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Wyzwania telemedycyny – czynniki rozwoju

Jakość
Finansowanie

Świadomość

Rozwój telemedycyny

Czynniki rozwoju

w zakresie jakości
Cel:
zapewnienie odpowiedniego
poziomu świadczeń medycznych

Stan obecny i znaki zapytania
• Przepisy umożliwiają prowadzenie leczenia z wykorzystaniem telemedycyny, jednak nie
definiują warunków ich udzielania
⁻ Wyjątkiem jest nowy projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki
zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i
diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

• Brak jednoznacznych wytycznych co do zasad udzielania świadczeń telemedycznych;
interpretacja przepisów z uwzględnieniem nowych wytycznych dot. telemedycyny
• Świadczenia telemedyczne powinny być udzielane na wysokim poziomie jakości, co
przełoży się na wzrost zaufania
• Uwzględnianie standardów medycznych w eZdrowiu
• Opóźnienia w informatyzacji podmiotów leczniczych oraz informatyzacji na poziomie
centralnym

Rozwiązania
Działalność edukacyjna i analityczna
• promowanie jednolitych zasad postępowania wśród podmiotów telemedycznych w
celu zapewnienia jakości świadczeń
• zakres: bezpieczeństwo danych osobowych, certyfikacja wyrobów medycznych,
bezpieczeństwo infrastruktury IT, identyfikacja pacjenta, procedury w przypadkach
nagłych

Analiza blockerów dla rozwoju jakościowego telemedycyny
• brak integracji urządzeń pomiarowych

• opóźniający się proces informatyzacji podmiotów leczniczych - brak infrastruktury
dla telemedycyny (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, e-dokumenty)

Promowanie standardów medycznych
• współpraca z towarzystwami naukowymi
• wymiana danych z badań klinicznych

Bariera świadomościowa
Cel:
Budowanie świadomości
telemedycyny w szczególności
wśród HCP oraz pacjentów

Stan obecny
• Telemedycyna jest nadal postrzegana jako niepewna forma udzielania świadczeń
• Niepewność dotyczy zarówno osób wykonujących zawody medyczne, jaki i samych
pacjentów

Healthcare professionals

Pacjenci

• Często mają wątpliwości dotyczące
nowoczesnych technologii, w dużym
stopniu preferują osobisty kontakt z
pacjentem

• Brakuje jeszcze świadomości
dotyczącej telemedycyny

• Obawiają się oskarżeń o nienależyte
wykonywanie obowiązków w związku
z wykorzystywaniem rozwiązań
telemedycznych

• Kwestie związane z prywatnością

• Obawiają się kosztów związanych z
implementacją urządzeń
telemedycznych

• Niskie zaufanie do nowych
technologii

• Kwestie dotyczące bezpieczeństwa
danych

Rozwiązania
• Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych, rozpowszechniających wykorzystanie rozwiązań
telemedycznych
• Przygotowywanie materiałów edukacyjnych

• Współpraca z towarzystwami naukowymi w celu uzyskania rekomendacji dot.
wykorzystania rozwiązań telemedycznych w poszczególnych dziedzinach medycyny
• Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami telemedycznymi

Bariera finansowa
Cel:
Zwiększenie nakładów na
finansowanie telemedycyny ze
środków publicznych

Stan obecny
• Procedury telemedyczne są finansowane ze środków publicznych w bardzo ograniczonym
zakresie
⁻ Telekonsylia

⁻ Kos-zawał
• Implementacja telemedycyny w tradycyjnych kanałach to długotrwały proces
• Problem z finansowaniem publicznym tkwi w wymogach, jakie stawiają świadczeniodawcom
rozporządzenia koszykowe oraz obawach świadczeniodawców przed karami ze strony NFZ
• Planuje się uwzględnienie procedur telemedycznych w nowej koncepcji POZ
⁻ Projekt trafił do Sejmu, jego wejście w życie jest planowane na 1 grudnia 2017r.
⁻ Koordynacja opieki nad pacjentem oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ ze
środków publicznych ma być możliwe z wykorzystaniem rozwiązań eZdrowia
⁻ W latach 2018-2020 zostanie przeprowadzony program pilotażowy, który sprawdzi
funkcjonowanie nowych założeń w realiach polskiej służby zdrowia

