
70

OPTYKA  1(50)2018 

/

Znany dwudziestowieczny angielski eseista 
Aldous Huxley napisał cytowane często do dziś 
zdanie: „Badania medyczne zrobiły tak nieby-
wały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani 
jednego zdrowego człowieka.” To zdanie syn-
tetycznie wyjaśnia praprzyczynę, dla której te-
lemedycyna rozwija się tak dynamicznie. Stale 
rozszerza się oczekiwany zakres opieki medycz-
nej, jaką każdy człowiek chciałby i powinien być 
objęty. Niestety, możliwości systemów opieki 
zdrowotnej są ograniczone, zarówno kadrowo, 
sprzętowo, jak i finansowo, i stąd rozwój różnych 
pomysłów np. na automatyzację diagnostyki czy 
terapii, a także zdalny kontakt z pacjentem.

Gdyby utożsamić pojęcie telemedycyny z kon-
sultacją lekarską prowadzoną na odległość, to 
najstarszy odnotowany fakt takiej konsultacji 
pochodzi z 1900 roku i był to kontakt przez ra-
dio pacjenta z Australii z lekarzem należącym do 
Royal Flying Doctor Service of Australia. Kontakt 
telefoniczny i wideo był stosowany wielokrotnie 
także później, niemniej jednak nie był to system 
powszechnie wykorzystywany. Szansę na gwał-
towny rozwój telemedycyny dał dopiero dyna-
miczny rozwój technologii informacyjnych, któ-
rego świadkami jesteśmy w ostatnich dekadach. 

Czym jest telemedycyna?
Nie ma wyczerpującej definicji tego terminu i być 
nie może, wobec faktu niebywale szybko rozwija-
jącej się techniki i dynamicznych procesów spo-
łecznych. Więcej, w 2007 roku przeprowadzono 
badanie, w  którym wykazano istnienie ponad 
100 różnych naukowych definicji telemedycyny 
[1]. Na dodatek, w ostatnich latach termin ‘tele-

medycyna’ został zastąpiony przez inny, bardziej 
ogólny: ‘eZdrowie’ (ang. eHealth), który dalej 
dzieli się na bardziej szczegółowe obszary. Czym 
jest eZdrowie? Odwołam się do dwóch opisów, 
opracowanych przez uznane instytucje: Świato-
wą Organizację Zdrowia (WHO) oraz Amerykań-
skie Towarzystwo Telemedyczne (ATA – American 

Telemedicine Association).
WHO określa eZdrowie jako „wydajne i  bez-

pieczne użycie informacyjnych technologii ko-
munikacyjnych, wspierające zdrowie i  obszary 
powiązane ze zdrowiem, w tym usługi zdrowot-
ne, nadzór zdrowotny, literaturę zdrowotną, 
a  także edukację, wiedzę i  badania naukowe 
w  zakresie zdrowia” (tłum. wł.) [2,3]. Z  kolei, 
ATA definiuje telemedycynę poprzez aspekt 
technologiczny, jako „dostarczanie, w  sposób 
zdalny, usług z  zakresu zdrowia i  informacji 
klinicznych za pomocą technologii telekomu-
nikacyjnych, w  tym szeroko rozumianych: In-
ternetu, sieci bezprzewodowych, satelitarnych 
i telefonicznych” (tłum. wł.) [4]. Obie definicje 
w gruncie rzeczy są zbieżne i opisują to samo.

eZdrowie nie jest li tylko nowym sposobem 
kontaktu z lekarzem, ale obejmuje bardzo sze-
roki zakres zagadnień. Są wśród nich elementy 
stricte medyczne (kliniczne), takie jak np.: prze-
syłanie i przechowywanie danych medycznych, 
telekonferencje i konsultacje pomiędzy pacjen-
tami i/lub lekarzami (czy szerzej pracownikami 
medycznymi), pomoc w  nagłych przypadkach, 
monitoring pacjentów, a  także elementy takie 
jak np. edukacja pracowników służby zdrowia 
oraz pacjentów, badania naukowe, działania 
administracyjne i prawne.
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Telemedycyna, eZdrowie 
i inne frapujące słowa

Rozwój systemów eZdrowia jest monitorowa-
ny przez WHO w ramach akcji Global Obserwato-

ry for eHealth. Prowadzona jest ankieta wśród 
krajów członkowskich, dotycząca rozmaitych 
aspektów eZdrowia. Wydany w 2016 roku raport 
pt. „Global diffusion of eHealth. Making univer-
sal health coverage achievable” liczy 160 stron, 
obejmuje 125 krajów i jest dostępny na stronie 
internetowej WHO [5]. 

