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PODSUMO-
WANIE

Przed instalacją systemu okablowania w placówkach służby zdrowia należy rozpa-
trzyć wiele aspektów. Środowiska medyczne należą do najbardziej wymagających 
w odniesieniu do systemów okablowania strukturalnego. Obiekty medyczne projek-
tuje się z myślą o co najmniej 50-letniej eksploatacji. Standard 10GBase-T Ethernet 
upowszechnia się coraz szybciej i w najbliższej przyszłości stanie się najprawdopo-
dobniej normą w placówkach służby zdrowia. 

Aplikacje medyczne działające za pośrednictwem sieci, takie jak systemy archi-
wizacji i transmisji obrazów (Picture Archiving and Communication Systems), dane 
laboratoryjne i radiologiczne oraz systemy skomputeryzowanego wprowadzania 
zaleceń lekarskich (Computerized Physician Order Entry, CPOE) wymagają dużej 
przepustowości. Sposób i czas dokonywania zmian zainstalowanego okablowania 
często zależy od procedur kontroli zakażeń oraz samego charakteru środowiska 
medycznego. 

Zmiana okablowania w placówce służby zdrowia może kosztować 4–5 razy więcej 
niż początkowe okablowanie ze względu na całodobowy system pracy. W placów-
kach służby zdrowia występują liczne źródła zakłóceń elektromagnetycznych i o 
częstotliwości radiowej, takie jak sprzęt medyczny, łączność bezprzewodowa oraz 
generatory. Wszystkie one mogą w istotny sposób wpływać na pracę systemu oka-
blowania strukturalnego wykonanego ze skrętki nieekranowanej (Unshielded Twisted 
Pair, UTP). Integracja transmisji głosu, systemu przywoławczego, monitoringu i auto-
matyzacji budynku w ramach sieci IP zwiększa różnorodność, jaką musi obsługiwać 
okablowanie strukturalne.

Zaawansowanie systemów monitorowania pacjentów oraz interakcji z pacjentami 
nieustannie rośnie. Stosowanie urządzeń zasilanych przez sieć (Power over Ethernet, 
POE) zwiększa temperaturę systemu okablowania, co negatywnie wpływa na jego 
wydajność. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, najlepszym rozwiązaniem do instalacji 
miedzianego okablowania poziomego w infrastrukturze sieciowej placówek służby 
zdrowia jest kabel U/FTP Kategorii 6A. 



“Rapid adoption of 
10GBase-T....over 
the next few years”

Akceptacja standardu 10GBase-T — argument za instalacją okablowania 
Kategorii 6A

W raporcie opublikowanym przez The Linley Group (www.linleygroup.com) przewi-
duje się, że w roku 2012 zostanie dostarczonych ponad 2,7 miliona portów 10GBase-
-T, podczas gdy w roku 2011 było to zaledwie 182 000 portów. Prognoza The Linley 
Group wskazuje na gwałtowny wzrost akceptacji standardu 10GBase-T w kilku 
różnych zastosowaniach sieci 10 Gbit/s Ethernet w ciągu kilku najbliższych lat, a naj-
większej popularności tego standardu jako zastosowania 10G można się spodziewać 
w 2014 roku.

Analitycy z Dell’Oro Group przewidują podobny wzrost akceptacji standardu 
10GBase-T. Z 5 letniej prognozy dotyczącej kart sieciowych wynika, że skumulowany 
roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) urządzeń 10-Gbit/s będzie przez pięć kolejnych lat 
wynosić 33% i w roku 2014 przekroczą one poziom dostaw urządzeń 1-Gbit/s mie-
rzony w portach. Wprowadzenie kabla Kategorii 6A stanowi podstawę budowy sieci 
obsługującej 10Gbase-T, ponieważ parametry kabla Kategorii 6 są do tego niewy-
starczające.
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“A 30 Gigabyte file 
that takes 4 minutes 
to transmit at 1 
Gigabit / second will 
take only 24 seconds 
at 10 Gigabits / 
second”
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Zastosowania w służbie zdrowia — kolejny argument za instalacją 
okablowania Kategorii 6A

Coraz szersze stosowanie i akceptacja elektronicznej formy informacji medycznych 
wpływa na znaczący wzrost ruchu w sieciach placówek służby zdrowia. Rozmiar 
plików zdjęć RTG, obrazów rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej 
może osiągać nawet 30 GB. Wprowadzenie sieci 10 Gigabit Ethernet może skrócić 
czas transmisji o 90%. Podczas gdy przesłanie pliku o rozmiarze 30 GB z szybkością  
1 GB/s trwa 4 minuty, przy szybkości 10 Gb/s zajmie zaledwie 24 s. Szybsza transmisja 
obrazów medycznych zwiększa efektywność personelu i przyczynia się do poprawy 
wyników leczenia. Wprowadzenie kabla Kategorii 6A zapewnia najkrótszy czas trans-
misji w kanałach o każdej długości. W poniższej tabeli przedstawiono różnicę czasu 
transmisji tego samego pliku za pośrednictwem kabli różnych kategorii.

