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WYZWANIE
Budowa otwartej platformy 
dla mobilnych punktów 
telemedycznych, umożliwiającej 
wykorzystanie dowolnych urządzeń 
diagnostycznych zgodnych ze 
standardami oraz integrującej 
się z systemami realizującymi 
Elektroniczną Dokumentację 
Medyczną. 

ROZWIĄZANIE
Rozwiązanie Sphere of Care 
fi rmy Aossia, którego kluczowym 
elementem jest oprogramowanie 
klasy VDI fi rmy VMware – vSphere 
for Desktor oraz Horizon View 6.

City Clinic ratuje życie i obniża koszty 
działalności dzięki technologii VDI

City Clinic zwiększyła dostępność badań medycznych dla pacjentów 
i obniżyła koszty ich wykonywania, wykorzystując mobilną 
telemedycynę. Wdrożone rozwiązanie chmurowe łączy w sobie 
najnowsze osiągnięcia w dziedzinie aparatury medycznej oraz 
sprawdzoną technologię desktopów wirtualnych fi rmy VMware. 
Zastosowania obejmują m.in. ratownictwo medyczne w sytuacjach 
nadzwyczajnych, programy profi laktyczne, monitorowanie 
przewlekle chorych, podstawową opiekę medyczną w modelu 
rozproszonym i wiele innych. City Clinic przeciera nowe szlaki 
w dziedzinie prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej. Propozycja 
brzmi następująco: opieka medyczna wysokiej jakości dla większej 
liczby pacjentów, w krótszym czasie i po niższych kosztach – 
wszystko to jednocześnie – bez zmian w istniejących zasobach 
ludzkich.

Pomimo szumnych obietnic, telemedycyna wciąż pozostaje głównie tym właśnie – 
obietnicą. Powód jest prosty: większość rozwiązań telemedycznych oferuje ograniczoną 
funkcjonalność za nieproporcjonalnie wysoką cenę, co skutecznie ogranicza ich szersze 
wykorzystanie. W przypadku rozwiązania Sphere of Care fi rmy Aossia sprawy mają się 
jednak inaczej.

Wyzwanie
Jako integrator systemów IT Aossia 
wykorzystuje wiele różnych technologii, 
dostarczając klientom rozwiązania 
dostosowane do specyfi ki branżowej. 
Jednym z klientów fi rmy jest City 
Clinic, wiodący dostawca usług 
medycznych działający w Bułgarii. 
Na jego zlecenie Aossia podjęła się 
niedawno opracowania nowego 
rozwiązania telemedycznego. Powód? 
Frustracja lekarzy Citi Clinic próbami 
wykorzystania różnych rozwiązań 
telemedycznych dostępnych na rynku. 
W skrócie, lekarze doszli do wniosku, że 
nie spełniały one pierwotnych obietnic. 
W ich opinii, testowane rozwiązania nie 
zwiększały efektywności pracy lekarzy, 
ani też nie zapewniały długofalowej 
redukcji kosztów. Wymuszały przy 
tym kompromisy w innych sferach, jak 
otwartość technologii czy mobilność.

“Nie byliśmy zainteresowani 
integrowaniem wielu rozwiązań 
punktowych, często zamkniętych 

w sensie technologicznym. Chcieliśmy 
mieć do dyspozycji otwartą platformę, 
pozwalającą realizować zdalnie wiele 
różnych badań i zadań diagnostycznych. 
To zaś oznaczało w praktyce potrzebę 
integracji różnorodnej aparatury 
medycznej w ramach jednego 
rozwiązania. Zależało nam także, 
by zdalną diagnostykę połączyć 
z systemami składającymi się na 
Elektroniczną Dokumentację Medyczną, 
wykorzystując do tego celu standardy. 
Bez takiej integracji trudno mówić 
o jakiejkolwiek poprawie produktywności 
lekarzy” – wyjaśnia Ilian Grigorov, 
Dyrektor Zarządzający City Clinic.

