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Johdanto 

Terveydenhuollon tietoteknisten sovellusten hyödyntäminen tulee tulevaisuudessa edellyttämään myös 

- toimivaa langatonta tiedonsiirtoverkkoa. Tällä hetkellä on mahdollista toteuttaa langatonta tiedonsiirtoa 
monella tekniikalla. Koska kaikki tekniikat eivat sovellu kaikkeen, on paikallaan selvittää optimaaliset 
vaihtoehdot eri tarpeiden ratkaisemiseksi. 

Sairaalaympäristön langattomaan tiedonsiirtoon on mahdotonta löytää ratkaisua, joka yhdellä 
tekniikalla toteutettuna täyttäisi vaatimukset sairaalan sisäiseen ja ulkoiseen tiedonsiirtoon. Sairaalan 
sisällä tapahtuvaan siirtoon käytettävien laitteiden Iähetystehot eivat voi häiriötekijöiden takia olla 
kovin suuria. Sisäiseen siirtoon hyväksyttävien tekniikoiden tehotasot taas rajoittavat kantomatkaa 
sairaalan ulkopuolelle kommunikoitaessa. 

Tiedonsiirron onnistumisen kannalta olennaista on ympäristön vaikutus siirrettävään signaaliin. 
Sairaalaympäristössä on myös huomioitava siirrettävän signaalin häiriövaikutus elintärkeiden 
toimintojen valvonnassa käytettyjen laitteiden toimintaan. 

Häiriötekijöiden huomioiminen 
- 

Sairaalalaitteet sinällään ovat hyvin harvoin häinölähteenä muille laitteille, joskin tarkkailtaviakin 
laitteistoja on. Magneettikuvauslaitteiden RF-lähettimien taajuudet ovat yleensa 4 - 80 MHz:n välillä 
(kentänvoimakkuus 0.1 - 2 Teslaa) ja huipputehot kilowattien luokkaa. Suurten tehojen takia on 
ensiarvoisen tärkeää että magneettikuvaushuoneen RF-suoja toimii asianmukaisesti eikä siihen ole 
tehty muutoksia, esim. kaapeleiden lapivientejä ilman suodatusta. Sairaalakiinteistön muut laitteet mm. 
LVIS-laitteet saattavat olla myös potentiaalisia häiriölähteitä, varsinkin jos laitevalmistajien 
erityismääräyksiä ja -suosituksia laitteiden asennuksista laiminlyödään. Esimerkkinä voidaan mainita 
eräässä Suomen keskussairaalassa lämmön talteenottojärjestelmään kuuluvan taajuusmuuttajan 
aiheuttama häiriö radiologian osaston ultraäänilaitteen kuvassa. Syynä häiriöön oli häiriösuotimien 
puuttuminen, joita valmistajan ohjeen mukaan tulee käyttää asennettaessa ko. laitteita 
sairaalaympäristöön. 

Matkapuhelin saattaa aiheuttaa lääkintälaitteeseen virhetoimintoja, mikäli matkapuhelinta käytetään 
laitteen läheisyydessä. Tästä syystä matkapuhelimen käyttö sairaalassa on yleensa kielletty, tosin 



joissakin sairaaloissa on sallittu GSMl 800-puhelimien eli 1800 MHz alueella toimivien ns. 
citypuhelimien käyttö. GSMl 800-puhelimet eivät Työterveyslaitoksen ja Valtion Teknillisen 
Tutkimuskeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan aiheuta merkittävästi häiriöitä sairaalalaitteisiin, 
joten niiden kayttöa voidaan sairaalatiloissa pitää pääsääntöisesti turvallisena. Sen sijaan GSM900- 
puhelimien aiheuttamien häiriöiden takia niiden kayttö tulisi rajoittaa vain alueille, joilla ei ole herkästi 
häiriintyviä lääkintälaitteita. Myös tukiasemien sijainti vaikuttaa oleellisesti matkapuhelimien 
aiheuttamiin häiriöihin. Mikäli tukiasema sijaitsee lähellä sairaalaa, matkapuhelimen yhteys voidaan 
toteuttaa pienemmällä teholla, jolloin hairitseva vaikutus pienenee. Tutkimusraportin mukaan 
vakavimmat häiriöt lääkintälaitteille aiheutuivat TETRA380-verkon (TErrestrial Trunked RAdio) 
VIRVE-puhelimista (VIranomais-RadioVErkko). VIRVE-puhelimien kayttöa sairaaloissa ei 
kuitenkaan voida välttää, joten niiden kayttöa tulee valvoa erityisen tarkasti ja rajata kayttö ainoastaan 
alueille, joissa ei häiriintyviä lääkintälaitteita käytetä. Esimerkiksi ambulanssin sisalla tulisi välttää 
VIRVE-puhelimen kayttöa. 