Kategoria kabla Szybkość kabla Czas transmisji pliku 30 GB
Kategoria 5e 100 megabitów/s 40 minut
Kategoria 6 1 gigabitów/s 4 minutys
Kategoria 6A 10 gigabitów/s 24 sekundy

Na popularności zyskuje ostatnio także konwergencja IP. W systemie okablowania 
strukturalnego będzie skonsolidowanych wiele dotychczas osobnych systemów w 
celu obsługi takich aplikacji, jak systemy audio-wideo, sterowania budynkiem i sys-
temy monitorowania pacjentów. W związku ze zwiększeniem różnorodności aplikacji 
obsługiwanych przez okablowanie należy instalować kabel najbardziej wytrzymały, 
aby zminimalizować ryzyko zakłócenia pracy placówki. Sprzyja temu wprowadzenie 
kabla Kategorii 6A.

Wpływ kontroli zakażeń na okablowanie strukturalne — kolejny argument 
za instalacją okablowania Kategorii 6A

W związku ze zwiększeniem znanego zakresu zakażeń związanych z opieką zdrowotną 
(healthcare associated infections, HAI) rośnie znaczenie kontroli zakażeń. W wyda-
nym w roku 2009 dokumencie amerykański ośrodek kontroli i prewencji chorób 
(Centre for Disease Control and Prevention, CDC) szacuje, że łączny koszt HAI w roku 
2007 wyniósł od 28 do 33 miliardów USD. Według CDC około 10% przyjętych pacjen-
tów w USA doznaje zakażenia, co składa się na ponad 1,7 miliona HAI.

Około jednej trzeciej zakażeń szpitalnych może być przenoszonych drogą 
powietrzną. W celu zmniejszenia ryzyka takich zakażeń stosuje się rygorystyczne 
zasady powstrzymywania roznoszenia cząsteczek podczas zdejmowania paneli 
sufitowych oraz innych form uzyskiwania dostępu do powierzchni ponadsufitowej. 
Podczas prac związanych z przeniesieniami, rozbudową i zmianami (moves, adds 
and changes, MAC) kabli w przestrzeni ponadsufitowej obszary dostępu do tej 
przestrzeni muszą zostać zamknięte w namiocie. W niektórych przypadkach w celu 
zapobieżenia roznoszeniu cząsteczek drogą powietrzną należy odizolować od reszty 
piętra cały obszar dostępu.
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“U/FTP cabling 
will minimise or 
eliminate the 
negative effects of 
EMI on the network”

W celu zmniejszenia zakłóceń w działalności placówki można prowadzić prace 
w nocy w pomieszczeniach administracyjnych i takich, w których nie przebywają 
pacjenci w trybie całodobowym. Tam, gdzie leczenie pacjentów odbywa się cało-
dobowo, prace takie mogą powodować zakłócenia, w związku z czym zachodzi 
konieczność planowanych przestojów sal i sprzętu. W każdym jednak przypadku 
konieczność przestrzegania procedur kontroli zakażeń wydłuża czas i zwiększa koszty 
działań MAC w systemie okablowania strukturalnego. Instalacja okablowania o jak 
najwyższych parametrach na samym początku zapewnia jak najdłuższy okres jego 
eksploatacji, a tym samym minimalizuje negatywny wpływ prac konserwacyjnych 
na opiekę nad pacjentami. Maksymalnemu wydłużeniu okresu eksploatacji sprzyja 
wprowadzenie kabla Kategorii 6A.

