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SŁUŻBA ZDROWIA W ROKU 2022

Mobilne technologie kliniczne przekształcają opiekę w ośrodkach służby zdrowia na świecie i mają istotny wpływ 
na pielęgniarki, lekarzy, dyrektorów informatycznych i pacjentów. Firma Zebra zleciła trzy ogólnoświatowe badania, 
by lepiej zrozumieć rolę technologii w szpitalach intensywnej opieki. Badania dotyczyły przełożonych pielęgniarek, 
decydentów informatycznych i niedawno hospitalizowanych pacjentów. Badanie Wizja dotycząca szpitali 2022 – 
przyszłość służby zdrowia podsumowuje wyniki tej analizy. 

Badanie firmy Zebra: wizja przyszłości służby zdrowia

Respondenci zidentyfikowali istotne zmiany w szpitalach intensywnej terapii i ich wpływ na jakość, koszt i wyniki.

Zdalne monitorowanie 
pacjentów

Zdalna służba zdrowia

Sztuczna inteligencja

2

3

1

77%

pacjentów odbiera 
pozytywnie korzystanie przez 
lekarzy z urządzeń mobilnych 

w ramach opieki nad nimi

Coraz popularniejsze 
stosowanie systemów 

lokalizacji w czasie 
rzeczywistym (RTLS) w celu 
dynamicznego realizowania 

zadań przez personel 

83%

CORAZ CZĘSTSZE 
STOSOWANIE 

URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH 

BIEŻĄCY EFEKT 
TECHNOLOGII MOBILNEJ:

55%
szpitali wskazuje na niższy 
koszt opieki nad pacjentem

72%
szpitali wskazuje na wyższy 

poziom opieki nad pacjentem

61%
pielęgniarek zgłasza mniej 

błędów związanych z 
podawaniem leków

57%
obecnie korzysta z 

urządzeń ubieralnych 
do monitorowania 

wskaźników 
zdrowotnych

95%
jest gotowych do 

udostępnienia 
lekarzom 

wskaźników 
zdrowotnych zebranych 

przez urządzenia ubieralne

pielęgniarek zamierza 
korzystać z analityki 

predykcyjnej za pomocą 
urządzeń mobilnych do roku 

2022

REDUKCJA KOSZTÓW

POPRAWA JAKOŚCI

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO 
PACJENTÓW

96%



Mobilność kliniczna to korzystanie z urządzeń mobilnych 
(takich jak ręczne komputery przenośne, tablety i drukarki 
mobilne) przez lekarzy, pielęgniarki i innych specjalistów 
służby zdrowia w punkcie opieki medycznej. 

NA CZYM POLEGA MOBILNOŚĆ KLINICZNA?

ODPOWIEDZIĄ JEST MOBILNOŚĆ KLINICZNA
Istnieje rozwiązanie, które może pomóc w złagodzeniu naprężeń 
w systemie, polepszeniu opieki nad pacjentem, zwiększeniu 
efektywności przebiegu prac i lepszym wykorzystaniu 
ograniczonych zasobów. Poprzez wdrożenie mobilności 
klinicznej szpitale na świecie eliminują ręczne, podatne na 
błędy procedury i zastępują je rozwiązaniami cyfrowymi, które 
zwiększają dokładność identyfikacji pacjentów, usprawniają 
procesy, polepszają jakość opieki nad pacjentem i wprowadzają 
ogólną przejrzystość. Dzięki cyfrowemu rejestrowaniu informacji 
dane mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym do personelu 
klinicznego, co zmniejsza – a nawet eliminuje – liczbę błędów i 
pozwala na istotną oszczędność czasu. 

Szersze stosowanie urządzeń mobilnych
Szpitale obecnie zwiększają produktywność poprzez 
wyposażanie kluczowych pracowników w urządzenia mobilne. 
Według wyników badania do 2022 r. 97% pielęgniarek będzie 
korzystać z urządzeń mobilnych przy łóżkach, co pozwoli na 
wzbudzenie większego zaufania u pacjentów. Badanie ujawniło 
również rosnącą liczbę dyscyplin medycznych korzystających 
z rozwiązań w zakresie mobilności klinicznej, takich jak 
pielęgniarki pogotowia ratunkowego, farmaceuci i technicy 
laboratoryjni. Do 2020 roku z urządzeń mobilnych korzystać 
będzie o 40% więcej pracowników szpitalnych. Rozbudowane 
aplikacje, zdalne monitorowanie pacjentów i sztuczna 
inteligencja ożywią codzienne zadania służbowe i pozwolą 
lekarzom na lepszy wgląd w sytuację oraz informacje dotyczące 
leczenia pacjentów.

