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Wprowadzenie

Współcześni konsumenci w coraz większym stopniu wykazują troskę
o zdrowie i zmieniają nawyki żywieniowe oraz uprawiają sport, czy też używają wiele różnego typu urządzeń m.in. smartfonów, inteligentnych zegarków,
opasek i pasków monitorujących stan zdrowia. Ponadto wraz z upowszechnieniem smartfonów pojawiło się wiele programów w formie aplikacji mogących zmierzyć ilość kalorii w diecie czy monitorujących wydolność organizmu,
liczbę przebytych kroków, ale też takich, które w sposób ciągły będą kontrolować istotne dla życia i zdrowia człowieka funkcje. Pozwala to z jednej strony
utrzymać dobrostan organizmu, z drugiej jednak może stanowić ważny argument w celu odciążenia kosztów sektora zdrowia, co w dobie starzejącego się
społeczeństwa i zbyt małej liczbie usługodawców wydaje się mieć znaczenie
fundamentalne.
W odniesieniu do tego problemu można dostrzec intensywne działania przedstawicieli sektora nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT Information and Communications Technology) wyrażające się
w szerokiej ofercie tzw. elektroniki noszonej (wearables), czyli m.in. różnych
urządzeń elektronicznych, monitorujących stan zdrowia. Już kilka lat temu
Ericsson ConsumerLab po zbadaniu 6649 respondentów z 12 krajów wysnuł
wniosek, że kolejne generacje urządzeń monitorujących stan zdrowia będą
nie tak jak dotychczas umieszczane na ciele np. nadgarstku w formie smartwatcha, lecz umieszczane wewnątrz ludzkiego organizmu. Alternatywę może
stanowić wszczepienie implantów monitorujących stanu zdrowia, które stanowią swoisty system „wczesnego reagowania”, mogący ostrzegać w obliczu
niewidocznych, ale zagrażających życiu konsekwencjom np. poprzez pomiar
poziomu cukru czy ciśnienia tętniczego. Nasuwa się zatem wniosek, że za
pomocą wewnętrznych sensorów konsumenci chcą poprawić swoje zmysły
i umiejętności. Ulegnie zatem zmianie sposób patrzenia na ludzkie życie
i zdrowie. Ten swoisty wzrost świadomości przejawia się w chęci kontroli
7
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zdrowotnych aspektów życia, a taką właśnie możliwość dają obecnie technologie informacyjno- komunikacyjne1.
Decyzje dotyczące zakupu urządzeń technologicznych to rodzaj inwestycji we własne zdrowie i bezpieczeństwo, a zatem możliwość zaspokajania
jednej z elementarnych potrzeb ludzkich.
Problem efektywności sektora zdrowia w literaturze przedmiotu nadal
pozostaje nie dość szeroko opisany. Jednak badacze świadomi ograniczeń tradycyjnych miar dostrzegają złożoność i wieloaspektowość zjawiska, kładąc nacisk na miary pozafinansowe efektywności2 i ich związki z zastosowaniem ICT
(Information and Communications Technology), czyli technologii komunikacyjno-informacyjnych. Działania takie tworzą nie tylko wartości dla beneficjentów sektora zdrowia, czyli pacjentów, ale dają pole do poprawy działania
i innowacji w tej istotnej dla jakości życia sferze.
W dobie problemów w funkcjonowaniu sektora zdrowia w Polsce oraz
braku dostępności do niektórych lekarzy specjalistów, fakt ograniczenia kosztów obsługi pacjenta, dzięki efektywnej komunikacji interaktywnej możliwej
do wykonania przy zastosowaniu narzędzi ICT np. aplikacji na smartfon, wydaje się nie do przecenienia.
Istotnym argumentem przemawiającym za implementacją nowoczesnych
technologii w opiece zdrowotnej jest zgromadzenie informacji o pacjencie,
wymiana wiedzy pomiędzy stronami relacji usługowej oraz edukacja pacjentów. Zastosowanie technologii ICT umożliwia znacząco obniżyć koszty realizowanych usług medycznych, co należy uznać za jeden z głównych argumentów za jej stosowaniem w szerszym zakresie niż dzieje się to obecnie3. Wydaje
się szczególnie istotne w odniesieniu do systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
gdzie obserwujemy stały wzrost kosztów jednostkowej obsługi pacjenta, wynikający z niskiej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w odniesieniu do stale wzrastającej liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz
wydłużenia życia seniorów. Proces wydłużenia życia niestety oznacza w Polsce
stosunkowo niską jego jakość również w aspekcie statusu społecznego

S. Zaagman, 10 Biggest Consumer Tech Trends of the Future, „USA Today”, 2015, January 9, http://www.usatoday.com/story/tech/2015/01/09/ces-2015-10-hottestfuture-trends/21
509737/ (dostęp: 3.03.2017).
2
A. Austen, A. Frączkiewicz-Wronka, Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów"
2010, nr 98, s. 51-62.
3
H. Andreassen, ICT and patient roles; contradictions in e-health policy, „Health Policy and
Technology” 2012, nr 1(2), s. 89.
1
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i ekonomicznego, będącą pochodną chronicznych chorób i innych negatywnych procesów towarzyszących egzystencji4.
Te negatywne zjawiska wymagają wsparcia, a co za tym idzie rozbudowanej opieki zdrowotnej w sensie ilościowym i jakościowym, ponadto kreują
rynek, nie tylko opieki zdrowotnej, ale także usług towarzyszących, np. opieki
paliatywnej.
Kluczowe zagadnienie wykorzystania nowych technologii w komunikacji w sektorze usług zdrowotnych traktowane jest jako narzędzie marketingu relacji. Komunikacja cyfrowa uznana jest za istotny element i instrument
urynkowienia, a jako taka może być analizowana na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej.
Rewolucja jakiej jesteśmy uczestnikami w systemie ochronie zdrowia,
polegająca na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, stała się faktem. W ocenie ekspertów jesteśmy świadkami jednego
z największych przełomów w medycynie.
E-zdrowie jest jednym z obszarów tak zwanych e-usług, co oznacza, że
wszystkie czynności w ramach e-zdrowia, wykonywane są za pomocą Internetu, przy użyciu urządzeń mobilnych, zdalnych i technologii komunikacyjno-informatycznych5. Podobnie jak m-zdrowie polegające na wykorzystaniu
urządzeń mobilnych w monitorowaniu zdrowia. Natomiast szersze pojęcie,
obejmujące e-zdrowie i m-zdrowie to telemedycyna, polegająca na wymianie
informacji medycznych pomiędzy, co najmniej dwoma użytkownikami przy
jednoczesnym wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w celu poprawy
zdrowia pacjentów.
W związku z tym, istotne jest diagnozowanie wykorzystania nowych
technologii zastosowanych w szeroko rozumianym sektorze zdrowia min. poprzez sondaż i prowadzenie badań. Także po to by wzmocnić teorie, ale i pokazać kierunki zmian, które mogą być pomocne dla potencjalnych klientów
(pacjentów) oraz przedstawicieli strony podażowej, czyli organizacji stosujących ICT.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, co znalazło odzwierciedlenie w jej strukturze. Dążąc do osiągnięcia postawionych celów, wykorzystano
zróżnicowany warsztat badawczy. W pracy wykorzystano model hipotetyczno-dedukcyjny oraz model indukcyjny.

I. Rudawska, Opieka zdrowotna aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007, s. 53.
M. Czerwińska, Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015, nr 43 (3), s. 173-185.
4

5
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Głównym celem niniejszej pracy jest zdiagnozowanie stopnia korzystania z nowych technologii dotyczących monitorowania stanu zdrowia przez
mieszkańców Polski.
W ramach celu głównego sformułowano następujące cele szczegółowe:
• Zbadanie stopnia korzystania przez mieszkańców Polski z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”.
• Zbadanie, w jakim stopniu mieszkańcy Polski aplikacje mobilne z kategorii „zdrowie i fitness” uważają za użyteczne w dbaniu o swoje zdrowie.
• Zbadanie stopnia korzystania przez mieszkańców Polski z Internetu
w kontekście szeroko rozumianej ochrony zdrowia.
Celem empirycznym jest zidentyfikowanie czynników wpływających na
korzystanie przez mieszkańców Polski z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”.

10

Rozdział 1

Nowe technologie
jako narzędzie komunikacji
w sektorze zdrowia

1.1 Komunikacja interaktywna
Termin komunikacji rozumiany jest jako najbardziej fundamentalny
proces społeczny i jako taki jest wszech ogarniający min. dlatego też definiowanie tego pojęcia jest trudne i wieloaspektowe. Komunikacja jest postrzegana jako „interakcja społeczna przez przesyłanie wiadomości”1. Interakcja
społeczna jest procesem, w którym jedna osoba zwraca się do innych i wpływa
na ich zachowanie, stan umysłu i emocji.
Zjawisko to powstaje w momencie komunikowania się lekarza z pacjentem, stanowi taki typ relacji usługowej, gdzie zachodzi obustronna wymiana
informacji. Komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem implikuje skuteczność opieki zdrowotnej i rozumiana jest jako osiągnięcie zamierzonego rezultatu terapeutycznego, ale i ekonomicznego2.
W dobie problemów w funkcjonowaniu sektora zdrowia w Polsce oraz
braku dostępności do niektórych lekarzy specjalistów, fakt ograniczenia kosztów obsługi pacjenta, dzięki efektywnej komunikacji interaktywnej możliwej
do wykonania przy zastosowaniu narzędzi ICT (Information and Communications Technology - Technologie komunikacyjno-informacyjne) np. aplikacji na smartfon, wydaje się nie do przecenienia.
Pojęcie „komunikacja” w psychologii komunikacji i języka służy do opisu procesów interakcyjnych, kiedy nadawca przekazuje własne spostrzeżenia
J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 16-17.
I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent – usługodawca w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 166.

1

2
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bądź emocje za pomocą dostępnego zbioru znaków wielu (bądź jednemu) odbiorcom lub słuchaczom, by w ten sposób w konkretnym celu wpłynąć na ich
(jego) emocje, rozumowanie lub zachowanie3.
Należy zauważyć, że posługiwanie się terminem „komunikacja” w opisie
relacji usługowych jest bardziej poprawne, ponieważ wyraża cechę interaktywności, dwustronności i symetrii w odróżnieniu do terminu „komunikowanie”,
który to dotyczy jednostronności i jako takie odzwierciedla proces komunikowania stosowany w tradycyjnym modelu np. marketingu masowego4.
Interakcja jest też pojęciem istotnym dla socjologii, co wyraża się w poglądzie, że jest to nauka o interakcjach społecznych. Socjologiczne ujęcie tego
terminu zakłada, że jest to dynamiczna, ciągła sekwencja nawzajem ku sobie zwróconych działań społecznych. Ilustracją takiej interakcji jest właśnie
usługowe świadczenie. Powiązana z modelowym obrazem interakcji jej bezpośredniość, wyrażająca się we współobecności przestrzennej i równoczesności
czasowej nie jest obecnie warunkiem zaistnienia interakcji. Obecnie występuje coraz więcej interakcji pośrednich i właśnie w tych przypadkach wykorzystywane są nowoczesne technologie ICT, np. aplikacje na smartfon.
Pierwsza najprostsza wizja interakcji znajduje się w teorii behawioralnej, rozumiejąc interakcję jako wzajemnie powiązane zachowania jednostek,
sekwencję bodźców i reakcji. Podejście behawioralne jest jednak ubogie poznawczo i traktuje problem interakcji zdawkowo. Pogłębia ten problem teoria
wymiany społecznej, a zwłaszcza jej najnowsza odmiana – teoria racjonalnego
wyboru. Rozpatruje ona interakcję jako wzajemną wymianę pewnych dóbr
czy wartości między partnerami. Modelem wyjściowym jest tutaj transakcja
ekonomiczna, akt kupna i sprzedaży. W przypadku tym zakłada się, że obaj
partnerzy działają racjonalnie, a więc obaj starają się uzyskać pewną nadwyżkę
korzyści nad kosztami. Zarówno korzyści, jak i koszty mogą być przy tym bardzo różne5. Odnosząc to do przykładu relacji usługowych można powiedzieć,
że korzyści z jednej strony, to zdobycie pewnej wartości wymiennej, np. zakup
określonego urządzenia monitorującego stan zdrowia bądź aplikacji, z drugiej
podtrzymanie czy stałe monitorowanie zdrowia organizmu.
Główna idea teorii wymiany to przeniesienie modelu ekonomicznego na
wszelkie, także pozaekonomiczne dziedziny życia społecznego. Przedmiotem
wymiany w interakcjach są bowiem także wartości. Wzajemność odnosi się
P. Winterhoff – Spurk, Psychologia mediów, Wyd. WAM, Kraków 2007, s. 13.
M. Kowalska, Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu.
Między teorią a praktyką. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 65.
5
P. Sztompka, Socjologia, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 69.
3

4
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do treści podejmowanych zachowań i oznacza pewną współmierność wymienianych wartości6.
Znajduje to swój wyraz w rozwoju komunikacji marketingowej kładącej
nacisk na stworzenie uprzywilejowanych relacji przedsiębiorstwa z jego klientami (usługobiorcami) i opartych na zaufaniu, umożliwiających bezpośrednią
komunikację i współpracę w procesie tworzenia wartości7. Sprzężenie zwrotne,
które towarzyszy komunikacji jest transmisją reakcji odbiorcy, powracającą
do nadawcy. Główną funkcją sprzężenia zwrotnego jest to, że pozwala ono
komunikatowi dostosować się do potrzeb odbiorcy komunikatu. Ponadto pomaga ono odbiorcy zaangażować się w sytuację komunikacyjną. Zwłaszcza
jest to istotne w sektorze zdrowia, ponieważ daje świadomość, że osoba wysyłająca komunikat bierze pod uwagę reakcje drugiej strony, co czyni uczestnika
interakcji bardziej podatnym na pozytywny odbiór wiadomości8.
Sprzężenie zwrotne informuje o tym jak traktuje nas druga strona relacji,
partner procesu komunikacyjnego, jaką wyraża wobec nas postawę. Sprzężenie zwrotne może być wyrażone werbalnie, niewerbalnie bądź pisemnie9.
Model sprzężenia zwrotnego do teorii komunikacji wprowadził
M.L. De Fleur. Według twórcy modelu, sprzężenie zwrotne stanowi rodzaj
swoistej odpowiedzi adresata na informacje (cele, zamierzenia, intencje)
nadawcy przekazu. Odpowiedź ta jest funkcją percepcji i recepcji sygnału
emitowanego przez nadawcę. Kategoria „sprzężenia zwrotnego” jest istotna
w komunikacji sektora zdrowia, nadaje bowiem procesowi komunikacji charakter dwukierunkowy i „zmusza” nadawcę do pomiaru stopnia przyswojenia
i zrozumienia przekazu przez odbiorcę10.
Sprzężenie zwrotne jest reakcją kształtowaną przez sposób odkodowania, zrozumienia, przyswojenia i wycenę wartości (atrakcyjności) komunikatu.
Istnienie sprzężenia zwrotnego świadczy o transakcyjnym i interaktywnym
charakterze komunikowania11. Co więcej długi przedział czasowy, niezbędny do formułowania relacji, oznacza istnienie pewnego kontinuum interakcji, w którym strony doświadczają obopólnej wymiany wartości12. W związku

Tamże, s. 69-75.
M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach" 2005, nr 294, s. 149.
8
J. Fiske, Wprowadzenie do badan nad komunikowaniem..., s. 39-40.
9
J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 55.
10
J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa
2001, s. 27.
11
Tamże, s. 15.
12
I. Rudawska, Opieka zdrowotna…, s. 65.
6

7
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z tym komunikacja interaktywna wynika z uczestnictwa klienta w procesie
produkcji usługi.
Współcześnie jednak coraz częściej interaktywność jest rozpatrywana
technicznie. Tę nową jakość stwarza pojawienie się np. smartfonów, smartwatchy czy komputerów oraz sieci internetowej, jako urządzeń i systemów
zdolnych do komunikacji13.Urządzenia techniczne tworzą dziś szersze możliwości kontaktu, które dają nową jakość komunikacji interaktywnej.
Rozwój nowych mediów, głównie Internetu i telefonów, doprowadził do
tego, że komunikacja interpersonalna możliwa jest również na odległość, czyniąc charakterystyczne sprzężenie zwrotne możliwym do odłożenia w czasie.
J. W. Wiktor rozróżnia dwie podstawowe formy komunikacji
interpersonalnej14:
•
•

bezpośrednia (rozmowa lekarza bądź pielęgniarki z pacjentem),
pośrednia (kontakt z personelem medycznym przez telefon, aplikację czy
komunikatory).

