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1. WSTĘP 
 

 W dzisiejszych czasach szybki rozwój telekomunikacji oraz technik komputerowych 
umożliwia tworzenie nowoczesnych usług do zastosowań medycznych. Aktualnie jedną z 
najnowszych, nadal rozwijających się dziedzin jest zdalny monitoring stanu zdrowia [1]. Cechą 
charakterystyczną takich systemów jest kontrolowanie parametrów życiowych 
odzwierciedlających stan zdrowia, analizowanie i przechowywanie danych oraz skuteczna 
komunikacja. Pozwala to na zwiększenie stanu wiedzy na temat badanego pacjenta, uzyskanie 
łatwego dostępu do informacji, wykonanie wstępnej diagnozy i szybką reakcję służb 
ratunkowych w sytuacjach niebezpiecznych. Zastosowanie monitoringu może mieć szczególne 
znaczenie w przypadku nagłych zagrożeń stanu życia i zdrowia. Według statystyk aż 86% 
lekarzy oddziałów ratunkowych jest przeciążonych obowiązkami i nie posiada łatwego 
dostępu do informacji. [2]. System monitorowania nie tylko jednak ułatwiałby pracę 
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, ale także wspomógłby leczenie chorób przewlekłych, 
pozwolił na zwiększenie komfortu życia pacjentów i ograniczył rozwój powikłań. 
Przykładowo monitorowanie stanu glukozy rozszerza możliwości obserwacji dobowych i 
pozwali zadziałać zanim dojdzie do poważniejszych wahań stężenia glukozy we krwi [3]. W 
ramach niniejszej pracy wykonałam prototyp systemu zdalnego monitorowania podstawowych 
parametrów życiowych  z przeznaczeniem dla pacjentów z problemami kardiologicznymi lub 
niewydolnością oddechową. 
 

 
2. ZDALNY SYSTEM MONITOROWANIA STANU ZDROWIA PACJENTA 

 
 Systemy monitorujące stan zdrowia pacjenta stanowią praktykę, w której używa się 
zdalnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, pozwalających zapewnić ciągłość opieki 
nad pacjentem oraz szybką pomoc medyczną w chwili zagrożenia. Jednym z etapów tego 
procesu jest wykorzystanie sygnałów pochodzących z ciała człowieka, które po odpowiednim 
przetworzeniu budują obraz stanu zdrowia pacjenta [1,4]. Następnie sygnał ten analizowany i 
przekazywany bezpośrednio do lekarza, opiekuna  lub centrum monitorowania. 
 Technologia ta powoli i systematycznie wkracza a nasze życie, stanowiąc alternatywę 
dla konwencjonalnych metod klinicznych (np. monitorowania stanu zdrowia w szpitalu). 
 W skład systemu do zdalnego monitorowania wchodzą: 

 Urządzenia medyczne do pomiaru parametrów fizjologicznych. 
 Nadajniki, mogące komunikować się na dużą odległość. 
 Ceterum monitorowania do przechowywania danych przesyłanych z czujników.
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 Oprogramowanie diagnostyczne, które pozwala na wstępną analizę wyników, ułatwia 
wykonanie zaleceń lekarskich czy podjęcie interwencji. 

 
Rys. 1. Schemat działania zdalnego systemu monitorowania. 

 
3. PODSUMOWANIE 
 
System monitorowania stanu zdrowia pozwala wesprzeć lekarzy i zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa pacjentom oraz ich opiekunom. Ogranicza konieczność hospitalizacji i 
powikłań z powodu zbyt późnej lub niewłaściwej pomocy lekarskiej. Ze względu na 
możliwość komunikacji z różnego rodzaju urządzeniami medycznymi ustawienia można 
dostosować do większości wymagających pacjentów. Utylitarnym celem rozwoju tej dziedziny 
jest zbudowanie uniwersalnej platformy biomedycznej i systemu komunikującego się z 
wieloma rodzajami urządzeń diagnostycznych, poprawa rozwiązaniach telekomunikacyjnych 
oraz  przeprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych w służbie zdrowia. Opracowany 
prototyp systemu monitorującego stan kliniczny pacjenta pozwala pomóc osobom z 
problemami kardiologicznymi lub niewydolnością oddechową.  Niemniej jednak pełna jego 
skuteczność zostanie osiągnięta dopiero po adekwatnym rozbudowaniu systemu w zależności 
od potrzeb pacjentów. 
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