Aossia potraktowała uwagi lekarzy 
poważnie. Po dodatkowych 
konsultacjach, testach i inwestycjach 
fi rma przedstawiła rozwiązanie 
odpowiadające oczekiwaniom 
lekarzy z City Clinic. “Uruchomiliśmy 
wewnętrznie szereg projektów. Każdy 
z nich odpowiadał specyfi cznym 
wyzwaniom stojącym na drodze do 
realizacji wizji lekarzy. Były to np. 

“Nie byliśmy zainteresowani 
integrowaniem wielu rozwiązań 
punktowych, często zamkniętych 
w sensie technologicznym. 
Chcieliśmy mieć do dyspozycji 
otwartą platformę, pozwalającą 
realizować zdalnie wiele różnych 
badań i zadań diagnostycznych. To 
zaś oznaczało w praktyce potrzebę 
integracji różnorodnej aparatury 
medycznej w ramach jednego 
rozwiązania. Zależało nam także, 
by zdalną diagnostykę połączyć 
z systemami składającymi się 
na Elektroniczną Dokumentację 
Medyczną, wykorzystując 
do tego celu standardy. Bez 
takiej integracji trudno mówić 
o jakiejkolwiek poprawie 
produktywności lekarzy”

Ilian Grigorov, Dyrektor Zarządzający 
City Clinic.



C U S T O M E R  C A S E  S T U DY  /  2

VMWARE CASE STUDY

integracja urządzeń, interoperacyjność 
i standardy, bezpieczeństwo, zgodność 
z przepisami, zarządzanie, połączenia 
telekonferencyjne, user experience, 
mobilność i wiele innych” – wyjaśnia 
Miroslav Ivanov, Dyrektor Sprzedaży 
w Aossia.

Rozwiązanie
„Współpracując z City Clinic, 
stworzyliśmy, przetestowaliśmy 
i przekształciliśmy w gotowy produkt 
generyczną platformę telemedyczną. 
Dzięki niej, badanie medyczne na 
zasadach analogicznych jak w szpitalu 
można wykonać w dowolnym miejscu 
z mobilnym lub stacjonarnym łączem 
do Internetu. W ramach Sphere of 
Care połączyliśmy urządzenia klasy IoT 
z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie 
technologii medycznej i informatycznej. 
City Clinic zyskało nowe możliwości 
świadczenia usług, a jednocześnie 
pokaźne oszczędności” – mówi Ivaylo 
Petrov, Dyrektor Wykonawczy Aossia.

Koncepcyjnie Sphere of Care odpowiada 
szpitalnej sali badań, z tą różnicą, 
że pacjent i lekarz mogą znajdować 
się gdziekolwiek na świecie, widząc 
się i słysząc w czasie rzeczywistym 
przez połączenie telekonferencyjne. 
Bezpośredni kontakt z pacjentem ma 
pielęgniarka, będąca ‘rękami lekarza’ 
i fi zycznie obsługująca aparaturę 
medyczną, np. stetoskop, monitor serca, 
ciśnieniomierz, skaner USG, glukometr 
czy zestaw laparoskopowy. W praktyce 
może to być dowolne urządzenie cyfrowe 
umożliwiające transmisję danych przez 

złącze USB, Wi-Fi lub Bluetooth do 
laptopa (Windows, Mac OS), tableta 
(Android, iOS) a nawet smartfona 
(Android, iOS) z oprogramowaniem 
vSphere for Desktop oraz Horizon View.

Oprogramowanie vSphere for Desktop 
oraz Horizon View należy do systemów 
klasy VDI (ang. Virtual Desktop 
Infrastructure) i jest kluczowym 
elementem rozwiązania Sphere of Care. 
Dzięki niemu, lekarze i pielęgniarki mogą 
współpracować za pośrednictwem 
desktopów działających w chmurze 
Aossia. 