Zarówno jedna jak i druga forma jest typem komunikacji interaktywnej.
Różni je jednak sposób w jaki przebiega sprzężenie zwrotne.
Model komunikacji interpersonalnej dopuszcza komunikację przez ICT,
zasadniczym jednak wyróżnikiem wykorzystania kanału medialnego w procesie komunikacji jest symetria sprzężenia zwrotnego. Pozwala ono na nawiązanie między usługodawcą a usługobiorcą interakcji, rozumianej jako ciąg
komunikatów wysyłanych przemiennie przez uczestników procesu. Interaktywność modelu stwarza przesłanki indywidualizacji komunikacji, wyrażonej
dostosowaniem treści i formy przekazu oraz sposobu obsługi do potrzeb nabywców, czyli pacjentów15.
Interaktywność osobowa oznacza możliwość dwustronnej komunikacji
symetrycznej pomiędzy osobami, interaktywność osobowa nie jest specyficzną
właściwością zarezerwowanej dla nowej technologii, stanowi jednak o istocie
komunikacji poprzez ICT. Umożliwia bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a potencjalnym klientem16. Opisuje proces przekazywania informacji (treści symbolicznych), pomiędzy nabywcą i sprzedawcą.
W najprostszej postaci określa ją bezpośrednia i podstawowa dla komunikacji relacja „jeden do jeden”. Podstawowego znaczenia tego modelu można

13
14
15
16

J.W. Wiktor, Promocja…, s. 33-39.
Tamże, s. 131.
Tamże, s. 132.
Tamże, s. 238.
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upatrywać w tym, że wyraża on istotę komunikowania się, jako procesu łączności, wzajemnego informowania i porozumiewania się różnych podmiotów
i równocześnie naturalną potrzebę uzyskiwania informacji zwrotnej, wyrażającej zarówno zrozumienie, akceptację, uznanie czy też negację przekazywanych
treści17.
Należy także stwierdzić, że relacja „jeden do jeden”, nie jest jedyną formą
komunikacji interpersonalnej. I ma ona charakter szerszy, obejmuje także relacje „kilku do kilku, a nawet wielu do wielu”, daleki jednak od komunikacji
masowej. Zasadniczą cechą, wyróżniającą model komunikacji interpersonalnej stanowi18:
•
•

osobowy lub zbliżony do osobowego (quasi – osobowy) charakter kontaktu,
możliwość występowania bezpośrednich interakcji.

Model ten wskazuje na potencjalnie duże znaczenie komunikacji w osobistej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Komunikacja masowa wyraża komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem za pomocą nowych mediów. Jego istotę oddaje relacja określana jako „jeden do wielu”. Jest to model
wyrażony w swym zasadniczym kształcie, poprzez formułę modelu transmisji
i jednokierunkowego przepływu informacji. Model ten, nie zapewnia realizacji koncepcji marketingu zindywidualizowanego, wszyscy bowiem adresaci
(odbiorcy) otrzymują ten sam przekaz, niezależnie od indywidualnych potrzeb i preferencji19.
Istotnym wyróżnikiem jest brak symetrii sprzężenia lub jego ograniczony
charakter. Adresat ma bardzo ograniczone możliwości lub ich brak na udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem tych mediów, przez które otrzymał przekaz.
Nie jest możliwa zatem interakcja uczestników procesu komunikacji. Cechą
charakterystyczną jest jednokierunkowość przekazu i brak natychmiastowego,
symetrycznego sprzężenia zwrotnego oraz znacząca, wielowymiarowa rola mediów w kształtowaniu zachowań rynkowych nabywców w dużej skali20.
Model komunikacji który określany był mianem hipermedialnego
i swój żródłosłów brał od greckiego hyper = nad, ponad, oznaczający wielość wykorzystywanych mediów w procesie komunikacji jak i mnogość relacji
w nim występujących, wprowadził jednak nową, nieznaną wcześniej jakość

17
18
19
20

Tamże, s. 33.
Tamże, s. 34.
Tamże, s. 34-35.
Tamże, s. 36.
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komunikowania się21. Dziś rozwiniętą na skalę globalną, gdzie informacja
obiega świat niemal w czasie rzeczywistym za pomocą sieci Internet.
Głównym elementem tego modelu jest kombinacja hipertekstowego dostępu do informacji, opierająca się na logicznych i niehierarchicznych powiązaniach pomiędzy przekazami, a multimedialną formą wyrażania i transmisji
tych informacji. W związku z tym komunikacja za pomocą narzędzi ICT „stanowi dynamiczną i rozproszoną sieć, o globalnym zasięgu wraz ze sprzętem
i oprogramowaniem, które stwarza sprzedawcom i nabywcom możliwość:
•
•

interaktywnego dostępu do hipermedialnych treści i ich transmisję (interakcja „maszynowa”, „techniczna”),
komunikacji poprzez medium”22.

Przedstawiony wyżej opis podstawowych modeli komunikacji skłania do
konstatacji, że kluczem do budowania trwałych, satysfakcjonujących związków w relacji usługodawcy i usługobiorcy jest komunikacja oparta na interakcji. Taki właśnie model komunikacji interaktywnej staje się najbardziej
charakterystyczną cechą realizacji założeń marketingu relacyjnego. Znajduje to odzwierciedlenie w definiowaniu pojęcia marketingu relacji. Spośród
licznych definicji pojęcia, na uwagę zasługują dwa ujęcia: pierwsza definicja
T. Cram’a mówi, że „marketing relacji, to konsekwentne stosowanie uaktualnionej wiedzy o indywidualnych klientach dla zaprojektowania produktu/
usługi, które są komunikowane interaktywnie, celem rozwinięcia i kontynuowania wzajemnie korzystnych więzi”23. Zatem jej autor kładzie nacisk na
wsłuchanie się w głos klienta, poznając i gromadząc wiedzę o nabywcach
(tworzenie profilu na podstawie informacji płynących z narzędzi strumieniowego przesyłu danych, czyli każdej aktywności w sieci podejmowanej przez
użytkownika), by adekwatnie reagować na ich potrzeby. Komunikacja ma
mieć charakter interaktywny, a osiągnięte korzyści muszą być dostrzegalne
obustronnie.
Drugą, akcentującą problematykę komunikacji z klientem, jest definicja autorstwa K. Fonfary, która określa to pojęcie, jako kładące nacisk, na
proces zarządzania, tj. tworzenie, rozwój i utrzymywanie powiązań firmy
z innymi podmiotami. Eksponując bezpośredni, interaktywny, dwu- i wielostronny charakter kontaktów między sprzedającymi i nabywcami oraz innymi

Tamże, s. 36.
D.L. Hoffman, T.P. Novak, Marketing In Hypermedia, "Journal of Marketing" 1996, nr 60,
s. 50–68, por. Wiktor J.W., Promocja ..., s. 37.
23
T. Cram, The Power of Relationship Marketing, Pitman Publishing, London 1994, s. 19.
21
22
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podmiotami w procesie tworzenia, oraz dostawy produktów i usług, podkreśla ona trwały charakter powiązań między partnerami wymiany24.
W związku z powyższym komunikację interaktywną należy traktować,
jako immanentną cechę marketingu relacji opartą, w głównej mierze, na modelu komunikacji wspartej ICT. Jak zauważają R. Brandy, E. Forrest i R. Mizerski osiągnięcie sukcesu w dziedzinie marketingu interaktywnego wymaga
zasadniczych zmian. Tradycyjne media odwołują się do mas. Nowe media natomiast usiłują zwracać się do poszczególnych osób. Marketing oparty na bezpośredniej więzi sprzedawcy z nabywcą, staje się ponad wszelką wątpliwość,
ważnym narzędziem odwoływania się do konsumentów, mającym na uwadze
ich potrzeby i problemy. Im sprzedawca bardziej się zbliża do konsumenta,
tym jego wysiłki marketingowe będą bardziej skuteczne25, m.in. poprzez media społecznościowe jako narzędzie ICT. Taki właśnie model komunikacji
marketingowej, staje się udziałem sektora usług zdrowotnych choć, nie bez
zasadnym, będzie tutaj rozgraniczenie na komunikację interpersonalną w formie bezpośredniej i pośredniej26.
W literaturze przedmiotu z zakresu komunikacji społecznej pojęcie
sprzężenia zwrotnego jest określone transmisją reakcji odbiorcy, powracającą
do nadawcy27, a główną funkcją jest to, że pozwala ono komunikatorowi dostosować ją do potrzeb odbiorcy komunikatu. Świadomość, że osoba wysyłająca komunikat bierze pod uwagę nasze reakcje, czyni nas bardziej podatnymi
na pozytywny odbiór wiadomości.
To właśnie ICT staje się podstawą wzajemnych interakcji w sektorze
zdrowia. Zmiany w sposobie myślenia, a zwłaszcza wzrost świadomości konsumentów w tym przypadku pacjentów oraz wartość jaką obecnie przypisuje się zdrowiu człowieka, powoduje, że sfera usług zdrowotnych jest oparta
w dominującej części na komunikacji i wymianie informacji.
1.2. Przemiany w komunikacji interaktywnej
Dynamiczny rozwór komunikacji interaktywnej wiązany jest nierozerwalnie z Internetem. Internet stał się zjawiskiem o charakterze globalnym,

24
25
26
27

K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 59.
R. Brandy, E. Forrest, R. Mizerski, Marketing w Internecie, PWE, Warszawa 2002, s. 15.
J.W. Wiktor, Promocja…, s. 131.
J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem..., s. 39.
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przenikającym wszystkie obszary życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Zapewniającego dostęp do światowych źródeł informacji28.
Do najistotniejszych zalet Internetu można zaliczyć29:
•
•
•
•
•
•
•

•

globalny zasięg oddziaływania, czyli możliwość docierania do wielu milionów ludzi na całym świecie,
szybkość reakcji – możliwość natychmiastowej odpowiedzi,
multimedialny charakter – możliwość przekazywania informacji tekstowej, dźwiękowej i w postaci filmu,
brak ograniczeń czasowych, czy też przestrzeni reklamowej,
elastyczność działania – możliwość stałego modyfikowania stron
internetowych,
interaktywność – dwustronny sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z różnymi podmiotami otoczenia,
niski koszt przekazu – znacznie niższe koszty stworzenia własnej strony internetowej, w stosunku do np. tradycyjnych form komunikacji
marketingowej,
przyjazny charakter dla środowiska naturalnego – wykorzystywanie cyberprzestrzeni do przekazywania informacji i brak potrzeby drukowania
materiałów informacyjnych, co w dobie niwelowania śladu ekologicznego jaki pozostawia człowiek w środowisku naturalnym wydaje się mieć
istotne znaczenie.

Funkcjonowanie organizacji w sieci umożliwia prowadzenie zintegrowanych działań z zakresu informowania o usługach, produktach i sprzedaży oraz
komunikacji interaktywnej.
Internet jest nierozerwalnie związany z przepływem informacji, co wyraża pogląd że: „informacja bez komunikacji jest w pewien sposób ułomna,
bo nie może być dostępna w określonym miejscu i czasie osobie, która jej
potrzebuje”. Ponadto można zauważyć, że komputery stają się narzędziami
służącymi kodowaniu i dekodowaniu informacji i wraz z siecią komputerową
mogą być traktowane jako kanał komunikacyjny30. Wprowadzenie sieci komputerowych do procesu komunikowania zasadniczo zmienia sposób przekazu informacji w zakresie przechowywania, przetwarzania i transmisji danych
w czasie dogodnym dla stron interakcji.
B. Jung, Rozwój rynku multimediów [w:] Media, komunikacja biznes elektroniczny, B. Jung
(red.), Difin, Warszawa 2001, s. 181.
29
A. Sznajder, Promocja w Internecie [w:] Media …, s. 149.
30
P. Kwiatek, G. Leszczyński, Serwis World Wide Web (WWW) jako narzędzie komunikacji
masowej [w:] Komunikowanie się w marketingu, H. Mruk (red.), PWE, Warszawa 2004, s. 43.
28
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Tym, co wyróżnia Internet jako medium interaktywne jest to, że w odniesieniu do mediów masowych, umożliwia komunikację zwrotną i stanowi
to jego wyróżnik. Komunikacja prowadzona za pomocą tradycyjnych mediów,
np. radia i telewizji, pozbawiona jest interakcji, a odbiorcy trudno jest odpowiedzieć firmie za pomocą tego samego medium. Natomiast Internet pozwala
na komunikację w obie strony, nieograniczonej liczbie osób. Komunikacja za
pomocą Internetu umożliwia zatem tworzenie zindywidualizowanych przekazów i przesyłanie ich tą samą drogą, w dowolnym czasie31.
Globalna sieć komputerowa w sposób znaczący modyfikuje możliwości
i charakter komunikowania się organizacji z rynkiem. Dotyczy to, zarówno
stopnia realizacji poszczególnych funkcji promocji, jak i wykorzystanych instrumentów. Internet, jak żadne z tradycyjnych mediów, umożliwia „wejście”
w działalność promocyjną każdemu przedsiębiorstwu, bez względu na jego
wielkość i rozporządzany budżet promocji32, co w przypadku organizacji sektora zdrowia, z racji ograniczonych ustawowo form promocji czyni Internet
efektywnym medium informacyjnym.
Przesłankami obecności w sieci i realizacji komunikacji on–line są:
•
•

