
 

 

 

Jak zapewnić nieprzerwaną pracę 

radiologów w Twoim Szpitalu? 
Piotr Skup 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. 

 

 

Epidemia COVID-19 niezaprzeczalnie zagraża osobom o obniżonej odporności – ludziom 

w podeszłym wieku oraz tym wszystkim, którzy zmagają się z poważnymi chorobami – 

nowotworami, astmą, chorobami serca, chorobami przewlekłymi, itd. Z tym nikt nie 

dyskutuje – ci, którzy uważają, że epidemii nie ma, że są całkowicie bezpieczni albo że 

przebieg ewentualnego zakażenia będzie u nich łagodny, nie kwestionują ryzyka ciężkiego 

przebiegu zachorowania u słabszych. Statystyki są tutaj nieubłagane – większość ofiar 

epidemii to właśnie pacjenci starsi lub dodatkowo obciążeni, tacy, jakich pełno w polskich 

szpitalach. 

I właśnie w szpitalach spotykają się osoby o zwiększonym ryzyku poważnego przebiegu 

oraz ci już chorzy na COVID. A kontakt z obiema grupami mają lekarze, pielęgniarki, 

ratownicy i inni pracownicy placówek ochrony zdrowia. 

 

 

Wszyscy trafiają do radiologa 

 

Mamy lekarzy wielu specjalności, ale najczęściej ze 

wszystkimi spotykają się radiolodzy – mogą zobaczyć 

się zarówno z pacjentami wykonując USG lub 

tomografię z kontrastem, jak i z ratownikami 

medycznymi i pielęgniarkami podczas badań i przy 

przekazywaniu dokumentacji. Odwiedzają ich także 

lekarze innych specjalności przychodząc na 

konsultacje. 

Urolog z neurochirurgiem spotykają się stosunkowo 

rzadko. O wiele częściej każdy ze specjalistów widzi się 

z radiologiem. 

 

Bez radiologii nie ma mowy o diagnostyce 

 

Obecnie żaden szpital nie może funkcjonować bez 

radiologii – prześwietlenie, tomografia i rezonans to 

podstawowe techniki diagnostyczne, tuż obok badań 



 

laboratoryjnych. Bez opisu RTG płuc pacjenta nie może 

odbyć się żadna operacja. Lekarze radiolodzy wykonują 

lwią część procedur USG, w najszerszym spektrum 

anatomicznym, z podstawowymi badaniami 

ultrasonograficznymi inni lekarze na szczęście radzą 

sobie sami. 

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie szpitala bez 

badań radiologicznych - są jedną z podstaw do 

podejmowania decyzji dla lekarzy innych specjalności. 

 

*Monitor diagnostyczny LG 32HL512D, materiał własny 

Z wyżej wymienionych powodów, tak często pacjenci, 

pielęgniarki i lekarze odwiedzają radiologów - dlatego 

ta szczególnie duża ilość kontaktów zagrażająca przede 

wszystkim samym radiologom powinna być powodem 

zwiększonej troski o zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

ciągłości pracy Zakładu Radiologii/Pracowni 

Diagnostyki Obrazowej. 

 

Źródłem problemu wcale nie musi być zachorowanie 

na COVID… 

 

Wystarczy samo podejrzenie kontaktu z kimś 

potencjalnie zakażonym, aby zostać skierowanym na 

kwarantannę; część osób podejmuje samodzielnie 

decyzję o samoizolacji. 

W efekcie, gdy taka sytuacja dotyka radiologa, może 

potencjalnie dojść do zakłócenia lub całkowitego 

zatrzymania pracy Zakładu. 

Wyobraźmy sobie, że w Szpitalu jest tylko czterech 

radiologów – bywa tak nawet w szpitalach 

wojewódzkich – i jeden z nich miał kontakt z osobą 

potencjalnie zakażoną. 

Mamy na jakiś czas jednego radiologa mniej, nawet, 

jeśli jest to tylko podejrzenie i wcale nie doszło do 

zakażenia. 

Co się stanie, gdy ten specjalista widział się z Kolegą 

pracującym na kolejnej zmianie? To już wyrok na 

całodobowe zabezpieczenie radiologii - dwoma 

pozostałymi osobami nie da się na dłuższą metę 

wypełnić grafiku. 

 

Co się dzieje, gdy zabraknie radiologa? 

 

Na to pytanie nietrudno odpowiedzieć. W zasadzie 

odpowiedzi są dwie – obie nie są optymistyczne – po 

pierwsze zwiększy się kolejka po opis badania 

radiologicznego. 

Po drugie zwiększy się udział badań wysyłanych do 

opisu w ramach teleradiologii, co wpłynie na 

zwiększone koszty szpitala. 

Oczywiście będą także utrudnienia - kolejka w USG, czy 

kłopoty z zabezpieczeniem badań z kontrastem. 

