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Podsumowanie Drugiego Forum e-Zdrowia  

 

Drugie Forum e-Zdrowia, które odbyło się w dniach 14 – 15 września 2017 w Gdańsku zgromadziło 

ponad 250 przedstawicieli kluczowych interesariuszy polskiego ekosystemu e-zdrowia, którzy wraz z 

międzynarodowymi ekspertami Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) i Healthcare Information 

and Management Systems Society (HIMSS) przedyskutowali strategiczne wyzwania związane z 

cyfrową transformacją w obszarze zdrowia. 

Cyfrowa transformacja dokonuje się w wielu obszarach życia, często znacząco zmieniając zachowania 

i style życia licznych grup ludzi. Jest to zmiana radykalna, wprowadzająca nie tylko nowe sposoby 

działania, ale także ujawnia swój wpływ, kreując nowe obszary aktywności,  formy i modele działania. 

Procesy obserwowane w innych obszarach (np. mediów, , bankowości czy telekomunikacji) mają w 

coraz większym stopniu znajdują zastosowanie w obszarze zdrowia. 

Dbałość o zdrowie, opieka zdrowotna mająca pacjenta/osobę w centrum musi być dostosowana do 

tych nowych okoliczności i kontekstów, aby była efektywna i skuteczna oraz akceptowa i uznana za 

przyjazną. 

Uczestnicy Forum e-Zdrowia z nadzieją przyjęci działania Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Cyfryzacji dotyczące stworzenia strategii e-zdrowia dla Polski oraz przyjęty tryb prac włączający, 

poprzez powołanie zespołów specjalistycznych i konsultacyjnych, kluczowych interesariuszy w proces 

przygotowania strategii e-zdrowia. 

Prowadzone podczas Forum dyskusje identyfikowały zarówno fundamentalne trendy, jak i 

najpilniejsze i najważniejsze potrzeby systemu w najbliższym czasie, w tym związane z opieką 

farmaceutyczną, rozwiązaniami telemedycznymi i ochroną prywatności informacji medycznej. 

W wyniku tych dyskusji zebrano następujące generalne wnioski i sugestie, a także wnioski i sugestie 

szczegółowe z sesji tematycznych. 
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Generalne wnioski i sugestie:  

1. Niezbędna jest identyfikacja kluczowych trendów i komponentów cyfrowej transformacji w 

obszarze zdrowia oraz określenie ich znaczenia i potencjalnych szans dla obszaru zdrowia. 

2. Strategia e-zdrowia winna: 

(a) bazować na pacjentocentrycznej koncepcji systemu zdrowia, 

(b) wykorzystać gotowość poszczególnych (pod)grup interesariuszy do korzystania z 

rozwiązań e-zdrowia, w tym adresować zarówno możliwości liderów oraz, w inny sposób, 

określać działania na rzecz grup o niższej skłonności do korzystania z rozwiązań e-

zdrowia, 

(c) obejmować przynajmniej 10-letni horyzont czasu, uwzględniając oraz synergicznie 

włączając kluczowe trendy i zmiany zachodzące w otoczeniu systemu zdrowia,  

(d) określić realistyczne, możliwe do osiągnięcia cele (korzyści) oraz działania na najbliższe 

lata, koncentrując się na priorytetowych potrzebach pacjentów i profesjonalistów 

medycznych oraz organizatorów opieki. 

3. Uwzględnienie priorytetów, spraw pilnych i ważnych, wskazanych w dyskusjach na Forum 

oraz podjęcie działań na rzecz realizacji tych kwestii, w szczególności dotyczących:  

(a) roli i miejsca platform regionalnych w ekosystemie e-zdrowia, 

(b) budowaniu kultury współdziałania (interoperacyjności) rozwiązań e-zdrowia, 

(c) wprowadzania regulacji dotyczących ochrony prywatności informacji medycznej (RODO) 

w szerokim dialogu społecznym, 

(d) wprowadzania opieki farmaceutycznej wykorzystującej możliwości e-recepty, 

(e) wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych, które z urzędu zapewnią badanie 

efektywności i wprowadzanie rozwiązania e-zdrowia (w tym telemedycyny) do koszyka 

świadczeń gwarantowanych,  

(f) włączenie rozwiązań telemedycyny i m-zdrowia do projektu pilotażowego opieki 

koordynowanej POZ+. 

4. Identyfikacje i wprowadzenie, w oparciu o dobre międzynarodowe praktyki, rozwiązań  

e-zdrowia, które: 

(a) synergicznie wykorzystają dokonaną już zmianę w potrzebach i zachowaniach 

pacjentów/osób wynikającą z ich cyfrowego stylu życia wielu, 

(b) dopasowują formy i sposób opieki zdrowotnej do tego nowego kontekstu czyniąc ją 

bardziej efektywną i przyjazną. 

e-Transformacja w zdrowiu, aby przyniosła efekt, potrzebuje zarówno liderów zmiany jak i 

partnerskiej debaty pomiędzy przedstawicielami instytucji publicznych, podmiotów leczniczych, firm 

nowych technologii, a przede wszystkim przedstawicieli pacjentów. Wierzymy, że II Forum e-Zdrowia 

stało się ważnym etapem tego procesu. 

Uczestnicy Forum e-Zdrowia liczą na uwzględnienie obserwacji, wniosków i sugestii sformułowanych 

podczas Forum e-Zdrowia w działaniach instytucji rządowych i samorządowych oraz szerokiego grona 

interesariuszy ekosystemu e-zdrowia. 