•

•
•
•

•

•
31
32
33

możliwość dostarczania do środowiska informacji charakteryzujących
samo przedsiębiorstwo, jego tożsamości i realizowanych zamierzeń,
prezentacja produktów przedsiębiorstwa, przedstawienie szerokiej, pogłębionej oferty wraz z demonstracją, określeniem wszystkich charakterystyk, istotnych z punktu widzenia oczekiwań potencjalnego nabywcy,
szans realizacji komunikacji interpersonalnej pomiędzy przedsiębiorstwem a osobami zainteresowanymi produktami przedsiębiorstwa, reprezentantami opinii publicznej, grup nacisku mediów, władz centralnych
i regionalnych oraz innymi interesariuszami przedsiębiorstwa,
prowadzenie kampanii reklamowych, promocji dodatkowej i public relations,
informowanie o szczególnych akcjach promocyjnych (np. dni otwarte),
poszukiwanie sponsorów, a niekiedy instytucji, akcji i wydarzeń zasługujących na sponsorowanie oraz nagłośnienie informacji o sponsorach,
zgodnie z przepisami umowy sponsorskiej,
prowadzenie badań dotyczących potrzeb i preferencji potencjalnych nabywców, poznanie ocen formułowanych pod adresem samego przedsiębiorstwa i jego produktów (usług),
kształtowanie wizerunku firmy”33.
Tamże, s. 43.
W.J. Wiktor, Promocja ..., s. 236.
Tamże, s. 236.
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Komunikacja on–line jest oparta na idei hipertekstu z zasadami multimediów i tworzy środowisko hipermedialne. Jest ona „kombinacją hipertekstowego, dostępu do informacji, opierającego się na logicznych i niehierarchicznych powiązaniach pomiędzy komunikatami (przekazami), a multimedialną
formą wyrażania i transmisji.” Hipertekst stanowi wielowymiarową formę
prezentowania informacji: tekstu, dźwięku, grafiki, obrazu o charakterze
statycznym oraz dynamicznym (animacji, sekwencji filmów: audio-video)
oraz jej transmisji, kopiowania i przetwarzania. Oznacza to, nieliniowe lub
modułowe uporządkowanie (konstrukcję) tekstów na stronach WWW powiązanych ze sobą za pomocą specjalnych odnośników. Zestawy informacji
i towarzyszące im linki hipertekstowe są podstawowymi elementami hipertekstu, zaspokajającymi potrzeby użytkowników korzystających z zasobów sieci,
zarówno w zakresie informacyjnym, merytorycznym (ilości i jakości danych),
jak i sposobu korzystania (czasu, kolejności) itp.34. Tworzy to możliwość dotarcia internautom do wszystkich informacji będących w sieci komputerowej
pod danym adresem. Funkcjonowanie Internetu jako systemu jest powiązane
z instrumentami wyszukiwawczymi. Rozwój rynku instrumentów wyszukiwawczych jest dowodem większej aktywności internautów w sieci i wzrostu
ich świadomości, co do roli komunikacji interaktywnej za pośrednictwem
Internetu.
Interaktywność maszynowa (techniczna) w hipermedialnym środowisku
oznacza interakcję użytkownika z komputerem35. Specyficzność tej formy komunikacji wynika m.in. z tego, że użytkownicy mogą wpływać na treść, formę
przekazu i otrzymywać odpowiedź w czasie rzeczywistym. Oznacza to, taki
wymiar komunikacji, w którym użytkownik może sam wybierać określone
treści przekazu, kontynuować lub zaniechać poszukiwania, a także ignorować
określone sugestie zachowań (np. wejdź do…). Relacja pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji przybiera formę komunikacji każdego z użytkowników z medium. Medium nie spełnia więc już tradycyjnych funkcji łącznika
i kanału przekazu informacji, lecz tworzy zupełnie nowe środowisko komunikowania w dwóch wymiarach rzeczywistym i hipermedialnym36.
Ważną cechę komunikacji wirtualnej stanowi interaktywność osobowa,
oznaczająca możliwość dwustronnej komunikacji symetrycznej pomiędzy

D. Hoffman, T. Novak, Marketing In Hypermedia..., s. 52-53, por. za: J.W. Wiktor, Promocja..., s. 237.
35
J. Riedl, M. Bush, Marketing – Kommunikation In On Line Median, Anwendungsbedingungen, Vorteile und Restriktionen, „Marketing. Zeitschrift für Ford hung und Praxis” 1997, H. 3.
36
J.W. Wiktor, Promocja ..., s. 238.
34
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osobami za pośrednictwem środowiska komputerowego. Komunikacja ta
umożliwia bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorstwem,
a potencjalnymi klientami. Globalny charakter Internetu przekłada się, na
globalny zasięg komunikacji interpersonalnej w czasie rzeczywistym. Taka
forma komunikacji, ma szczególne znaczenie w sektorze usług zdrowotnych,
gdzie niewątpliwie komunikacja stanowi trzon budowy relacji z klientem –
usługobiorcą. W tym przypadku, interaktywne medium jakim jest Internet,
pozwala na wzrost efektywności komunikacji. Ponadto poprawia jakość relacji między lekarzem i pacjentem, ale także między samymi lekarzami, jak
i pacjentami. Globalny zasięg komunikacji w czasie rzeczywistym, jest możliwy poprzez tworzenie zindywidualizowanych przekazów, skierowanych do
określonych odbiorców (jest realizowane przy użyciu formularzy rejestracyjnych i technologii „cookies”, pozwalającej na precyzyjną identyfikację użytkowników i monitorowania ich poczynań), pocztę elektroniczną, czy też tworzenie grup dyskusyjnych wokół przedsiębiorstwa (środowiska WWW), jego
problemów i konkretnych posunięć marketingowych37.
Ta naturalna skłonność ludzi do łączenia się wokół wspólnych interesów, potrzeb i doświadczeń, wywołana jest dynamicznym rozwojem Internetu
i postępu w przekazywaniu wiadomości, również za pomocą smartfonów. Dostępność tego typu nośników podsyca to pragnienie, doprowadzając do łatwości i otwartości w komunikacji między konsumentami. W efekcie powstają
„wspólnoty tematyczne konsumentów”, w których poszczególni użytkownicy
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, bez barier geograficznych lub społecznych. Tym samym rewolucjonizują poszczególne sektory usług38.
Siła wspólnot konsumentów wynika z ich niezależności od instytucji, co
widać na przykładzie przemysłu farmaceutycznego, który w coraz większym
stopniu, musi uwzględniać wymagania pacjentów i liczyć się z ich opiniami
wyrażanymi w sieci39.
Współczesny model komunikacji interaktywnej ujawnia niezwykle istotną rolę konsumentów w budowie oferty produktowo – usługowej i może
w istotny sposób modyfikować przyszłe formy kontaktu firmy z konsumentami.
Poparcie ze strony konsumentów poprzez grupy on–line, może nawet
wywierać większy wpływ, niż marketing prowadzony przez firmy. Literatura podaje tu wiele przykładów np. aktywności chorych na białaczkę, którzy
uczestnicząc we wczesnych próbach leku, doprowadzili do wysoce skutecznych
37
38
39

Tamże, s. 238.
C.K Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji ..., s. 15.
Tamże, s. 14.
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działań lobbingowych internetowych grup poparcia na rzecz przyspieszenia
jego produkcji40.
Kluczową rolą konkurencji interaktywnej staje się dziś tworzenie wartości, oparte na wykorzystywaniu potencjału zaangażowanych i chętnych do
współpracy konsumentów. Organizacje sektora zdrowia nie mogą już działać
autonomicznie projektując produkty, opracowując procesy produkcyjne, formułując przekazy marketingowe i sprawując kontrolę nad kanałami dystrybucji przy niewielkiej lub żadnej interwencji ze strony konsumentów. Przyszłość
konkurencji wiąże się z całkowicie nowym podejściem do tworzenia wartości,
opartym na współtworzeniu wartości przez klientów i firmy41.
P. Doyle mówi, że postęp w dziedzinie technologii informacyjnej sprawia, że komunikacja, w coraz większym zakresie, nabiera charakteru ukierunkowanego procesu interaktywnego. Nie chodzi, przy tym jedynie, o przekaz
informacji na temat samej firmy i jej produktów, ale także o znajdowanie
sposobów zachęcania konsumentów do przekazywania informacji, o ich potrzebach i stopniu zadowolenia z aktualnie oferowanych przez organizację
produktów i usług42.
Komunikacja interaktywna, za pośrednictwem Internetu, stwarza możliwość współtworzenia wartości m.in. na forach dyskusyjnych, które stanowią
wirtualną arenę wymiany informacji między uczestnikami.
1.3 Rola nowych technologii
w przepływie informacji sektora zdrowia
Upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT –
Information and Communications Technology) zasadniczo zmodyfikowało
właściwie każdy aspekt życia społecznego43, czego widocznym przejawami są
zmiany w stylach życia, monitorowaniu zdrowia. Dlatego na uwagę zasługują
takie aspekty jak: e-edukacja, e-handel oraz e -zdrowie44. Przeobrażenia, jakie
pociągają za sobą zarówno rewolucja ICT jak i łącząca się z nią globalizacja,
stają się przyczynkiem do dyskusji w obszarach powiązanych z opieką zdrowotną, zdrowiem i przepływem informacji, na temat:
Tamże, s.16.
Tamże, s. 16, 23.
42
P. Doyle, Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 343.
43
R. Rattle, Computing Our Way to Paradise? The Role of Internet and Communication
Technologies in Sustainable Consumption and Globalization, Altamira Press, Lanham – New
York – Toronto – Plymouth 2010, s. 1.
44
C. A. Çilan, B. A. Bolat, E. Coşkun, Analyzing Digital divite withinand between member and
candidate countries of European Union, "Government Information Quarterly" 2009, nr 26, s. 98.
40
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Przemian w zakresie demografii jakie obserwuje się w ostatnich dekadach w państwach rozwiniętych i rozwijających się, bowiem prognozy
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na rok 2053 mówią, że na
Ziemi będzie żyło 9 mld ludzi. Tak znaczny wzrost liczby ludności będzie miał miejsce dzięki wzrastającej poprawie jakości opieki medycznej,
a przede wszystkim dzięki rozwojowi technologicznemu w tym obszarze,
a co za tym idzie efektywniejszej walce z chorobami cywilizacyjnymi oraz
globalnemu rozwojowi gospodarczemu45.
Wzrostowi wydatków budżetów państw wynikających z kosztownych
usług opieki zdrowotnej46 powiązanych głównie z technicyzacją, co stają
się wyzwaniem również dla najbogatszych krajów świata47.

Kluczowym aspektem poprawy efektywności staje się przede wszystkim obniżenia wydatków na system opieki zdrowotnej poprzez świadome
zastosowanie technologii ICT. Sukces jednak zależeć będzie od stopnia jej
implementacji, a także kosztów, jakie będą ponosić strony relacji usługowej
uwzględniając stronę płatnika trzeciej strony czyli Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia.
W zakresie ICT wyróżnia się trzy istotne poziomy służące komunikacji48:
1.
2.
3.

łącza i sieci: email, infrastruktura telekomunikacyjna, kable, satelity;
informacja i komunikacja publiczna: publiczne sieci szerokopasmowe,
informacja rządowa, itp.;
informacja i komunikacja związana z opieką zdrowotną ludności.

Istotnym argumentem przemawiającym za implementacją nowoczesnych technologii w opiece zdrowotnej jest zgromadzenie informacji o pacjencie, oraz wymiana wiedzy pomiędzy stronami relacji usługowej oraz edukacja pacjentów. Zastosowanie technologii ICT umożliwia znacząco obniżyć
koszty realizowanych usług medycznych, co należy uznać za jeden z głównych
argumentów za jej stosowaniem w szerszym zakresie niż dzieje się to obecnie49,

T. L. Friedman, Hot, Flat and Crowded. Why We Need a Green Revolution – And How
It Can Renew America, Farrar, Stratus and Giroux, New York 2008, s. 27-28.
46
W Europie od lat 60. XX wieku wydatki na ochronę zdrowia rosły w większym tempie niż
PKB w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej. W większości krajów UE wzrosły
średnio z 3,1% w 1960 roku do 8,8% w 2006; eHealth for a Healthier Europe! 2009, s. 7.
47
A. T. Roper, S.W. Cunningham, A.L. Porter, T.W. Mason, F.A. Rossini, J. Banks, Forecasting
and Management of Technology, John Wiley & Sons, Hoboken 2011, s. 11.
48
J. Dijk von, The Network Society. Social Aspects of New Media, Sage Publications, London
– Thousand Oaks – New Delhi 2006, s. 254-255.
49
H. Andreassen, ICT and patient roles; contradictions in e-health policy, „Health Policy and
Technology” 2012, nr 1(2), s. 89.
45
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co wydaje się szczególnie istotne w odniesieniu do systemu opieki zdrowotnej w Polsce, gdzie obserwujemy stały wzrost kosztów jednostkowej obsługi
pacjenta, wynikający z niskiej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ), w odniesieniu do stale wzrastającej liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz wydłużenia życia seniorów – głównych beneficjentów systemu.
W związku z dostrzeganiem tych zmian zastosowanie ICT w opiece zdrowotnej powinno rozwijać się w następujących kierunkach50:
• pozyskiwanie danych na temat zdrowia własnego ciała,
• zdalny dostęp do opieki zdrowotnej oraz pomocy medycznej,
• posiadanie przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu dostępu
do danych na temat własnego stanu zdrowia dostępnych w całym systemie opieki,
• możliwość uzyskania e-porady z pominięciem umawiania się na bezpośrednie spotkania,
• ułatwienie postawienia natychmiastowej diagnozy,
• lepsze monitorowanie i regulowanie dyscypliny związanej z lekami.
Problematykę pomiaru i stałego monitorowania efektywności sektora
zdrowia należy uznać za aktualną i ważną natomiast doświadczenia krajowe
różnią się od skalą oraz tempem wdrażania tych innowacji bowiem np. amerykańska firma medyczna AliveCor wprowadziła na rynek już w 2011 roku
aplikacja na pierwsze smartfony marki iPhone. Aplikacja spełniała funkcję
monitora pracy serca i elektrokardiogramu, który badał czynność serca za
pomocą przyklejonych do ciała pacjenta elektrod. Komunikacja z placówką
opieki zdrowotnej i lekarzem prowadzącym odbywała się za pomocą opisanej aplikacji, a polegała na przesyłaniu i przechowywanych danych z każdego
miejsca, o każdej porze51. Zatem istotne staje się śledzenie zmian zachodzących w dostępie do nowych technologii w kontekście poprawy funkcjonowania tego ważnego dla jakości życia obywateli sektora.

M. Kare-Silver de, E-shock 2020, How the Digital Technology Revolution is Changing
Business and All Our Lives, Palgrave Macmillan, London 2011, s. 85.
51
Tamże, s. 52.
50
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System opieki zdrowotnej
i specyfika relacji usługowych

2.1. Pojęcie systemu ochrony zdrowia
Opieka zdrowotna jest istotnym zagadnieniem dla każdego państwa. Organizacja służby zdrowia zawsze była jednym z głównych problemów politycznych. Wybór odpowiedniego modelu ochrony zdrowia jest uwarunkowany
przez charakterystyczne dla każdego państwa czynniki rozwoju ekonomicznego, czy przyjętą strategią polityki zdrowotnej. W związku z tym, stan zdrowia określonego społeczeństwa nie determinuje tylko dostępność do świadczeń zdrowotnych i ich jakość, ale zależy także od polityki zdrowotnej, która
bezpośrednio przekłada się na strategię dotyczącą rozwoju sektora ochrony
zdrowia1. Pomimo nieustających starań podejmowanych dla poprawy funkcjonowania sektora zdrowia, tak w Polsce jak i na świecie, działanie systemu
ochrony zdrowia podlega nieustająco ostrej krytyce opinii publicznej. W Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej przeważającą rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywa państwo.
Kotarbiński definiuje pojęcie systemu ujmując go jako: „całość złożoną
z części, które wspólnie działają ku pożytkowi całości”. W związku z tym
składowe działają dla osiągnięcia wspólnego celu i zachodzi pomiędzy nimi
współpraca, bez konkurowania, walki o swoje interesy, czy realizację partykularnych interesów ze swojego punktu widzenia.
W podobnym charakterze wypowiadają się na temat pojęcia systemu
Haber i Veprek2, ujmując go jako skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów, a także zespół sposobów działania,
1
2

M. Jahann, UE, Porównanie poziomu życia ludności, Difin, Warszawa 2005, s. 70.
J. Haber, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
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wykonywania złożonych czynności. To ogół norm i reguł obowiązujących
w danej dziedzinie (np. system opieki zdrowotnej, system finansowy).
Inne ujęcie systemu przedstawia Mazur3, który postrzega system jako
zbiór elementów będących ze sobą w relacji. Odmiennie od Kotarbińskiego
Mazur uznaje, że wspólne działania i pożytek całości nie muszą być cechą
systemu, gdyż system może być nieefektywny.
Uwzględniając składowe definicji Kotarbińskiego, to w ich myśl polski
„system ochrony zdrowia” nie jest systemem ani ochrony, ani zdrowia, chociażby dlatego, że w jego obrębie dochodzi do wielu konfliktów pomiędzy
składowymi systemu, które co prawda są immanentną częścią działania każdej
organizacji, zwłaszcza tak dużej i skomplikowanej m.in. pod względem organizacyjnym, ale nie da się ich uniknąć. Tym bardziej, że działający w naszym
kraju „system ochrony zdrowia”, systemem nie jest, ponieważ 795 szpitali,
16 60815 zakładów opieki zdrowotnej, 79 337 lekarzy, 184 748 pielęgniarek,
6927 praktyk lekarskich, 11 297 aptek (GUS, 2012) oraz 10 Uniwersytetów
Medycznych z 42 szpitalami klinicznymi oddzielnie realizują swoje cele cząstkowe i nie muszą działać ku pożytkowi całości4.
Pojęcie „ochrona zdrowia” ma bardzo szeroki charakter, gdyż obejmuje
prawie wszystkie przejawy ludzkiej aktywności.
System ochrony zdrowia składa się5:
−
−
−
−

opieki zdrowotnej, czyli medycyny leczniczej,
ochrony zdrowia rozumianej jako zespół działań na rzecz zdrowia publicznego realizowany przez różne sektory życia społeczno-gospodarczego,
struktury zarządzania opieką zdrowotną i ochroną zdrowia,
źródeł i dróg finansowania całokształtu działań na rzecz zdrowia.