Modele wprowadzenia finansowania telemedycyny

Nowe świadczenie

• Przykład: KOS-zawał
• Telerehabilitacja
kardiologiczna

Zmiana warunków
udzielania świadczenia

• Poprzez
zmianę rozporządzenia
koszykowego
• Z inicjatywy własnej
Ministra Zdrowia lub na
wniosek właściwego
konsultanta danej
dziedziny medycznej

Udzielanie świadczenia
telemedycznie bez
zmiany rozporządzenia

• Może następować w
tych przypadkach
klinicznych, w których
zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną
udzielenie świadczenia
telemedycznie jest
zgodne ze sztuką
lekarską
• Może dotyczyć całości
lub części świadczenia

Pilotaż

• Nowe rozwiązania
telemedyczne można
sprawdzić w zakresie
pilotażu

• Np. pilotaż POZ
• Będą prowadzone na
podstawie
przygotowywanej
nowelizacji ustawy o
świadczeniach

Jaka jest rola Telemedycznej
Grupy Roboczej?

TGR | IDEA
TGR to platforma współpracy, która zawiązała się w odpowiedzi na bariery w możliwości
udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość w Polsce. W jej skład weszły podmioty z
branży telemedycznej, które:

 widzą korzyść w rozwoju usług telemedycznych;
 dostrzegają nieadekwatność przepisów prawa, które zostaje w tyle za zmianami
technologicznymi w obszarze ochrony zdrowia i nie promuje tych rozwiązań;
 chcą aktywnie kształtować otoczenie regulacyjne;
 gotowe są nawiązać współpracę z innymi podmiotami, dla których rozwój
telemedycyny nie jest obojętny, a które mają zbliżone problemy i cele.

TGR | Fundacja | cele statutowe
Celem Fundacji jest rozwój telemedycyny rozumiany poprzez:
 wzrost jakości świadczeń telemedycznych;
 zwiększenie bezpieczeństwa prawnego związanego z działalnością telemedyczną;
 możliwość rozliczania świadczeń telemedycznych ze środków publicznych, w szczególności
polegającą na objęciu procedur telemedycznych finansowaniem ze środków publicznych oraz ze
środków niepublicznych;
 rozwój wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie e-zdrowia;
 wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia rozwiązań z zakresu koordynowanej opieki
zdrowotnej wykorzystujących rozwiązania z zakresu e-zdrowia, w tym w szczególności
rozwiązania telemedyczne;
 dostosowanie wymogów prawnych do charakteru działalności telemedycznej, co będzie
skutkowało mniejszymi kosztami prowadzenia działalności telemedycznej;
 ochronę interesów osób wykonujących zawody medyczne oraz podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w zakresie przysługujących im praw;
 rozwój e-zdrowia.

TGR – bieżąca działalność

Cykliczne spotkania
członków Fundacji

• Forum do dyskusji branżowych
• Wypracowywanie wspólnego, jednolitego stanowiska
środowiska telemedycznego

• Udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych

Dyskurs ze stroną
publiczną

• Udział w spotkaniach z Ministerstwem Zdrowia czy CSIOZ
• Wypracowywanie zmian prawnych mających wpływ na
branżę telemedyczną

• Przygotowywanie raportów, opracowań i analiz branżowych

Publikacje

• Próba wpłynięcia na zmianę myślenia o telemedycynie
poprzez prezentację merytorycznych argumentów

Bieżąca inicjatywa TGR
• Fundacja podjęła próbę syntezy i opisu czynników przyspieszających rozwój telemedycyny w Polsce
• Powstaje kompleksowe opracowanie, łączące wiedzę teoretyczną z praktycznymi wskazówkami
płynącymi z doświadczenia członków Fundacji – podmiotów aktywnie działających w branży
telemedycznej

CELE RAPORTU
 Budowa świadomości społecznej
 Pokazanie korzyści dla pacjenta płynących z telemedycyny
 Opracowanie wskazówek dla bezpiecznej działalności telemedycznej,
zapewniającej wysoki standard jakościowy
 Zwrócenie uwagi Ministerstwa Zdrowia i NFZ na szanse, jakie telemedycyna
oferuje dla systemu zdrowia
 Pokazanie rozwiązań, które mogą przyspieszyć rozwój telemedycyny
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