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Streszczenie: 

 Projekt „via saluse” prezentuje zupełnie nowe (wręcz rewolucyjne) spojrzenie na 
podejście do pacjenta w słuŜbie zdrowia. Projekt ten zapisuje wszystkie dane o stanie zdrowia 
pacjenta od momentu poczęcia aŜ do śmierci. Nowatorstwo tego przedsięwzięcia polega na 
natychmiastowym dostępie do danych o pacjencie przez słuŜby medyczne. Podczas wizyty 
lekarskiej system wspomaga zdiagnozowanie choroby, podaje lekarzowi moŜliwe scenariusze 
leczenia, wspomaga wybór leków z jednoczesną kontrolą przeciwwskazań u kaŜdego pacjenta 
na podstawie jego historii chorób.   

 
 

“Via Saluse Project” represents a new revolutionary approach to a patient in medical care. 
The system collects all data about a patient’s condition from birth to death. The system allows 
medical staff to have an instant insight into information about the patient being examined. 
During the appointment with a doctor, the system helps the doctor to diagnose a disease, 
supplies the doctor with some suggestions concerning the best treatment and medicines 
appropriate for the particular patients taking into account their previous health problems.  



 

 

 

 

 

 

 

1.Wstęp 

 

Projekt „via Saluse” zrodził się pod koniec roku 2006 w głowach studentów WWSI. 
Celem przedsięwzięcia miała być nauka nowych technologii dostarczanych przez firmę 
Microsoft, jednak bardzo szybko okazało się ze jest to zupełnie szalony pomysł, niespotykany 
nigdzie wcześniej na świecie. Wzięliśmy się solidnie do pracy i w ciągu kilku miesięcy 
przygotowaliśmy system, który w tej chwili jest juŜ na ukończeniu. Kilku studentów 
postanowiło nawet na podstawie tego projektu napisać swoje prace dyplomowe.  

Głównym załoŜeniem projektu jest zrewolucjonizowanie podejścia do pacjenta w słuŜbie 
zdrowia. W naszym systemie to pacjent jest w centrum zainteresowania a nie placówki 
medyczne. KaŜdy z pacjentów ma swój własny numer indentyfikacyjny, dzięki któremu jest 
rozpoznawany w kaŜdej placówce objętej systemem. Zdecydowaliśmy się na ten krok mając 
na względzie fakt, iŜ numery pesel, które teoretycznie róŜnią się dla kaŜdego obywatela 
czasami okazują się źle przypisane i uniemoŜliwiłyby jakakolwiek kontrole poprawności. 
Wszystkie dane o pacjencie są przechowywane w naszej bazie danych, zaczynając od dnia 
narodzin a kończąc na dniu śmierci.  

W naszym projekcie napotkaliśmy kilka problemów natury prawnej, jednak postrzegając 
projekt, jako zupełnie szalony doszliśmy do wniosku, Ŝe na potrzeby naszego systemu pewne 
ustawy,  które są potrzebne do sprawnego funkcjonowania systemu zostały zmienione. śadna 
ze zmian przeprowadzonych przez nas nie wpływa negatywnie na komfort Ŝycia obywatela. 
Zastrzegamy jednak, Ŝe na dzień dzisiejszy niestety system byłby nielegalny.  

Jedną z zalet systemu jest stosunkowo niski koszt obsługi. Według naszych wyliczeń koszt 
utrzymania danych o pacjencie wynosiłby około 10 zł w skali roku. UwaŜamy ze jest to 
bardzo mało przyrównując to do otrzymanych korzyści ze stosowania systemu. Oczywiście 
system nie musi być obowiązkowy dla kaŜdego wiec nie ma większego problemu z osobami, 
które byłyby do niego nastawione sceptycznie. Jednak sceptycyzm ten według nas a jestem 
przekonany ze i Państwa po przedstawieniu wszystkich informacji odnośnie działania 
projektu przerodzi się w entuzjazm i chwile refleksji, czemu do dziś dnia nikt wcześniej nie 
stosował czegoś w podobnym wymiarze. Korzystanie z aplikacji w pełnym wymiarze 
wymaga duŜego rozwoju informatycznego społeczeństwa, chociaŜ juŜ na dzień dzisiejszy 
większość z wymagań systemowych jest spełniana przez duŜą cześć obywateli. JuŜ dzisiaj 



