgii IMDiK PAN przeanalizowano przydatnoÊci tego
typu systemów w codziennej praktyce neurochirurgicznej.

Materia∏ i metoda
W badanym systemie do transmisji badaƒ obrazowych
bezpoÊrednio z tomografów komputerowych do komputera
PC poprzez standardowe modemy 56 kbps wykorzystano
zwyk∏e ∏àcza telefoniczne,. Przekazy obs∏uguje oprogramowanie systemowe Multiview 2.0D (EMED, Inc.) pracujàce
w Êrodowisku Windows® (Microsoft, Corp.). Do akwizycji
obrazu z tomografu komputerowego zastosowano technologi´ frame-grabbingu, przetwarzajàcà analogowy sygna∏
video w postaç cyfrowà, co pozwala na jego transmisj´.
Obraz mo˝e byç poddawany dodatkowo obróbce cyfrowej, którà umo˝liwia oprogramowanie. Przesy∏ane dane
sà natychmiast archiwizowane i indeksowane (ka˝de
jest oznaczone imieniem i nazwiskiem chorego oraz datà
przes∏ania) pozwala to na ∏atwe ich odszukiwanie i porównywanie badaƒ wyjÊciowych z kolejnymi kontrolami.
System ∏àczy pracownie TK w Ciechanowie i Ostro∏´ce
z Klinikà Neurochirurgii PAN w Warszawie, dzia∏a przez
ca∏à dob´ bez d∏u˝szych przerw od grudnia 1996r. Analizie
poddano okres od grudnia 1996 do kwietnia 2002 r.
w tym czasie zosta∏o przes∏anych 931 badaƒ obrazowych.
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Konsultowane przypadki dotyczy∏y urazów czaszkowomózgowych, nowotworów oÊrodkowego uk∏adu nerwowego (OUN) zarówno pierwotnych jak i przerzutowych,
samoistnych krwotoków Êródmózgowych, krwotoków
z anomalii naczyniowych, wodog∏owia oraz badaƒ kontrolnych w okresie pooperacyjnym i w trakcie leczenia zachowawczego.
Czas trwania jednego przekazu zawierajàcego Êrednio 18
skanów wynosi od 5 do 7 minut.
W∏àczone w sieç oÊrodki w Ciechanowie i w Ostro∏´ce
zabezpieczajà diagnostyk´ TK i leczenie dla znacznej populacji ( razem ok. 900 tys. ludzi). Ze wzgl´du na du˝e oddalenie tych miast od oÊrodków neurochirurgicznych bardzo
wa˝na jest ∏atwa i szybka dost´pnoÊç specjalistycznej konsultacji.
W 2004 r. wprowadzono do konsultacji pilnych przypadków telefony komórkowe wyposa˝one w aparaty cyfrowe.
Po okresie próbnym w trakcie, którego prowadzono przekazy pomi´dzy lekarzem dy˝urnym i kierownikiem kliniki
i pozytywnej ocenie jakoÊci, to rozwiàzanie zastosowano
w konsultacjach pacjentów z Oddzia∏u Neurologii Szpitala
Wolskiego. W tym czasie rozpocz´to równie˝ przekazywanie pe∏nych badaƒ TK w formacie DICOM 3.0 ze Szpitala
w Ostrowii Mazowieckiej drogà poczty elektronicznej (w tej
metodzie konieczne jest szybkie ∏àcze internetowe i du˝a
pojemnoÊç skrzynek pocztowych – jedno badanie po kompresji plików zajmuje ponad 16Mb). Do przeglàdania badaƒ
TK w formacie DICOM u˝yto oprogramowania freeware.
Wszyscy chorzy kwalifikowani do leczenia neurochirurgicznego przyje˝d˝ajà do Kliniki z oryginalnymi badaniami TK. Wszelkie informacje o chorym przekazywane sà
w trakcie rozmowy telefonicznej neurochirurga z lekarzem
proszàcym o konsultacj´.
