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Langaton tiedonsiirto sairaanhoidon työkaluna 

1. Tarve 

Aluksi on tarpeen kuvata sairaanhoidon tiedonsiirtotarpeet lähitulevaisuudessa (todennäköinen). Tähän 
kuvaukseen liittyy olennaisena osana sairaaloiden tietojärjestelma, sen toiminnot ja tarpeet. 

1.1 Sairaaloiden tietojärjestelmät 
Sairaaloiden tietojärjestelmien määritelmä ei valitettavasti ole ainutlaatuinen. Sekä informaatikkojen 
että terveydenhuollon tietojenkäsittelykirjallisuus on täynnä kuvauksia erilaisista järjestelmistä, jotka 
niissa määritellään Sairaaloiden tietojärjestelmiksi. Kirjallisuus luokittelee järjestelmät eri luokkiin 

- toiminnallisuuden perusteella. Tästä seikasta johtuen määritellään tätä seminaaria varten sairaaloiden 
tietojärjestelmät. Aluksi täytyy kuitenkin tarkentaa, mitä sairaalan tietojärjestelma (HIS, Hospital 
Information System) ei ole: HIS liittää yhteen useiden sairaalan sisäisten osastojen informaation mutta 
se ei ole osastokohtainen järjestelma. Osastokohtaiset järjestelmät, kuten apteekki- tai radiologiajärjes- 

- telmät ovat hyvin rajoittuneita käyttöalueeltaan. Ne on suunniteltu osastojen tarpeita vastaavaksi ja 
sisältävät hyvin harvoin muiden osastojen hankkimaa tietoa potilaasta. Osastojärjestelmien tulisi liittyä 
H1S:iin ja välittää osia potilaan informaatiorekisteristä sairaalan tai potilaan globaalisiin tarpeisiin. 
Klinikan informaatiojärjestelmät eivät myöskään ole HIS. Jäileen, vaikka HIS tarvitsee klinikan 
informaatiota kokonaistoimintaansa, ei sitä voida rajoittaa vain klinikan toiminnan tukemiseen. 
Esimerkkejä klinikkajärjestelmistä ovat tehohoidon järjestelmät, hengitysvalvontajärjestelmät ja 
hoitajajärjestelmät. Kuten osastojärjestelmät,ovat nämäkin rajoittuneet vain hoitamaan yhtä puolta 
potilaan kliinisista tarpeista eikä niissa ole juurikaan tukea sairaalan hallintojärjestelmälle. 
Jos verrataan sekä osasto- että klinikkajärjestelmiä HIS:iin, löydetään niistä monia yhteisiä 
ominaisuuksia H1S:n kanssa. Kaikki kolme tarvitsevat tietokannan, mihin potilastieto tallennetaan. 
Kaikkien tulee pystyä potilastiedon keräämiseen ja ja raportoimiseen. Tiedonsiirto toisiin klinikoihin 
tai hallinto-osastoihin pitää olla mahdollista. Jonkinlainen hallinnon tuki löytyy kaikista järjestelmistä. 
Näinollen, kun tarkastellaan perustoimintoja, ei osasto- ja klinikkajihjestelmiä voida erottaa H1S:stä. 
Täma selittää kirjallisuuden epäselvyydet aiheen käsittelyssä. 
Siksi H1S:n käsite näyttää olevan potilaan ja sairaalan tarpeiden integrointiaste ja laajuus. Toisin 
sanoen, jotta järjestelmää voitaisiin kutsua HIS:ksi, täytyy sen täyttää sairaalan globaalit tarpeet. Täma 

- tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laskutustiedot täytyy saada kerättyä riippumatta siitä, mikä osasto 
palveluja tuotti. Samalla tavalla kaikki potilastieto tulee olla HS:n tietokannassa ja siten mahdollistaa 
potilastiedon raportoinnin ja hallinnan kaikissa klinikoissa ja tietolähteissä. Täma kokonaisuus, ei 
tarjolla olevat toiminnot, erottaa H1S:n klinikoiden ja osastojen rajoitetuista tietojärjestelmistä. 