Wzbogacanie komunikacji personelu
Według organizacji The Joint Commission 70% błędów 
medycznych wynika z trudności w komunikacji.1 Wprowadzając 
mobilność kliniczną, szpitale między innymi polepszą 
komunikację personelu, zapewnią dostęp w czasie 
rzeczywistym do zapisów medycznych i umożliwią szybsze 
korzystanie z wyników laboratoryjnych. Urządzenia mobilne 
umożliwiają pielęgniarkom spędzanie więcej czasu przy łóżku 
pacjenta. Ponad 65% przełożonych pielęgniarek i dyrektorów 
informatycznych uważa lepszą komunikację i współpracę za 
główną korzyść ze stosowania mobilności klinicznej w opiece 
nad pacjentem. 

Podnoszenie poziomu opieki nad pacjentem
Według badania 72% respondentów wskazuje na wyższą jakość 
opieki nad pacjentem jako bezpośredni wynik wprowadzenia 
mobilności klinicznej. Ponadto 61% przebadanych szpitali 
podkreślało spadek liczby błędów w podawaniu leków, a 52% 
wskazywało na zmniejszenie liczby błędów w znakowaniu 
zebranych próbek, co pozytywnie wpływa na opiekę nad 
pacjentem. 

Rosnąca indywidualizacja służby zdrowia
Cyfrowy szpital przyszłości będzie nie tylko bardziej efektywny, 
ale będzie również zapewniał lepszą opiekę, będzie bardziej 
przystępny i będzie w większym stopniu angażować pacjentów 
w ich leczenie i odzyskiwanie zdrowia. Większość respondentów 
oczekuje, że technologia analityczna zwiększy jakość światowej 
służby zdrowia. Ponadto obeznani z techniką pacjenci 
doznają komfortu psychicznego w kontakcie z rozwiązaniami 
technicznymi, a nawet przynoszą ze sobą swoje dane do szpitala. 
95% przebadanych w ankiecie pacjentów jest gotowych do 
udostępnienia elektronicznych wskaźników zdrowotnych. 
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1 The Joint Commission, http://www.nursingcenter.com/cearticle?an=01271211-201401000-00005

Służba zdrowia na świecie staje przed ogromną liczbą problemów – od starzejących się populacji, przez braki 
personelu, po rosnące koszty – które wywierają ogromny nacisk na placówki, lekarzy, pracowników, pacjentów 
i społeczności. W wyniku tego rośnie zapotrzebowanie na usługi i wsparcie, których nie można zapewnić 
za pomocą obecnych zasobów i metod. Szpitale coraz częściej starają się złagodzić naprężenia w kruchym 
systemie za pomocą rozwiązań technicznych i automatyzacji. 

PODSUMOWANIE

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE INWESTYCJOM  
W MOBILNOŚĆ KLINICZNĄ

1 POLEPSZENIE WYNIKÓW 
OPIEKI MEDYCZNEJ

2
ZWIĘKSZENIE 
EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI 
ZADAŃ PRZEZ PERSONEL

3 ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW 
OPIEKI NAD PACJENTEM

4 PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH 
NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA

5 ZOPTYMALIZOWANIE ZWROTÓW DLA 
PŁATNIKÓW (TYLKO W USA)
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DANE PRZEGLĄDANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ MOBILNYCH

PIELĘGNIARKI – TRADYCYJNE 
BOHATERKI SŁUŻBY ZDROWIA
Pielęgniarki to podstawa każdego szpitala. 
Personel pielęgniarski w 62% badanych szpitali 
obecnie uzyskuje dostęp do elektronicznych 
danych zdrowotnych pacjentów za pomocą 
urządzeń mobilnych, a w 57% korzysta 
z urządzeń mobilnych w celu uzyskania 
dostępu do wyników laboratoryjnych. 
Personel szpitalny oczekuje, że do 2022 roku 
urządzenia mobilne i analityka predykcyjna 
powinny polepszyć diagnostykę i pozwolić na 
zindywidualizowanie opieki. 

INFORMATYCY –  
WSPANIALI POMOCNICY 
Mobilność kliniczna znajduje swoje miejsce w 
szpitalach intensywnej opieki, przez co rola 
działu informatycznego staje się coraz bardziej 
złożona. Musi on bowiem uniemożliwiać 
wtargnięcia do systemów i zapewniać 
bezproblemową współpracę systemów i 
urządzeń. Obecnie 36% szpitali korzysta z 
urządzeń mobilnych i ta liczba podwoi się 
do roku 2022, co zdecydowanie zwiększy 
liczbę urządzeń zarządzanych przez działy 
informatyczne. 