Zakłócenia elektromagnetyczne — kolejny argument za instalacją 
okablowania U/FTP Kategorii 6A

Rozpowszechnienie i stosowanie rozwiązań technicznych w służbie zdrowia przyczy-
nia się do powstawania licznych zakłóceń elektromagnetycznych. Zakłócenia takie 
są generowane przez sprzęt diagnostyczny i radiologiczny, sieci bezprzewodowe 
oraz liczne inne źródła. Powoduje to pogorszenie wydajności sieci. Na niektóre z 
tych urządzeń mogą z kolei wpływać negatywnie zakłócenia elektromagnetyczne 
generowane przez okablowanie strukturalne. W normie TIA-1179 regulującej kwe-
stie okablowania w placówkach służby zdrowia uwzględnia się potencjalne skutki 
zakłóceń elekromagnetycznych i zaleca stosowanie dodatkowych środków, takich 
jak izolacja kabli od sprzętu generującego zakłócenia lub prowadzenie ich z dala 
od takich urządzeń. W normie TIA-1179 zaleca się także testowanie wydajności oka-
blowania podczas działania sprzętu medycznego. Okablowanie U/FTP minimalizuje, 
a nawet całkowicie eliminuje negatywny wpływ zakłóceń elektromagnetycznych 
na sieć. Chroni również sprzęt medyczny przed zakłóceniami generowanymi przez 
sieć. Kabel U/FTP zawiera foliową powłokę wokół czterech par przewodów, która 
ekranuje kabel od zakłóceń zewnętrznych pochodzących od innych kabli, a także 
innych urządzeń, takich jak sprzęt medyczny. Zalety okablowania U/FTP zwiększają 
się wraz z coraz szerszym stosowaniem sprzętu generującego zakłócenia elektroma-
gnetyczne.



4

“PoE allows for 
convergence of 
many systems”

Power over Ethernet — kolejny argument za instalacją okablowania  
U/FTP Kategorii 6A

Norma IEEE 802.3at-2009 PoE, potocznie określana jako PoE Plus, przewiduje zasila-
nie urządzeń PoE z mocą 25,5 W za pośrednictwem kabla czteroparowego. PoE Plus 
umożliwia zasilanie za pośrednictwem sieci dużo większej liczby urządzeń, takich jak 
wyświetlacze LCD, czujniki do drzwi, kamery monitoringowe z funkcjami PTZ czy czuj-
niki biometryczne. PoE umożliwia konwergencję wielu systemów, które dotychczas 
wymagały osobnego okablowania.

Dostarczanie zasilania za pośrednictwem kabla zwiększa temperaturę w systemie 
okablowania, co może pogarszać straty na złączu, a w konsekwencji też zmniej-
szać wydajność sieci. W związku ze zwiększeniem strat na złączu norma TIA zakłada 
pogorszenie maksymalnych parametrów eksploatacyjnych kabla wraz ze wzrostem 
temperatury. Jak widać na poniższym wykresie, w przypadku kabla C6A U/FTP 
pogorszenie parametrów eksploatacyjnych jest mniejsze w porównaniu z kablem 
nieekranowanym. Dzięki temu kabel U/FTP umożliwia obsługę dłuższych kanałów 
lub pozostawianie większego zapasu. 

Zmniejszenie parametrów eksploatacyjnych w różnej temperaturze wg TIA

Maksymalna długość kabla poziomego (m)

Temperatura (˚C)

Lepsze parametry kabla U/FTP Kategorii 6A przy wyższej temperaturze w porówna-
niu z kablem nieekranowanym ułatwiają obsługę technologii PoE oraz konwergen-
cję IP. 
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“U/FTP cable 
eliminates the need 
to test for AXT”

Zalecenia TIA-1179 — kolejny argument za instalacją okablowania 
Kategorii 6A

W normie TIA-1179 dotyczącej infrastruktury telekomunikacyjnej w placówkach 
służby zdrowia uwzględniono specjalne potrzeby i wymagania związane z tym 
środowiskiem. Zalecenia zawarte w normie TIA-1179 wzięto pod uwagę w niniejszym 
dokumencie. Poniżej zamieszczono podsumowanie zaleceń wpływających na 
wybór okablowania.

• Kabel Kategorii 6A jest zalecany do nowych inwestycji w celu zapewnienia 
jak najdłuższego okresu eksploatacji. Jest to zgodne z normą TIA 942 oraz IEC 
24764 dotyczącą ośrodków obliczeniowych.

• W celu spełnienia wymagań związanych z kontrolą zakażeń należy wziąć 
pod uwagę zamknięte systemy prowadzenia kabli w przestrzeniach podsufi-
towych.

• Systemy okablowania należy projektować z uwzględnieniem jak najdłuż-
szego okresu eksploatacji, wymaganej przepustowości oraz krytycznego 
znaczenia transmisji danych w placówkach służby zdrowia.

Zalety ekranowanego kabla U/FTP w porównaniu z nieekranowanym 
kablem UTP

W poprzednich rozdziałach omówione zostały zalety kabla U/FTP w porównaniu z 
kablem UTP w kontekście lepszej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycz-
nymi, lepszych parametrów pracy przy wyższej temperaturze oraz eliminacji promie-
niowania sygnału z kabla. Kabel ekranowany ma też dodatkowe zalety.