W Polsce mamy dwa gremia medyczne, które 
działają w  obszarze eZdrowia. Są to: Polskie 
Towarzystwo TeleMedycyny i  e-Zdrowia (czło-
nek International Society for Telemedicine and 

eHealth) [6] oraz Sekcja Telemedycyny Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego. Organizowane są 
konferencje i rozmaite fora, w ramach których 
powstają koncepcje, rozwijane dalej przez in-
stytucje publiczne i prywatne. 

Mamy w  kraju jednostkę rządową: Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
(CSIOZ, www.csioz.gov.pl), powołane w  2000 
roku, którego główną działalnością jest realiza-
cja zadań z zakresu budowy społeczeństwa infor-
macyjnego, obejmujących organizację i ochronę 
zdrowia. CSIOZ odpowiada także za monitorowa-
nie planowanych, budowanych i  prowadzonych 
systemów teleinformatycznych na poziomie 
centralnym i  regionalnym. Jednym z  ważniej-
szych wdrażanych projektów jest „Elektroniczna 
Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o  Zdarzeniach Medycznych 
(P1)”, której nazwa opisuje zakres działania. Pro-
jekt obejmuje m.in. Internetowe Konto Pacjen-
ta, Aplikację Usługodawców i  Aptek (włączając 
e-Receptę) czy System Wykrywania Nadużyć.
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Funkcjonuje wiele terminów definiujących 
w  zamierzeniu podobszary w  ramach eZdrowia, 
m.in. mZdrowie (ang. mHealth) czy telezdrowie 
(ang. telehealth), ale coraz nowocześniejsze sys-
temy eZdrowia wymykają się wszelkim szczegóło-
wym definicjom. Przykładowo, mZdrowie oznacza 
usługi zdrowotne dostarczane za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych, jednak obecnie większość 
rozwiązań jest kompleksowych i urządzenia mo-
bilne, w szczególności telefony komórkowe i ta-
blety, są najczęściej tylko jednym z wielu elemen-
tów złożonego systemu zdrowotnego.

Zalety i wady eZdrowia
Jakie są główne zalety eZdrowia? Zwykle wy-
mienia się m.in.: ułatwiony dostęp do usług 
zdrowotnych, oszczędność, wysoką jakość 
usług, a także spełnianie wymagań pacjentów, 
którzy oczekują opieki zdrowotnej w  miejscu 
zamieszkania.

Czy są jakieś wady? Czy korzystanie z  syste-
mów eZdrowia jest bezpieczne? Czy jest legalne? 
Pozytywne odpowiedzi na te pytania warunkują 
korzystanie z  takich rozwiązań. Bezpieczeństwo 
korzystania z  systemów eZdrowia jest jednym 
z najważniejszych zagadnień. Bezpieczeństwo nie 
tylko w sensie dobrej porady lekarskiej, ale jako 
całość działań, w tym ochrona danych wrażliwych 
oraz trwałe przechowywanie danych medycznych.

Specyficzna, pośrednia forma kontaktu mię-
dzy lekarzem a  pacjentem wymaga opracowa-
nia szczegółowych wytycznych i  procedur po-
stępowania, a  także właściwego przeszkolenia 
personelu / specjalistów, by zapewnić co naj-
mniej taką jakość konsultacji, jak podczas bez-
pośredniego, osobistego kontaktu. Wszystkie 
medyczne organizacje branżowe zajmujące się 
telemedycyną i/lub eZdrowiem opracowują takie 
wytyczne, które muszą ulegać stałej aktualizacji 
ze względu na rozwój techniki i możliwość reali-
zacji usług medycznych w  coraz to nowych ob-
szarach oraz przypadki nieobjęte procedurami. 
Ta sytuacja przypomina wprowadzenie na duża 
skalę znieczuleń w  stomatologii, gdzie lekarze 
wcześniej kierujący się sygnałami bólowymi od-
czuwanymi przez pacjentów podczas zabiegu, 
musieli nauczyć się nowych procedur, w których 
inne symptomy niż ból wskazują np. na istnienie 
określonego stanu zapalnego. W tym celu trzeba 
było m.in. na większą skalę wprowadzić prze-
świetlenia, obrazujące obiektywnie stan tkanek.
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Bariery
Jeśli eZdrowie ma tak wiele zalet i  szerokie 
możliwości, jak piszą, to czemu jeszcze nie 
działa powszechnie? Wdrażanie takich syste-
mów napotyka na szereg barier. Bariera infor-