PACJENCI – NOWI BOHATEROWIE 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Pacjenci przyjmują rozwiązania techniczne 
w służbie zdrowia. W szczególności młode, 
obeznane z techniką osoby są lepiej 
poinformowane i już korzystają z urządzeń 
ubieralnych w celu śledzenia swojej kondycji. 
Badanie wskazuje, że pacjenci są coraz lepiej 
przygotowani do pobytu w szpitalu. 48% z 
nich sporządza listę pytań, a 46% sprawdza 
informacje w Internecie. 68% pacjentów z tej 
grupy ma nie więcej niż 40 lat. 

U podstaw stworzenia pomyślnego programu mobilności klinicznej leży poznanie użytkowników korzystających 
z urządzeń w codziennych zadaniach służbowych, a także tych, którymi się opiekują. Osoby te to m.in. 
pielęgniarki, lekarze, farmaceuci, technicy laboratoryjni, radiologowie, pacjenci. Pielęgniarki wykonują zadania 
przy łóżkach chorych i codziennie korzystają z rozwiązań technicznych, ale to zespół informatyczny musi 
wdrożyć i utrzymywać system oraz zapewniać zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
prywatności pacjentów. Pacjenci muszą przyzwyczaić się do zmiany roli technologii w opiece nad nimi. Dla 
niektórych będzie to bardzo trudne zadanie. Natomiast pacjenci przyzwyczajeni do techniki uznają mobilność 
kliniczną nie za ogromną zmianę, lecz raczej za rzecz niezbędną.

EWOLUCJA EKOSYSTEMU SŁUŻBY ZDROWIA

91%Elektroniczne zapisy kondycji zdrowotnej

Archiwizacja zdjęć i system komunikacji, 
obrazowanie medyczne

Analityka predykcyjna 

Wyniki laboratoryjne 88%

76%

69%

68% 98%

Sprzęt do 
monitorowania 

pacjentów 52% 98%

Powiadomienia 
dotyczące 

elektronicznych 
zapisów 
kondycji 

zdrowotnej

39% 98%
Urządzenia 

biomedyczne 33% 97%

Zdalne 
monitorowanie 

pacjentów i 
informacje 
dotyczące 
śledzenia 

kondycji

PIELĘGNIARKI W 2022 ROKU

ALERTY/ALARMY NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Informacje medyczne i z bazy danych leków 92%



PIELĘGNIARKA INTENSYWNEJ OPIEKI

93%38%

URZĄDZENIA MOBILNE BĘDĄ ZNACZNIE POWSZECHNIEJ STOSOWANE

Według badania do 2022 roku pielęgniarki różnych specjalizacji – 
salowe, pogotowia, operacyjne i intensywnej opieki – a także lekarze, 
farmaceuci oraz technicy laboratoryjni będą w większym stopniu 
korzystać z technologii mobilnej. W wielu przypadkach staje się ona 
niezastąpionym narzędziem. Potrzebna jest w weryfikowaniu tożsamości 
pacjentów i prawidłowości podawanych im leków, monitorowaniu oznak 
życiowych pacjenta podczas poruszania się po szpitalu, potwierdzaniu 
zamówień laboratoryjnych przed pobraniem próbki, uzyskiwaniu 
dostępu do danych o stanie zdrowia i wyników testów, a nawet 
lokalizowaniu zapasów czy śledzeniu stanów magazynowych. 

Dostęp do tych informacji podnosi jakość opieki, ale także wymaga 
dodatkowych zabezpieczeń związanych z prywatnością pacjentów. 
Z tego względu zabezpieczanie danych i urządzeń staje się coraz 

ważniejsze. Działy informatyczne w 42% przebadanych szpitali pragną 
w najbliższym roku wdrożyć szyfrowanie danych i zdalne wymazywanie 
zawartości urządzeń mobilnych.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ
Lekarze muszą być coraz bardziej obeznani z rozwiązaniami 
technicznymi. Od inteligentnych pomp infuzyjnych do terminali 
przenośnych, technologia musi być łatwa i intuicyjna w użyciu i 
przystosowana do szczególnych wymagań szpitalnych. Urządzenia 
muszą pozwalać na obsługę w rękawicach, skanować prawidłowo za 
pierwszym i każdym kolejnym razem, a także alarmować wibracyjnie, aby 
nie zbudzić śpiących pacjentów. Ponadto nowe rozwiązania techniczne 
muszą być odporne na ciągłe czyszczenie i dezynfekowanie w celu 
uniemożliwienia rozprzestrzeniania się bakterii.