- 
1.2 H1S:n Potilastietokantatoteutus 

Horisontaalinen potilatietokanta on nykyisin HIS:n vaatimus. Perinteisesti H1S:n tietokannat olivat 
tapauskäyntikertakohtaisia. Toisin sanoen järjestelmä tuki ainoastaan yksittäisen käyntikerran 
aiheuttamien kustannustan seurantaa, laskuttamista ja kyseisellä käyntikerralla luodun tiedon 
välittämistä hoitohenkilökunnalle. Täma ei mahdollistanut potilaan edistymisen seuraamista 
käyntikertojen aikana, jopa niin pitkälle, että sellaiset kriittiset tiedot, kuten allergiat, täytyi syöttää 



järjestelmään joka kerta uudelleen. Klinikan näkökulmasta täytyy potilaan hallinta ajatella yhdeksi 
hoitojaksoksi. Täma hoitojakso voi sisältää yhden tai useita vierailuja sairaalan poliklinikoilla ja teho- 
osastoilla sekä useita osastohoitoja. Jotta hoitohenkilökunta voisi hoitaa potilaita, täytyy heidän 
käytössään olla kaikki se informaatio, joka tallennettin hoitojakson aikana. Horisontaalisen HIS 
tietokantarakenteen tulee siis tukea sekä potilastietojen riippumattomuutta käyntikerroista että 
käyntikertojen perusteella tehtävää sairaalan rahoitusta ja laskutusta. 
Potilastietojen integrointi ominaisuus on yhtä tärkeä kuin horisontaaliset tietokannat. Perinteisesti 
klinikoiden informaatio tallennettiin niiden omiin tiedostoihin. Tällä rakenteella oli helppoa raportoida 
tuloksia joka osastolta, mutta useiden osastojen tietojen yhdisteleminen oli erittäin vaikeaa, jopa 
mahdotonta. Potilaan arviointilomakkeen tekeminen oli siten tietojen (laboratorio, radiologia yms.) 
kirjaamista kynällä ja paperilla. Integrodun tietokantasovelluksen avulla hoitohenkilökunta voi tulostaa 
yhdelle näytölle kaiken potilaan arvioimiseen tarvittavan tiedon muotoiltuna siten, että arviointi on hel- 
pompaa. - 
Nykyisin HIS ei ole pelkästään tietokanta ja tietoliikennejärjestelmä vaan potilaan hallinnan 
apujärjestelmä. Toisinsanoen kliininen tietokanta on kiinteä osa H1S:ä. Nämä tietokannat sisältävät 
sääntöjä jaltai tilastoja, minka avulla järjestelmä voi tuottaa hälytyksiä tai muistutuksia tai muodostaa 
kliinisiä asiakirjoja. Tiedon hyväksikäyttö riippuu suuresti kliinikan tietokannan rakenteesta. - 
Esimerkiksi tietokannassa voisi olla komento, jolla arvioidaan potilaan huumeiden käyttöä. 
Tietokannan rakenteesta riippuen täma saattaa vaatia monimutkaisen komennon, joka tutkii kaikki 
mahdolliset huumeet sairaalan luokittelutiedostoista tai yksi komento, joka tutkii potilaan potilastiedot 
huurnemerkintöjen varalta. Jos tutkiminen vaatii useita komentoja, se johtuu lääketieteellisen termino- 
logian monimuotoisesta rakenteettomuudesta. Tämän rakenteettomuuden takia tarvitaan erillinen 
komento jokaista mahdollista huurnekoodia varten. 