Sairaaloissa on käytössä päällekarkaushälyttimiä, jotka toimivat valvonta-, hälytys-, kaukomittaus-, - 
kauko-ohjaus- ja datasiirtokäyttöön varatulla 400 MHz:n taajuusalueella. Telehallintokeskuksen 
radiotarkastajan mukaan erään Pohjanmaan sairaalan päällekarkaushälytinjärjestelmän toiminta oli 
häiriintynyt naapurikunnan vesihuollon valvontalaitteen hälyttäessä samaan aikaan. 
Päällekarkaushälyttimen lähete oli ollut vastaanottimen antennin kohdalla heikompi kuin hairitseva 
lähete, kohtalokkain seurauksin. Tällaisten tapausten välttämiseksi onkin tärkeää varmistua, ettei 
järjestelmän käyttämällä taajuusalueella toimi häiritseviä laitteita ja että laitteet on asennettu oikein, 
esimerkiksi vastaanotinantennien sijainti on oikein valittu. 

Langaton tiedonsiirto sairaalan sisalla 

Sairaalan sisalla tapahtuvaan siirtoon voidaan kayttää Bluetooth -tekniikkaa muiden kuin suurta 
kapasiteettia vaativien kuvien siirtoon. Bluetooth -tekniikan käyttämän alhaisen tehon johdosta ratkaisu 
vaatii tiheän tukiasemaverkon. Standardin 802.1 1 b mukainen WLAN olisi suuremman kantaman takia 
tässä suhteessa parempi ratkaisu. Bluetoothin etuna on taas edullisempi hinta. Ideaalinen olisi ratkaisu, 
jossa WLAN ja Bluetooth toimisivat molemmat samassa järjestelmässä ristiin. Kyseiset järjestelmät - 
toimivat lupavapaalla ISM-taajuusalueella, joten järjestelmien käyttämien taajuuksien tukkeutumista 
mahdollisten uusien sovellusten myötä on lähes mahdotonta ennustaa. Lisäksi Bluetoothin on todettu 
häiritsevän saman kantaman alueella toimivia 802.1 1 b mukaisia WLAN laitteita. Kehitystyö naiden 
tekniikoiden yhteensovittamiseksi on käynnissä. Edellä mainittujen seikkojen johdosta naiden 
järjestelmien valjastamista terveydenhuollon tarpeisiin tuleekin harkita tarkasti, varsinkin erityistä 
varmuutta vaativissa sovelluksissa. Tulevaisuuden WLAN ratkaisut, jotka tulevat toimimaan 5 GHz:n 
ja 17 GHz:n taajuusalueilla lienevät turvallisempia valintoja kun kyseessä on sairaalaympäristön 
sovellukset. Näiden uusien WLAN ratkaisujen laitteiden hinnat ovat luonnollisesti käyttöönoton 
alkuvaiheessa suhteellisen korkeita, ennen kuin massatuotanto alentaa niitä. 

Kaikissa sairaalan sisäisissä langattoman tiedonsiirron ratkaisuissa on järkevaa kayttää kiinteää verkkoa 
runkoverkkona. Sairaalan sisäisen siirron vaatima tiedonsiirtokapasiteetti muiden kuin kuvansiirron 
osalta on suhteellisen pieni, jolloin d o v e r k o k s i  soveltuu hyvin sairaalan normaali atk-verkko. 
Kuvansiirto on ainoa sovellus, jolla ei ole järkevaa kuormittaa sairaalan atk-verkkoa. 



Viime aikoina tietojärjestelmät ovat yleistyneet sairaaloiden eri osastoilla. Tietojärjestelmään kerätään 
keskitetysti potilasta koskevat hoitotiedot, mm. potilasvalvonta-laitteiden mittausdata talletetaan 
järjestelmään. Tietojärjestelmiin liittyvien valvontalaitteiden liitäntätavalle on kehitetty oma standardi, 
IEEE 1073. Potilasvalvontalaitteita tietojärjestelmään liitettäessä signaali tulee esittää standardin 
mukaisessa formaatissa. Standardissa on määritelty eri valvontalaitteille oma tyyppikohtainen 
esitystapansa. Vanhoissa potilasvalvontalaitteiden verkkoratkaisuissa on vielä käytössä 
valmistajakohtaisia tiedonsiirtotapoja, mutta uusimmista laitteista löytyy yllä mainitun standardin 
mukainen MIB (Medical Information Bus) -1iitäntä. Ellei valmista liitäntää ole olemassa, joillekin 
laitteille on mahdollista käyttää erillistä protokollakonvertteria, joka muuttaa laitteen tiedonsiirron 
standardin mukaiseen muotoon. IEEE 1073 -standardeja kehittävissä työryhmissä on käsiteltävänä 
myös langattomia ratkaisuja valvontadatan siirtoon. Kehiteltävä standardi tulee käyttämään 
langattomaan siirtoon IrDA:aa, 802.1 1 WLAN:ia, Bluetoothia tai muuta vastaavaa teknologiaa riippuen 
siitä, kuinka sille asetetut vaatimukset pystytään täyttämään. 