Na podstawie analizowanych danych zaproponowano
formularz, który w po∏àczeniu z teletransmisjà badaƒ
obrazowych sta∏ si´ podstawà opracowania algorytmu
post´powania w przypadku telekonsultacji neurochirurgicznej. Formularz ma na celu optymalizacj´ rozmowy
pomi´dzy lekarzami oraz przyÊpieszenie przygotowaƒ do
ewentualnej interwencji, ma równie˝ znaczenie w dokumentowaniu przeprowadzonych telekonsultacji.

Wyniki
Analizie poddano okres od grudnia 1996 do kwietnia 2002 r.
badajàc dane zarchiwizowane na dyskach ZIP100 (Iomega®)
oraz na twardym dysku stacji odbiorczej (PC Optimus®).
W tym czasie odby∏o si´ 931 konsultacji wykorzystujàcych
system transmisji badaƒ obrazowych z pracowni Tomografii
Komputerowej w Ciechanowie i w Ostro∏´ce. Najwi´cej
235(26%) telekonsultacji zwiàzanych by∏o z kontrolà
leczenia prowadzonego poza Klinikà Neurochirurgii PAN
w okresie pooperacyjnym lub zaleconego leczenia zachowawczego. Na drugim miejscu pod wzgl´dem liczby udzielonych konsultacji znaleêli si´ pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych – 181(19%). Kolejnà du˝à grupà by∏y przekazy dotyczàce chorych po krwotokach Êródmózgowych
nie wywo∏anych urazem (samoistnych) 167 (18%), 124
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(13%) przypadki dotyczy∏y guzów oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego zarówno pierwotnych jak i przerzutowych, 29
(3%) zwiàzanych by∏o z udarem niedokrwiennym mózgu.
Krwawienie podpaj´czynówkowe by∏o powodem konsultacji w 64(7%) przypadkach, a wodog∏owie w 50(5%) (dotyczy to jedynie rozpoznania wodog∏owia, kontrolne tomografie po leczeniu zastawkowym zaliczono do grupy badaƒ
kontrolnych). Stwierdzono 35(4%) nieudanych transmisji,
zbyt ma∏a iloÊç skanów (cz´Êç nie przesz∏a) uniemo˝liwi∏a
przeprowadzenie konsultacji, 40 (4%) przekazów zawiera∏o
obraz struktur wewnàtrzczaszkowych bez widocznych
cech patologii. W grupie inne stanowiàcej 1% transmisji
4 przekazy dotyczy∏y schorzeƒ kr´gos∏upa (dyskopatia
l´dêwiowa – 2 i z∏amania pourazowe w kr´gos∏upie szyjnym – 2), jedna konsultacja dotyczy∏a przypadku obecnoÊci
cia∏a obcego wewnàtrz oczodo∏u, bez uszkodzenia ga∏ki
ocznej, jedna zapalenia mózgu. W grupie urazów czaszkowo-mózgowych wyró˝niono przekazy z obrazem krwiaków
przymózgowych pod- i nadtwardówkowych (55), pourazowych krwiaków Êródmózgowych – w tym ukrwotocznione
st∏uczenia (69), z∏amaƒ koÊci czaszki (36) oraz pourazowego
obrz´ku mózgu i diffuse axonal injury – DAI (21). W ocenie
niektórych przypadków DAI przydatne okaza∏o si´ wykorzystanie obróbki cyfrowej w celu uwidocznienia niewielkich krwiaków Êródmózgowych. Zastosowano mo˝liwoÊç
powi´kszania wybranych elementów obrazu oraz zmiany
wysycenia obrazu (jasnoÊç oraz kontrast). Stwierdzono
równie˝ przydatnoÊç obróbki cyfrowej w przypadkach
podejrzeƒ zmian w tylnej jamie czaszki zwykle trudnych
do oceny w badaniu TK. Przeprowadzone wyliczenia
iloÊci pacjentów przyj´tych do Kliniki po telekonsultacji z wy∏àczeniem przypadków badaƒ kontrolnych tj. 689
wskazujà, ˝e 483 chorych nie wymaga∏o przyj´cia co oznacza, ze 70% chorych mog∏o pozostaç leczonych w szpitalach
rejonowych. Ka˝dy z tych przypadków wymaga∏ konsultacji neurochirurgicznej po∏àczonej oczywiÊcie z ocenà zdj´ç
TK. W sytuacji braku systemu telekonsultacji konieczne
by∏oby przewiezienie chorego, lub tylko badaƒ obrazowych
do Kliniki. Wprowadzenie tego typu systemu niewàtpliwie
umo˝liwia istotne ograniczenie wydatków na transport
sanitarny.