1.3 Tiedon kerääminen 

Kliinisen tiedon kerääminen on avain muihin H1S:n toimintoihin. Jotta HIS pystyy tukemaan 
integroitua potilastietokantaa, täytyy sen pystyä hankkimaan kliinistä tietoa vaihtelevista tietolähteistä. 
Kaikki H1S:t tukevat tietojen syöttämistä suoraan tiedostoihin. Järjestelmästä riippuen täma tehdään 
joko ainoastaan näppämistöltä tai sekä näppäimistöltä että muilta "osoita ja klikkaa" laitteilta. 
Liitynnät toisiin järjestelmiin ovat tarpeen, jotta voitaisiin ottaa talteen kokonaiset potilastiedot. 
Fyysinen liityntä niihin järjestelmiin on suoraviivainen nykytekniikalla. Vaikeuksia seuraa 
järjestelmien valilla siirettävän tiedoston tulkinnassa. ASCII tekstimuoto on helppoa välittää ja tulkita - 
mutta koodattu tieto eri järjestelmistä on yleensä vaikea yhdistää eri järjestelmien valilla. Täma vaikeus 
johtuu lääketietellisen kielen ja koodauksen lääketieteellisien standardien puuttumisesta. Eri 
järjestelmät ovat voineet valita täysin erilaisen terminologian tai koodausj~estelmän kuvatessaan 
samanlaista lääketieteellistä käsitettä. Kun rakennetaan liityntää voidaan tämän takia joutua , 
rakentamaan ainutlaatuisia tulkintatauluja, jotta voidaan tallettaa tietoja toisesta järjestelmästä H1S:iin. 
Täma vaatimus on estänyt todella integroitujen potilastietokantojen rakentamista. 
Sairaalassa käytettävien potilasmonitoreiden tiedon kerääminen voidaan tehdä suoraan H1S:iin tai 
tallentaa tehohoitoyksikön (ICU) järjestelmän kautta. Ilman näitä liityntöjä täytyy hoitohenkilökunnan 
syöttää hankittu tieto manuaalisesti. Automaattinen tiedonsiirto on mielekkäämpi vaihtoehto, koska se 
on tarkempi, luotettavampi sekä vähemmän työvoimaintensiivinen. Niihin HIS:hin, joissa ei tällaista 
liityntää ole, tietoa syötetään tutkimusten mukaan paljon harvemmin. Tiedon päivitystaajuus vaikuttaa 
H1S:n kykyyn toteuttaa reaaliaikaista lääketieteellistä päätöslogiikkaa potilaan tilan monitoroinnissa. 



Tehohoitoyksiköissä pitää hoitopäätökset tehdä oikeaan aikaan tapahtuvilla päätöksillä ja tiedot, johon 
päätökset perustuvat, täytyy syöttää sillöin kun kriittinen tilanne on syntynyt. Jos automaattista 
tiedonsyöttöä ei ole, voi päätöksen tekemiseen johtavat kriittiset tiedot puuttua ja siten estää tieto- 
konetta avustamasta potilaan hallinnassa ja hoidossa. 

1.4 Tietokonepohjainen potilasrekisteri CPR 

Tietokonepohjaisen potilasrekisteris (Computer-based Patient Record, CPR) perustehtävä on tukea 
lääketieteellisen hoidon antamista kyseiselle potilaalle. Tässä tarkoituksessa ja ideaalitilanteessa, CPR 
toimittaa aikaisemmat ja nykyiset potilastiedot lääkarille, tukee hoitohenkilökunnan välistä 
komrnunikointia kyseisen potilaan hoidosta sekä dokumentoi hoitotapahtuman ja päätelmät, jotka 
johtivat nykyisiin hoitopäätöksiin. Näin ollen hoidon tuottajien sekä hoitolaitosten pitäisi sisällyttää 

- CPR:ssä oleva data normaalin hoitotapahtuman osaksi, jotta tiedon tarkkuus ja päätöksenteon tuen 
sopivuus lisääntyisi. 
Kerätty potilastieto voidaan tallettaa joko keskitetysti yhteen paikkaan, tai se voidaan varastoida 
useisiin paikkoihin (hajautettu), jolloin tiedot voidaan palauttaa autorisoidulle käyttäjälle 