“Technologia VDI jest kluczowym 
elementem rozwiązania. Aplikacje 
medyczne często stawiają wysokie 
wymagania w dziedzinie mocy 
obliczeniowej i transmisji danych w sieci, 
a czasem także specyfi cznego systemu 
operacyjnego, które oczywiście trudno 
spełnić w scenariuszach mobilnych. 
Centralizacja desktopów jest ważna 
także ze względu na bezpieczeństwo 
danych i zgodność z przepisami. Dzięki 
vSphere for Desktop oraz Horizon 
View dane nigdy nie są przesyłane do 
zdalnej lokalizacji, a jedynie wyświetlane 
– cały czas pozostają w bezpiecznym 
repozytorium w chmurze. Wybraliśmy 
technologię VDI fi rmy VMware, 
ponieważ  gwarantuje elastyczność 
i niezawodność potwierdzoną wieloma 
udanymi wdrożeniami na całym świecie” 
– podkreśla Ivaylo Petrov.

Bezpieczny dostęp do informacji 
o pacjencie odbywa się za 
pośrednictwem dedykowanego serwera 
współpracującego ze sprzętowymi 

KORZYŚCI
• skok w dziedzinie dostępności 

i jakości usług medycznych, 
szczególnie dla mniejszych 
społeczności i na terenach 
wiejskich

• więcej pacjentów obsłużonych 
przy istniejących budżetach 
i zasobach

• wzrost produktywności 
i redukcja kosztów 
w przeliczeniu na jednego 
pacjenta

• elastyczność: łatwe 
wykorzystanie dodatkowych 
zasobów 

• krótszy czas oczekiwania na 
badania, spełnienie obowiązków 
publicznych

• mniejsze ryzyko i koszty 
dzięki wczesnej diagnozie 
i wczesnemu rozpoczęciu 
leczenia

• łatwość konsultacji z wieloma 
specjalistami jednocześnie

• szybki i relatywnie tani dostęp 
do nowych rynków

• liczne możliwości zwiększania 
przychodów i rentowności

• lepsza obsługa przewlekle  
chorych i osób starszych

• unikanie zbędnego transportu 
pacjentów oraz związanych 
z nim kosztów

“Połączenie może być nawiązane 
za pomocą dowolnego łącza 
szerokopasmowego. Wymagana 
jest przepływność na poziomie 
5 Mb/s lub większym. Jeśli 
wydajność łącza spada, 
zmniejszana jest liczba klatek na 
sekundę obrazu wideo. Jakość 
obrazu i dźwięku pozostaje 
bez zmian. Rozwiązanie działa 
stabilnie nawet z łączami 3G, 
co bardzo dobrze świadczy 
o dojrzałości technologii Horizon 
6 i protokołu terminalowego 
PCoIP”  

Roch Norwa, Lead System Engineer 
w VMware, który weryfikował 
architekturę rozwiązania z ramienia 
producenta.
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“Technologia VDI jest kluczowym 
elementem rozwiązania. Aplikacje 
medyczne często stawiają 
wysokie wymagania w dziedzinie 
mocy obliczeniowej i transmisji 
danych w sieci, a czasem 
także specyficznego systemu 
operacyjnego, które oczywiście 
trudno spełnić w scenariuszach 
mobilnych. Centralizacja 
desktopów jest ważna także 
ze względu na bezpieczeństwo 
danych i zgodność z przepisami. 
Dzięki vSphere for Desktop oraz 
Horizon View dane nigdy nie są 
przesyłane do zdalnej lokalizacji, 
a jedynie wyświetlane – cały 
czas pozostają w bezpiecznym 
repozytorium w chmurze. 
Wybraliśmy technologię VDI firmy 
VMware, ponieważ  gwarantuje 
elastyczność i niezawodność 
potwierdzoną wieloma udanymi 
wdrożeniami na całym świecie”

Ivaylo Petrov, 
Dyrektor Wykonawczy Aossia.

czytnikami kart inteligentnych, 
którymi identyfi kują się użytkownicy. 
Rozwiązanie zakłada wykorzystanie 
dwóch monitorów HD – jednego na 
potrzeby połączenia telekonferencyjnego 
między pacjentem i lekarzem, drugiego 
zaś na potrzeby obrazowania i aplikacji 
medycznych. W nagłych przypadkach, 
gdy wykorzystany jest tablet lub 
smartfon, przełączanie ekranów staje się 
nieuniknione. Mimo to, rozwiązanie wciąż 
pozostaje bardzo łatwe w użyciu. Jeśli 
chodzi o transmisję danych… 