Stwierdzono, ˝e wykorzystanie przekazywania zdj´ç z badaƒ TK telefonià komórkowà (MMS) w formacie JPEG jest
wystarczajàce do podj´cia decyzji przez dy˝urnego neurochirurga o trybie post´powania z konsultowanym pacjentem. Z pewnoÊcià jakoÊç przekazywanych tà drogà obrazów jest niewystarczajàca do pe∏nej oceny radiologicznej.
W przypadku przesy∏ania obrazów w formacie DICOM 3.0
pocztà elektroniczà jakoÊç jest bardzo dobra, ale konieczne sà pewne warunki techniczne – szybkie ∏àcze, skrzynka
o du˝ej pojemnoÊci – co ogranicza mo˝liwoÊci wprowadzania tej metody.

Dyskusja
Podsumowujàc rezultaty stosowania systemu teleradiologicznego jako podstawy telekonsultacji neurochirurgicznych zwróci∏a uwag´ koniecznoÊç wprowadzenia
protoko∏u konsultacji tego rodzaju. W sk∏ad tego protoko∏u
wchodzi∏oby przes∏ane badanie TK oraz formularz
obejmujàcy podstawowe informacje dotyczàce pacjenta i lekarza proszàcego o konsultacj´. Zaproponowany
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formularz jest jednoczeÊnie próbà stworzenia algorytmu post´powania w nag∏ych stanach neurochirurgicznych, w którym mo˝liwoÊç oglàdania dzi´ki teleradiologii badaƒ wykonanych w odleg∏ym oÊrodku stanowi tylko
jeden z elementów post´powania. Jednà z pierwszych
prób ujednolicenia procedury post´powania w konsultacjach neurochirurgicznych u pacjentów znajdujàcych si´
w szpitalach odleg∏ych od oÊrodków neurochirurgicznych
podjà∏ Newcombe i Merry [44]. W ich opracowaniu znajdujemy schemat dzia∏ania w przypadku pacjenta z urazem
g∏owy lub kr´gos∏upa przyj´tego do rejonowego szpitala po∏o˝onego w znacznej odleg∏oÊci od oÊrodka neurochirurgicznego, praca jest wynikiem analizy bogatych
doÊwiadczeƒ australijskich. Oprócz podkreÊlenia istotnej
roli teleradiologii zwrócono uwag´ na koniecznoÊç wykonywania w∏aÊciwych badaƒ, zbierania koniecznych danych
klinicznych oraz zg∏aszania w odpowiednim momencie
proÊby o konsultacj´ neurochirurgicznà. Autorzy wskazujà
tak˝e na istotnoÊç kolejnoÊci podejmowanych kroków
przez lekarza w szpitalu rejonowym. PrzydatnoÊç tego
typu schematów zarówno prezentowanych w cytowanej
pracy jak i w przypadku proponowanego algorytmu wymaga szczegó∏owych badaƒ. Brakuje tego typu opracowaƒ
w literaturze. Istnieje natomiast oko∏o 8 zalecanych schematów post´powania w urazach g∏owy, chocia˝ niestety
˝aden z nich nie znalaz∏ potwierdzenia swojej rzeczywistej
przydatnoÊci w randomizowanych badaniach. Ze wzgl´du
na wyst´powanie sytuacji, w których bezwzgl´dnie wymagane jest modyfikowanie post´powania, konieczne jest
wdro˝enie systemu, który pozwoli na pewnà elastycznoÊç
dzia∏ania w zale˝noÊci od aktualnej sytuacji.
W dost´pnej literaturze znaczna iloÊç badaƒ analizuje efekty ekonomiczne stosowania telemedycyny. PodkreÊlane sà
korzyÊci jakie pojawi∏y si´ wraz z rozwojem nowoczesnej
pozbawionej zdj´ç radiologii (filmless radiology), opartej
na systemach PACS (Picture Archiving and Communication
System) oraz mo˝liwoÊci oszcz´dnoÊci powstajàce przede wszystkim dzi´ki ograniczeniu kosztów transportu.