W literaturze spotykamy kategorię systemu zdrowotnego, który utożsamiany jest z pojęciem sytemu ochrony zdrowia i jest często terminem stosowanym zamiennie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), opracowała
swoją definicję systemu zdrowotnego, który obejmuje wszelkie zrzeszone
ze sobą organizacje, instytucje, poniesione koszty, których głównym celem
jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa. Zgodnie z tą definicją w skład

M. Mazur, Pojęcie systemu i rygory jego stosowania, „Postępy Cybernetyki” 1987, nr 10(2), s. 2.
J. Michalak, Czy system ochrony zdrowia może być efektywny?, „Studia Ekonomiczne”
2013, nr 168.
5
M. Miller, A. Zieliński, Zdrowie publiczne – misja i nauka, „Przegląd Epidemiologiczny”
2002, nr 56.
3

4

26

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPECYFIKA RELACJI USŁUGOWYCH

systemu zdrowotnego wchodzą sektory: publiczny, prawny, tradycyjny oraz
nieformalny6.
System opieki zdrowotnej w Polsce obejmuje zespół uprawnionych z zakresie zdrowia osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną społeczeństwu. Działa on w oparciu o model ubezpieczeniowy. Ochrona
zdrowia stanowi istotną społecznie wartość, dlatego system ochrony zdrowia
jest ważnym podsystemem systemu politycznego. Koncepcja stewardship
określa miejsce państwa w systemie ochrony zdrowia oraz jego politykę zdrowotną. Zagadnienie to znalazło się w 2000 r. w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnosi się ono do odpowiedzialności państwa za ochronę
zdrowia jego obywateli. Dlatego władze państwowe stanowią podmiot, któremu powierzono opiekę i dążenie do realizacji zdrowotnego celu. Na system
ochrony zdrowia (zdrowotny) składają się wraz z jego otoczeniem także inne
elementy np. takie jak: struktury rządowe, samorządowe, zasoby medyczne,
pacjenci itd., zaś jego głównym celem jest ochrona zdrowia ludności. W Polskim systemie realizujemy koncepcję tzw. trójkąta, która dzieli beneficjentów
systemu zdrowotnego na 3 grupy:
-

świadczeniobiorców (pacjentów),
świadczeniodawców (lekarze, Zakłady Opieki Zdrowotnej – ZOZ),
płatnika (czyli ubezpieczyciela finansującego świadczenia) zwanego trzecią stroną.

2.2. Wartości w systemie opieki zdrowotnej
Systemy opieki zdrowotnej w krajach UE podlegają ciągłym przeobrażeniom i regulacjom wynikającym ze zmian turbulentnego otoczenia społecznego, gospodarczego i wpływu nowych technologii.
Celem systemu ochrony zdrowia jest wypełnienie misji jaką jest zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim beneficjentom, dlatego jest on w ciągłej
fazie zmian i nieustannego udoskonalania. To w jaki sposób zostanie oceniony
system ochrony zdrowia z perspektywy m.in. pacjentów, określa wiele parametrów, jednak istotne znaczenie ma jakość życia, dlatego celem udzielanych
świadczeń zdrowotnych jest zarówno zdrowie jednostki, jak i społeczeństwa.
Realizowane w systemie ochrony zdrowia działania, to procesy zdrowotne,
które przebiegają w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, czyli produktów
6
S. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowia. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 6.

27

ROZDZIAŁ 2

końcowych (wyników) zaistniałych procesów, które dziś mogą być wspierane
przez nowe technologie i rozwiązania Big Data.
Proces zdrowotny → świadczenie zdrowotne
Produkt (wynik procesu)
Każdy proces zdrowotny składa się z dostawcy usługi - rozumianej
jako świadczenie zdrowotne, czyli świadczeniodawcy będącego bezpośrednim dostawcą oraz z pacjenta – bezpośredniego odbiorcy usługi świadczenia
zdrowotnego7.
Model 1. Procesy a świadczenia medyczne

Źródło: K. Topczewska-Tylińska, Charakterystyka usług zdrowotnych [w:] Rola procesów..., s. 45.

W systemie opieki zdrowotnej realizuje się świadczenia zdrowotne, ale
jest to także miejsce interakcji z pacjentami, gdzie kreowane są wartości dla
klienta.
B. Dobiegała-Korona uważa, że wartości dla klientów rozumiane są bardzo szeroko gdyż z jednej strony wiążą się ze sferą produktową, cenową i jej
dostępnością, a z drugiej obejmują możliwość interaktywnej komunikacji, jej
zakres, osiągalność, wygodę, bliskie partnerstwo, doświadczenie, czas poświęcony na pozyskanie wartości8.
Literatura przedmiotu wskazuje, że wartość dla klienta odwołuje się
przede wszystkim do aspektu użyteczności produktu i traktuje jako: „dokonaną przez klienta ogólną ocenę użyteczności produktu opartą na sposobie
postrzegania tego, co jest otrzymane, w stosunku do tego, co jest dane”9. Prekursorzy marketingu relacji - A. Ravald i Ch. Grönroos do definicji pojęcia
K. Topczewska-Tylińska, Charakterystyka usług zdrowotnych [w:] Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych., A. Maciąg, K. Kuszewski,
K. Topczewska-Tylińska, J. Michalak (red.), Wyd. Augustana, Bielsko-Biała 2007, s. 45.
8
B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem,
Difin, Warszawa 2004, s. 7.
9
V. Zeithhalm, Consumer Perceptions of Price, Quality and Value, “Journal of Marketing”
1988, nr 52(3), s. 14. za: B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie wartością dla klienta..., s. 34.
7
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wartości dla klienta włączyli kategorię korzyści i kosztów zawsze wiążących
się z relacjami, a które mogą zaistnieć między klientem a firmą, formułując
następującą prawidłowość:

Całkowita wartość =

suma korzyści z transakcji i relacji
koszty epizodyczne + koszty relacji

W przypadku systemu opieki zdrowotnej uwidacznia się wzrost ceny
pieniężnej ujawniający się w różnych aspektach udziału pacjenta w kosztach
świadczenia10, a także koszty niepieniężne po stronie pacjenta komunikującego się z placówkami systemem opieki zdrowotnej.
Aczkolwiek trzeba podkreślić, że najważniejszą wartością dla klienta
w systemie ochrony zdrowia jest wartość relacji, tworzonej m.in. przez
kanały komunikacji w oparciu o sprzężenie zwrotne, czyli komunikację
interaktywną11.
Zasadniczą część świadczenia medycznego, które otrzymuje pacjent/
klient w systemie opieki zdrowotnej stanowi przekaz informacji pomiędzy
stronami interakcji. Ważnym składnikiem, bez którego komunikacja interaktywna byłaby niemożliwa, jest personel medyczny dysponujący specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem. Natomiast zadania marketingowe realizują
zasoby ludzkie pełniąc funkcję part-time-marketerów. Transfer wartości dla
klienta to nie tylko relacje, ale także wykorzystywana infrastruktura lokalowa
i techniczna tak niezbędna w systemie ochrony zdrowia. Sposób kreowania
wartości przez system ochrony zdrowia przedstawia poniższy model.
Pacjenci stają się współtwórcami usługowego świadczenia poprzez swoje zaangażowanie i towarzyszące mu zaufanie w systemie ochrony zdrowia,
który kreuje wartość dla klienta opartą na wartości relacji. Interakcje między
klientami a organizacjami stają się zatem procesem współtworzenia wartości,
miejscem gdzie powstają nowe doświadczenia zarówno po stronie pacjenta jak
i usługodawcy, a w konsekwencji całego systemu, co podkreślają C. Prahalad
i V. Ramaswamy12.

I. Rudawska, Opieka zdrowotna…, s. 66.
M. Dobska, K. Rogoziński, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN,
Warszawa 2008, s. 306.
12
C. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 30.
10
11
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Model 2. Kreowanie wartości przez system ochrony zdrowia

Źródło: opracowanie własne.

Odnosząc się do aspektów budowania relacji opartej na zaangażowaniu
B. Dobiegała–Korona mówi, że „zaangażowanie to oficjalne lub domniemane
zobowiązanie się stron do utrzymania relacji, jest to siła psychiczna łącząca
klienta (tu pacjenta) z dostawcą usługi”13.
Dlatego podstawową wartością dla klienta jaka powstaje w systemie
ochrony zdrowia jest relacja zainicjowana na styku komunikacji pacjenta
z usługodawcą świadczenia zdrowotnego, w której niebagatelną rolę odgrywają interaktywne kanały komunikacji umożliwiające usługową relację.
2.3. Pacjent a wartość relacji
Zarównano na gruncie psychologii, socjologii, jak i ekonomii pojęcie
wartości jest definiowane w różny sposób uwypuklający odmienne środki
ciężkości tego zjawiska.
Socjologowie umieszczają pojęcie wartości w kontekście wpływów grupy
społecznej i tak według F. Znanieckiego i W. Thomasa wartości to obiekty,
które determinują określone przeżycia psychiczne i działania jednostek. Gdyż
każdy fakt mający wartość empiryczną, która jest dostępna członkom grupy
społecznej oraz znaczenie, ze względu na które jest on lub może stać się przedmiotem działania14, jest rozumiany jako wartość społeczna.
Dla znaczącej większości ludzi zdrowie stanowi istotny zasób i wartość,
choć jego wymiar może mieć charakter zarówno autoteliczny, jak i instrumentalny w zależności od osoby i kontekstu. Zdrowie to wartość trudna do
oszacowania, zmierzenia, dla poszczególnych osób jego znaczenie może być
różne, np. uzależnione od fazy życia, podobnie jak odmienne może być miejsce jakie zajmuje ono w hierarchii wartości reprezentowanej przez jednostkę. Według hierarchii potrzeb A. Maslowa, zdrowie jest składową potrzeby
B. Dobiegała-Korona, Zarządzanie wartością…, s. 51.
B. Tobiasz – Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 74.
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bezpieczeństwa, będącej podstawową potrzebą, a której realizacja staje się determinantą dla potrzeb wyższego rzędu15.
Z punktu widzenia interesów jednostki i całego społeczeństwa zdrowie
jest wartością pożądaną i wysoko cenioną, stanowiącą swoistą wartość grupową. Socjoekonomika postrzega zdrowie wręcz jako dobro publiczne, uznając,
że jest to dobro przy którego użytkowaniu niemożliwa jest zasada wykluczenia
oraz nie ma rywalizacji o jego konsumpcję16.
Ponadto uznaje się, że zdrowia nie można nabyć, ale można na nie wpływać np. przez zakup i korzystanie z usług medycznych, ale samo zdrowie nie
stanowi przedmiotu obrotu towarowego17.
Natomiast można mówić o popycie na zdrowie, o jego cenie czy promocji, co wiąże tę kategorię z pojęciem konkurencji na rynku pracy. Warunek
dobrego zdrowia wraz z takimi kompetencjami jak wiedza i umiejętności oraz
energia witalna dają przewagę szans jednostki na rynku pracy, a także warunkują jej zdolności do konsumpcji dóbr i usług poprzez dochody pochodzące
z pracy. Zatem zdrowie można postrzegać jako dobro prywatne, a czynniki
determinujące zdrowie człowieka wynikają z jego zachowania i należy je traktować w związku z tym jako zasób indywidualny18.
Wartość w naukach ekonomicznych również zajmuje istotne miejsce,
a szczególnie ważne stało się to pojęcie w odniesieniu do rozwoju marketingu
relacji przedsiębiorstw usługowych. Definicje marketingu relacji, jednogłośnie odwołują się do procesu tworzenia efektywnych, etycznych i satysfakcjonujących relacji między usługodawcą a usługobiorcą, których pożądanym
następstwem jest wzajemne doświadczenie wartości19.
Ujęcie pojęcia wartości dla klienta, opierało się na wartości postrzeganych przez klienta, należy zatem uzupełnić je o wartość relacji jaką tworzy
komunikacja interaktywna.
„Wartość dla klienta oparta na relacjach powstaje w wyniku m.in. ukształtowania wizerunku i reputacji placówki oraz stworzenia uprzywilejowanych
związków między przedsiębiorstwem a jego klientami oraz między samymi
klientami”20.

Tamże, s. 74.
S. Golimowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne,
PWN, Warszawa 1994, s. 40.
17
K. Kowalska, Opieka zdrowotna w świetle teorii agencji, ”Gospodarka Narodowa” 2003, nr 4,
s. 29.
18
I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej…, s. 20.
19
E. Gummensson, Marketing relationship…, s. 7-8.
20
M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach …, s. 130.
15
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Komunikacja interaktywna to zarówno komunikacja interpersonalna
prowadzona w bezpośredniej interakcji, jak i ta wynikająca ze zmian cywilizacyjnych i postępu poprzez cyfrowe media interaktywne. Tak szerokie podejście do zagadnienia pozwala traktować komunikację interaktywną jako główne narzędzie marketingu relacji w sektorze usług zdrowotnych.
W praktyce marketingu usług do diagnozy wartości relacji służą teorie
satysfakcji i teoria postrzeganej jakości usług. Wprawdzie nie ma pewności
czy satysfakcja jest zjawiskiem pierwotnym czy pochodnym w stosunku do
postrzeganej jakości usług21, ale pojęcie satysfakcji stanowi kluczową kategorię
marketingu relacji.
Pierwszą z nich jest tzw. teoria braku potwierdzenia oczekiwań (disconfirmation theory), według której stopień odczuwanej satysfakcji przez klienta
zależy od stopnia dysonansu pomiędzy jego oczekiwaniami względem usługi,
a jej wykonaniem. Satysfakcja odczuwana przez pacjenta determinowana jest
rzeczywistymi, obiektywnymi parametrami oraz sposobem komunikowania
się usługodawcy, ale również zależy od poziomu oczekiwań klienta wobec
usługi i jego wcześniejszych doświadczeń z nią związanych. Na percepcję usługi przez pacjenta mają wpływ zmienne subiektywne i to one wpływają na
formułowaną ocenę wartości otrzymanej usługi22.
Inaczej ten problem wyjaśnia teoria asymilacji (asymilation – constrast
theory), gdzie pacjent w obliczu dwóch sprzecznych sytuacji, ma tendencję
do redukcji dyskomfortu psychicznego, dokonując zmiany jednego lub obu
czynników, tak by stały się bardziej zgodne. Dostrzeżony dysonans między
oczekiwaniami a postrzeganą usługą, powoduje że konsument dąży do asymilacji obu tych zmiennych przez zbliżenie swej percepcji do oczekiwań – zachodzi wówczas efekt asymilacji. Jeżeli jednak zaistnieje brak zgodności między
nimi i przekroczony zostanie punkt krytyczny jednostka przejawia odwrotną
tendencję wyolbrzymiając zaistniałą rozbieżność - efekt kontrastu23.
Zjawisko satysfakcji opisali M. Fishbein i G. Ajzen, według nich główną
rolę w budowaniu satysfakcji odgrywa relacja pomiędzy procesami kognitywnymi a afektywnymi. Percepcja ma tu charakter poznawczy stanowiąc zbiór
informacji, jakim dysponuje osoba zainteresowana daną usługą. Postawy mają
charakter afektywny i wiążą się z odczuwaniem „za” lub „przeciw” usłudze.