Korzyści z mobilności klinicznej w opiece nad pacjentem są oczywiste. Pielęgniarki przeciętnie pokonują 
pieszo 6-8 km podczas 12-godzinnej zmiany.2 Urządzenia mobilne pomagają pielęgniarkom w zwiększaniu 
efektywności poprzez wydłużenie czasu spędzanego przy łóżku pacjenta.

PODNOSZENIE POZIOMU OPIEKI I ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI
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2 http://healthcare.areavoices.com/2016/03/10/8-shocking-habits-of-nurses/

MOBILNOŚĆ KLINICZNA PODNOSI JAKOŚĆ OPIEKI NAD PACJENTAMI

Błędy przy podawaniu 
leków

Błędy przy znakowaniu 
zebranych próbek

52%
Problemy w opiece nad 
pacjentami związane z 
trudnościami w komunikacji

46%
Błędy medyczne 
możliwe do uniknięcia

46%61%

PIELĘGNIARKA SALOWA

97%65%

PIELĘGNIARKA POGOTOWIA

94%53%

PIELĘGNIARKA OPERACYJNA / DIAGNOSTYCZNA

91%36%

LEKARZ

98%51%

FARMACEUTA, TECHNIK FARMACJI

96%42%

TECHNIK LABORATORYJNY

96%52%

TRANSPORT PACJENTÓW

96%52%

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH PIELĘGNIAREK

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ DYREKTORÓW INFORMATYCZNYCH

http://healthcare.areavoices.com/2016/03/10/8-shocking-habits-of-nurses/


W badaniu wykazano, że brak bieżącego dostępu do informacji o 
stanie zdrowia pacjenta przy łóżku chorego stanowi największą 
barierę w osiąganiu optymalnego poziomu opieki nad pacjentem w 
szpitalach na świecie. 

Pielęgniarki wyposażone w aktualne informacje o pacjentach  
mogą spędzać więcej czasu przy łóżku pacjenta, lepiej określać 
ważność alarmów i optymalizować przebieg prac dzięki lepszej 
komunikacji z innymi pracownikami. Według badania 67% 
przełożonych pielęgniarek stwierdza, że mobilność kliniczna 
przyczyniła się do polepszenia komunikacji między personelem 
oraz współpracy, a także pozwoliła podnieść poziom opieki nad 
pacjentem.

W skali światowej 64% dyrektorów informatycznych uznaje 
komunikację pielęgniarki z lekarzem jako najważniejszy obszar 
wymagający poprawy. Ponadto 60% stwierdziło, iż komunikacja 
między szpitalnym systemem opieki zdrowotnej a lekarzami 
wymaga poprawy. Dane te sugerują, że przy wdrażaniu mobilności 
klinicznej dyrektorzy informatyczni muszą inwestować w prawidłową 
infrastrukturę, taką jak systemy przywołań pielęgniarek, sieci VoIP 
oraz WLAN (Wireless Local Area Network) w celu zapewnienia 
bezproblemowej komunikacji.

INTENSYFIKOWANIE UŻYWANIA APLIKACJI DO KOMUNIKACJI MOBILNEJ DO 2022 ROKU

BEZPIECZNA 
WYMIANA 

WIADOMOŚCI 
TEKSTOWYCH

KOMUNIKACJA 
GŁOSOWA

ROBIENIE ZDJĘĆ 
RAN/STANU SKÓRY

ZDALNA SŁUŻBA 
ZDROWIA

ROZPOZNAWANIE 
GŁOSU/

DYKTOWANIE

96%
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W trakcie procesu leczenia pacjenci mogą wymagać opieki różnych specjalistów medycznych, od pielęgniarek, 
lekarzy i specjalistów po techników, terapeutów i farmaceutów. Komunikacja między tymi specjalistami ma 
kluczowe znaczenie, ale stanowi podstawowy problem. Lepsza komunikacja między zespołami służby zdrowia 
i między świadczeniodawcami a pacjentami pozwoliłaby uniknąć ponad jednej czwartej ponownych przyjęć do 
szpitala.3

POLEPSZENIE KOMUNIKACJI PERSONELU  
MA KLUCZOWE ZNACZENIE

3 MPH, Andrew D. Auerbach MD. „Readmissions in a National Cohort of General Medicine Patients”. JAMA Internal Medicine, American Medical Association, 1 kwietnia 2016,  
 jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2498846.