- tietokantaohjelman kautta. CPR voi esittää tiedot lääkärille tekstinä, taulukkoina, graafeina, ääninä, 
kuvina, videokuvana ja signaaleina. CPR voi myös osoittaa paikan, mistä järjestelmään vaikeasti 
sisällytettävää lisätietoa potilaasta on mahdollista hankkia. Lisäksi sähköisistä potilastiedoista on usein, 
ei tosin aina, helpompi etsiä eri asioita. 
Nykyisin monissa klinikoissa potilastiedot talletetaan ja varastoidaan paperidokumentteina. Jos 
potilaskansio on jostain syystä pois paikaltaan, esim matkalla eri klinikoiden välillä, se ei ole hoitajien, 
hoitavan lääkärin tai spesialistin kaytössa. Paperidokumenteissa tiedot ovat usein lukemattomassa 
muodossa. Sähköisessä muodossa kliininen informaatio voi olla kaikkien kaytössa yhtä aikaa, 
parantaen ajasta riippumatonta potilastiedon saatavuutta ja kommunikointia hoitohenkilökunnan välillä. 

1.5 Kliinisten päätösten tukijarjestelmat 

Toinen CPR:n tehtävä on luoda edellytykset hoitopäätöksiä tukevan järjestelmän, kliinisten päätösten 
tukijärjestelmän (Clinical Decision Support System CDSS), toiminnalle. CDSS toimittaa lääkärille 
lääketieteellistä informaatiota, joka on asiaankuuluvaa potilaan hoidossa. Diagnoosiehdotukset, 
testikysymykset, terapiamenetelmät, toimintaohjeet, hälytykset mahdollisista lääke-lääke ja lääke-ruoka 

+ reaktioista ja muut päätöksen tekoa tukevat palvelut voidaan saavuttaa CPR:n ja CPSS:n yhteiskäytön 
avulla. 

2. Tiedonsiirron vaatimuksia 
- 

Terveydenhuollon toimintakentäilä on hyvin monelaista sirrettävää tietoa ja tiedonsiirtotarpeita. 
Esimerkiksi radiologiassa tarvitaan nopeaa, suuren tietomäärän siirtoon tarkoitettua mediaa, joka 
pystyy siirtämään radiologiset kuvat osastoille tai potilaskansioon. Telelääketieteen sovelluksissa tietoa 
siirretään pitkiä matkoja. 
Terveydenhuollon toimintakentäilä siirrettävä tieto voi olla kuvadataa, videokuvaa, still-videokuvaa, 
potilastietoja 1 -tiedostoja, mitta-1 valvontalaitteiden mittaustuloksia, hälytyksiä yms. 
Yhteistä näille kaikille on kuitenkin se, että tiedonsiirron täytyy olla luotettavaa ja reaaliaikaista. 
Akuutissa tilanteessa ei voitane jäädä odottamaan, että jumiintunut tiedonsiirtoverkko palautuisi 



toimintaan. Reaaliaikainen tiedonsiirto varmistaa sen, että kaikki sairaalan tietojärjestelmään 
pohjautuvat ja siihen liitettävät apujärjestelmät tulevat olemaan apuna oikea-aikaisen, oikean ja 
riittavän hoidon tuottamiseksi potilaalle, mihin vuorokaudenaikaan tahansa, etäisyyksistä riippumatta. 