Jednak nie koniec kosztów. Przecież radiolog będzie 

pobierał wynagrodzenie w czasie kwarantanny… 

 

Co izolacja oznacza dla radiologa? 

 

To nie tajemnica – brak pracy w okresie kwarantanny 

to brak wpływów. Niezależnie od formy prawnej 

zatrudnienia. 

Co więcej, bez możliwości wpływu na tę sytuację. 

https://www.linkedin.com/smart-links/AQEdOpz8hW3eFw


 

Kwarantanna pozbawia radiologa możliwości 

wykonywania pracy w macierzystym szpitalu, ale czy na 

pewno nie ma na to sposobu? 

 

Jak ograniczyć ryzyko? 

 

Przede wszystkim, aby zminimalizować ryzyko, należy 

zadbać o bezpieczeństwo osobiste personelu – maski, 

przyłbice, dezynfekcja rąk, powierzchni i pomieszczeń, 

ograniczanie zbędnych kontaktów, zachowywanie 

dystansu społecznego, wietrzenie pomieszczeń. Jak 

wiemy, w większości placówek odpowiednie procedury 

już wprowadzono i nie będę ich szczegółowo opisywał. 

Kolejnym krokiem jest ustawienie grafiku w ten 

sposób, aby personel pracował rotacyjnie i by 

poszczególne zmiany się ze sobą nie spotykały w ogóle, 

albo tylko w ograniczonym zakresie, przy zachowaniu 

wszelkich środków ostrożności. 

Taki sposób pozwala na ograniczenie skutków 

ewentualnego zakażenia lub zmniejsza krąg osób 

odsuniętych od obowiązków z powodu podejrzenia, że 

mogło dojść do transmisji wirusa. 

Mimo zgodności działania z powyższymi zasadami nie 

ma 100% gwarancji bezpieczeństwa i istnieje ryzyko, że 

dojdzie do kontaktu z kimś zakażonym, albo po prostu 

nie będzie można ponad wszelką wątpliwość 

wykluczyć, że takiego kontaktu nie było. 

 

Co się stanie, gdy kwarantanna jest konieczna? 

 

Tu dochodzimy do sedna sprawy – cenny dla szpitala 

specjalista, jakim bez wątpienia jest radiolog, musi 

pozostawać poza murami budynku. 

Co nie musi być tożsame z tym, że nie ma go w pracy. 

Owszem – nie będzie mógł wykonać USG, czy być przy 

badaniach z kontrastem, ale mógłby wykonywać dużą 

część swoich obowiązków – opisywać badania 

obrazowe. 

Potrzebna jest tylko odpowiednia infrastruktura 

informatyczna i sprzęt. 

 

*Monitor diagnostyczny LG 31HN713D, materiał 

własny 

 

Zdalna praca radiologa – skąd my to znamy 

 

W czasie pierwszej fali Covid w wielu firmach, w celu 

minimalizacji ryzyka, zdecydowano się na wysłanie 

pracowników do domu i zapewniono im możliwość 

pracy zdalnej. I wiele firm będzie tak funkcjonowało do 

końca roku a nawet dłużej. 

Radiolodzy doskonale wiedzą jak to robić – w końcu dla 

nich praca zdalna to teleradiologia, która w polskim 

systemie opieki zdrowotnej funkcjonuje już od ponad 

dziesięciu lat w formie usług świadczonych dla Szpitali 

przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. 

Teraz pojawia się potrzeba zapewnienia bezpiecznego 

i stabilnego dostępu do radiologów pracujących  

wewnątrz szpitala – dlaczego nie zapewnić tym 

poszukiwanym i cennym specjalistom warunków do 

pracy zdalnej? Mogliby wcale nie przychodzić do 

Szpitala i świadczyć na jego rzecz pracę zdalną nawet 

nie będąc na kwarantannie, czy samoizolacji. Pozostaje 

tylko kwestia techniczna. 

 

https://www.linkedin.com/smart-links/AQGDIyuAtVt0ag/497ab76f-38dd-48f5-b19d-cdae67aa32e4


 

 

Jakie są niezbędne warunki techniczne? 

 

Dla zapewnienia możliwości pracy zdalnej, bo o tym 

mówimy, konieczne jest przede wszystkim: 

 Łącze internetowe o odpowiedniej 

przepustowości – większość operatorów 

tradycyjnych spełnia wymagania, bardzo 

dobrze sprawdzają się także łącza operatorów 

mobilnych przy użyciu technologii LTE, 

 Dostęp szyfrowany do sieci szpitalnej 

gwarantujący bezpieczeństwo przesyłania tych 

jakże wrażliwych danych – zajmą się tym 

informatycy szpitalni, 

 Komputer z kartą graficzną, spełniający 

wymagania sprzętowe wskazane przez 

dostawcę oprogramowania oraz posiadający 

wystarczającą ilość miejsca na twardym dysku 

– w doborze sprzętu pomoże Szpitalny Dział 

Informatyki, 

 Monitor diagnostyczny spełniający wymagania 

Rozporządzenia – na przykład 32HL512D dla 

RTG, CT i MR lub 31HN713D dla mammografii, 

na który ofertę może wystawić nasz partner – 

firma Alstor SDS, 

 Monitor opisowy – na przykład 27UL850-W 

dostępny w Alstor SDS, czy 24BK750Y. 