• Mniejsza średnica zewnętrzna kabla ekranowanego w porównaniu z kablem 
nieekranowanym

 Mniejsza średnica zewnętrzna kabla U/FTP umożliwia ułożenie większej liczby 
kabli w korytku bądź zastosowanie mniejszego korytka do tej samej liczby 
kabli.

• Eliminacja testów przesłuchu obcego (AXT) 
 
Okablowania U/FTP nie trzeba testować pod kątem przesłuchu obcego. 
Zmniejsza to koszty i czas testów okablowania. Okablowanie UTP wymaga 
natomiast szeroko zakrojonych testów AXT.

• Możliwość łączenia kabli różnych kategorii w tym samym korytku

 Nieekranowanej skrętki Kategorii 6A (C6A UTP) nie można stosować razem z 
kablami innych kategorii ze względu na zakłócenia związane z przesłuchem 
obcym. W sieciach wykorzystujących kable C6A UTP wraz z kablami innych 
kategorii należy stosować osobne korytka. Kabel U/FTP można łączyć w jed-
nym korytku z innymi kablami.
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“installing cable in 
a live healthcare 
environment can 
cost up to five times 
the installation cost 
when the facility is 
built”

• Brak problemów z deformacją powłoki 
 
W przypadku kabla UTP jedynie powłoka przyczynia się do zmniejszenia prze-
słuchu obcego. Zagięcie kabla lub deformacja powłoki wskutek zgniecenia 
w korytku może zmniejszyć skuteczność ochrony przed przesłuchem obcym i 
spowodować zakłócenia transmisji. Folia otaczająca kabel U/FTP w zakresie 
360˚ zapewnia ekranowanie w każdej sytuacji.

• Łatwiejsze wykonywanie uziemienia i połączeń wyrównawczych 
 
Kabel U/FTP udostępnia wewnętrzny mechanizm uziemienia i połączeń 
wyrównawczych. Kabel nieekranowany takiego mechanizmu nie zapewnia 
i w związku z tym wymaga zewnętrznego uziemienia i połączeń wyrównaw-
czych.

Nawet jeżeli kabel C6A UTP przejdzie testy podczas odbioru, to wszelkie kolejne 
pracy typu MAC mogą wprowadzić zakłócenia związane z przesłuchem obcym. 
Łatwo można je wykryć, ale trudno naprawić, ponieważ źródło przesłuchu obcego 
może występować w dowolnym miejscu ścieżki kabla. Usuwanie problemów związa-
nych z przesłuchem obcym może być skomplikowane ze względu na ograniczenia 
w dostępie do okablowania w środowisku placówki służby zdrowia oraz normę TIA-
1179, która zaleca stosowanie zamkniętych korytek.

Łączny koszt posiadania

Przed instalacją systemu okablowania należy uwzględnić koszty nie tylko począt-
kowego zakupu, instalacji i testowania. Okablowanie ma być z założenia najdłużej 
działającym komponentem sieci. Koszty początkowej budowy systemu okablowania 
stanowią ułamek kosztów bieżącej eksploatacji i zadań MAC. Wymiana kabla w śro-
dowisku działającej placówki służby zdrowia to najtrudniejszy i potencjalnie najbardziej 
kosztowny element rozbudowy funkcjonującej sieci. Instalacja kabla w działającej 
placówce może kosztować nawet pięć razy więcej niż instalacja w nowo budowa-
nym obiekcie. Wynika to z konieczności spełnienia wymagań i przestrzegania ograni-
czeń obowiązujących w działającej placówce służby zdrowia. Wszelkie oszczędności 
uzyskane z instalacji tańszego okablowania zostaną wielokrotnie przewyższone przez 
koszty pełnego okresu eksploatacji. 

Oczekiwany okres eksploatacji systemu okablowania znacząco wpływa na łączny 
koszt rozwiązania. Jeżeli budynek ma być zajmowany dłużej, niż wynosi oczekiwany 
okres eksploatacji okablowania, należy w całościowym kosztorysie uwzględnić koszty 
usunięcia dotychczasowego kabla oraz zakupu, instalacji i testowania kabla na 
wymianę. Uwzględnić należy także utratę przychodów związaną z wymianą systemu 
okablowania oraz koszty różnicowe wymiany okablowania w istniejącym już obiek-
cie. W przypadku aktywnych placówek działających całodobowo lub podlega-
jących procedurom kontroli zakażeń wymiana okablowania niesie ze sobą dodat-
kowe koszty przestrzegania tych procedur lub wymuszonego przestoju obszarów 
opieki nad pacjentami i ich leczenia.
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Z analizy kosztów instalacji kabla UTP Kategorii 6 i U/FTP Kategorii 6A w placówce 
służby zdrowia wynikają następujące koszty w przeliczeniu na port. Koszty robocizny 
założono na poziomie 65 USD za godzinę. W obliczeniach kosztu kabla uwzględ-
niono kabel klasy plenum. Koszty mogą być różne w zależności od regionu.