Kuvansiirtoon parhaiten soveltuva tekniikka on langaton ATM suuren siirtokapasiteettinsa johdosta. 
Kuvansiirrolle on rakennettava oma runkoverkko ja tukiasemat. Langattoman ATM:n kantavuuden 
johdosta tukiasemaverkko ei tarvitse olla yhtä tiheä kuin Bluetoothin vaatima. Langattoman ATM:n 
käyttö sairaalaympäristössä on kuitenkin rajoitettua, eika sen käyttöä voida sallia häiriöalttiiden 
laitteiden käyttöalueilla, kuten sydänvalvontayksikössä, tehohoidossa, jne. Vaikka langaton ATM onkin 
juuri sairaaloiden sisäisiin kuvaverkkosovelluksiin hyvin sopiva tekniikka ei sille ole kehitetty laitteita. 
Eikä tulevaisuuskaan näytä kovin lupaavalta, sillä laitevalmistajilla ei ole intressejä kehittää 
langattoman ATM:n vaatimia laitteita pelkästään sairaalaympäristön tarpeisiin. Lisäksi Suomenkin 
sairaaloissa kokeiltuja langallisia ATM-ratkaisuja ollaan ainakin osittain purkamassa. 

Sairaalan ulkopuolinen tiedonsiirto 

Sairaalasta ulospäin kommunikoitaessa ei tällä hetkellä ole kovin hyviä vaihtoehtoja olemassa. GSM on 
ainoa suhteellisen edullinen käytettävissä oleva tekniikka, joka mahdollistaa tiedonsiirron sairaalan ja 
ulkomaailman välillä, tallöin kuitenkin ainoastaan pienten tietomäärien siirtoon. Kuvansiirtoon eivät 
nykytekniikat tarjoa lainkaan varteenotettavia vaihtoehtoja, koska siirrettävät tietomäärät ovat niin 
suuria, että siirtoon vaadittava aika kasvaa liian suureksi, jopa useisiin tunteihin. Nykytekniikalla 
kuvansiirrossa onkin järkevää pitäytyä ainoastaan yksittäisten kuvien siirrossa. Matkapuhelimien 
hyödyntäminen terveydenhuollossa on tehokkaimmillaan paikkatietosovellusten ja pienten tietomäärien 
siirrossa. Operaattorit ja matkapuhelinvalmistajat ovatkin jo testanneet GPS-paikantimella varustettuja 
GSM-puhelimia dementikkojen liikkeiden valvonnassa. Saman tyyppistä ratkaisua on kokeiltu myös 
lasten liikkumisen seurantaan. Nämä ratkaisut perustuvat kuitenkin siihen olettamukseen, että puhelin 
on henkilöllä mukana, eika esim. unohda sitä mihinkään. Dementikoille kehitettävässä ratkaisussa laite 
tulisikin olla riittävän pieni, jotta se voitaisiin kiinnittää kehoon tai vaatteisiin niin, että se kulkee aina 
käyttäj än mukana. 

Tulevaisuuden matkapuhelintekniikat tarjoavat GPRS:n, HSCSD:n, EDGE:n ja UMTS:in myötä 
huomattavan parannuksen tähän ongelmaan ja tallöin voidaan ajatella siirrettävän jopa kokonaisia 
tutkimuksia matkapuhelimen välityksellä. Tosin tällöinkään ei tutkimuksia kannata siirtää kuin 



erikseen tarvittaessa, sillä operaattorit tulevat veloittamaan yhteyden käytöstä siirretyn tietomaarän 
mukaan. 

Johtopäätökset 

Nykyisistä tiedonsiirtotekniikoista yksikään ei pysty kattamaan kaikkia langattoman tiedonsiirron 
asettamia vaatimuksia sairaalaympäristössä. Tarkastelemalla tiedonsiirtotarpeen vaatimuksia ja 
sovelluskohdetta, voidaan kuitenkin nykyisistä tekniikoista rakentaa kattava langaton 
tiedonsiirtoverkko myös sairalaympäristöön. Eri tekniikoiden integrointi ja erityisesti häiriötekijöiden 
huomioiminen ei ole aina yksinkertaista, mutta ei suinkaan mahdotontakaan. Oleellista kuitenkin on 
kuitenkin ymmärtää eri tekniikoiden rajoitukset ja erityisvaatimukset. 
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