macyjna jest związana z  wiedzą potencjalnych 
dysponentów lub inwestorów na temat możli-
wości i cech danego systemu eZdrowia, dlatego 
bardzo ważna jest międzynarodowa współpraca 
na wielu szczeblach, by wspólnie rozwijać zuni-
fikowane i skuteczne rozwiązania.

W wielu krajach, także w Polsce, istotna jest 
bariera finansowa. Rozwiązania techniczne, 
systemy komputerowe, sieci telekomunikacyjne 
oraz praca ludzi wdrażających i utrzymujących 
takie systemy wymagają wysokich nakładów. 
W sytuacji, gdy Polska jest na dalekim miejscu 
pod względem ułamka PKB przeznaczanego na 
ochronę zdrowia wśród krajów OECD, poziom 
i  zakres systemów eZdrowia będzie na pewno 
mniejszy niż w  wielu innych krajach o  podob-
nym poziomie rozwoju technologicznego.

Istnieje również bariera inwestycyjno-technolo-

giczna, polegająca na tym, że nie wszystkie po-
mysły i rozwiązania są możliwe do wdrożenia, na 
przykład ze względu na brak opracowanej techno-
logii lub restrykcje w dostępie do licencji.

Mamy nadzieję na coraz mniejsze znaczenie 
bariery prawnej, czyli konieczności opracowa-
nia przepisów, dzięki którym działania podej-
mowane w  ramach eZdrowia będą odpowied-
nio uregulowane. 

Mając odpowiednio dużo środków finanso-
wych, technologii i  instrumentów prawnych, 
nadal można napotkać barierę systemową. Moż-
na powiedzieć, że jest to „bariera komplikacji”. 
Jeśli system jest zbyt skomplikowany, to nie 
uda się go wdrożyć.

Przykłady wdrożeniowe i  projekty teleme-
dyczne 
W  ostatnich latach podjęto wiele lokalnych 
inicjatyw wdrożenia usług telemedycznych 
opartych o zdalne konsultacje lekarskie. Cieka-
wym przykładem był niedawno polski startup 
„Pora na doktora”, który umożliwiał Polakom 
przebywającym w Wielkiej Brytanii konsultacje 
medyczne on-line. Polegały one nie tylko na 
rozmowie pomiędzy pacjentem a lekarzem, ale 
po wykupieniu usługi przekazywano specjalnie 
opracowane dla projektu: stetoskop i  wide-

Bezpieczeństwo danych wrażliwych, których 
częścią są dane medyczne, jest zapewniane przez 
właściwy dobór narzędzi informatycznych, za-
leżnych od możliwości jednostki wdrażającej. Ta 
dziedzina także rozwija się bardzo dynamicznie, 
czego przykładem są bazy danych typu blockchain 
(łańcuch blokowy), czyli zdecentralizowane i roz-
proszone bazy danych w modelu open source, bez 
centralnych komputerów i bez scentralizowane-
go miejsca przechowywania danych, służące do 
zapisu dowolnych transakcji, zakodowane za po-
mocą algorytmów kryptograficznych. Taka baza 
danych jest odporna na cyberataki oraz awarie 
systemów informatycznych. Obecnie bazy danych 
blockchain są wykorzystywane m.in. do przecho-
wywania kryptowalut i rejestrów transakcji księ-
gowych. Według wszelkich wskazań blockchain 
będzie podstawą działania Internetu rzeczy 
(ang. Internet of things), a  polski rząd planuje 
implementację tej technologii w administracji. 

Czy telemedycyna jest legalna? To pytanie nie 
jest pozbawione sensu. W Polsce dopiero 9 paź-
dziernika 2015 roku doszło do nowelizacji ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dodano 
w niej punkt mówiący o tym, że lekarz i lekarz den-
tysta może wykonywać świadczenia zdrowotne 
także za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych lub systemów łączności. Pojawiły się też 
analogiczne zapisy w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Te uregulowania są szczególnie 
ważne w sytuacji możliwości kwestionowania ja-
kości usług przez pacjentów lub szerzej klientów 
(uczestników) systemu ochrony zdrowia.

