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W trosce
o rozwój radiologii

HELIMED Diagnostic Imaging, 
jako pierwsza prywatna 
fi rma świadcząca usługi 
z zakresu radiologii 
na Śląsku, otrzymała 
wyróżnienie 
i podziękowanie 
za wkład w rozwój tej 
dziedziny medycyny 
w regionie. 
Wieloletnie działania 
placówki docenił 
Śląski Oddział Polskiego 
Lekarskiego Towarzystwa 
Radiologicznego.

że droga obrana 17 lat temu jest doceniana nie tyl-

ko przez pacjentów, ale też uznana przez środowisko 

medyczne. Józef Lubojański podziękował za nagrodę 

także w imieniu pracowników fi rmy HELIMED, którzy 

starają się o stałe utrzymywanie swojej działalności 

na najwyższym poziomie.

Za  realizowane wysokospecjalistyczne badania 

z zakresu tomografi i komputerowej, rezonansu ma-

gnetycznego, radiologii klasycznej oraz ultrasonografi i, 

sieć diagnostyczna ze Śląska już wcześniej zdobywała 

nagrody i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to Złote 

Godło QI 2014 w prestiżowym, ogólnopolskim progra-

mie Najwyższa Jakość Quality International.

Inwestycje w sprzęt
– gwarancja jakości 

Działalność fi rmy HELIMED Diagnostic Imaging oparta 

jest na inwestycjach w najnowsze rozwiązania techno-

logiczne. W marcu 2014 roku, w Pracowni Rezonansu 

Magnetycznego w  Opolu uruchomiono pierwszy 

w  Polsce cichy MRI (magnetic resonance imaging). 

Śląska Konferencja Radiologiczna, połączona z Ju-

bileuszem 60-lecia Śląskiego Oddziału Polskiego 

Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, od-

była się w dniach 15-17 maja br. w Wiśle. Celem spotka-

nia lekarzy i techników było pogłębienie wiedzy z za-

kresu radiologii w ramach zorganizowanych prelekcji, 

warsztatów i – co jest nowością – interaktywnych sesji. 

W programie wydarzenia znalazła się również uro-

czysta gala, podczas której wyrażono uznanie dla naj-

ważniejszych osób i instytucji związanych z radiologią 

w regionie. W wybitnym gronie znalazł się HELIMED 

Diagnostic Imaging. Sieć pracowni diagnostycznych 

doceniono za wkład w dynamiczny rozwój śląskiej 

radiologii; jak podkreślono, właśnie dzięki pierwszej 

prywatnej fi rmie świadczącej usługi na Śląsku, wiele 

szpitali w regionie uzyskało dostęp do nowoczesnego 

sprzętu radiologicznego. W efekcie poprawie ulega 

jakość diagnostyki obrazowej w południowej Polsce.

Nagrodę z  rąk przewodniczącego Śląskiego Od-

działu PLTR odebrał Józef Lubojański, prezes fi rmy 

HELIMED. Jak zaznaczył, wyróżnienie potwierdza, 
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W  przeciwieństwie do  dotychczas wykorzystywa-

nych urządzeń, rezonans umożliwia przeprowadzanie 

skomplikowanych badań MRI głowy w całkowitej ci-

szy. Po sukcesie pierwszego aparatu w Opolu, w lipcu 

2014 r. HELIMED zainstalował pierwszy na Śląsku cichy 

rezonans w Katowicach. Oba urządzenia posiadają 

również zwiększoną przestrzeń dla pacjenta. Dzięki 

niej mogą z nowoczesnych rezonansów korzystać 

również osoby cierpiące na klaustrofobię lub oba-

wiające się zamkniętych przestrzeni.

Rozwój sieci HELIMED odbywa się także dzięki przed-

sięwzięciom w obszarze IT. Ostatnie inwestycje w tym 

zakresie obejmowały m.in. uruchomienie profesjonal-

nego data center, które pozwoliło na obsługę rosną-

cej liczby pacjentów oraz zabezpieczenie danych me-

dycznych. W ramach prac połączono światłowodowo 

wszystkie lokalizacje HELIMED. 30 terabajtów danych 

– wraz z infrastrukturą wirtualizacji serwerów – zlokali-

zowano w dedykowanej chmurze, czyli zewnętrznym 

centrum danych, które jest zabezpieczone za pomocą 

technik kryptografi cznych i zapewnia zarchiwizowanie 

kopii zapasowych. Ułatwia to lekarzom i diagnostom 

sieci dostęp do kompletnych danych pacjenta. 

We wszystkich placówkach HELIMED uruchomiono 

ponadto nowoczesny system Centricity PACS fi rmy 

GE do składowania i przetwarzania informacji w za-

awansowanych systemach diagnostyki. Jest to pierw-

sza w Europie komercyjna instalacja tego rozwiązania, 

co stawia sieć placówek na pozycji lidera technologicz-

nego w zakresie rozwiązań informatycznych w obsza-

rze diagnostyki obrazowej. Wśród ostatnich inwestycji 

w technologie informatyczne znalazł się także „szyty 

na miarę” system RIS – HELICON, który ma usprawnić 

obsługę pacjenta (pełna e-rejestracja) i obieg doku-

mentacji medycznej.

Dla dobra nauki 
HELIMED bierze udział w  działaniach naukowych, 

będąc certyfikowaną przez Ministerstwo Zdrowia 

placówką medyczną, wpisaną na listę jednostek pro-

wadzących specjalizacje i staże kierunkowe oraz szko-

lącą lekarzy rezydentów. Wśród ośrodków, z którymi 

podjęto współpracę, znalazły się: Uniwersytet w Utah 

(USA), Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Instytut Fizyki 

Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, londyński Szpital 

King’s College i Klinika Gemelli w Rzymie. HELIMED 

ma udział w wielu badaniach klinicznych i programach 

naukowych, m.in. z zakresu neurologii i diagnostyki 

schorzeń, dzięki współpracy prowadzonej z fi rmami 

farmaceutycznymi.

Stały rozwój 
HELIMED powstał w 1998 r. – uruchomiono wówczas 

pierwszą na Śląsku pracownię tomografi i kompute-

rowej w Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Do dziś 

placówka ta  pozostaje jedną z  najważniejszych 

na medycznej mapie Górnego Śląska. Obecnie HE-

LIMED to największa sieć diagnostyczna na terenie 

Od początku działalności 
specjaliści HELIMED przebadali 
ponad milion pacjentów. 
W placówkach sieci rocznie 
wykonuje się blisko 100 tys. 
badań

województw śląskiego i opolskiego, i jedna z najwięk-

szych w Polsce. Placówki sieci znajdują się m.in.: w Ka-

towicach, Opolu, Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, 

Zawierciu, Kędzierzynie-Koźlu, Czeladzi, a od niedaw-

na również w Żorach i Bieruniu. W placówkach sieci 

rocznie wykonuje się blisko 100 tys. badań. Od począt-

ku działalności specjaliści HELIMED przebadali ponad 

milion pacjentów. 

Prezes fi rmy HELIMED Józef Lubojański wraz z pracownikami sieci i nagrodą otrzymaną od Śląskiego Oddziału PLTR Nagroda za wkład w rozwój radiologii na Śląsku
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