J.W. Peltier, T. Boyt, Obstetrical care and patient loyalty, “Marketing Health Services”
1999, nr 19(3), s. 33-36.
22
P. Newsome, A. Wright, Review of Patient Satisfaction „British Dental Journal” 1999,
nr 186 (4), s. 161.
23
I. Rudawska, Opieka zdrowotna…, s. 152.
21
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Natomiast proces formowania się oczekiwań ma zazwyczaj charakter świadomy i jawny, a zatem poznawczy. Jednak różnorodność emocjonalnych determinant satysfakcji (radość, strach, smutek), powoduje, że może być ona
traktowana jako pozytywna lub negatywna reakcja afektywna24.
Pojęcie satysfakcji w odniesieniu do pacjenta należy uzupełnić o założenia teorii sprawiedliwości społecznej. Według niej satysfakcja jest odczuwana
pod warunkiem, że w percepcji jednostki stosunek poniesionych nakładów
do otrzymanych wyników jest zrównoważony, a zatem sprawiedliwy, a opinia formułowana jest na zasadzie społecznych porównań z satysfakcją innych
osób.
Powyższe koncepcje teoretyczne odniesione do specyfiki relacji w sektorze zdrowia skłaniają do konstatacji, że zachodzące interakcje mają złożony
charakter. Ponadto, brak wcześniejszych doświadczeń w kontakcie z określonym usługodawcą może wpływać na fakt, że pacjent przypisuje małe znaczenie
własnym ocenom i oczekiwaniom lub będzie je całkowicie pomijał25. Bardzo
częstą postawą wśród pacjentów jest postawa bierna i preferencja wiodącej roli
lekarza w relacji usługowej, ponieważ główną rolę odgrywają w niej potrzeby
zdrowotne. Zastosowanie przez klienta odmiennych kryteriów oceny usługi
powoduje, że istotnym elementem oceny będzie czy relacja między lekarzem
a pacjentem oparta jest na zaufaniu, i czy towarzyszy jej zaangażowanie uczestników usługowej interakcji.
Ten sposób rozumienia satysfakcji przedstawiają L. Sirieix i P.L. Dubois,
wskazując na kluczową rolę zaufania w procesie postrzegania i oceny jakości
usług oraz w kształtowaniu satysfakcji klienta26.
„Pomiar satysfakcji szczególnie w literaturze z zakresu zachowań konsumenta, jest uznawany za podstawową metodę oceny pozakupowych doznań
klienta”. Zważywszy na to, że satysfakcja opisująca reakcje konsumentów
ma charakter ulotnej emocji i jest zmiennym doznaniem, jej znaczenie musi
być interpretowane w kontekście więzi jakie zachodzą między usługodawcą
a usługobiorcą27.
Zdaniem K. Rogozińskiego i M. Dobskiej to właśnie dzięki relacjom
typu osobistego oraz dialogowi budują się więzi i współzależności, a ich

P. Newsome, G. Wright, Review…, s. 164.
B. William, Patient satisfaction: a Valid Concept?, “Sociological Science of Medicine” 1994,
nr 38, s. 509.
26
K. Mazurek – Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE,
Warszawa 2003, s. 309.
27
I. Rudawska, Ekonomizacja relacji…, s. 196.
24
25
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tworzenie jest podstawowym celem marketingu relacyjnego28. Ponadto organizacje stosujące marketing relacyjny nie dodają wartości do wytworzonych
dóbr, ale dążą do kreowania wartości przez wszystkich uczestników i beneficjentów cyklu obsługi. Dzięki temu osiągają zamierzony cel, czyli tworzą
globalny wolumen wartości u pacjenta, przekraczającego wartość wymienną
lub użytkową (consumer value enhancement)29.
M. Szymura-Tyc podkreśla, że kształtując wartości dla klienta w oparciu
o relacje, należy zwrócić uwagę na trwałe związki zbudowane na zaufaniu
i współpracy, które pozwalają stronom relacji osiągnąć zamierzone korzyści
lub obniżyć koszty. Powiązania pomiędzy klientami a organizacjami mają zazwyczaj charakter więzi finansowych, społecznych lub strukturalnych30. Na
związek komunikacji z wartością relacji wpływają więzi przedstawione w poniższym modelu.
Model 3. Związek komunikacji interaktywnej z kształtowaniem wartości relacji

Źródło: opracowanie własne.

Więzi finansowe zbudowane są na zasadzie stosowania wobec klientów,
zwłaszcza stałych, różnorodnych zachęt finansowych, w postaci rabatów,
upustów lub dodatkowych darmowych usług. Niestety ten charakter więzi
28
29
30

34

K. Rogoziński, M. Dobska, Podstawy zarządzania…, s. 228.
Tamże, s. 229.
M. Szymura –Tyc, Marketing we współczesnych procesach…, s. 133.
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jest wysoce podatny na imitację. Więzi o charakterze społecznym wynikają
z ukształtowania się więzów społecznych, wynikających z pośrednich i bezpośrednich, osobistych kontaktów (face to face) oraz kontaktów realizowanych
poprzez technologie cyfrowe (Internet, aplikacje, newsletter itp.). Właśnie na
tym poziomie organizacja stara się rozwijać interaktywne kanały komunikacji
rynkowej, które stwarzają okazję do poznania potrzeb i oczekiwań klienta, tak
powstaje wiedza o kliencie, jego preferencjach, cenionych wartościach. Właśnie więzi o charakterze społecznym umożliwiają indywidualizację obsługi
klienta. Istotną rolę na poziomie marketingu relacji odgrywa ponadto stopień
motywacji, zaangażowania i umiejętności interpersonalnego komunikowania
się. Natomiast najtrudniejszy do osiągnięcia poziom więzi strukturalnych polega na właściwym dopasowaniu oferty i procedur w organizacji do wartości,
potrzeb i oczekiwań klienta31.
Wymienione i opisane wymiary więzi stanowią barierę wyjścia dla uczestników interakcji usługowej, co w największym stopniu odnosi się do osoby
pacjenta.
2.4. Aspekt rynkowy
i proefektywnościowy opieki zdrowotnej w Polsce
Proces urynkowienia systemu opieki zdrowotnej można postrzegać jako
zwiększenie znaczenia rynku i jego reguł w alokacji, podziale i konsumpcji
usługi zdrowotnej. Istotą jest zbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami sektora opieki zdrowotnej na regułach rynkowych i rozpatrywanie tych stosunków w kategoriach ekonomicznych32. Podstawę tych przemian stworzyły33:
−

−

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r., o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91,poz.408 ze zm.), na mocy której między innymi mogą być
tworzone publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
Ustawa z dnia 5 grudnia1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997r.
Nr 28, poz.152 ze zm.), na mocy której między innymi mogą być otwierane praktyki lekarskie: indywidualne, indywidualne specjalistyczne
i grupowe, jako nowe formy organizacyjne działalności ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej, umożliwiające prywatnym podmiotom świadczenie
usług zdrowotnych dla ogółu ludności,

M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 38-39.
J. Suchecka, Ekonomika ochrony zdrowia, Wyd. Absolwent, Łódź 1998, s. 42-43.
33
B. Nowatorska-Romaniak, Marketing usług zdrowotnych, Kantor Wydawniczy Zakamycze
2002, s. 7.
31
32
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−

obowiązująca od 1 stycznia 1999 ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.53 ze
zm.), na mocy której między innymi zniesiona została rejonizacja świadczeń zdrowotnych, a ubezpieczony ma prawo wyboru zarówno kasy powszechnego ubezpieczenia, jak i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(tzw. lekarza pierwszego kontaktu lub rodzinnego).

Wskazane ramy prawne pozwoliły na to, by podmioty podporządkowane dotychczas administracji państwowej zostały przekształcone w firmy
usługowe.
Urynkowienie opieki zdrowotnej należy interpretować jako poszukiwanie nowych sposobów racjonalizacji działań w tej sferze gospodarki publicznej. Związane jest to z nurtem nowego zarządzania publicznego (new public
management). Wyznaczonym celem tych dążeń jest zwiększenie efektywności
funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej, adaptacja usług do zmiennych potrzeb społecznych i ulepszenie sposobów zarządzania ograniczonymi zasobami.
Chodzi o uruchomienie w obrębie gospodarki publicznej mechanizmów ekonomicznych, dokonanie istotnego połączenia, a mianowicie publicznego charakteru systemu opieki zdrowotnej z elementami rynku i konkurencji. Tego
nowego podejścia w sferze opieki zdrowotnej nie można utożsamiać tylko
i wyłącznie ze zwiększaniem efektywności ekonomicznej, ale przede wszystkim z doskonaleniem jakości życia społeczeństwa34.
Dokonanie oceny procesu urynkowienia jest skomplikowane, gdyż wymusza posługiwanie się zarówno kryteriami ekonomicznymi i społecznymi35,
co samo w sobie jest wyzwaniem ze względu na zakres kryteriów.
Kluczowe zagadnienie wykorzystania nowych technologii w komunikacji w sektorze usług zdrowotnych traktowane jest jako narzędzie marketingu relacji. Komunikacja cyfrowa uznana jest za istotny element i instrument
urynkowienia, a jako taka może być analizowana na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej.
Charakterystyką opieki zdrowotnej jest to, że w jej obrębie zarówno nakładów jak i efektów nie wyraża się w tych samych jednostkach, a oprócz
zysku w znaczeniu finansowym można mówić o profitach społecznych, rozumianych jako podnoszenie poziomu zdrowia populacji objętej opieką36.
S. Golinowska, Pożądane kierunki systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem
i racjonalizacją, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa 2004, s. 13.
35
J. Stacewicz, Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania rozwojowe, PWE,
Warszawa 1988, s. 13.
36
I. Rudawska, Opieka zdrowotna…, s. 43.
34
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Urynkowienie w źródłach literaturowych używane jest wymiennie
z terminem komercjalizacji, oznacza ona sprzedaż dóbr i usług na zasadach
rynkowych, czyli „ekonomiczne traktowanie dóbr i usług zgodnie z prawami
rynku”37. Komercjalizacja to podział dóbr zgodnie z mechanizmami rynkowymi, czyli podporządkowanie sfery społecznej sferze działalności gospodarczej.
Wskazuje ona wówczas na rolę ceny pieniężnej będącej formą oceny osiągnięć
i korzyści, przy czym jej zaistnienie w wymianie nie musi być równoznaczne
z dystrybucją danego dobra według rynkowej ceny równoważącej popyt z podażą. Wówczas opłata za usługę łącznie z tą, która nie pokrywa kosztów świadczenia uznawana jest za komercjalizację. Częściowa komercjalizacja, jaka ma
miejsce w odniesieniu do sektora opieki zdrowotnej, to hybryda praw rynku
i polityki społecznej, i nie oznacza transferu własności. Gdyż urynkowienie
sektora publicznego zakłada pozostawienie praw majątkowych nadal w gestii
państwa38.
W sektorze publicznym aktywność państwa uwidacznia się w sferze regulacyjnej i gospodarce narodowej, w różnym stopniu ingerując w rynek, ale
w odniesieniu do opieki zdrowotnej możliwe są oba te kierunki działania.
Pierwszy kierunek to regulacyjna funkcja państwa, a drugi to funkcje organizatorska i finansowa39. Funkcja regulacyjna realizowana jest po podażowej
stronie relacji pacjent – usługodawca, stanowi licencjonowanie zawodów medycznych, które można traktować jako formę nadzoru nad jakością. Stosowane działania regulacyjne polegają na dopuszczeniu do praktyki medycznej
tylko te osoby, które posiadają potwierdzone kwalifikacje. Natomiast standardy jakości dla podmiotów służby zdrowia są formą zewnętrznej kontroli
ich działania. Funkcję systemu zapewnienia jakości, oprócz państwa mogą
pełnić inne powołane do tego instytucje np. non – profit, które są powołane
przez uczestników sektora opieki zdrowotnej. W innych państwach zadania
certyfikujące spoczywają na izbach lekarskich lub stowarzyszeniach zawodów
medycznych, które w ten sposób mają kontrolę nad działalnością pojedynczego lekarza. Poddawanie ocenie zachowań pracowników profesji medycznej wpływa na zwiększenie konkurencyjność podmiotów wewnątrz sektora.
Gdyż rywalizacja podmiotów sektora zdrowia o lepszą pozycję na rynku, potwierdzona certyfikatami czy poziomem referencji, daje możliwości wyboru