Uzyskane wyniki z analizy systemu dzia∏ajàcego w Klinice
Neurochirurgii PAN wskazujà na oszcz´dnoÊci rz´du 98 000
PLN rocznie, czyli oko∏o 25 000 Euro, sà mniejsze ni˝ podawane w literaturze mi´dzy innymi z powodu znacznie rzadziej stosowanego transportu lotniczego, którego koszty
sà bardzo wysokie. Jest oczywiste, ˝e wraz ze wzrostem
liczby telekonsultacji potencjalne oszcz´dnoÊci sà coraz
wi´ksze.
Podstawowe znaczenie majà jednak korzyÊci kliniczne jakie
powstajà dzi´ki systemom telemedycznym. ˚eby osiàgnàç
wyraênà popraw´ opieki nad pacjentami znajdujàcymi si´
w obszarze dzia∏ania systemu telekonsultacji, nale˝y jak
ju˝ wczeÊniej wspomniano zebraç komplet potrzebnych
informacji istotna jest tak˝e ich jakoÊç. Je˝eli chodzi o dane
dotyczàce stanu klinicznego pacjenta to iloÊç b∏´dów, dzi´ki
wprowadzeniu proponowanego algorytmu powinna byç
minimalna.
Rozszerzenie systemu o inne specjalnoÊci umo˝liwia lekarzowi prowadzàcemu konsultowanie pacjenta z doÊwiadczonymi specjalistami w radiologii lub w innej dziedzinie
np. w neurochirurgii. Wed∏ug Lee i wspó∏pracowników na
podstawie ich doÊwiadczeƒ z wykorzystaniem teleradio-
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logii przez lekarzy w Oddziale Intensywnej Terapii taka
wspó∏praca doprowadzi∏a do zmiany leczenia u 20% pacjentów [45].
KoniecznoÊç omawiania badaƒ radiologicznych szczególnie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, ale nawet zwyk∏ych zdj´ç rentegenowskich z bardziej
doÊwiadczonym specjalistà znajduje potwierdzenie w danych z literatury, z których dowiadujemy si´, ˝e klinicznie
istotne b∏´dy w ocenie np. badaƒ tomografii komputerowej
wahajà si´ od 20 do 40% .
Bardzo ciekawe opracowanie stanowi praca Goha, Lama
i Poona [46], gdzie analizie poddano funkcjonowanie systemu
teleradiologicznego na terenie jednego du˝ego szpitala, gdzie
problem du˝ych odleg∏oÊci zwykle podkreÊlany w pracach
na temat telemedycyny nie ma znaczenia. Autorzy podzieli
pacjentów na dwie grupy, jednà tworzyli pacjenci konsultowani dzi´ki teleradiologii, drugà konsultowani na podstawie zdj´ç z badaƒ obrazowych. W pierwszej grupie iloÊç
interwencji by∏a równa 32% w porównaniu do 10% w grupie
drugiej. Stwierdzono mniej powik∏aƒ w trakcie przewo˝enia
pacjentów 6,4%, a w grupie drugiej 32%. Porównano równie˝ czas przewo˝enia chorych obserwujàc krótszy o oko∏o
10 min czas transportu pacjentów po telekonsultacji.
Warto w tym miejscu wspomnieç o funkcjonujàcych na
Êwiecie systemach, a nawet narodowych i mi´dzynarodowych programach telemedycznych, których jest coraz
wi´cej. Urban i wspó∏pracownicy prezentujà doÊwiadczenia
Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu w Mainz po∏àczonej
z 9 oÊrodkami peryferyjnymi[23]. W tym systemie wykorzystywano 3 ró˝ne sposoby transmisji danych: linie Êwiat∏owodowe, ISDN i zwyk∏e linie telefoniczne. Po 4 latach
stosowania i porównywania ró˝nych dróg komunikacji
autorzy ustalili, ˝e wystarczajàce do bardzo dobrego funkcjonowania telekonsultacji sà zwyk∏e ∏àcza telefoniczne, co
potwierdza si´ równie˝ w wynikach naszych doÊwiadczeƒ.