94%97%98%99%

MOBILNOŚĆ KLINICZNA UŁATWIA KOMUNIKACJĘ

Sprawniejsza 
komunikacja 
i współpraca 
personelu

67%
Większe skupienie na opiece 
nad pacjentem i troskliwość 
(mniej niekrytycznych interwencji)

50%
Większa dokładność 
i precyzja przebiegu 
zadań medycznych

44%
Lepsza dostępność informacji 
i sprawniejsze podejmowanie 
decyzji w miejscu 
świadczenia opieki

42%

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH PIELĘGNIAREK

OBSZARY KOMUNIKACJI 
WYMAGAJĄCE POPRAWY

2

4

1

3

Komunikacja między pielęgniarką a 
lekarzem

Komunikacja między pielęgniarkami

Wezwania pielęgniarek oraz alerty 
dotyczące pacjentów na urządzeniach 
mobilnych

Wsparcie decyzji klinicznych 
(informacje dostępne na bieżąco)

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH PIELĘGNIAREK

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH PIELĘGNIAREK

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2498846
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2498846
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Wątpliwości dotyczące 
prywatności pacjentów

Brak wcześniejszych inwestycji 
informatycznych

Brak odpowiednich informatycznych 
systemów informacji zdrowotnej

Brak odpowiednich informatycznych 
systemów informacji zdrowotnej

Wątpliwości dotyczące 
bezpieczeństwa danych

Opór lekarzy/pielęgniarek przed zmianą 
przebiegu pracy

Brak wcześniejszych inwestycji 
informatycznych

Niewystarczająca infrastruktura 
komunikacyjna i przepustowość 
sieci WLAN

2

4

1

3

5

DYREKTORZY 
INFORMATYCZNI

PRZEŁOŻENI 
PIELĘGNIAREK

Brak budżetu na utrzymanie, 
serwisowanie i aktualizowanie urządzeń

MOBILNOŚĆ KLINICZNA MA KLUCZOWE ZNACZENIE, ALE KONIECZNE JEST POKONANIE 
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z JEJ WDRAŻANIEM
PRZEŁOŻENI PIELĘGNIAREK I DYREKTORZY INFORMATYCZNI USTALAJĄ ISTOTNOŚĆ BARIER

Wątpliwości dotyczące 
bezpieczeństwa danych

DO 2022 ROKU WDROŻONYCH ZOSTANIE WIĘCEJ POLITYK KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH

PLANUJE WDROŻENIE POLITYKI URZĄDZEŃ MOBILNYCHSTOSUJE POLITYKĘ URZĄDZEŃ MOBILNYCH

98%65%

Jak wykorzystać te zmiany i kto za nie odpowiada? Placówki 
służby zdrowia na świecie zaczynają wdrażać te systemy 
i stosować przy tym najlepsze praktyki, czerpiąc z metod 
HIMSS (Healthcare Information and Management Systems 
Society) i globalnej organizacji norm biznesowych GS1. Wiele 
jeszcze pozostaje do wykonania. Większość zadań wykonają 
działy informatyczne, stając się z pomocników kluczowymi 
decydentami.

DZIAŁY INFORMATYCZNE PRZEWODZĄ 
TRANSFORMACJI SŁUŻBY ZDROWIA
Rola działów informatycznych ulega zmianie. Obecnie szpitalne 
polityki korzystania z urządzeń mobilnych są tworzone głównie 
przez administrację szpitalną i egzekwowane przez kierownictwo 
informatyczne. W przyszłości respondenci oczekują zmian 
w tej dziedzinie. Dyrektorzy informatyczni zamiast wdrażać 
rozwiązania będą zajmować kluczowe role w rozwijaniu 
stosowanej polityki.

Zastosowanie rozwiązań technicznych w szpitalach może zbliżyć 
działy informatyczne i przełożonych pielęgniarek. Na przykład, 
zarówno przełożeni pielęgniarek, jak i dyrektorzy informatyczni 
zauważają dużą wagę ochrony prywatności pacjentów, a także 
uznają brak odpowiednich systemów informacji medycznej 
za poważną przeszkodę w uzyskiwaniu zgody na wdrożenie 
mobilności klinicznej. W celu zwiększenia poziomu współpracy 
w ramach wdrażania mobilności klinicznej działy informatyczne 
angażują w proces liderów wszystkich działów oraz mogą 
z zaskoczeniem zauważyć wsparcie ze strony personelu 
pielęgniarskiego.