A. Bogus, W. Kwiatkowski, A. Szablewski, Komercjalizacja usług społecznych w opinii ludności, „Polityka Społeczna” 1985, nr 8, s. 15.
38
S. Golinowska, Ład instytucjonalny w sferze społecznej, “Working Papers” nr 20, Instytut
Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2000, s. 19.
39
E. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa 1979, s. 67.
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dla klienta – pacjenta. Certyfikaty i znaki jakości mają wartość symboliczną,
gdyż zdobycie rzetelnej informacji o usłudze profesjonalisty przez pacjenta
jest trudne40.
Należy podkreślić, że z uwagi na specyfikę sektora, jak również wysokie koszty, alternatywne wobec certyfikatów i licencjonowania formy dostarczenia stosownych informacji klientom, stosowane w wielu innych usługach
konsumpcyjnych, tu nie znajdują zastosowania. Ponadto istnieją przepisy,
ograniczające zakres sposobów komunikowania się podmiotów służby zdrowia z otoczeniem, co do świadczonych usług i ich zakresu.
„W polskiej opiece zdrowotnej relacja pacjent – usługodawca jest normowana wieloma przepisami, w zależności od charakteru umowy między
stronami omawianej relacji i formy prawnej usługodawcy. Podstawą odpowiedzialności publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone
pacjentom jest przede wszystkim art. 417 Kodeksu Cywilnego”41, normujący
odpowiedzialność Skarbu Państwa za wszystkich funkcjonariuszy zakładów
opieki zdrowotnej. Podobnie jednostki samorządu terytorialnego, które
prowadzą publiczne zakłady opieki zdrowotnej tzw. SPZOZ, ponoszą odpowiedzialność na takich samych zasadach, jak Skarb Państwa (art.420 kc).
Natomiast w przypadku relacji pacjent – usługodawca, której stroną jest niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, wówczas odpowiedzialność wobec pacjenta ma charakter kontraktowy, regulowany przez art.471kc42.
W odniesieniu do sektora opieki zdrowotnej rola państwa nie sprowadza
się tylko do funkcji kontrolnej czy regulacji administracyjno-prawnych, ale
także do wpływania na ceny świadczeń medycznych, dzieje się to przez powołanie instytucji trzeciej strony, która jest dysponentem środków na pokrycie
kosztów leczenia. Rolą instytucji trzeciej strony jest finansowanie kosztów leczenia pacjentów, a w zależności od obowiązującego w danym kraju systemu,
może ona mieć charakter publiczny lub niepubliczny.
W ten sposób zredukowane jest w odniesieniu do pacjenta ryzyko, ale
powoduje to zniekształcenie funkcji ceny, która traci swą funkcję - wskaźnika
wartości usługi lub kosztu użytych zasobów. W takim przypadku potrzebne
jest racjonalne zachowanie płatnika, które przejawia się w kontroli cen kontraktów, by dokonany wybór stanowił kompromis między dążeniem do kontroli kosztów a wysiłkami na rzecz podnoszenia jakości usług zdrowotnych.
I. Rudawska, Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 48.
41
Kodeks Cywilny , Ustawa z dn. 23.04.1964 r. Dz. U. nr 16, poz.93.
42
I. Rudawska, Ekonomizacja.., s. 49-50.
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To w praktyce sektora zdrowia zadanie trudne do spełnienia, gdyż płatnik
musiałby mieć informację na temat kosztów i arbitralnie decydować czy określona usługa jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa43.
W naszym kraju zadania te reguluje ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia44 (NFZ), obowiązująca
od 2003 roku, która stanowi podstawę prawną określającą zasady działania
jego regionalnych oddziałów.
NFZ jest zatem dysponentem środków finansowych przeznaczonych na
pokrycie kosztów leczenia pacjentów i staje się ich rzecznikiem. Poprzednio
funkcję płatnika trzeciej strony od stycznia 1999 roku do marca 2003 roku
pełniły kasy Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego45.
Zatem relacja rynkowa, która zazwyczaj jest klasycznym układem dwóch
sił (diadą): nabywcy i sprzedawcy w odniesieniu do sektora usług zdrowotnych ma postać triady, w której trzecią stroną - siłą jest płatnik46.
Wewnętrzny system organizacji sektora opieki zdrowotnej, rozdziela
funkcje nabywcy od funkcji wytwórcy usług zdrowotnych. Rolę pośredniego
dysponenta środków publicznych, trzecią stroną, stanowią regionalne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Realizacją funkcji wytwórczych
usług zajmują się publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ
i NZOZ), a także prywatne praktyki lekarskie i pielęgniarskie. Oddzielenie
tych funkcji, powoduje sytuację „dwóch rynków wewnętrznych”, dlatego
układ ten, często jest określany dla uproszczenia rynkiem wewnętrznym47.
Taka budowa umożliwia konkurencję po stronie podażowej, polegającą na
konkurowaniu wśród świadczeniodawców o dostęp do publicznych środków
finansowych, a w następstwie konkurowanie o pacjenta48.
Według I. Rudawskiej, mechanizm konkurencji powstały po podażowej
stronie relacji działa dwutorowo, gdyż wyzwala określone zachowania podmiotów opieki zdrowotnej, wobec dysponentów środków płatniczych (regionalnych oddziałów NFZ) i pacjentów. Powołanie instytucji płatnika trzeciej
strony spowodowało, że podmioty systemu opieki zdrowotnej zmuszone
Tamże, s. 50-51.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym
Funduszu Zdrowia, Dz. U. z 2003, nr 45, poz.339.
45
Ustawa z dn. 6 lutego 1997 roku, o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U.
z 1997r. nr 2 poz. 153).
46
E. Gummesson, Relationship marketing and imaginary organizations: o synthesis, “European Journal of Marketing” 1996, nr 30(2), s. 33.
47
M.M. Smoleń, Mechanizmy rynkowe a samodzielność zakładów opieki zdrowotnej, „Antidotum” 1997, nr 2, s. 5 i następne.
48
I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej…, s. 36.
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zostały do negocjowania kontraktów o świadczenie usług, a decyzje oddziałów
NFZ arbitralnie rozstrzygały, zakres i odpłatność kontraktowanych usług. Dla
placówek ochrony zdrowia oznaczało to otrzymanie określonej puli środków
finansowych. Tak funkcjonujący system działający w oparciu o kontraktowanie świadczeń z oddziałami NFZ, należy uznać za mechanizm sprzyjający
konkurencji (koordynujący konkurencyjną interakcję)49.
Zatem pojawienie się możliwości konkurowania w warunkach funkcjonowania usług zdrowotnych, staje się silną determinantą rozwoju marketingu
w tym sektorze, a jak podkreśla J. Otto tym co decyduje o sensie marketingu
i kreuje warunki jego nieustannego rozwoju jest właśnie konkurencja50.
Kolejnym obszarem regulowanym przez państwa jest ten związany
z ograniczeniem negatywnych efektów zewnętrznych wystąpienia chorób,
pandemii. Realizowany jest przez obligatoryjne szczepienia ochronne, obowiązkowe ubezpieczenia, które odzwierciedlałyby przeciętne ryzyko w populacji. Organem, który stoi na straży i ma dostateczną siłę perswazji, jest państwo.
Uzasadnieniem dla regulacyjnej działalności państwa, które wykraczają poza
sferę ekonomiczną, są uzasadnienia ogólnospołeczne. Takie działanie państwa,
które zapobiega niedoskonałości rynku, przejawiającej się nieefektywnymi
wielkościami ubezpieczenia, redukuje mogące się pojawić niepokoje społeczne wynikające ze złej realizacji zasady solidaryzmu społecznego51.
Regulacyjna funkcja realizowana przez państwo w systemie ochrony
zdrowia, kształtująca rynki oraz umożliwiająca działanie konkurencji, nie jest
pozbawiona wad i zalet. E.T. Getzen przedstawił spójną argumentację za, jak
i przeciw regulacji oraz konkurencji. Za ograniczeniem regulacji przemawiają
następujące argumenty:
•
•
•
•
•
•

49
50
51
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„działania agencji regulacyjnych są kosztowne,
państwo jest czasem nieefektywnym producentem i oferuje niedobrą obsługę klienta,
racjonowanie nadal musi mieć miejsce,
eliminowanie informacji zawartych w cenie zaburza również rynki surowców i substytutów,
państwo działa w imieniu wąsko określonych grup interesów, a nie szerokiej reprezentacji konsumentów,
agencje regulacyjne nie powinny krzywdzić i powodować strat,

Tamże, s. 36.
J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 277.
I. Rudawska, Ekonomizacja…, s. 51.
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•
•
•
•

biurokracja wprowadza jednorodność, traktując każdego według tych samych standardów,
wszystkie regulacje dotyczą zjawisk, które zaistniały w przeszłości, a nie są
skierowane ku przyszłości,
nie ma mechanizmu, dzięki któremu następuje automatyczne dostosowanie się do zmian popytu i podaży,
nie ma motywacji do bycia przedsiębiorcą wdrażającym nowe technologie i uwzględniającym przyszły popyt” 52.
Za ograniczeniami rynku przemawiają następujące argumenty:

•
•
•

•

•
•
•
•

„funkcjonowanie rynku jest kosztowne i musi być nadzorowane,
przedsiębiorcy maksymalizują zysk, nie zdrowie lub dobrobyt społeczny
(za który się płaci),
w warunkach konkurencji, przychody służą finansowaniu usług cenionych indywidualnie przez ludzi, nie dóbr publicznych (edukacja,
badania),
opieka zdrowotna nie jest bardzo wrażliwa na ceny, trudno jest więc używać cen jako instrumentu konkurencyjnego zachowania uczestników gry
rynkowej,
ktoś nadal musi zajmować się biednymi, chronicznie chorymi oraz poważnie rannymi,
jeżeli nie wkracza państwo, selekcja negatywna może spowodować upadek rynku ubezpieczeń prywatnych,
etyka konkurencji nie tworzy harmonii z etyką profesjonalistów medycznych wykonujących zawód opiekuńczy,
licencjonowanie, ubezpieczenie i inne przykłady „wyjałowienia” rynku
medycznego muszą czynić więcej dobrego niż złego, w przeciwnym razie
nie stałyby się elementami systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju” 53.

Powyższe argumenty pokazują, że ingerencja i jej ograniczanie w rynku
usług zdrowotnych nie są wolne od wad. Nadrzędną kwestią jest nie dokonywanie wyboru między regulacją lub konkurencją, lecz ustalanie jak powinno
wyglądać połączenie tych dwóch podejść i jakie należy uczynić kompromisy54.
Proces regulacji generuje koszty związane z utrzymaniem systemu informacji i jego administracją, co może stać się przyczynkiem do oceny niesprawności państwa. Ponadto kategoria zawodności rządu (government
52
53
54

E.T. Getzen, Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000, s. 403.
Tamże, s. 403.
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failure) stawia w nowym świetle rolę państwa, wskazując, że może być ono
równie niedoskonałym mechanizmem alokacji zasobów, jak rynek. Analiza
teorii wyboru publicznego wskazuje, że rządy nie są idealnymi dostawcami
dóbr zbiorowych, ponieważ w dokonywaniu wyborów kierują się motywami
politycznymi55.
Dlatego koniunkturalizm rządów zorientowany na pozyskiwanie głosów
wyborców, a w konsekwencji kierowanie się ich wolą, nie musi sprzyjać efektywności ekonomicznej. Często rządom zarzuca się nadmierną biurokrację
w działaniu, a w związku z tym, w odniesieniu do sił rynkowych, postulowane
jest wybiórcze podchodzenie do ekonomicznej aktywności państwa w opiece
zdrowotnej56.
Zastosowanie reguł rynkowych w opiece zdrowotnej nie jest dążeniem
do wykształcenia struktur organizacyjnych typowych dla rynków, tych wysoce konkurencyjnych, ale stymulacja dla rozwoju tzw. rynku wewnętrznego będącego quasi – rynkiem, gdzie monopolistyczną pozycję państwa w procesie
świadczenia usług zastępuje się strukturami konkurującymi ze sobą o dostawców. Przedrostek quasi wyjaśnia, że układ ten różni się od klasycznego rynku
dlatego, że usługodawca nie działa dla zysku, a siła nabywcza klientów nie jest
wyrażona w pieniądzu, natomiast decyzje nabywcze podejmuje również płatnik. Podział dóbr, na rynku wewnętrznym, ma formę systemu kontraktowego
zawieranego między niezależnymi instytucjami, co w praktyce oznacza nadanie publicznym usługodawcom osobowości prawnej. Działający w ramach
rynku wewnętrznego system kontraktowy dopuszcza również na równorzędnych zasadach prywatnych usługodawców. Oczekiwanym skutkiem tego działania jest spotęgowanie konkurencyjności ofert pod względem ceny, jakości,
struktury i stopnia dopasowania do zmiennych potrzeb i preferencji pacjentów. Zatem selektywne wykorzystanie instrumentów rynkowych pozwala
na wzrost efektywności świadczonej opieki zdrowotnej oraz podniesienie jej
skuteczności. Stosowanie narzędzi rynkowych, w tym narzędzi komunikacji
cyfrowej, nie oznacza równocześnie wycofania się państwa z regulacji struktur
rynku celem eliminacji negatywnych konsekwencji działania tego rynku57.

J. Byrnes, Dollery B., Local government failure in Australia? An empirical analysis of New
South Wales, “Australian Journal of Public Administration” 2002, nr 61(3), s. 55, podaję za:
I. Rudawska, Ekonomizacja…, s. 52.
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I. Rudawska, Ekonomizacja…, s. 52-53.
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Konkurencja rynkowa nie jest jednoznaczną koncepcją, a w odniesieniu
do rynku usług zdrowotnych wątpliwości budzi na przykład to, czy konkurencja rynkowa oznacza automatycznie konkurencję cenową.
Skuteczne funkcjonowanie rynku ochrony zdrowia wymaga nadzoru państwa. Regulacje rządowe pozwalają uchronić rynek przed dominacją
dostawców usług i ubezpieczycieli, zapewniając przy tym jakość usług, gwarantując powszechny dostęp, i sprawiedliwą dystrybucję usług zdrowotnych.
Dlatego byłoby błędem jednoczesne wprowadzenie konkurencji rynkowej
i odejście od internacjonalizmu państwowego. Ponieważ konkurencja rynkowa w systemie ochrony zdrowia wymaga silnej pozycji państwa posiadającego
narzędzia prognostyczne umożliwiające nadzorowanie efektów konkurencji
rynkowej, jak również określać złe praktyki58.
Obecne doświadczenia w urynkowieniu usług zdrowotnych należy traktować jako niewystarczające, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania rynku wewnętrznego w Polsce.
Zmiany systemowe z jakie miały miejsce w latach 1999 – 2003, kiedy w Polsce funkcjonowały kasy chorych, jak i reformy podjęte w starych
krajach UE utrudniają wyróżnienie idealnego modelu. W naszym kraju na
mocy Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 1997 roku59
o alokacji strumienia finansowego decydował – na drodze negocjacji z podmiotami systemu opieki zdrowotnej – płatnik trzeciej strony. Rozdzielenie
funkcji dostawcy usług ze strony państwa i wprowadzenie elementów konkurencji towarzyszyło ponoszenie znacznych kosztów na funkcjonowanie płatnika60 do czego przyczyniała się również ograniczona, głównie z powodu bariery
informacyjnej, zdolność płatnika do podejmowania racjonalnych decyzji. Sytuacja jaka miała miejsce w tamtym okresie poddaje w wątpliwość możliwość
wykorzystania konkurencji w opiece zdrowotnej jako mechanizmu eliminacji
nieefektywnych alokacji61.
Dlatego w 2003 roku wprowadzono tzw. monokasy w formie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zastępując tym samym regionalne
i Branżowe Kasy Ubezpieczenia Zdrowotnego, co wzbudzało kontrowersje.

Tamże, s.130-131.
Ustawa z 6 lutego 1997 o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r.,
nr 28, poz. 153).
60
Raport z 21 grudnia 2004, Funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga,
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C. Włodarczyk62 zaznacza, że biorąc pod uwagę zasadność techniczną, zarówno likwidacja kas, jak i tworzenie Funduszu nie były potrzebne. Stały się natomiast przydatne w analizie politycznej z kilku powodów:
•
•
•

•

•

po pierwsze do wykazania konsekwencji w dotrzymywaniu obietnic składanych w kampanii wyborczej,
po drugie do zademonstrowania otwarcia na oczekiwania opinii publicznej, która wrogo i krytycznie ustosunkowała się do kas chorych,
po trzecie do pozyskania sympatii tych spośród świadczeniodawców, wobec których kasy chorych próbowały odgrywać rolę twardego płatnika,
utrzymującego dyscyplinę finansową,
po czwarte do zademonstrowania opinii publicznej, a przynajmniej
własnemu elektoratowi, zdecydowania w podejmowaniu działań
naprawczych,
po piąte do zasadniczej zmiany układu sił w procesie decyzyjnym, istotnie bowiem wzmocniono władzę centralną poprzez likwidację samodzielnie funkcjonujących płatników oraz osłabienie sejmików wojewódzkich.

Przytoczone przesłanki obejmujące również kontekst polityczny utworzenia NFZ podkreślają monopsoniczną pozycję Funduszu.
Jednak monopsoniczna pozycja płatnika i monopolistyczna (w ujęciu regionalnym) siła świadczeniodawców, w tym szczególnie szpitali, nie przyczyniała się do wyzwalania przez kontrakty zachowań konkurencyjnych. Ponadto
znaczne podobieństwo ofert np. w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ),
bądź uwarunkowań instytucjonalnych w szpitalach klinicznych, przyczyniają
się do fikcyjnego charakteru konkurencji. Poprawie alokacji składki na ubezpieczenie zdrowotne nie sprzyja również scentralizowanie. Dopiero latem
2005 roku podjęto próby wprowadzenia przejrzystych zasad podziału publicznych środków na zdrowie między poszczególne regiony. Stało się to za sprawą
wydanego rozporządzenie ministra zdrowia, które określało zasady podziału
środków między centralę i oddziały NFZ, i decydujące o kształcie planu finansowego NFZ na rok 2006 oraz następne lata. Zadecydowano, że podstawowym kryterium podziału środków będzie liczba ubezpieczonych, zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim, ze względu na płeć i wiek, migrację
ubezpieczonych do świadczeniodawców z innych oddziałów wojewódzkich
oraz wysokospecjalistycznych świadczeń udzielanych w latach poprzednich63.
C. Włodarczyk, Reformy zdrowotne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003,
s. 269-270.
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Założone plany stanowiły podstawowe narzędzie działania Funduszu
(NFZ). Jednak procedura budowania planów była złożona, prowadzona
głównie przez Fundusz i ministra zdrowia, a rola samorządów terytorialnych
była fasadowa, głównie ze względu na64:
•
•
•

brak zasobów niezbędnych do kompetentnego przeprowadzania spraw
(brak ludzi, instytucji, informacji),
pozbawienie możliwości podejmowania decyzji,
podstawą decyzji były plany zabezpieczenia świadczeń przygotowane
przez oddziały Funduszu i na ich kształt władze samorządowe nie miały
wpływu.