„Połączenie może być nawiązane 
za pomocą dowolnego łącza 
szerokopasmowego. Wymagana jest 
przepływność na poziomie 5 Mb/s lub 
większym. Jeśli wydajność łącza spada, 
zmniejszana jest liczba klatek na sekundę 
obrazu wideo. Jakość obrazu i dźwięku 
pozostaje bez zmian. Rozwiązanie 
działa stabilnie nawet z łączami 3G, 
co wymownie świadczy o dojrzałości 
technologii Horizon 6 i protokołu 
terminalowego PCoIP” – stwierdza Roch 
Norwa, Lead System Engineer w VMware, 
który weryfi kował architekturę 
rozwiązania z ramienia producenta.

Z perspektywy pacjenta, możliwość 
wykorzystania łączności mobilnej zmienia 
wszystko. Celna diagnoza w ciągu 60 
minut często przesądza o efektach 
wszystkich późniejszych wysiłków 
lekarzy. “W ciągu tych 30 czy 60 minut 
możemy odpowiednio zareagować, 
opierając diagnozę i późniejsze leczenie 
na sprawdzonych faktach i informacjach 
na temat pacjenta” – podkreśla Ilian 
Grigorov z City Clinic.

Początkowo City Clinic rozważała Sphere 
of Care jako rozwiązanie wspierające 
służby ratownicze w sytuacjach 
nadzwyczajnych, które miało nadawać 
się do wykorzystania gdziekolwiek na 
świecie. To sprawiło, że cały zestaw 
został umieszczony w solidnym 
namiocie o kształcie kopuły, wykonanym 
z materiału odpornego na czynniki 
zewnętrzne, wyposażonym w specjalną 
podłogę itd. Jak wszędzie, to wszędzie. 
Charakterystyczny, sferyczny kształt 
namiotu stał się inspiracją dla nazwy 
rozwiązania, ale obecnie wydaje się, że 
scenariusze ‘bez namiotu’ tworzą dla City 
Clinic znacznie szersze perspektywy.

Korzyści
“Bez względu na to, czy lekarz jest 
w szpitalu, czy w innej lokalizacji, ma 
dostęp do aktualnej informacji na temat 
pacjenta, w dowolnym momencie, na 
każdym etapie leczenia” – wskazuje Ilian 
Grigorov z City Clinic.

Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by 
zrozumieć, jak szerokie jest spektrum 
potencjalnych zastosowań Sphere of 
Care. Współpracując z Aossia, City Clinic 
wykrystalizowała realistyczne wymagania 
dla telemedycyny i przetarła szlak dla 
wielu nowych inicjatyw, w tym także dla 
publicznej opieki zdrowotnej.

“Publiczna służba zdrowia stoi przed 
perspektywą coraz większego 
popytu na usługi, tymczasem zasoby 
już obecnie są bardzo obciążone. 
Długie czasy oczekiwania, nawet na 
podstawowe badania, stają się normą 
na całym świecie. Wierzymy, że 

“Bez względu na to, czy lekarz jest 
w szpitalu, czy w innej lokalizacji, 
ma dostęp do aktualnej informacji 
na temat pacjenta, w dowolnym 
momencie, na każdym etapie 
leczenia”

Ilian Grigorov, Dyrektor Zarządzający 
City Clinic.

OPROGRAMOWANIE
• vSphere for Desktop

• Horizon View 6
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“Wykorzystując najnowsze 
innowacje medyczne i oferowane 
przez VMware technologie 
z rodziny End User Computing, 
Aossia stworzyła światowej 
klasy platformę telemedyczną. 
Sphere of Care rewolucjonizuje 
zdalną medycynę, umożliwiając 
zdalne badanie i diagnozowanie 
pacjentów. Dzięki mobilności, 
Rozwiązanie nadaje się do 
wykorzystania na terenach 
wiejskich, w rejonach klęsk 
żywiołowych, na potrzeby wojska, 
obsługi uchodźców, a także 
podczas imprez masowych. 
Sphere of Care oznacza, że do 
telemedycyny nie trzeba wysilać 
wyobraźni – to już nie science 
fiction”

Miroslav Ivanov, 
Dyrektor Sprzedaży Aossia.

możemy pomóc samorządom zmierzyć 
się z nabrzmiewającym problemem 
ograniczonych środków i zasobów” – 
przekonuje Ilian Grigorov z City Clinic.