Równie˝ w pracach Bailes’a [16,17] opisujàcych dzia∏ajàcà
w Oddziale Neurochirurgii Allegheny General Hospital
w Pittsburghu sieç NeuroLink, autor przedstawia dobre
wyniki prowadzenia nadzoru neurochirurgicznego w systemie teleradiologicznym opartym na zwyk∏ych ∏àczach telefonicznych. Obecnie ∏atwoÊç dost´pu do szybkich ∏àczy
internetowych (jedyne ograniczenie stanowià koszty)
pozwala na rezygnacj´ z kompromisów i szersze wprowadzenie po prostu internetu.
Ciekawe rozwiàzanie wykorzystywane na Tajwanie zosta∏o
przedstawione w pracy Lee i wspó∏pracowników [45].
System teleradiologiczny proponowany przez autorów opiera si´ na technologii stosowanej do tworzenia witryn internetowych, w jego sk∏ad wchodzà serwery obrazowe (image
server subsystem), serwer z bazà danych (database sever
subsystem) i tzw. podjednostki dla goÊci (client subsystem).
Ca∏oÊç wykorzystuje oprogramowanie Java. W pracy tego
systemu konieczna jest dost´pnoÊç technologii internetowej, natomiast wymagania dotyczàce sprz´tu sà niewielkie,
wystarczy bardzo prosty komputer osobisty z przeglàdarkà
internetowà.
W pracy Apple i Schmidta[47] z Charleston w USA zaprezentowane zosta∏o porównanie systemu teleradiologicznego
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z metodà proponowanà przez autorów. Sposób ten polega na
fotografowaniu zdj´ç z badaƒ obrazowych cyfrowym aparatem fotograficznym i przesy∏aniu ich za pomocà poczty elektronicznej. PodkreÊlona jest prostota i niskie koszty metody,
ale za minusy nale˝y uznaç czasoch∏onnoÊç oraz koniecznoÊç
dost´pu do szybkich ∏àczy internetowych i do skrzynek
e-mail o du˝ej pojemnoÊci. Natomiast je˝eli chodzi o jakoÊç
tego typu badaƒ, to jest ona z pewnoÊcià wystarczajàca do
postawienia w∏aÊciwej diagnozy.
Wa˝nym aspektem systemów tego typu jest technologia
akwizycji obrazu. Obecnie uznana za standard przez American College of Radiology jest technologia DICOM [2,4,5].
Obraz w postaci cyfrowej mo˝na uzyskaç równie˝ po
wywo∏aniu zdj´ç z badania radiologicznego kopiujàc go za
pomocà nowoczesnych technik cyfrowych jak na przyk∏ad
kamera cyfrowa, lub skaner. Technika skanowania zdj´ç
znalaz∏a zastosowanie w stworzonym w Irlandii Narodowym
Systemie Telekonsultacji Neurochirurgicznej (National Neurosurgical Emergency Teleconsulting System) opisanym w kilku publikacjach Williama P. Gray’a [12,13,14].
Powstawanie ogólnokrajowych systemów telemedycznych
sta∏o si´ przedmiotem kilku du˝ych projektów narodowych i mi´dzynarodowych. Samiotakis i wspó∏pracownicy
[35] opisujà mi´dzynarodowy projekt telemedyczny pod
nazwà NIVEMES, którego celem jest opracowanie elektronicznej mulimedialnej bazy danych medycznych pacjenta (Multimedia Health Record), gdzie oprócz danych
tekstowych (informacje ogólne, wywiad, wyniki badaƒ
itd.) znajdowaç si´ b´dà elektroniczne kopie badaƒ obrazowych, filmy video, dane zbierane podczas monitorowania pacjenta w okresie leczenia. Autorzy zwracajà
uwag´ na koniecznoÊç mi´dzynarodowej koordynacji tego
typu dzia∏aƒ aby ujednoliciç sposoby zbierania i archiwizacji danych co w przysz∏oÊci u∏atwi do nich dost´p.