Poza wieloletnią wizją rozwoju, czyli tzw. narodowym planem, pozostałe
koncepcje rozwiązań miały zazwyczaj charakter jednoroczny stanowiący podstawę do zawieranych przez Fundusz umów. Jednak głównym problemem
nie była skomplikowana procedura tworzenia planów, lecz zbyt krótki okres
zawierania kontraktów przez Fundusz65.
Niestety zawierane jedynie na rok kontrakty, w polskim systemie opieki zdrowotnej, są mało atrakcyjnym rozwiązaniem dla zaangażowanych
bezpośrednio i pośrednio uczestników. Dotyczy to przede wszystkim wysokich kosztów procedur administracyjnych, braku poczucia stabilizacji, co
do miejsca leczenia i zakresu dostępnych usług. Wprowadzono limitowanie
świadczeń, co miało stanowić instrument ich racjonalizacji, a spowodowało w praktyce długie listy oczekujących, co zaowocowało negatywną oceną
społeczeństwa. Próbie wprowadzenia mechanizmów konkurencji, poprzez
system kontraktowy, nie towarzyszyła aplikacja elementów mechanizmu cenowego, która umożliwiłaby gospodarstwom domowym dokonanie wyborów
o charakterze rynkowym. Dlatego przyjęta w 1997 roku, w Polsce, koncepcja
rynku wewnętrznego uległa dekompozycji przez administracyjnie regulowany
model NFZ-u wprowadzony w 2003 roku. Zmiany ustawodawcze z 2004r.
utrzymały NFZ, ale założono stopniowe zwiększanie kompetencji jego regionalnych oddziałów66.
Dla prawidłowego funkcjonowania rynku usług zdrowotnych niezbędna
jest regularna weryfikacja zasad działania oraz kompetencji instytucji takich
jak NFZ, a co się z tym wiąże wola polityczna, pozwalająca by rynek wewnętrzny w systemie ochrony zdrowia działał poprawnie.
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Zatem na rynek wewnętrzny, a w konsekwencji na urynkowienie należy
patrzeć z perspektywy procesu rozciągniętego w czasie. Spotęgowanie znaczenia mechanizmów rynkowych w opiece zdrowotnej nie jest zdarzeniem jednorazowym, ale ciągiem uwikłanym w inne zjawiska natury społecznej, gospodarczej oraz politycznej. Ponadto wprowadzenie regulacji rynkowych w inne
dziadziny życia np. rynku kapitałowym, bankowym czy ubezpieczeniowym,
ma również znaczenie dla procesu urynkowienia opieki zdrowotnej. Praktyka państw starej UE wskazuje na związki tam funkcjonujących systemów
z wydarzeniami ekonomicznymi takimi jak np. kryzys finansów publicznych
w krajach dawnego bloku wschodniego, transformacja ustrojowa czy budowanie gospodarek wolnorynkowych. Każdy z tych przypadków wskazuje jak
ważnym elementem jest dziedzictwo systemowe obowiązujące w danym kraju
i przyjętym modelu ochrony zdrowia, oraz system wartości uznawany przez
strony angażujące się w proces urynkowienia. Doświadczenia te pokazują, że
proces urynkowienia opieki zdrowotnej to continuum, otwarty układ podlegający zmianom i będący w procesie tworzenia67.
Warto zwrócić uwagę na to, że rynek jako zasadniczy mechanizm regulacji w systemie opieki zdrowotnej nie jest ani efektywny, ani sprawiedliwy.
Teoretycznym argumentem za tą tezą jest „dwoisty” , bo prywatny jak i publiczny charakter cech takich dóbr, jak zdrowie i usługi zdrowotne. Dlatego
odpowiedzialność za te dobra nie jest tylko jednostkowa lub tylko zbiorowa, bo zbudowany na niej system byłby albo bardzo drogi i niesprawiedliwy, albo ekonomicznie nieracjonalny. Niemożność stosowanie skutecznych
mechanizmów rynkowych wynika również z wyjątkowej asymetrii informacji
w kontaktach lekarz – pacjent (sprzedający – kupujący), co prowadzi do niesprawiedliwości, głównie w wywoływaniu przez lekarza nadmiernego popytu.
Niemniej, mimo omawianej niedoskonałości rynku czy nawet jej samodzielności jako podstawowego regulatora opieki zdrowotnej, wiele elementów tego
systemu powinno być regulowane metodami rynkowymi68.
Funkcjonujący w tym kształcie rynek wymaga poza wymienianymi instrumentami kontrolnymi i legislacyjnymi (regulacyjnymi) przede wszystkim
dobrego zarządzania na wszystkich poziomach i co istotne wysokiego stopnia
standaryzacji procedur medycznych i usług zdrowotnych69.
Zainteresowanie urynkowieniem w systemie ochrony zdrowia, zapoczątkowane już w latach sześćdziesiątych, należy łączyć z przyspieszeniem tempa
67
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wydatków na opiekę zdrowotną. Jednak ocena tego procesu w odniesieniu
do Polski z początku lat dziewięćdziesiątych jest utrudniona ze względu na
wysoką inflację w latach 1989-1990 i zamianę sposobu naliczania PKB70.
W wydatkach systemu na opiekę zdrowotną w Polsce i państwach postsocjalistycznych ocena udziału wydatków publicznych przysparza na skutek
barier informacyjnych duże trudności. Z szacunkowych danych OECD
i Ministerstwa Finansów dowiadujemy się, że publiczne zobowiązania, łącznie
z budżetu państwa i budżetów terenowych, wobec wydatków na opiekę
zdrowotną do 1990 roku osiągały wysoki poziom, stanowiąc 90% udziałów
w wydatkach na zdrowie ogółem71.
W okresie zachodnioeuropejskiej eksplozji wydatków publicznych,
w tym na opiekę zdrowotną, w Polsce dochód narodowy obliczany w cenach
stałych podniósł się ponad trzykrotnie, co dało wielkość porównywalną z danymi dla Francji i niemal dwukrotnie przekraczającą analogiczne wartości dla
Wielkiej Brytanii. Wzrost wydatków publicznych w sektorze ochrony zdrowia w krajach Europy Zachodniej i Środkowo – Wschodniej wzmógł zainteresowanie podnoszeniem efektywności. Jednak odmienne tempo i stadium
rozwoju gospodarek doprowadziły do powstania odmiennych modeli urynkowienia. Jeden opierający się na powszechnym dostępie do służby zdrowia
wynikający z idei socjalizmu, a drugi - model państwa opiekuńczego stosowany w Europie Zachodniej. Te różne podejścia stanowią punkt odniesienia
do urynkowienia opieki zdrowotnej. I choć przez lata uległy przemianom to
łączy je orientacja efektywnościowa podnoszona przez środowiska polityczne
i kręgi ekonomistów. W kwestii efektów funkcjonowania Polska priorytetowo traktuje strategię ograniczającą marnotrawstwo środków72.
Czynnikami sektorowymi determinującymi proces urynkowienia opieki
zdrowotnej, są wzrastające koszty postępu technicznego w medycynie. W przeciwieństwie do innych gałęzi gospodarki koszty te nie wpływają na zmniejszenie jednostkowych kosztów leczenia. Ponadto wdrożeniu nowych technologii
towarzyszy większy nakład pracy ze strony personelu medycznego i lekarzy, co
podnosi koszty opieki zdrowotnej. Sytuacja wygląda identycznie w przypadku
kosztów wprowadzania nowych farmaceutyków, które podobnie jak zaawansowana technika medyczna, prowadzą do zwiększenia zakresu świadczeń oraz
wzrostu popytu na ten typ usługi. Na styku takich sytuacji tworzy się trudny
70
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moralnie i organizacyjnie problem, jak angażując nową technikę medyczną
zachować właściwą relację kosztów do uzyskanych efektów73.
Uznaje się, że skutecznymi narzędziami służącymi do racjonalnej oceny
w dysponowaniu i wykorzystaniu środków na ochronę zdrowia wymienia się
analizę ekonomiczną. Umożliwia ona podjęcie racjonalnych decyzji, tworzy
system nagradzania oparty na wynikach, znajdujący uzasadnienie dla ponoszonych kosztów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że boryka się z trudnością
w pozyskiwaniu danych, złożonością analizy, a także kreuje ryzyko błędnie
podjętej decyzji, ponadto wpływa na budżet74.
Pozasektorowymi przesłankami urynkowienia w opiece zdrowotnej są
przemiany demograficzne i epidemiologiczne wynikające ze wzrostu wiedzy
medycznej, farmakologii oraz technicyzacji medycyny przez co ludzkie życie
ulega wydłużeniu.
Proces starzenia się społeczeństw, zachodzący w całej Europie przyczynia się do zwiększenia zakresu usług zdrowotnych, ponieważ wraz z wiekiem
wzrasta intensywność korzystania z usług zdrowotnych sektora publicznego.
Ponadto ulegają zmianie proporcje między chorobami ostrymi a przewlekłymi, natomiast prawdziwy problem stanowić mogą choroby chroniczne narządów ruchu, choroby układu krążenia, nowotwory75.
Proces wydłużenia życia niestety oznacza w Polsce stosunkowo niską
jego jakość również w aspekcie statusu społecznego i ekonomicznego, będącą
pochodną chronicznych chorób i innych negatywnych procesów towarzyszących egzystencji76.
Te negatywne zjawiska wymagają wsparcia, a co za tym idzie rozbudowanej opieki zdrowotnej w sensie ilościowym i jakościowym, ponadto kreują
rynek, nie tylko opieki zdrowotnej, ale także usług towarzyszących, np. opieki
paliatywnej.
Presja w kierunku urynkowienia opieki zdrowotnej wywołana jest również przemianami społecznymi i kulturowymi. Kreują je wzrost stopy życiowej,
wykształcenia społeczeństw, ich wzrastająca świadomość, postęp w dziedzinie
dostępu do informacji. Kolejną grupę czynników stanowią wzorce kulturowe
i postęp naukowo-techniczny, a dzięki przepływowi informacji otrzymujemy dostęp do medycznego i farmaceutycznego know–how. Towarzyszącym,
I. Rudawska, Opieka…, s. 51-52.
J. Lis, Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia – ograniczenie kosztów czy zwiększenie
opłacalności?, „Problemy Zarządzania” 2004, nr 4, s. 97.
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ale niebezpiecznym zjawiskiem staje się konsumeryzm w opiece zdrowotnej
uznający zdrowie człowieka za towar77.
2.5. Pojęcie e-Zdrowie, m-Zdrowie, telemedycyna
Przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, a współcześnie przede
wszystkim intensywny postęp technologiczny mają wpływ na kształtowanie
potrzeb zdrowotnych i oczekiwań w ich zaspokajaniu. Obserwowaną obecnie
tendencją rozwoju innowacji w ochronie zdrowia jest poszukiwanie perspektyw dla implementowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
w różnorodne sfery funkcjonowania opieki zdrowotnej. Trendy te zauważalne
są w przestrzeni globalnej, europejskiej, jak również krajowej. Rewolucja jakiej
jesteśmy uczestnikami w systemie ochronie zdrowia, polegająca na szerokim
wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, stała się faktem.
W ocenie ekspertów jesteśmy świadkami jednego z największych przełomów
w medycynie.
E-zdrowie jest jednym z obszarów tak zwanych e-usług, co oznacza, że
wszystkie czynności w ramach e-zdrowia, wykonywane są za pomocą Internetu, przy użyciu urządzeń mobilnych, zdalnych i technologii komunikacyjno-informatycznych78. Pojęcie „e-zdrowie” jest względnie nowe w literaturze,
ponieważ zostało użyte w 1998 roku, a rozpropagował je Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Komisja Europejska, 1999), realizowany w latach 1998–2002. W Polsce obowiązującym dokumentem jest Strategia Rozwoju e-Zdrowia na lata 2018–2026.
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej z 2003 r., e-zdrowie to zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych (ICT), które mają
zaspokajać zdrowotne potrzeby pacjentów, profesjonalistów ochrony zdrowia,
dostawców świadczeń zdrowotnych i polityków. Zatem e-zdrowie wykorzystując nowoczesne narzędzia informacyjno-komunikacyjne, łączy potrzeby
pacjentów i postęp techniczny, przekraczając bariery tradycyjnych systemów
opieki zdrowotnej.
WHO natomiast definiuje e-zdrowie (e-health) jako zaimplementowanie w sektorze ochrony zdrowia technologii informacyjno-komunikacyjnych, gdzie cyfrowe dane są przekazywane, przechowywane, przetwarzane
Tamże, s. 56.
M. Czerwińska, Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług
medycznych w regionie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015, nr 43(3),
s. 173-185.
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i odzyskiwane na drodze elektronicznej, do celów klinicznych, edukacyjnych
i administracyjnych, zarówno lokalnie i na odległość79. Potencjał e-zdrowia, a przede wszystkim możliwości zastosowania w tak wielu dziedzinach
związanych ze zdrowiem najlepiej odzwierciedla definicja wykorzystywana
w badaniach statystyki publicznej, gdzie e-zdrowie jest określane jako skuteczny, ekonomiczny i bezpieczny sposób wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych do wspomagania wszelkich działań związanych
z ochroną zdrowia, w tym świadczenia usług zdrowotnych, systemach obserwacji i monitoringu dziedzin powiązanych ze zdrowiem, edukacją w obszarze
zdrowia, rozwojem wiedzy i badań naukowych80.
E-zdrowie stanowi wspólny obszar systemu ochrony zdrowia i sektora
nowych technologii, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne
(ICT) stosowane są w celu poprawy dostępności, efektywności oraz jakości
świadczonych usług sektora ochrony zdrowia81.
Implementacja nowych technologii w system ochrony zdrowia jest nieunikniona. Potwierdzeniem są zapisy w Zielonej Księdze dotyczące mobilnego zdrowia (Komisja Europejska, 2014), a stwierdzające, że europejskie
systemy opieki zdrowotnej stoją przed poważnymi wyzwaniami, do których
należą m.in. starzenie się społeczeństw i rosnąca presja finansowa na obniżanie kosztów usług medycznych. Dlatego potencjał e-zdrowia może być
istotnym narzędziem wspierającym rozwiązanie tych problemów. Ponadto
instrumenty e-zdrowia skutecznie mogą się przysłużyć do większej koncentracji na pacjencie, jego potrzebach zdrowotnych, zastosowania działań profilaktyki, a także poprawiając efektywność całego systemu. Innym aspektem
potwierdzającym zasadność włączenia rozwiązań z zakresu e-zdrowia jest fakt,
że skutecznie wspomagają diagnostykę chorób przewlekłych, i co istotne dzieje się to na wczesnym etapie ich rozwoju za pomocą narzędzi do samooceny
i zdalnej diagnozy. E-zdrowie przyczynia do bardziej efektywnego świadczenia opieki zdrowotnej przez usługi zdrowotne o charakterze online takie
jak np.: elektroniczna rejestracja (e-registration), zdalne wypisywanie recept
(e-prescribing), wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych przypominających
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o zbliżającym się terminie wizyty lub konieczności zażycia farmaceutyków
w formie tzw. SMS reminders, otrzymywanie drogą mailową wyników badań
czy zaleceń od lekarza (e-mail, SMS), dostęp do elektronicznej dokumentacji
zdrowotnej (electronic health record – EHR), a także coraz szerzej dostępne
usługi telemedyczne, w postaci telekonsultacji z lekarzem/pielęgniarką oraz
telemonitorowanie parametrów stanu zdrowia pacjentów i ich zachowań82,
co w dobie obecnie trwającej pandemii wydaje się niezbędne.
Narzędzia e-zdrowia pozwoliły na nowe spojrzenie na rolę pacjenta
w procesie leczenia. Wzmocnienie roli pacjenta (patient empowerment)
to tworzenie nowych, partnerskich relacji między lekarzem a pacjentem83.
W nowym podejściu pacjent staje się uczestnikiem świadczenia zdrowotnego,
partnerem dla lekarza, aktywnym i zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących jego stanu zdrowia, form terapii, sposobów leczenia
i płynących z nich konsekwencji84. Koniecznym warunkiem tego procesu jest
jednak powszechny dostęp pacjenta do informacji zdrowotnych, co zapewniają właśnie nowe technologie – e-zdrowie. Dlatego dla pacjentów stworzono
specjalistyczne platformy internetowe upowszechniające informacje dotyczące tematyki z zakresu zdrowia, profilaktyki i chorób opracowywane i weryfikowane przez lekarzy.
Trzeba pamiętać, że e-zdrowie to nie tylko prowadzanie badań czy konsultacji, to sfera biznesu, odnosząca się po pierwsze do rozwoju technologicznego, a po drugie do zmiany postaw wobec systemu ochrony zdrowia
w kontekście ciągłej jego poprawy leżące w kwestii rządów85. Decyzje