 

Mamy już sprzęt. Co teraz? 

 

Skompletowanie sprzętu i zapewnienie zdalnego 

dostępu to nie wszystko. Przecież konieczne jest 

jeszcze uruchomienie na nim oprogramowania 

umożliwiającego opisywanie badań oraz podłączenie 

do źródła danych. 

Centralnym repozytorium badań jest serwer PACS, a do 

prawidłowego opisania badania niezbędny jest też 

HIS/RIS. Zdalna stacja musi być dodana do tych 

systemów, aby jej Użytkownik posiadał możliwość 

odczytywania i zapisywania danych. Za tę część 

odpowiedzialny jest Dział IT Szpitala. 

Konfiguracja dostępów do powyższych systemów 

odbywa się z reguły już z poziomu oprogramowania 

stacji diagnostycznej. 

 

*Monitor przeglądowy LG 27HJ713C, materiał własny 

 

Oprogramowanie 

 

Niewielka część szpitali korzysta z serwerowych wersji 

oprogramowania dostarczanych przez dostawców 

systemów do diagnostyki obrazowej albo z programów 

dostarczonych przez firmę odpowiedzialną za PACS. 

W takich placówkach możliwe jest uruchomienie 

kolejnej stacji i korzystanie z poszczególnych pakietów 

oprogramowania, zgodnie z określonym przez 

Producenta systemem licencjonowania. Wystarczy 

wspomniana wcześniej stacja i łącze internetowe. 

Pozostałe szpitale korzystają ze stacji działających 

niezależnie i bardzo często posiadających różny zestaw 

licencji (przeznaczonych do różnych typów patologii, 

obszarów anatomicznych), a często nawet różne 

wersje oprogramowania (starsze lub nowsze), 

niejednokrotnie także kilku producentów. 

Taka konfiguracja jest utrudnieniem, ale i z tym można 

dać sobie radę – dokupić kolejne licencje na dodatkowe 

stacje lub poprosić o wsparcie Producenta 

https://www.linkedin.com/smart-links/AQEWGJXV-dJTIg
https://www.linkedin.com/smart-links/AQEdOpz8hW3eFw
https://www.linkedin.com/smart-links/AQGDIyuAtVt0ag/497ab76f-38dd-48f5-b19d-cdae67aa32e4
https://alstorsds.eu/produkty/rozwiazania-dla-medycyny/monitory-diagnostyczne,2,6768
https://www.lg.com/us/monitors/lg-27UL850-W-4k-uhd-led-monitor
https://alstorsds.eu/monitor-4k-lg-27ul850-w-przekatna-27-cali-rozdzi,3,6764,7058
https://www.linkedin.com/smart-links/AQEMhgLGWKXs8A
https://www.linkedin.com/smart-links/AQFh4gbfFSB2Tg


 

oprogramowania – do części stacji możliwe jest 

uzyskanie dostępu zdalnego. 

 

Budżet 

 

Uzyskanie środków w dobie walki z epidemią z jednej 

strony stało się utrudnione, ale z drugiej strony to 

właśnie na przeciwdziałanie Covid rząd wyasygnował 

spore środki w pierwszej połowie 2020 roku. 

Zabezpieczenie ciągłości pracy i umożliwienie 

prowadzenia skutecznej diagnostyki obrazowej ponad 

wszelką wątpliwość stanowią bardzo dobry sposób 

walki z epidemią i mogą być uznane za podstawę przy 

staraniu się o dotację. 

Sądzę, że narastająca obecnie lawinowo liczba 

przypadków zakażenia otworzy znowu drogę do 

uzyskania dofinansowania, bo bez wątpienia zakupy są 

konieczne. Skoro były środki na tomografy 

komputerowe, to mogą być i na stacje opisowe do 

diagnostyki obrazowej. Bezpieczeństwo jest warte 

każdych pieniędzy. 

 

Podsumowanie 

 

W dobie epidemii Covid wyposażenie radiologów 

szpitalnych w możliwość pracy zdalnej, obok 

zapewnienia im odpowiednich środków ochrony 

osobistej oraz ograniczającej kontakty organizacji 

grafiku, stanowi najlepszy sposób na zwiększenie 

bezpieczeństwa i stabilności pracy zakładu radiologii. 

Dostępność łącz internetowych oraz oprogramowania 

umożliwiającego zdalne opisywanie badań zachęca do 

zakupu komputerów i monitorów, które z pewnością 

zwiększą poziom bezpieczeństwa Zakładu Diagnostyki 

Obrazowej i zapewnią stabilność pracy w tym trudnym 

okresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