zdecydowana większość osób zamieszkujących nasze państwo posiada przecieŜ telefon 
komórkowy, który sam w sobie moŜe być podstawowym środkiem komunikacji z bazą 
danych.  Innym urządzeniem, które moŜe być wykorzystywane jest komputer z łączem 
internetowym. Fakt posiadania takich urządzeń zapewnia juŜ korzystanie z wszelakich 
dobrodziejstw naszego projektu. 

 



2. Rozmieszczenie składnic danych oraz urządzeń klienckich w systemie 

 

 

Jako podstawę naszego systemu uznaliśmy serwer z bazą danych przechowującą wszystkie 
informacje potrzebne do działania systemu. Owy serwer zbiera dane ze wszystkich urządzeń, 
które są zarejestrowane w składnicy. Komunikacja, między urządzeniami jest obustronna, co 
zapewnia szybką oraz bezproblemową aktualizację danych w zaleŜności od potrzeb. W celu 
zapewnienia stabilnej łączności nasz system korzysta z łączności bezprzewodowej, która jest 
dostępna niemal w całym kraju. Tak, więc zarówno pacjent jak i ekipy ratunkowe są w stanie 
z kaŜdego miejsca wprowadzać swoje spostrzeŜenia odnośnie stanu zdrowia danej osoby. 
Chory ma moŜliwość wprowadzenia informacji np. o wysokim ciśnieniu krwi, wysokiej 
temperaturze, lub zawrotach głowy. Dane te trafiają natychmiast do bazy, dzięki czemu są 
momentalnie dostępne dla lekarza, który ma moŜliwość ustawienia alertu informującego go o 
zmianach, które mogą być istotne dla zdrowia i Ŝycia pacjenta.  

 

3. Badania 

Doszliśmy do wniosku Ŝe najbardziej komfortową sytuacją będzie przechowywanie wszelkich 
informacji o badaniach przeprowadzanych przez całe Ŝycie pacjenta. Wyniki badań bez 
względu na to czy jest to zdjęcie RTG, wykres kardiogramu, czy pomiar temperatury znajdują 
się w naszej bazie. Daje to moŜliwość lekarzowi dokładnej analizy stanu zdrowia pacjenta na 
przestrzeni wielu lat. Lekarz moŜe zauwaŜyć pewne prawidłowości w wynikach badań, które 
umoŜliwi ą mu późniejszą identyfikację schorzenia. Pacjent równieŜ ma moŜliwość 
przeglądania całej swojej historii chorób co daje mu pełną wiedzę na temat swojego zdrowia. 



Dzięki takiemu rozwiązaniu zapobiegamy wykonywaniu kilkakrotnie tego samego badania w 
krótkim czasie. Zapobiegamy równieŜ wykonywaniu pewnych badań kilkakrotnie w ciągu 
Ŝycia, np. badanie grupy krwi. Wyniki badań są dostępne zawsze i z kaŜdego miejsca na 
świecie, jednak uŜytkownicy mogą mieć uprawnienia tylko do części wyników specyficznych 
dla ich specjalizacji. 

 

4. Rejestr chorób 

 

W projekcie przewidzieliśmy równieŜ miejsce dla bazy danych o chorobach, lekarz, która ma 
problem ze zidentyfikowaniem przypadłości ma moŜliwość podzielenia się swoimi 
wątpliwościami z innymi lekarzami korzystając z forum przeznaczonego specjalnie dla nich. 
Gdy juŜ diagnoza zostanie postawiona, jednak lekarz nie wie, jaką metodę leczenia 
zastosować moŜe wprowadzić w swoim interfejsie nazwę choroby a system w ciągu kilku 
sekund zwróci informacje o literaturze, w której moŜna zasięgnąć informacji o sposobach  
leczenia, lub sam zaproponuje moŜliwy sposób. 