Urządzenia mobilne, dostarczane przez szpital oraz przynoszone  
przez pracowników, wymagają stosowania polityk 
zapewniających kompatybilność, bezpieczeństwo i odpowiednie 
użycie. Obecnie tylko 65% szpitali stosuje politykę urządzeń 
mobilnych, a 53% definiuje określone wymagania dotyczące 
danych i wdrażania procesów autoryzacji. Do 2020 roku 
42% szpitali zastosuje zarządzanie zasobami, zarządzanie 
urządzeniami mobilnymi, szyfrowanie danych i zdalne 
wymazywanie zawartości urządzeń. 

MODERNIZOWANIE INFRASTRUKTURY SŁUŻBY ZDROWIA
Rosnąca liczba połączonych systemów w szpitalach i poza nimi zmienia obraz służby zdrowia poprzez 
efektywną realizację zadań w sposób minimalizujący liczbę błędów i ograniczający koszty. 

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ DYREKTORÓW INFORMATYCZNYCH



77% pacjentów popiera stosowanie 
przez lekarza urządzenia mobilnego 
podczas opieki nad nimi

95%

JEST GOTOWYCH UDOSTĘPNIĆ 
ELEKTRONICZNE WSKAŹNIKI 

ZDROWOTNE LEKARZOM 
SZPITALNYM
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Obecność rozwiązań technicznych i umiejętności lekarza w ich 
zastosowaniu pozwalają pacjentom zachować spokój ducha. W 
badaniu 70% pacjentów przyznało, że widziało pielęgniarki lub 
innych pracowników szpitala podczas korzystania z urządzenia 
mobilnego, a 77% wskazało na pozytywne odczucia z tym 
związane. 

UMOŻLIWIANIE STAWIANIA DIAGNOZY NA 
PODSTAWIE DANYCH
Szpitale zastanawiając się nad mobilnością kliniczną, powinny 
uwzględnić potrzeby i nawyki dzisiejszych, przyzwyczajonych 
do smartfonów, zawsze podłączonych pacjentów. Szpitale, 

które nie wprowadzą mobilności klinicznej, z trudem będą 
przyciągać i leczyć pacjentów przyzwyczajonych do kluczowej 
roli technologii w opiece nad nimi.

To nowe pokolenie konsumentów opieki zdrowotnej wie z 
doświadczenia, że w zamian za udostępnienie danych można 
liczyć na szereg korzyści, takich jak oszczędność czasu czy 
nawet lepsza opieka. Spośród przebadanych w ankiecie 
pacjentów 57% korzysta z urządzeń ubieralnych do śledzenia 
wskaźników zdrowotnych, a 95% spośród osób korzystających z 
urządzeń ubieralnych jest gotowych do udostępniania informacji 
lekarzom szpitalnym. 

KONSUMERYZACJA SŁUŻBY ZDROWIA
Rozpowszechnianie rozwiązań technicznych w społeczeństwie prowadzi do ucyfrowienia usług szpitalnych. W wyniku 

tego pacjenci lepiej wykorzystują usługi, takie jak zdalna opieka zdrowotna, co pomaga w ograniczeniu wizyt w szpitalu. 

Technika pozwala personelowi szpitalnemu w zapewnianiu odpowiedniego poziomu opieki w sposób bardziej efektywny. 

57%

PRZYNIOSŁO DANE 
Z URZĄDZENIA 

MONITORUJĄCEGO STAN 
ZDROWIA DO SZPITALA W 

RAMACH PRZYGOTOWANIA DO 
POBYTU

37%

KORZYSTA Z URZĄDZEŃ 
UBIERALNYCH DO 
MONITOROWANIA 

WSKAŹNIKÓW ZDROWOTNYCH

PACJENCI STAJĄ SIĘ AKTYWNYMI UCZESTNIKAMI PROCESU OPIEKI ZDROWOTNEJ



Mamy do czynienia z trudnym problemem 
informatycznym polegającym na 
zapewnieniu wzajemnej zgodności 
wszystkich systemów zbierania danych. 
Proces ten jest skomplikowany, lecz nie 
można zaprzeczyć użyteczności danych 
w diagnostyce i leczeniu pacjentów.

PRZYSZŁOŚCIOWA 
ANALITYKA PREDYKCYJNA 
Te nowe źródła danych dają lekarzom 
i pielęgniarkom nową szansę na 
zapewnianie niezrównanej opieki. 
Ważne informacje o pacjencie, od 
recept, przez wyniki laboratoryjne, po 
dane dotyczące indywidualnego stylu 
życia, mogą zdecydowanie podnieść 

jakość opieki zdrowotnej. Dyrektorzy informatyczni określili sztuczną 
inteligencję jako jeden z głównych trendów technologicznych, który w 

największym stopniu może wpłynąć na codzienną pracę. Dostęp do tego 
rodzaju danych w chwili, gdy są potrzebne, może pomóc lekarzom w 
lepszym analizowaniu sytuacji, dokładniejszym przewidywaniu wyników 
i podejmowaniu stosownych działań. 