Wa˝ne te˝ jest powstanie centrów informacyjno-serwisowych prowadzàcych opiek´ nad ca∏ym systemem
i wspomagajàcych stale u˝ytkowników, oÊrodki tego typu
powinny równie˝ prowadziç szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej w codziennej
praktyce medycznej. Podobny program badawczy jest realizowany na Tajwanie prowadzi do powstania elektronicznego archiwum medycznego (electronic patient record) oraz
wykorzystania rozmaitych technik telekomunikacyjnych
w celach edukacyjnych i telediagnostycznych. Sieç mia∏aby
∏àczyç szpitale, kliniki, przychodnie, firmy ubezpieczeniowe i administracj´ s∏u˝by zdrowia. Opis ciekawego systemu telemedycznego znajdujemy w pracy Anogianakis’a
i Maglavera [29]. Autorzy prezentujà stworzony do prowadzenia opieki medycznej nad za∏ogami statków morskich system MERMAID wykorzystujàcy ∏àcza satelitarne
i ISDN. Uznano, ˝e stosowana dotychczas ∏àcznoÊç radiowa VHF jest niewystraczajàca. Obecnie dzi´ki MERMAID
mo˝na transmitowaç nie tylko g∏os, ale tak˝e obraz (ocena
wizualna) oraz tzw. sygna∏y biologiczne np. EKG, t´tno.
System powsta∏ w oparciu o zalecenia WHO Medical Guide
for Ships i specjalnà dyrektyw´ Wspólnoty Europejskiej.
Osobnym problemem jest bezpieczeƒstwo elektronicznych
danych medycznych, które mogà równie˝ staç si´ obiektem
przest´pstwa, a zwiàzane z tym szkody sà trudne do oszacowania. Nale˝y wi´c podjàç maksymalnà iloÊç Êrodków
w celu jak najlepszej ochrony danych medycznych i pro-
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wadzenie sta∏ej kontroli bezpieczeƒstwa przetwarzanych
i gromadzonych informacji. W 1995 r. w Unii Europejskiej
uchwalono dyrektyw´ okreÊlajàcà prawa i obowiàzki osób
zajmujàcych si´ elektronicznymi danymi medycznymi.
Uznano, ˝e za bezpieczeƒstwo informacji odpowiada strona
wysy∏ajàca.
Z ca∏à pewnoÊcià teleradiologia nie jest zamkni´tym rozdzia∏em medycyny. Prawdopodobnie w∏aÊnie b´dzie to
droga rozwoju nowoczesnej medycyny zmierzajàca nie tylko
do diagnozowania ale i do leczenia na odleg∏oÊç. Pomimo
pierwszych prób tego rodzaju zastosowaƒ, nie znalaz∏y
one jednak szerokiego zastosowania. Obecnie dost´pne
mo˝liwoÊci pozwalajà przede wszystkim na udoskonalenie
diagnostyki. Specjalista korzystajàcy z nowoczesnej sieci
teleradiologicznej mo˝e poza biernym oglàdaniem obrazów w czasie reczywistym real time równie˝ interaktywnie wp∏ywaç na przebieg badania dobierajàc odpowiednie
projekcje, skany czy poszerzajàc zakres badania np. o okno
kostne, angio-TK, angio- MR etc.
Wprowadzenie telemedycyny, a przede wszystkim teleradiologii jest poczàtkiem rozpoczynajàcej si´ dopiero globalizacji opieki zdrowotnej. Ju˝ nied∏ugo nie b´dzie problemem pozyskanie dokumentacji dotyczàcej przebiegu
leczenia niezale˝nie od miejsca jej przechowywania, czy
te˝ miejsca gdzie pacjent zwróci∏ si´ o pomoc medycznà.