Te argumenty brzmią rozdądnie, 
niemniej, jeśli chodzi o potencjał dla 
optymalizacji, to oczywiście tylko 
wierzchołek góry lodowej. „Sphere of 
Care stanowi praktyczne rozwiązanie 
dla bardzo długiej listy problemów. 
Można tu wskazać różne potrzeby, 
np. lepsze zarządzanie priorytetami 
w sytuacjach krytycznych, redukcję 
korzystania z transportu pacjentów, 
skrócenie czasu diagnozy i zapobieganie 
pogorszeniu stanu pacjenta, lepszą 
opiekę dla pacjentów przewlekle chorych 
i w podeszłym wieku, a także rozwój 
programów profi laktycznych. Niezależnie 
od tego, możliwość prowadzenia 
konsultacji z wieloma lekarzami w czasie 
rzeczywistym zmniejsza ryzyko 
nieprawidłowej diagnozy lub leczenia, co 
leży w interesie zarówno pacjentów, jak 
i lekarzy” – dodaje Ivaylo Petrov.

Wszystko to nie oznacza oczywiście, 
że City Clinic przestaje być prywatnym 
dostawcą usług medycznych. Wręcz 
przeciwnie. Dzięki telemedycynie klinika 
zyskuje nowe perspektywy dla rozwoju 
biznesu. “Poszerzanie bazy potencjalnych 
klientów jest długofalowym celem 
każdego prywatnego dostawcy usług 
medycznych. Stworzone przez Aossia 
rozwiązanie Sphere of Care pozwala 
nam wchodzić na nowe rynki szybko 
i relatywnie niewielkim kosztem. 
Przygotowania zabieraja mniej niż 
dzień, włącznie z ustawieniem namiotu. 

Zdalny punkt usługowy może być 
źródłem przychodu bezpośrednio, tj. 
w formie opłat za konsultacje, jak również 
pośrednio, jako narzędzie marketingowe 
zachęcające do korzystania z usług 
dostarczanych w centrali” – komentuje 
Ilian Grigorov z City Clinic.

Nie negując powyższych korzyści, jest 
jasne, że przyszłość telemedycyny 
zależy przede wszystkim od jej zdolności 
do poprawy produktywności lekarzy. 
Przypadek City Clinic jednoznacznie to 
potwierdza. Aossia przewiduje, że takie 
spojrzenie otwiera drogę do jeszcze 
bardziej zaawansowanych scenariuszy.

“Pacjentom, którzy zdecydują się 
zainstalować rozwiązanie Sphere of 
Care w domu, prywatni dostawcy 
usług medycznych mogą oferować 
usługi premium. Ze względu na koszty, 
zestaw urządzeń medycznych byłby 
prawdopodobnie ograniczony, choć… 
są osoby, ktróre mogą pozwolić sobie 
na pełny zestaw. Z drugiej strony, 
w wielu typowych przypadkach, 
w szczególności przy chorobach 
przewlekłych, jedno lub dwa urządzenia 
specjalistyczne wystarczyłyby. 
Z punktu widzenia efektywności 
operacyjnej oraz rentowności 
w długim okresie, dostarczanie usług 
do domu w połączeniu z modelem 
biznesowym opartym na opłatach 
subskrypcyjnych jest jak najbardziej 
pożądane. Wyobrażam sobie, że może tu 
zadziałać model sprawdzony w branży 
telekomunikacyjnej, z subsydiowaniem 
urządzeń przez dostawcę usług” – 
przewiduje Miroslav Ivanov z Aossia.