W  Polsce sytuacja demograficzna sugeruje jak 
najszybsze i  najszersze wdrożenie systemów eZ-
drowia. W okresie następnych 20 lat liczba ludno-
ści w wieku produkcyjnym będzie systematycznie 
maleć aż do 20,8 mln w 2030 roku, zaś liczba lud-
ności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie aż do 9,6 
mln. Łączna liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 
przypadających na 100 osób w  wieku produkcyj-
nym zwiększy się z 60 do 72. Dodatkowo, znaczny 
przyrost pojawi się w  najstarszych grupach wie-
kowych. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzro-
śnie do 2010 roku o 50% i osiągnie pół miliona, 
a w 2030 roku dojdzie do prawie 800 tys., zaś licz-
ba stulatków wzrośnie ponad pięciokrotnie – do 
ponad 9 tys. Wraz z  wiekiem potrzeby związane 
z ochroną zdrowia na ogół rosną, stąd tradycyjny 
system opieki zdrowotnej nie będzie na tyle wydol-
ny, by spełnić wszystkie współczesne wymagania.
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oskop medyczny, dzięki którym według wska-
zówek lekarza pacjent mógł pokazać lekarzowi 
stan gardła, nosa czy uszu. Konsultacja odby-
wała się za pośrednictwem wideokomunikato-
ra, a w początkowym etapie można było skorzy-
stać z  konsultacji lekarza internisty, pediatry, 
dermatologa i urologa-androloga.

Trudno wyobrazić sobie diagnozę lekarza or-
topedy bez osobistej wizyty, a  jednak powstały 
dwa ciekawe projekty z  tej dziedziny, na któ-
rych przykładzie widać sposób myślenia o  no-
woczesnej zdalnej medycynie. Pierwszy projekt 
to „Telemedyczny, zautomatyzowany system 
trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywa-
nia, monitorowania i  leczenia wad oraz defor-
macji budowy ciała człowieka” [7], prowadzony 
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) 
i Politechnikę Warszawską. Celem tego projektu 
było opracowanie systemu do trójwymiarowe-
go pomiaru ciała człowieka oraz automatycznej 
analizy danych pomiarowych w celu wspomaga-
nia diagnostyki budowy ciała, monitorowania 
postępów leczenia i  rehabilitacji, prowadzenia 
badań przesiewowych, a  także epidemiologicz-
nych i  statystycznych. Opracowano specjalne 
stanowisko pomiarowe, które jest wyposażone 
w  szereg projektorów oraz kamer, i  które może 
być zlokalizowane w  dowolnym miejscu, np. 
w rejonowej poradni lekarskiej, urzędzie publicz-
nym, etc. Dane z systemu są analizowane auto-
matycznie oraz konsultowane przez specjalistów 
w  trudniejszych przypadkach. Dzięki rozwojowi 
technologii koszt takiego stanowiska jest zna-
cząco niższy niż koszt zatrudnienia specjalisty. 
W ten sposób zwiększa się dostępność usługi. 

Drugi przykład to międzynarodowy projekt 
CLEAR [8], współfinansowany przez Komisję 
Europejską, prowadzony jednocześnie w  czte-
rech krajach członkowskich UE, w Polsce przez 
Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Na-
rządu Ruchu, Centrum Doskonałości „TeleOrto” 
oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pro-
jekt był skierowany do pacjentów ze zmianami 
zwyrodnieniowymi stawów oraz po zabiegach 
wszczepienia endoprotezy stawów biodrowych 
i  kolanowych. Umożliwiał w  pełni darmową 
i  profesjonalną telerehabilitację prowadzoną 
przez specjalistów w  domu pacjenta przy po-
mocy komputera, za pośrednictwem Internetu. 
Niestety, projekty wdrożeniowe zawsze się kie-
dyś kończą i zbyt rzadko dają efekt długofalowy. 

dna oka, tomografię optyczną, a także do badania 
innych zmysłów, np. słuchu. EVA może prowadzić 
terapię wzroku z wykorzystaniem gier 3D. Posiada 
wszelkie niezbędne certyfikaty, by mogła pojawić 
się w całej Europie i nie tylko. W serwisie Youtube.
com można obejrzeć niezwykle ciekawą prezenta-
cję działania. Wydaje się, że to właśnie jest kieru-
nek, w którym podąży opieka zdrowotna. 