3. Erityisvaatimukset tiedonsiirrolle sairaalaymparistössa 

Vaikka reaaliaikaisesta tiedonsiirrosta on hyötyä sekä yksilölle että yhteiskunnalle, on ratkaistava 
tiettyjä lainsäädännöllisiä ja käyttäytymistapakysymyksiä, ennenkuin reaaliaikaiset 
tiedonsiirtosovellukset leviävät laajaan käyttöön. 
Tärkein ympäristövaatimus on tiedonsiirron häiriöttömyys. Täma tarkoittaa sitä, että nopea, suuren 
tietomäärän siirtäminen sairaalan herkkien mittalaitteiden läheisyydessä ei saa aiheuttaa häiriöitä 
mittalaitteisiin, eikä hoidon tuottamiseen. 
Sairaalaympäristössä käytettävien tiedonsiirtolaitteiden luokittelu on myös mielenkiintoinen ja - 
keskustelua herättävä kysymys. Luokitellaanko tiedonsiirtolaitteisto lääkintälaitteeksi vai riittävätkö 
normaalit kuluttajaelektroniikan suojaus- ja käyttöstandardit. 
Standardeja tarvitaan lääketieteelliselle nimikkeistölle, koodaukselle ja rakenteelle sekä elektroniseen 
tiedonsiirtoon, jotta voitaisiin tehokkaasti integroida osastokohtaiset järjestelmät sairaalan sisällä ja - 
yhdistää ne toisiin sairaaloihin tai hoidontuottajiin. Jotta hyödyt nopeasta tiedonsaannista, 
etäkonsultoinnista, lääkäritalojen ja sairaaloiden linkittämisestä, tutkimusten tekemisestä ja muista 
sovelluksista realisoituisivat, on standardisointi elintärkeää. 
Yksilöllisesti tunnistettavan potilaan tiedon luottamuksellisuus ja tietoturva ovat kaiketi tärkein asia. 
Moniin tarpeisiin, kuten useimpiin väestöpohjaisiin tutkimuksiin, ei potilaan tunnistaminen ole tarpeen, 
mikäli tiedot on oikein luokiteltu ja yhdistelty kolmannen osapuolen toimesta. Potilastiedon 
laajennetun käytön hyödyt täytyy tasapainottaa niiden henkilökohtaisten haittojen osalta, minkä 
eihaluttu tunnistus voi aiheuttaa. 
Sähköiset tietokannat voivat olla toisissa valtioissa sallittuja ja toisissa eivät. Monissa laissa ja 
asetuksissa vaaditaan dokumenttiin kynällä piirretty nimikirjoitus, mikä sulkee pois elektroniset 
tiedostot ja nimikirjoitukset. Täma epäjohdonmukaisuus ja epävarmuus luo muuria tietojen, kuvien, 
lääketieteelisten neuvojen ja väittämien elektroniselle liikennöinnille ja lailliselle hyväksynnalle 
valtioiden välillä. 
Standardit, ainutlaatuiset henkilötunnisteet (Suomessa on) tarvitaan, jotta tunnistaminen on 
yksiselitteisesti mahdollista. 
Väärinkäytösasiat liittyvät valtioiden rajojen yli tapahtuvien konsultaatioiden vastuukysymyksiä , 
pohdittaessa. Tarvitseeko konsultoivan lääkärin hankkia lääkärinlupa myös maahan, mistä 
konsultaatiopyyntö tulee, jotta hänen ohjeensa saisi lainvoiman. 
Järjestelmän turvallisuus ja koskemattomuusvaatimus kasvaa, kun entistä enemmän tietoa liikkuu 
valtakunnallisessa verkossa. Täma ei koske ainoastaan tahallisia yksityisyyden loukkauksia vaan myös - 
järjestelmän tiedonsiirron tarkkuutta. Jos esimerkiksi MR1 kuva ei siirry riittävän tarkkana lääkärille ja 
hän tekee väärän diagnoosin, kuka vastaa virheestä lain edessä. 
Alueelliset terveystietojen säilytyspaikat nostavat esiin kysymyksen tiedon omistajasta. Tutkimukset 
ovat osoittaneen tällaisten säilytyspaikkojen edut yleisen, terveydenhuollon laatua parantavan 
informaation tarjonnassa. Täma tieto voi osaltaan perustua CPR:ään ja sisältää henkilökohtaista tietoa 
mutta myös liikkua ulos ympäristöstään, missä se oli luotu. 



