Ezdrowie - defincja
•

e-health is an emerging field in
the intersection of medical
informatics, public health and
business, referring to health
services and information
delivered or enhanced through
the Internet and related
technologies. In a broader
sense, the term characterizes
not only a technical
development, but also a stateof-mind, a way of thinking, an
attitude, and a commitment for
networked, global thinking, to
improve health care locally,
regionally, and worldwide by
using information and
communication technology.
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e-zdrowie to rozwijający się
obszar działań z zakresu
informatyki medycznej, zdrowia
publicznego i biznesu,
odnoszący się do usług
zdrowotnych i dostarczania
informacji poprzez
wykorzystanie technologii
internetowych. W szerszym
zakresie określenie to
charakteryzuje nie tylko rozwój
technologiczny ale również
sposób myślenia. Gotowość
do współdziałania, myślenia
globalnego w celu poprawy
opieki zdrowotnej na
poziomie lokalnym,
regionalnym krajowym i
światowym przez użycie
technologii informatycznych i
telekomunikacyjnych.
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• Prowadzenie elektronicznego rekordu pacjenta
o EHR, HIS, RIS, LIS, FIS.

• Komunikacja między pacjentami a służbą zdrowia o Wyniki badań
o Rejestracje, umawianie wizyt, przypomnienia

• Monitorowanie stanu zdrowia
• Porady zdrowotne – portale pacjentów i socialmedia
• Konsultacje między pracownikami służby zdrowia
o Badania na odległość - teleradiologia

• Komunikacja między świadczeniodawcami - współpraca
kontrahentów
• Komunikacja międzysektorowa w nagłych wypadkach i
katastrofach
• Edukacja dla pracowników służby zdrowia e-lerning
• Monitorowanie procesów prowadzonych w placówkach
ochrony zdrowia
• Monitorowanie wyników opieki zdrowotnej
o Monitorowanie opinii i efektów zdrowotnych PROM, PREM
o Prowadzenie rejestrów medycznych, monitorowanie wskaźników

Narzędzia - technologie

Profesjonaliści

Pacjenci

Decydenci
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Rekomendacje
• Wykorzystywanie ehealth do zapewnienia
bezpieczeństwa opieki i wspierania sytemu opieki
medycznej nakierowanego na pacjenta

• Rejestry medyczne - nie wiązanie systemu płacenia
z bezpośrednimi wynikami – stymulowanie do
uczestnictwa w monitorowaniu wyników krótko i
długoterminowych. Włączenie rówieśników
zawodowych do oceny wyników.