Przede wszystkim jednak dost´pnoÊç konsultacji specjalistycznych, czy te˝ opinii ekspertów w danej dziedzinie
medycyny stanie si´ du˝o prostsza i szybsza. Umo˝liwia
to niektórym, nawet peryferyjnym oÊrodkom na dodatkowe zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów do konsultacji przy pomocy systemów telemedycznych. Poza tym
pozwala to równie˝ na wymierne oszcz´dnoÊci. Szpital
mo˝e zatrudniç do opisywania zdj´ç taƒszych specjalistów
w innych krajach. Ju˝ pojawiajà si´ doniesienia o wykorzystywaniu radiologów z Indii przez niektóre szpitala
w USA. Du˝à popularnoÊcià cieszy si´ równie˝ tzw. us∏uga
Night Hawks (Nocne soko∏y), [http://www.americanteleradiology.com] dzi´ki której do dy˝urów nocnych wykorzystuje si´ specjalistów z drugiej pó∏kuli gdzie w tym czasie
jest dzieƒ. Spowodowa∏o to ˝e np. cz´Êç radiologów francuskich przenios∏a si´ na wyspy Polinezji francuskiej gdzie
opisujà badania radiologiczne zast´pujàc kolegów w kraju
na nocnych dy˝urach.

Wnioski
Analizowany system telekonsultacji neurochirurgicznej
umo˝liwia 24-godzinnà opiek´ neurochirurgicznà nad
szpitalami oddalonymi od oÊrodków neurochirurgicznych.
Proponowany algorytm post´powania odpowiada wymogom stawianym nowoczesnym systemom telemedycznym,
dzi´ki po∏àczeniu obiektywnej oceny stanu klinicznego
pacjenta (formularz) z ocen´ przes∏anego badania obrazowego-TK (MultiView™). Uzyskane wyniki wskazujà, ˝e
wi´kszoÊç zg∏aszanych próÊb o konsultacj´ dotyczy problemów nie wymagajàcych pilnej interwencji neurochirurgicznej (30% hospitalizacji). JednoczeÊnie blisko 90%
pacjentów przyj´tych do kliniki po konsultacji zosta∏o zoperowanych co wskazuje na skutecznoÊç selekcji pacjentów
i bardzo wysoki wskaênik wykorzystania ∏ó˝ek w oddziale
zabiegowym.
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Wprowadzenie telefonii komórkowej u∏atwia szybki
dost´p do specjalistycznej konsultacji, co jest szczególnie
wa˝ne w przypadku nag∏ych stanów neurochirurgicznych. Telefon komórkowy umo˝liwia przeprowadzenie
konsultacji niezale˝nie od miejsca pobytu konsultanta, a rozwój tej technologii pozwala mieç nadziej´, ˝e
jakoÊç przesy∏anych badaƒ b´dzie coraz lepsza. Dzi´ki
temu do konsultacji tà drogà b´dzie mo˝na w∏àczyç
wspó∏pracujàcych z danym oÊrodkiem ekspertów w dziedzinie radiologii.
Przekazywanie po spe∏nieniu pewnych warunków technicznych badaƒ TK w formacie DICOM drogà poczty elektronicznej jest znanà i opisywanà wczeÊniej alternatywà
dla kosztownych profesjonalnych sieci teleradiologicznych. Ta metoda ma równie˝ swoje s∏abe punkty, dotyczàce
g∏ównie jakoÊci obrazów, mo˝liwoÊci ich obróbki a tak˝e
bezpieczeƒstwa przesy∏anych danych.
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System telekonsultacji neurochirurgicznej pozwala poprawiç
standard opieki nad chorymi ze schorzeniami neurologicznymi, podnieÊç jakoÊç konsultacji neurochirurgicznych, polepszyç
efektywnoÊç wykorzystania ∏ó˝ek w oddziale specjalistycznym
przy równoczesnej istotnej redukcji kosztów leczenia. Nasze
doÊwiadczenia wskazujà na przydatnoÊç poszerzenia zastosowaƒ
tego typu systemów o inne poza radiologià i neurochirurgià
specjalnoÊci medyczne. Przede wszystkim dotyczy to tych,
w których czas interwencji specjalistycznej ma fundamentalne
znaczenia tak jak np. kardiologia, chirurgia urazowa, chirurgia
szcz´kowo-twarzowa, chirurgia ogólna i naczyniowa. Równie˝
wa˝ne jest w dyscyplinach, w których dost´pnoÊç specjalisty
jest ograniczona jak np. onkologia, patomorfologia.
W∏aÊciwym rozwiàzaniem by∏oby tworzenie regionalnych
i krajowych systemów telekonsultacji wielospecjalistycznych, które przy stworzeniu infrastruktury technicznej
pozwala∏yby na ich jak najszersze zastosowanie.
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