USPRAWNIANIE PRZEBIEGÓW DZIAŁAŃ I 
OGRANICZANIE NIEPOTRZEBNYCH CZYNNOŚCI 
Analityka predykcyjna – obecnie w wieku niemowlęcym – okazuje 
się bardzo przydatna w usprawnianiu przebiegu działań szpitalnych i 
obiecuje ograniczenie ponownych przyjęć pacjentów. 

Kluczem jest agregowanie odpowiednich danych i wprowadzanie zmian 
na podstawie informacji wynikających z danych. Szpitale stosują już 
analitykę predykcyjną, a popularność tej metody rośnie. Zgodnie z 
wynikami badania przełożeni pielęgniarek informują, że 50% szpitali 
od co najmniej trzech lat prowadzi politykę mobilności klinicznej i 
predykcyjnej analityki danych, natomiast w 42% szpitali metody te są 
stosowane nie dłużej niż od roku. 

MOC DANYCH
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90% danych na świecie powstało w ciągu ostatnich dwóch lat.4 Ośrodki medyczne nie są tu wyjątkiem, 
ponieważ generują dane za pomocą coraz większej liczby urządzeń, czujników i nowych rozwiązań 
technicznych. Maksymalizowanie użyteczności tych złożonych strumieni danych wymaga zintegrowanego 
podejścia systemowego zapewniającego dostępność danych dla rosnącej rzeszy pracowników służby zdrowia. 

4 IBM, https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WRL12345USEN

98%
Dyrektorzy 
informatyczni 
przewidują, że 
do 2022 r. dane 
dotyczące analityki 
predykcyjnej i 
powiadomienia 
o wczesnych 
wykryciach stanów 
zagrażających życiu 
będą wysyłane do 
urządzeń mobilnych 
lekarzy.

TRANSFORMACYJNE TRENDY TECHNOLOGICZNE

ZDALNE 
MONITOROWANIE 

PACJENTÓW

ZDALNA SŁUŻBA 
ZDROWIA

SZTUCZNA 
INTELIGENCJA

ULEPSZENIA 
W ZAKRESIE 

ZDOLNOŚCI DO 
WSPÓŁPRACY EHR

TECHNOLOGIA 
CHMURY

INWESTYCJE W MOBILNOŚĆ KLINICZNĄ DO ROKU 2022

ROSNĄCEBEZ ZMIANMALEJĄCE

76%22%2%

2 41 3 5
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https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WRL12345USEN


W celu ograniczenia tych strat i zwiększenia przejrzystości 
szpitale wdrażają systemy RTLS (Real-Time Location System) 
i komputerowe urządzenia przenośne, aby automatycznie 
monitorować w czasie rzeczywistym lokalizację wszystkich 
elementów: wyposażenia, materiałów i środków 
farmaceutycznych, a także pacjentów i personelu.

WIELE ZRÓŻNICOWANYCH APLIKACJI
Nowe aplikacje RTLS są szybko rozwijane w następujących 
aspektach: 

• PRZEPUSTOWOŚĆ  
Monitorowanie pacjentów – od przyjęcia do wypisania. W 
przypadku szpitala z 275 łóżkami skrócenie średniego pobytu o 
cztery godziny odpowiada zwiększeniu fizycznej pojemności o 
10 łóżek.5 

• BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW 
Monitorowanie etykiet na paskach nadgarstkowych dzieci czy 
koszulach szpitalnych pacjentów geriatrycznych pomaga w 
wypuszczaniu ze szpitala tylko wypisanych pacjentów.

• MATERIAŁY  
Monitorowanie materiałów, takich jak pompy infuzyjne, 
monitory tętna i wózki inwalidzkie, tak aby były one gotowe i 
dostępne, gdy są potrzebne.

• LOKALIZOWANIE PERSONELU 
Identyfikowanie fizycznej lokalizacji członków zespołu, gdy są 
potrzebni, wspomaga koordynowanie opieki nad pacjentami i 
ułatwia współpracę personelu.
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USPRAWNIENIE PRACY SZPITALA 
Szpitale to duże, złożone obiekty zawierające wiele kilometrów podobnie wyglądających korytarzy, biur, 
miejsc leczenia i sal dla pacjentów. Monitorowanie wyposażenia, personelu i pacjentów nie jest łatwe. 
Według szacunków branżowych te trudności operacyjne skutkują opóźnieniami procedur, zmniejszeniem 
produktywności lekarzy oraz utratą sprzętu medycznego, próbek i materiałów. 