4. Hajaspektritekniikka tiedonsiirrossa 

Hajaspektritekniikan perusperiaatteita: 

Hajaspektritekniikka on digitaalitekniikkaa. Tekniikalla on käytössä laaja taajuuskaista ja se kehitettiin 
60-luvulla sotilassovelluksiin. Nykyisin hajaspektritekniikkaa käytetään laajasti nopeissa 
tietoliikennesovelluksissa, teollisuus-, tiede- ja lääketieteellisissa (ISM) sovelluksissa. Tekniikan 
sovelluksia ovat esin langaton LAN (WLAN) ja solukkoverkko liikennöinti (Code Division Multiple 
Access, CDMA). 
Taajuushyppely on yksi hajaspektritekniikan menetelma. PN-koodi (Pseudo Noise) säätelee seka 
lähetys että vastaanottosignaalin hyppelya taajuudelta toiselle. Radion hypellessa eri kanavalta toiselle, 
on signaalin jaljittäminen vaikeaa. Kun taajuushyppelystä tehdään nopaa, lähetetään jokainen databitti 

- useammalla taajuudella "samanaikaisesti". Vastaanotin etsii lähetettä ja kun pystyy synkronisoiturnaan, 
jatkaa vastaanottoa. Ainoa ongelma on synkronisoitumisessa oikean koodivaiheen löytäminen. 

Suorasekvenssi on toinen hajaspektritekniikan menetelma. Siinä dataa manipuloidaan PN-koodilla, 

- joka on muutamasta chipistä (bitista) satoihin tai tuhansiin chippeihin. 

Suorasekvenssilähetys (Direct Sequence, DS): 
Databitti kerrotaan PN-koodibiteilla, jolloin lähetteen spektri laajenee. 

Data in Data Out 
lllo" "111001 000110 

4 P 
l1 11011 

PN koodi 
generaattori 

Suorasekvenssivastaanotto: 
Vastaanotto perustuu koodien korrelaatioon. Vastaanottimessa on kopio lähettimen PN-koodista. 

- Vastaanotin laskee korrelaation tulevan signaalin ja PN-koodin välillä. 

Data in 
"1 1 1001 0001 10" 9 

"1 11001" 

Korrelaattori +-Dernodulaattori 
Data Out 

t "1 0" 



Suoran sekvenssin signaalin spektri: 
Matala signaalin tehotiheys, mistä seuraa vähemmän häiriöitä. 

tevel 

DSSS:n tehotiheys kokoamisen jälkeen: 

Kun korrelaattori synkronoituu tulevan signaalin kanssa, saadaan lähetetty tieto "koottua" takaisin 
alkuperäiseen muotoon. Monitie-etenemisesta ja kapeakaistaisista häiriöistä tulevat kantoaaltotaajuudet 
hajoavat korrelaattorissa samalla kertoimella, kuin alkuperäinen signaali lähetyksessä. Esim 10 chipin 
PN-koodi tuottaa n 10dB eroa hyöty- ja häiriösignaalin välille. 



DSSS:n ominaisuuksia: 
DSSS:lla on erityisen hyvä suorituskyky vaikeissa, vaimenevissa monitieradiokanavissa, joissa 
perinteisen kapeakaistaisen liikennöinnin suorituskyky laskee dramaattisesti. Näinollen DSSS- 
pohjainen järjestelmä toimii erinomaisesti niissä vaikeissa radiokanavissa, joita on teollisuus-, urbaani-, 
vuoristo yms. ympäristöissä. 

DSSS:n etuja: 

Luotettavaa digitaalista kommunikointia. 

Immuniteetti kapeakaistaisille RF-häiriöille ja laajakaistaiset ja kapeakaistaiset signaalit voivat toimia 
samalla taajuusalueella 

- Korkea turvallisuusaste, johtuen PN-koodeista ja matalasta tehotiheydesta. 

Vaikea häiritä ja jopa monitoroida. 

