Dzięki powyższej inwestycji Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
została doposażona w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny:

Aparat ultrasonograficzny VOLUSON E8 GE to jeden z najnowocześniejszych
urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce prenatalnej, który pozwoli na
przeprowadzanie zaawansowanych badań ultrasonograficznych, w tym:
ginekologicznych, prenatalnych, położniczych, neonatologicznych, badań echa
serca płodu, dzieci i dorosłych.
Videokolposkop cyfrowy, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie badań
pozwalających na wykrycie przedkliniczne postaci raka szyjki macicy.

Aparat ultrasonograficzny Philips Affiniti 70 pozwala na przeprowadzanie
zaawansowanych i innowacyjnych ogólno diagnostycznych badań, które ułatwią
szybkie oraz precyzyjne postawienie diagnozy oraz wprowadzenie odpowiedniego
leczenia. Aparat wyposażony jest również w oprogramowanie Elastografia Shear
Wave, które pozwala na wczesną diagnostykę i ocenę zaawansowania zmian
chorobowych, monitorowanie zabiegów pod kontrolą ultrasonografii w chorobach

struktur mięśniowo-ścięgnistych i nerwowo-mięśniowych, a także monitorowanie
procesu rehabilitacji. Elastografia może również służyć poznaniu procesów
biomechanicznych i patofizjologicznych wielu chorób.
Każdy z gabinetów został doposażony w nowoczesną leżankę, która poprawia
komfort pacjentów oraz ułatwia pracę lekarzy trakcie wykonywanych badań.

Dzięki powyższemu doposażeniu wprowadzono innowacyjne i małoinwazyjne
metody diagnostyczne:
- przeprowadzanie biopsji cienkoigłowych z wykorzystaniem systemów nawigacji
i prowadzenia igły w technice Free-Plane,
- przeprowadzania zaawansowanych badań genetycznych – badań prenatalnych
u kobiet ciężarnych pozwalających na wczesne wykrycie chorób i wad
genetycznych płodu,
- przeprowadzania oceny elastyczności tkanek w czasie rzeczywistym bez
konieczności kompresji manualnej poprzez wykorzystanie technologii Shear
Wave,
- przeprowadzania badania pozwalającego na wykrycie przedkliniczne postaci
raka szyjki macicy poprzez wykorzystaniem wideokolposkopu,
- przeprowadzanie pełnej integracji wszystkich badań diagnostycznych w
jednym informatycznym systemie zarządzania,
- ogólna poprawa dostępności do szeroko specjalistycznych badań
diagnostycznych.
Działania te mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości świadczonych
usług dla pacjentów oraz skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę poprzez
oferowanie możliwie jak największej ilości usług w jednym miejscu.

Aparaty ultrasonograficzne eZono 4000 oraz eZono 5000 to nie tylko
tradycyjne aparaty USG z doskonałą jakością obrazowania, ale także dzięki
zastosowanej technologii pełnej kontroli igły w czasie rzeczywistym oraz
modułom szkoleniowym jest niezawodnym narzędziem edukacyjnym. Dzięki tej
aparaturze oraz dodatkowemu wyposażeniu następuje :

- zdecydowanie zmniejszenie ryzyka powikłań w procedurach inwazyjnych, takich
jak znieczulenia regionalne, wykonanie biopsji cienkoigłowej, czy kaniulacji
naczyń,
- ograniczenie możliwości wystąpień zakażeń krzyżowych,
- skrócenie krzywej uczenia uczestników kursów ultrasonograficznych
- zwiększenie precyzji wykonywanych procedur.

Aparaty te posiadają możliwości włączenia trybu pracy z fantomami, które w
dość rzeczywisty sposób odzwierciedlają ludzkie tkanki i struktury anatomiczne
takie jak: mięśnie, kości, żyły, tętnice czy struktury nerwowe. Są one
wykorzystywane przede wszystkim podczas ćwiczeń wkłuć donaczyniowych oraz

symulacji zakładaniu blokad, co znacząco poprawia umiejętności prowadzenia
igły pod kontrolą USG.

Anatomage Table to najbardziej zaawansowany technologicznie system
wizualizacji ludzkiej anatomii. Anatomage table przypomina stół operacyjny lub
szpitalne łóżko, którego realnym uzupełnieniem jest prawdziwy pacjent
doskonale ilustrujący anatomicznie żywego człowieka czy pacjenta. Urządzenie
posiada zainstalowane trójwymiarowe (3D), rzeczywistej wielkości wizualizacje
męskiego i żeńskiego ciała oraz ponad 120 przykładów patologii. Jest to
niezawodne narzędzie edukacyjne, dzięki któremu uczący się mogą
przeprowadzać wirtualną sekcję bez obaw o pomyłkę lub czas pracy oraz bez
żadnych ograniczeń. Sprzęt ten jest niezastąpiony w przeprowadzanych kursach
z zastosowania ultrasonografii, gdzie możliwość zajrzenia w głąb ludzkiego ciała
ma kluczowe znaczenie.

System audiowizualny, na który składa się projektor do zastosowań
medycznych, telewizor, zestaw audio video oraz kamera cyfrowa do nagrywania
pozwalająca na jednoczesną projekcję 2 obrazów na dużym ekranie i ekranie
telewizora w systemie nagłośnienia i oświetlenia oraz nagrywanie i analizę
wykonywanych badań diagnostycznych. Dzięki temu systemowi treści
prezentowane w trakcie kursów są przejrzystsze i łatwiejsze do przyswojenia dla
uczestników. Po zakończonym kursie istnieje możliwość wręczenia uczestnikom
materiałów z kursów, aby mogli wrócić do przedstawionych informacji i
zastosować je w swoim miejscu pracy.
System informatyczny, który został zastosowany ma na celu usprawnienie
pracy całej placówki (pracowników, lekarzy, trenerów, menadżerów oraz
uczestników kursów). System informatyczny stanowi nieodzowne narzędzie
placówki - rejestruje i zapisuje pacjentów w kalendarzu przez Internet, raportuje
ilości pacjentów w przeliczeniu na dni, tygodnie, miesiące, lata, zarządza salami
szkoleniowymi, potrzebnymi materiałami i sprzętami a także organizuje listy
osób biorących udział w szkoleniach oraz trenerów szkoleniowych.

Nowy sprzęt oraz
towarzyszące mu elementy wyposażenia wprowadziły
innowacyjne metody szkoleniowe dla uczestników kursów Górnośląskiej Szkoły
Ultrasonografii w Chorzowie, takie jak:
- nabywanie praktycznych umiejętności lokalizacji i właściwej interpretacji
struktur anatomicznych z wykorzystywaniem najnowszych systemów wizualizacji
anatomii oraz aparatury ultrasonograficznej,
- nabywania praktycznych umiejętności prowadzenia igły w ludzkich tkankach z
wykorzystaniem profesjonalnych fantomów,
- podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w przeprowadzaniu badań
diagnostycznych,
- ogólna poprawa dostępności do kursów ultrasonograficznych dedykowanych dla
szerokiej grupy lekarzy.