 W rejestrze chorób moŜemy napotkać następujące informacje: 

� Nazwa choroby 
� Nazwa łacińska choroby 
� Typ choroby (np. czy choroba nie jest zakaźna) 
� Informacja o literaturze 
� Proponowany sposób leczenia 
� Leki które są pomocne przy danym schorzeniu 
� Informacje o placówkach zajmujących się leczeniem choroby 
� Informacja o uleczalności 

 

5. Rejestr leków 

 

KaŜde zastosowanie leku niesie za sobą pewien skutek. Jak wiadomo w większości 
wypadków są zazwyczaj działania poŜądane oraz niepoŜądane. Trudno wymagać od lekarza 
Ŝeby wiedział dokładnie który lek w jaki sposób oddziałuje na organizm. JuŜ dzisiaj idąc po 
poradę lekarz często korzysta z ksiąŜeczki w której są podane informacje o lekach. My jednak 
postanowiliśmy uprościć wyszukiwanie leków poprzez rejestr leków. Lekarz który ma zamiar 
przepisać nam pewien lek wprowadza jego nazwę do systemu i otrzymuje informacje o nim. 
Pozwala to w pewien sposób zapobiec komplikacjom które mogą wyniknąć choćby ze 
względu Ŝe jesteśmy na jakiś składnik leku uczuleni. Dodatkową zaletą wprowadzenia 
rejestru jest podanie w nim informacji o producencie leku dzięki czemu w wypadku pewnych 
niejasności lekarz moŜe zasięgnąć porady u samego źródła. Oczywiście podobnie jak w 



przypadku rejestru chorób lekarz ma moŜliwość konsultacji z innymi lekarzami na forum, 
oraz wybór najlepszego korzystając ze statystyk odnośnie wyników stosowania specyfiku.  

Informacje które moŜemy spotkać w rejestrze leków to: 

� Nazwa leku 
� Skutki stosowania leku 
� Producent leku 
� Opis działania 
� Statystyki skuteczności  
� MoŜliwe zastępniki 
� Odwołanie do literatury, Internetu i innych źródeł 

 
 

6.  Rejestr personelu medycznego 

 

Aby zlikwidować problem braku odpowiedzialności za podjęte leczenie oraz  umoŜliwi ć 
pacjentowi wybór odpowiedniego lekarza, przewidzieliśmy w projekcie rejestr personelu 
medycznego. KaŜda próba podjęcia leczenia pociąga za sobą zapis w bazie danych. Z zapisu 
takiego moŜemy wywnioskować jaki lek został przepisany przez którego lekarza oraz jakie 
metody leczenia podjął. Dzięki temu zminimalizujemy uchylanie się od odpowiedzialności 
przez lekarzy. Nawet podczas operacji moŜemy wyszczególnić lekarza prowadzącego, lekarza 
pomocniczego, anestezjologa, etc. Dzięki temu pacjent będzie miał moŜliwość dowiedzenia 
się do kogo zgłosić się w razie późniejszych komplikacji oraz wystawić ocenę aby 
poinformować innych pacjentów o swoich odczuciach odnośnie leczenia. Dodatkową 
korzyścią jest moŜliwość indywidualnego zapisu do lekarza poprzez stronę WWW. Pacjent 
sam wybiera sobie wolny termin u danego lekarza, co pozwala oszczędzić czas na rejestrację 
w okienku przychodni, oraz jest duŜo wygodniejsze gdyŜ moŜna tego dokonać z domu. Jest 
jeszcze jedna korzyść z wprowadzenia rejestru personelu medycznego, jest to ograniczenie w 
znaczącym stopniu korupcji poprzez indeksowanie wszystkich zabiegów medycznych.  