Automatyzacja postępuje. W 2016 roku w John 
Radcliffe Hospital w  Oxfordzie przeprowadzono 
pierwszą operację oka z  użyciem robota [11]. 
Wprawdzie nie była to operacja wykonywana au-
tomatycznie, lecz przez człowieka-operatora za 
pośrednictwem manipulatora, to jednak wszyst-
kie czynności były wykonane z  większą precyzją 
niż podczas „tradycyjnej” operacji okulistycznej.

Wszystkie wymienione, a  także inne nowinki, 
jak nowoczesne inteligentne soczewki kontak-
towe (smart CLs) oraz bioniczne wszczepialne 
wewnątrzgałkowe (bionic eye) powodują, że 
wielu optometrystów i  optyków okularowych 
może czuć się zagrożonych. Oba te zawody mu-
szą dostosowywać się do szybko zmieniających 
się technologii i rozwijać się nieustannie. Na ra-
zie rośnie liczba osób, które powinny regularnie 
odwiedzać gabinety optometryczne oraz salony 
optyczne. Jedynie automatyzacja badań dia-
gnostycznych, pomiarów i  leczenia bądź terapii 
pozwoli na objęcie właściwą opieką wszystkich 
chętnych, szczególnie w krajach, w których czas 
oczekiwania na wizyty u specjalistów czy niektó-
re zabiegi operacyjne oka liczy się w latach. 
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Optometryści powinni być zainteresowani pro-
jektem NCBR (program STRATEGMED), kierowa-
nym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 
zatytułowanym „Zintegrowany system narzędzi 
do diagnostyki i  telerehabilitacji schorzeń na-
rządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równo-
wagi, smaku, powonienia)” [9]. W ramach tego 
projektu powstają prototypy mobilnych stano-
wisk do automatycznych badań przesiewowych 
zmysłów. Badanie wzroku polega na interakcji 
klienta / pacjenta znajdującego się w  wydzie-
lonej „kapsule” z  aplikacją komputerową, te-
stującą ostrość wzroku, czułość na kontrast czy 
zdolność do widzenia barw, z użyciem monitorów 
wysokiej rozdzielczości. Wynikiem badania nie 
jest gotowa recepta na okulary, ale informacja 
o konieczności zwrócenia się do specjalisty z po-
wodu niespełnienia określonych norm. W  przy-
padku niewykrycia nieprawidłowości pacjent jest 
instruowany o  konieczności regularnego bada-
nia wzroku.

Jednym z  podstawowych badań okulistycz-
nych jest ocena stanu struktur znajdujących się 
na dnie oka. W wielu krajach powstają sieci obej-
mujące stanowiska wyposażone w funduskame-
ry, z których zdjęcia są przesyłane przez Internet 
do automatycznej analizy i  diagnostyki, wspo-
maganej przez specjalistę w trudniejszych przy-
padkach. Dzięki temu zwiększa się dostępność 
diagnostyki chorób siatkówki oraz zmniejsza 
liczba niezbędnych specjalistów, którzy mogą 
także pracować w  dogodnych dla siebie godzi-
nach i miejscu. Ceny funduskamer systematycz-
nie spadają i warto, by takie stanowiska mogły 
być zlokalizowane w  przysłowiowym supermar-
kecie w  najbliższej okolicy, obsługiwane przez 
przeszkolony personel lub automatycznie.

Najdalej w opracowaniu systemu do zdalnej au-
tomatycznej analizy wzroku są – jak się wydaje – 
Hiszpanie z firmy Davalor Salud, którzy we współ-
pracy ze specjalistami z  wiodących ośrodków 
kształcących optyków-optometrystów w  Hisz-
panii opracowali stanowisko do badania wzroku 
o wdzięcznej nazwie EVA – Eye and Vision Analy-

ser – w którym według producenta można ocenić 
i  zmierzyć w  badaniu przedmiotowym 75 para-
metrów układu wzrokowego w ciągu kilku minut 
[10]. Urządzenie zaprezentowano w  2016 roku. 
Zawiera m.in. foropter, autorefraktometr, aberro-
metr i kampimetr. Jest przystosowane do rozsze-
rzenia o  m.in. topografię rogówki, obrazowanie 

Fot. 1. Stanowisko do badania wzroku o wdzięcznej nazwie EVA – Eye and 
Vision Analyser firmy Davalor Salud
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