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Nowoczesny system
wczesnej diagnostyki zawałów serca 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

dr Michał Missan
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Koordynator Działu Ratownictwa Medycznego

Szpital Wojewódzki w Elblągu wzbogacił 
się o nowoczesny system telemedyczny 

wczesnej diagnostyki zawałów serca. Zaku-
pu dokonano w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Litwa – Polska – Ro-
sja, projekt pod nazwą: „Rozwój nowocze-
snych zespołów ratownictwa medycznego 
polegający na modernizacji infrastruktury, 
rozbudowie systemu wspomagania decyzji 
oraz podniesieniu jakości świadczeń me-
dycznych w oparciu o współpracę transgra-
niczną.” W skład systemu wchodzą serwer 
telemedyczny ZOLL RescueNet Medgate 
oraz defibrylatory ZOLL X Series zamon-
towane na pokładach karetek Działu Ra-
townictwa Medycznego.

Diagnostyczne, 12-odprowadzeniowe ba-
danie EKG wykonane przy pomocy defibry-
latora jest przesyłane przez telefon komór-
kowy z karetki do serwera RescueNet Med-
gate. Dyżurujący w Pracowni Hemodyna-
miki lekarz kardiolog ma możliwość, po za-
logowaniu się do systemu, oceny zapisu 
EKG i podjęcia decyzji dotyczącej dalszego 
postępowania. W przypadku stwierdzenia 
rozwijającego się zawału serca pacjent jest 
kierowany bezpośrednio na zabieg udroż-
nienia zablokowanych naczyń wieńcowych 
(tzw. angioplastykę wieńcową).

System daje możliwość istotnego skró-
cenia czasu od chwili wystąpienia pierw-
szych objawów zawału serca do wdrożenia 
terapii reperfuzyjnej. Zgodnie z zalecenia-
mi Europejskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji 
czas ten nie powinien przekraczać 90 mi-

nut. Wdrożenie systemu telemedycznego 
w regionie podnosi skuteczność działań 
ratunkowych i zwiększa szanse na urato-
wanie życia i zdrowia osobom z zawałem 
serca. Możliwość konsultacji kardiologicz-
nej na odległość jest także istotnym elemen-
tem wspomagania Zespołów Ratownictwa 
Medycznego, tym bardziej, że w składzie 
zespołu coraz częściej nie ma lekarza.

Zakupione na wyposażenie karetek de-
fibrylatory/monitory X Series to najnow-
szy produkt amerykańskiej firmy ZOLL 
Medical Corporation, specjalizującej się 
w opracowaniu i produkcji sprzętu ratu-
jącego życie (defibrylatory, urządzenia 
do mechanicznej resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej, aparaty do kontrolowanej 
hipotermii itp.). Opracowane przy współ-
pracy ratowników medycznych, dedyko-
wane są do pracy w szczególnie trudnych 
warunkach, m.in. w wojskowych służbach 
medycznych, w karetkach pogotowia, jak 
również w transporcie lotniczym. Przy 
niewielkiej wadze i gabarytach są stan-
dardowo wyposażone w unikalne rozwią-
zania wspomagające działania ratownicze, 
m.in. zaawansowane monitorowanie czę-
stości i głębokości uciśnięć klatki piersio-
wej z informacją zwrotną dla ratownika, 
monitorowanie funkcji życiowych (12-o-
dprowadzeń EKG, pomiary ciśnienia krwi, 
kapnometria, pulsoksymetria Masimo Ra-
inbow), a także nowoczesne technologie 
transmisji danych (WiFi, modem USB, 
Bluetooth, teletransmisja przez telefon 
komórkowy).
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System RescueNet Medgate to nowo-
czesne rozwiązanie bazujące na lokalnym 
serwerze telemedycznym, zapewniającym 
obsługę transmisji danych z defibrylatorów 
ZOLL. Dostęp do danych uzyskuje się po-
przez chronione hasłem i kluczem sprzęto-
wym zalogowanie do serwera na dowolnym 
komputerze (PC, laptop, tablet). System 
daje możliwość przeglądania, retransmi-
sji i archiwizacji danych, a także wprowa-
dzania do rekordów pacjenta opisów i ko-
mentarzy, importowania zdjęć (RTG, USG) 
i wyników badań diagnostycznych. W pod-
stawowym zastosowaniu system Medgate 

pozwoli na wdrożenie w regionie wczesnej 
diagnostyki zawałów serca, dając możliwość 
wspomagania ZRM poprzez specjalistyczne 
konsultacje kardiologiczne i wspomaganie 
decyzji terapeutycznych.

Warte podkreślenia jest również to, że el-
bląskie karetki są pierwszymi w Polsce i jed-
nymi z pierwszych w Europie, które posiadają 
na pokładzie ambulansu najnowszy tego typu 
produkt na świecie – defibrylator ZOLL X Se-
ries. Jednocześnie Wojewódzki Szpital Ze-
spolony w Elblągu jest pierwszym w Polsce, 
który korzysta z systemu RescueNet Medgate 
na lokalnym serwerze telemedycznym. q