Dane które są przechowywane w rejestrze personelu to: 

� Dane osobowe 
� Dane adresowe 
� Specjalizacja 
� Historia pracy 
� Poziom uprawnień np. do korzystania z urządzeń 

7. Rejestr placówek medycznych 

 

W systemie postanowiliśmy równieŜ przechowywać wszystkie informacje dotyczące 
placówek medycznych. Zaliczamy do nich zarówno szpitale jak i prywatne gabinety 



medyczne. Pacjent po kaŜdej wizycie ma moŜliwość wystawienia oceny danej placówce 
dzięki czemu  powstanie „czarna lista” palcówek medycznych które świadczą usługi na 
niskim poziomie. W rejestrze tym przechowujemy takŜe informacje o urządzeniach 
medycznych dostępnych  w danej placówce, dzięki czemu lekarz który wystawia skierowanie 
do szpitala lub specjalistycznego gabinetu medycznego ma moŜliwość zaproponowania 
miejsca leczenia pacjentowi. Wyszczególniona jest równieŜ informacja o typie placówki  - 
czy jest to placówka prywatna czy państwowa. 

Informacje przechowywane w rejestrze placówek 

� Nazwa 
� Informacje o specjalizacji placówki 
� Informacje o kierowniku placówki 
� Informacje o personelu placówki 
� Informacje o dostępnych urządzeniach 
� Informacja o ocenie pacjentów 
� Informacje o typie placówki 

8. Inne rejestry 

 

Innymi rejestrami z których korzystamy w systemie są:  

� Rejestr urządzeń 
� Rejestr punktów dystrybucyjnych (aptek) 
� Rejestr ekip ratunkowych 

Rejestr urządzeń przechowuje wszystkie dane odnośnie urządzeń wykorzystywanych przy 
przeprowadzaniu badań. Dzięki temu, lekarz wypisujący skierowanie, oraz pacjent mogą 
wybrać urządzenie które np. znajduje się najbliŜej miejsca zamieszkania, lub do którego 
aktualnie jest najkrótsza kolejka oczekujących. 

Rejestr punktów dystrybucyjnych pozwala porównać ceny leków które musi wykupić pacjent, 
moŜe równieŜ zlokalizować aptekę znajdującą się najbliŜej miejsca pobytu, ma równieŜ 
moŜliwość wyboru apteki w której są pewne udogodnienia dla niepełnosprawnych. 

Rejestr ekip ratunkowych pozwala zlokalizować karetkę znajdującą się najbliŜej miejsca w 
którym jest potrzebna. Jest równieŜ opcja pozwalająca sprawdzić czy jest akurat dana karetka 
dostępna, oraz jakim wyposaŜeniem dysponuje. MoŜe to mieć decydujące znaczenie dla 
zdrowia lub Ŝycia pacjenta. 

 

 

9. Centrum certyfikacji 

 



Ten organ stworzyliśmy w celu weryfikacji wszelkich danych które znajdują się w projekcie. 
Zapobiega on błędom które popełniają ludzie podczas wprowadzania danych, oraz pewnym 
nieprawidłowościom takim jak udzielenie uprawnień bez wymaganych dokumentów. 
Centrum to jest  prawie nie związane z opieką medyczną, ma jednak olbrzymi wpływ na 
jakość oferowanych usług. Przez nie przechodzi większość informacji w systemie, od 
narodzin dziecka, poprzez wprowadzanie grupy krwi, informacji o nosicielstwie, kończąc na 
wprowadzeniu informacji o zgonie pacjenta.  

10. Podsumowanie 

 

Zaprezentowany przez nas system opieki medycznej jest niespotykany na skalę światową. 
Wprowadzenie jego do uŜytku wymagałoby duŜych nakładów finansowych, zmiany regulacji 
prawnych, oraz zmiany sposobu myślenia o  leczeniu, jednak zastosowanie jego z pewnością 
przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa medycznego pacjentów zrzeszonych w 
systemie, podniesienia komfortu pracy lekarzy, oraz większej świadomości obywateli 
odnośnie swojego stanu zdrowia co mogłoby pomóc w zapobieganiu wielu chorobom. 
Dodatkową korzyścią jest uzyskanie lepszych leków, oraz opracowanie nowych metod 
leczenia dzięki szerokiej współpracy słuŜb medycznych i środowisk naukowych. 

 

 

 

 