- Hajaspektritekniikka ISM-bandilla on lisenssivapaata. 

DSSS on immuuni monitie-etenemisen aiheuttamalle särölle. 

DSSS:n ongelmia: 

Lähettimeen tarvitaan lisämodulaattori 

Erillinen synkronisointi tarvitaan vastaanottimeen 

Hajaspektritekniikan toiminnot vaativat nopeaa signaaliprosessointia 

Liikennöintiin tarvitaan enemmän taajuusspektria 

5. Sovellus reaaliaikaisesta langattomasta tiedonsiirrosta sairaanhoidon työkaluna 

Kuvaus 1 : 
Lääkäri on potilaskierrolla osastolla. Hän saapuu potilashuoneeseen mukanaan kannettava PC, jossa on 
reaaliaikainen langaton yhteys sairaalan tietojärjestelmään. Tultuaan potilaan vuoteen kohdalle PC:ssä 
oleva tunnistusjärjestelmä tunnistaa potilaan ja noutaa elektronisen potilastiedoston lääkärille 
tutkittavaksi. Tunnistusjärjestelma tunnistaa myös PC:tä käsittelevän lääkärin ja varmistaa siten, että 
konetta käsittelevalla ihmisella on riittävät oikeudet tiedostoihin. 
Tutkittuaan potilaan terveydentilaa ja määritettyään jatkohoidontarvetta, kirjoittaa lääkäri PC:n 
näppäimistön, kynähiiren jaltai muiden syöttölaitteiden avulla hoito-ohjeet suoraan potilastiedostoon. 
Hoito-ohjeet on myös mahdollista sanella PC:n kautta potilastiedostoon, jolloin konekirjoittajat voivat 
purkaa sanelun tiedostosta tekstimuotoon ja poistaa turhaa tilaa vievän sanelutiedoston. 



Kannettavan PC.n ollessa langattomasti kiinni sairaalan tietoverkossa, voidaan hyödyntää 
tietojärjestelmän apulaitteita tehokkaasti. Esimerkiksi kliinisten päätösten tukijärjestelmät voivat toimia 
lääkärin tukena reaaliajassa ja tutkimusten tilaaminen onnistuu suoraan PC:ltä. 

Kuvaus2 : 
Sairaalan teho-osastolle tuodaan uusi potilas. Häneen on tarpeen kiinnittää erilaisia mitta- 
lvalvontalaitteita hoidon tueksi. Hoitaja tuo rullakolla valvontalaitteen potilaan viereen, kiinnittää 
mittajohdot antureihin ja aloittaa mittauksen. Sairaalan tietojärjestelmä vastaanottaa valvontalaitteen 
lähettämän langattoman valvontatiedon, jolloin valvonta alkaa välittömästi, kun laitteeseen on kytketty 
sähkö. Valvontatiedon lähde tunnistetaan langattomasti, ja tieto yhdistetään potilaan potilastiedostoon. 
Tällä tavalla kaikkien hälytysten kytkeminen ja seuranta tapahtuu automaattisesti ja ilman 
j ohdottamisen vaivaa. 

- 
Langattomasta tiedonsiirrosta tulee tulevaisuudessa sairaanhoidon työkaluna merkittävä apu 
hoidon tuottamisessa, kunhan osittain vanhentuneet työtavat ja -tottumukset saadaan kehitettyä 
nykytekniikan tasolle. Investoinnit tekniikkaan ja toimintatapojen muuttaminen tekniikkaa 
hyväksikäyttämään tuottaa parantuneiden hoitotulosten lisäksi yhteiskunnan mittakaavassa - 
merkittäviä kustannussäästöjä sekä uusia palveluita entisten rinnalle. Tästä kaikesta hyötyy 
ennen kaikkea potilas, asiakas terveydenhuoltojärjestelmässä, joka saa riittävän, oikea-aikaisen 
hoidon, mikä on yksi tärkeimmistä näkökulmista. 