Koszt instalacji
Typ kabla Koszt Uwagi
C6 UTP 700 USD na port Obejmuje to koszt kabla, sprzętu, instalacji  

i testowania.
C6A U/FTP 1,050 USD na port Obejmuje to koszt kabla, sprzętu, instalacji  

i testowania.

Szacowany okres eksploatacji
Typ kabla Okres eksploatacji Uwagi
C6 UTP 5 lat Zakłada się, że w ciągu 5 lat, wskutek wyma-

gań aplikacji medycznych i modernizacji 
sprzętu sieciowego, będzie wymagana moder-
nizacja systemu do poziomu 10Gb.

C6A U/FTP 15 lat Szacowany okres eksploatacji okablowania 
C6A wynosi 15 lat.

Koszt usunięcia
Typ kabla Koszt Uwagi
C6 UTP 140 USD na port Szacowany koszt robocizny i przygotowań zwią-

zanych z procedurami kontroli zakażeń oraz 
koszty samego usunięcia kabla.

Koszt modernizacji kabla do klasy 10G
Typ kabla Koszt Uwagi
C6 UTP 4,000 USD na port Zakłada się, że kabel C6 UTP zostanie wymie-

niony na kabel C6A U/FTP.

Koszt przestojów placówki

Typ kabla Koszt Uwagi
C6 UTP $? na port Koszt będzie inny w przypadku każdej instalacji. 

Potencjalne koszty obejmują:
Zakłócenia w pracy związane z wymianą oka-
blowania
Utratę przychodów placówek zamkniętych 
podczas wymiany okablowania

“The expected 
lifespan of the 
cabling system 
significantly impacts 
the total cost of the 
solution”
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“Consider the affect 
of the recabling 
project on patient 
and staff morale”

Dodatkowym, choć nieuwzględnionym, kosztem jest wpływ prac na morale pacjen-
tów i personelu oraz możliwy wpływ na wyniki leczenia.

Podsumowanie kosztów w ciągu 15-letniego okresu eksploatacji okablowania C6A.

Działanie Koszt — C6A U/FTP Koszt — C6 UTP
Początkowy zakup, instalacja i 
testowanie

1050 USD na port 700 USD na port

Usunięcie zbędnego kabla C6 N/A 140 USD na port

Zakup, instalacja i testowanie kabla 
10G

N/A 4,000 USD na port

Koszt przestojów placówki N/A ?

Łącznie 1,050 USD na port 4,840 USD na port 
+ przestoje placówki
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W niniejszym opracowaniu omówiono zalety zastosowania kabla U/FTP Kategorii 6A 
w porównaniu z kablem C6A UTP. Produkty sieciowe, aplikacje medyczne i pro-
cedury kontroli zakażeń skłaniają do stosowania sieci 10GBase-T, które wymagają 
kabla C6A. 

Norma TIA 1179 zaleca kabel Kategorii 6A w przypadku budowy nowych obiek-
tów służby zdrowia. Zakłócenia elektromagnetyczne generowane w środowisku 
służby zdrowia oraz stosowanie urządzeń PoE skłania do stosowania kabla U/FTP, 
co pozwala zminimalizować wpływ zakłóceń i zmaksymalizować wydajność sieci. 
Zagrożenia i problemy związane z kablem UTP oraz ograniczenia środowiska pla-
cówki służby zdrowia utrudniające eliminację tych problemów i zwiększające jej 
koszty to kolejny mocny argument za instalacją kabla C6A U/FTP. 

Z analizy całkowitego kosztu posiadania wynika, że początkowe koszty instalacji  
systemu C6A U/FTP są do pominięcia w porównaniu z oszczędnościami uzyskanymi  
w ciągu całego okresu eksploatacji okablowania. Najlepszym rozwiązaniem do 
instalacji miedzianego okablowania poziomego w infrastrukturze sieciowej placówek 
służby zdrowia jest kabel U/FTP Kategorii 6A.