97% szpitali oczekuje do roku 2022 
wysyłania do urządzeń mobilnych 
dynamicznych powiadomień dotyczących 
przepływu pracy 

5 CDC, http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/PDF%20U/PDF%20UsingPatientTrackingToolsInHospitals.pdf

CORAZ SZERSZE STOSOWANIE 
SYSTEMÓW RTLS

PRÓBKI

URZĄDZENIA MEDYCZNE

SPRZĘT

WYDAJNOŚĆ OPERACYJNA PERSONELU  

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ DYREKTORÓW 
INFORMATYCZNYCH

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ DYREKTORÓW 
INFORMATYCZNYCH

96%
MONITORING PACJENTÓW

58%

98%
47%

98%
44%

96%
41%

97%
40%

http://www.chcf.org/~/media/MEDIA%20LIBRARY%20Files/PDF/PDF%20U/PDF%20UsingPatientTrackingToolsInHospitals.pdf


LICZBA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

51–100 
URZĄDZEŃ 

MOBILNYCH

33%

PONAD 100 
URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH

67%400–499 ŁÓŻEK
10%

100–199 ŁÓŻEK
25%

PONAD 500 
ŁÓŻEK

14%

300–399 ŁÓŻEK
20%

200–299 ŁÓŻEK
31%

WIELKOŚĆ SZPITALA

INFORMACJE NA TEMAT BADANIA
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ROZKŁAD GEOGRAFICZNY RESPONDENTÓW

STANY ZJEDNOCZONE

27%

BRAZYLIA

20%

BLISKI WSCHÓD 
(ARABIA SAUDYJSKA, KUWEJT, 

KATAR, ZJEDNOCZONE EMIRATY 
ARABSKIE)

18%

CHINY

19%

WIELKA BRYTANIA

16%

51–60
7%

21–30
32%

41–50
14%

POWYŻEJ 60
11%

31–40
36%

PACJENCI WG WIEKUROLA

PRZEŁOŻENI 
PIELĘGNIAREK

35%
DYREKTORZY 
INFORMATYCZNI

32%

PACJENCI
33%

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH PIELĘGNIAREK I 
DYREKTORÓW INFORMATYCZNYCH

ROZMIAR PRÓBKI = 1532 RESPONDENTÓW

WG INFORMACJI PODANYCH PRZEZ PRZEŁOŻONYCH PIELĘGNIAREK I 
DYREKTORÓW INFORMATYCZNYCH



Więcej informacji znajdziesz w witrynie internetowej www.zebra.com/healthcare
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Centrala regionu Ameryki Płn. i 
Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji i 
Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Staje się jasne, iż coraz więcej szpitali zaczyna stosować mobilność kliniczną. Są to jednak dopiero początki 
transformacji służby zdrowia. Szpitale kładą fundamenty pod wdrożenie mobilności klinicznej poprzez 
wyposażanie pielęgniarek salowych w urządzenia mobilne i łączenie danych z urządzeń, magazynów zapasów 
i systemów informacji medycznej.  Nadszedł czas szerokiego stosowania tej technologii w szpitalach, ponieważ 
korzyści z niej płynące zauważane są nie tylko przez pielęgniarki i decydentów informatycznych, ale także nową 
generację pacjentów, która oczekuje rozwiązań technicznych w ramach opieki zdrowotnej.

EWOLUCJA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI KLINICZNEJ

INFORMACJE O FIRMIE ZEBRA TECHNOLOGIES

Rozwiązania firmy Zebra dla służby zdrowia zapewniają łączność w całej placówce: personelu z 
dokumentacją pacjentów, pielęgniarek ze współpracownikami, a pacjentów z lekarzami, co pozwala 

zapewniać wyższą jakość opieki. Oferujemy pełną gamę technologii opracowanych specjalnie z myślą 
o szczególnych potrzebach sektora ochrony zdrowia – obejmujących drukarki opasek na rękę i etykiet, 

skanery, komputery mobilne oraz oprogramowanie, zapewniających widoczność zasobów, danych i 
personelu i pomagających usprawnić pracę całej placówki opieki. Zebra to czołowy dostawca rozwiązań 

do identyfikacji pacjentów, pracy mobilnej oraz śledzenia i lokalizacji w czasie rzeczywistym. 
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