82
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dotyczące rozstrzygnięć odnośnie zakresu i form jakie będą zastosowane przy
implementacji e-zdrowia wpływają nie tylko na rozwiązania prawne, ale również na ludzkie zdrowie, zachowanie i emocje, dlatego jest to wyzwanie dla
polityków, medyków, prawników.
Zdefiniowanie m-zdrowia jest procesem trudniejszym, ze względu na to,
że jest ono stosunkowo nową formą na rynku usług, dającą inne niż istniejące dotychczas możliwości wykorzystania narzędzi z zakresu ITC w ochronie
zdrowia.
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje m-zdrowie (m-health) jako
działalność w obszarze medycyny i zdrowia publicznego wykonywaną przy
użyciu urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, urządzenia do
monitorowania pacjentów, urządzenia bezprzewodowe86. Według m-health
Alliance m-zdrowie oznacza rozwiązania dostarczające usługi medyczne oparte bezpośrednio na technologiach mobilnych oraz wszystkie inne w sposób
znaczący wspierane przez te technologie87. Natomiast autorzy Raportu A.T.
Kearney za m-zdrowie uznają obszar e-zdrowia i obejmujący wykorzystanie
klasycznych technologii komunikacji mobilnej, jak i wielu innych technologii
mobilnych, dzięki którym można oferować lub otrzymywać usługi zdrowotne88. A Raport PwC określa m-zdrowie jako świadczenie opieki zdrowotnej
lub udzielanie informacji związanych ze zdrowiem poprzez korzystanie z urządzeń mobilnych (zazwyczaj telefony komórkowe lub inne wyspecjalizowane
medyczne urządzenia mobilne)89.
Podsumowując przytoczone definicje dostrzec można, że m-zdrowie
odnosi się do narzędzi jakie oferują nowe technologie ITC (od skomplikowanych po najbardziej rozpowszechnione smartfony), których stosowanie
w sferze ochrony zdrowia ma na celu nie tylko poprawę, utrzymanie, ale również zapewnienie optymalnego poziomu zdrowia populacji. Narzędzia te są
użytkowane przez wszystkich beneficjentów systemu ochrony zdrowia, czyli pacjentów, personel medyczny, badaczy, klinicystów, studentów kierunków medycznych oraz decydentów, osoby zarządzające placówkami z branży

86
Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable. Report of the
third global survey on eHealth,World Health Organization, Geneva 2016, s. 6.
87
A. Chluski, Technologie mobilne w zarządzaniu podmiotem leczniczym, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2014, nr 35, s. 25-40.
88
Raport A. T. Kearney 2013, s. 4.
89
D. Levy, C. Wasden, D. DiFilippo, P. Sur, Emerging mHealth: paths for growth. PwC
M-Health, 2012, https://www.pwc.com/gx/en/healthcare/mhealth/assets/pwcemerging-mhe
alth-full.pdf [10.10.2021].
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ochrony zdrowia90.
Wpływ na rozwój podsystemu m-zdrowia w sektorze e-zdrowia ma
przede wszystkim ciągły postęp innowacyjny w technologii ICT (ang. Information nad Communications Technologies) – który jest swoistym elementem przyczyniającym się nie tylko do obniżenia wydatków związanych z systemem opieki zdrowotnej, ale także jego usprawnienia. Chodzi tu głównie
o pozyskiwanie nowej, świeżej wiedzy na temat innowacji w medycynie, nie
tylko przez personel medyczny, ale także przez pacjentów. Istotne jest również
to, że poprzez rozwój technologii ICT możliwe będzie szybsze, sprawniejsze,
ale przede wszystkim bezpieczniejsze przesyłanie różnego rodzaju danych pomiędzy użytkownikami w systemie91.
Konsekwencje wdrażania innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia
są jednocześnie celami przed jakimi stoi ten system. Jeżeli zostanie zwiększona
liczba rozwiązań i urządzeń stosowanych w procesie leczenia, czy zarządzania systemem ochrony zdrowia, zapewni to rozwój systemu w następujących
kierunkach92:
−
−
−

−
−

zwiększenia dostępu do zdalnej pomocy medycznej oraz opieki zdrowotnej,
całodobowego i ciągłego posiadania danych dotyczących stanu zdrowia –
dostępne nie tylko dla pacjenta, ale także dla lekarza,
zmniejszenia kolejek do lekarzy poprzez uzyskanie porady zdalnej, a co za
tym idzie oszczędność czasu pacjenta i lekarza, a sektor ochrony zdrowia
może wykazać niższy koszt leczenia pacjenta ,
wiedza, szybszy proces uczenia się krótki okres uzyskiwania i przesyłania
informacji wdrażanie innowacyjnych technologii,
zmniejszenia nakładu środków finansowych.

Informatyka medyczna dzięki zastosowaniu rozwiązań z zakresu m-zdrowia i e-zdrowia pozwoliła na dynamiczny rozwój telemedycyny, która współcześnie stanowi efektywne wsparcie dla systemów ochrony zdrowia. Realizacja świadczeń medycznych na odległość często stanowi istotne wsparcie dla
K. Walters, The purpose and Value of mHealth for the University of North Carolina
AT Chapel Hill – A White Paper on mHealth, UNC Health Sciences Library 2014, s. 26;
U. Widelska, K. Dębkowska, G. Michalczuk, A. Warelis, U. Raczkowska, K. Raczkowski,
Badanie obszaru e-zdrowie projektu „E-podlaskie, kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego”, Białystok 2011, http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Baza_wie
dzy/var/resources/2/242/65/ezdrowieraportbadawczy. pdf [30.10.2021].
91
Sz. Jopkiewicz, A. Boruch, E-zdrowie jako wymiar procesu uczenia się organizacji sektora
zdrowia w interakcjach usługowych [w:] Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, B. Olszewska, M. Czarnecki, E. Piwoni-Krzeszowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 331.
92
Tamże, s. 332.
90
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procesu leczenia lub zastępuje bezpośrednie metody leczenia, a jest to możliwe
dzięki rozwojowi telefonii komórkowej i szerokiemu dostępowi do Internetu.
Istnieje wiele różnych definicji pojęcia telemedycyna, jedną z nich jest
ta zawarta w komunikacie z 4 listopada 2008 r. Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla
pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa. Zgodnie z tym dokumentem telemedycyna to świadczenie usług zdrowotnych z wykorzystaniem ICT w sytuacjach, kiedy pracownik służby zdrowia i pacjent znajdują
się w różnych miejscach. I w związku z tym usługi telemedyczne polegają
na przesyle informacji medycznych, niezbędnych do działań profilaktycznych,
diagnostycznych, przebiegu leczenia i monitorowania parametrów zdrowia
u pacjenta93.
Natomiast definicja sformułowana przez WHO, bardziej obszerna,
uznaje, że telemedycynę charakteryzują występujące cechy takie jak: świadczenie usług zdrowotnych, różność miejsca, udział osoby albo osób wykonujących zawody medyczne, wykorzystywanie technologii informatycznych
i komunikacyjnych (ICT), cele – profilaktyka, diagnostyka, leczenie chorób
i urazów, prowadzenie badań i ich ocena, zapewnienie i kontynuacja kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia, dla poprawy zdrowia jednostek
oraz tworzonych przez nie społeczności94.
Najprostszą, ale cieszącą się uznaniem definicję przedstawiło Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny (ATA), według której telemedycyna to
wymiana informacji medycznych pomiędzy co najmniej dwoma użytkownikami przy jednoczesnym wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w celu
poprawy zdrowia pacjentów95.
Amerykańskie Stowarzyszenie Telemedycyny wskazuje integralne zalety
stosowania nowoczesnych technologii w medycynie:
−
−
−

stwarza nowe możliwości dla płatników, pacjentów i dostawców,
daje polepszony dostęp do pacjenta,
zwiększa zasięg usług opieki zdrowotnej,

93
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, KOM(2008)689 wersja ostateczna 2008,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1426260639870&uri=CELEX:52
008DC0689 [22.10.2021].
94
WHO Telemedicine. Opportunities and development in Member States, Report on the
2nd global survey on eHealth 2010, s. 9.
95
American Telemed, https://www.americantelemed.org/ [22.10.2021].
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−
−
−

redukuje strukturę kosztów,
umożliwia całodobową działalność,
zapewnia większe zadowolenie beneficjentów (American Telemedicine
Association, 2019).

Model 4. ICT, telezdrowie, e-zdrowie, m-zdrowie, telemedyca – układ i zależności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: F. Lievens, M. Jordanova, The role
ISfTeH in the World of Telemedicine/Health, Telemedycyna i e-Zdrowie 2014.

Niemniej jednak przy wdrażaniu nowoczesnych technologii mogą pojawić się pewne problemy z ich praktycznym zastosowaniem, co wydaje się
naturalnym wynikiem zmiany istniejących rozwiązań. Należy się więc nastawić na:
−
−
−
−

brak świadomości i zaufania do rozwiązań e-zdrowia wśród obywateli,
pacjentów i pracowników służby zdrowia;
ograniczoną liczbę badań na dużą skalę, potwierdzających efektywność
kosztową narzędzi oraz usług e-zdrowia;
nieodpowiednie albo fragmentaryczne ramy prawne, a także brak systemów refundacji usług e-zdrowia;
wysokie koszty początkowe, które są powiązane z rozpoczęciem tworzenia systemów e-zdrowia;
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−
−

−

brak interoperacyjności między rozwiązaniami e-zdrowia;
niepewność prawną odnośnie aplikacji mobilnych dotyczących zdrowia
oraz zdrowego stylu życia i brak przejrzystości w wykorzystywaniu danych gromadzonych przez takie aplikacje;
regionalne różnice w dostępie do usług technologii ICT, ograniczony dostęp na obszarach ubogich (Komisja Europejska, 2012).

2.6 Wpływ technologii informacyjnej
na zmianę modelu świadczenia usług
W procesie postępującej globalizacji i wiążące się z nią zmiany w zakresie
funkcjonowania społeczeństw i gospodarek niezwykle istotną rolę odgrywają
technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). W znaczący sposób wpłynęły one na obecny kształt ofert rynkowych i strategii dostarczania ich na
rynek. Ponadto w znaczący sposób przekształciły kanały komunikacji stosowane przez podmioty funkcjonujące w ramach społeczeństwa informacyjnego.
Dlatego oczywiste jest, że wraz z rozwojem technologii ICT uległy zmianie
zachowania nabywców, ich potrzeby oraz preferencje odnośnie jakości towarów i usług. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do rynku usług, gdyż
przekłada się bezpośrednio na rozwój gospodarki. Charakterystyczną cechą
sektora usług jest elastyczność i łatwość przystosowawcza do gospodarczych,
społecznych i technologicznych zmian zachodzących w otoczeniu, dlatego
adaptuje się on do nowych warunków rynkowych oraz przyswaja innowacyjne rozwiązania. Gdyż specyfika sektora usług polega na tym, że jego rozwój
oraz udział w gospodarce wzrasta wraz z rozwojem gospodarczym96. Sektor
usługowy przechodził cztery charakterystyczne etapy97:
1. Etap pierwotny z przeważającym udziałem usług wymagających
niskich kwalifikacji (sprzątanie, gotowanie).
2. Etap wzrostowy, podczas którego rozwijały się usługi oparte na pewnych kwalifikacjach (usługi krawieckie, budowlane).
3. Etap obsługi przemysłu i rosnącej konsumpcji usług związany z rozwojem usług ściśle powiązanych z obsługą procesów wytwórczych (usługi
96
P. Niedzielski, K. Rychlik, J. Markiewicz, Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług –
nowe ścieżki rozwoju [w:] Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, E. OkońHorodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.)Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
97
S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN,
Warszawa 2005; GUS, Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035, http://www.stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf [16.10.2021].
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księgowe, transportowe) oraz usług konsumpcyjnych (usługi mieszkaniowe, medyczne, turystyczne, edukacyjne).
4. Etap usług bazujących na nowoczesnych technologiach, podczas którego nastąpił rozwój usług świadczonych za pośrednictwem technologii
informacyjno-komunikacyjnych (usługi świadczone drogą internetową,
usługi mobilne).
Sukces podmiotów dostarczających usługi lub pośredniczących w nich
zależy współcześnie od umiejętności czerpania z nowoczesnych koncepcji,
wiedzy i rozwiązań technologicznych. Skutkiem przyjęcia takiego stanowiska
przez przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie się nowego modelu świadczenia
usług opartych na potencjale technologii informacyjnych, czyli coraz bardziej
rozpowszechnionych e-usługach, które realizowane są za pomocą narzędzi
ICT, takich jak Internet, urządzenia mobilne, telewizja cyfrowa lub satelitarna.
Usługi tego typu mają następujące cechy98:
 są świadczone w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany
za pośrednictwem technologii informacyjnej,
 są zindywidualizowane w stosunku do odbiorcy (personalizacja),
 usługodawca oraz odbiorca świadczonej usługi znajdują się w różnych miejscach.
E-usługi mają bardzo szeroki zakres wdrożeń, a wiele z nich stanowi odpowiednik takich samych usług świadczonych w sposób tradycyjny. Stąd tak
dynamiczny ich rozwój w takich obszarach, jak: komunikacja, handel, administracja, bankowość, finanse, nauka, ochrona zdrowia, kultura i turystyka.
Zastosowanie właściwych narzędzi i rozwiązań technologicznych służących
świadczeniu usług w sposób zdalny i zautomatyzowany spowodowało rozwój tzw. e-komunikacji, e-handlu, e-administracji, e-bankowości, e-finansów,
e-nauki, e-zdrowia, e-kultury oraz e-turystyki.
Możliwości narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia wykorzystywane są głównie w celach99:
•
•

usprawnienia komunikacji między pacjentami a usługodawcami usług
medycznych i okołomedycznych oraz pracownikami służby zdrowia,
szybkiego i ciągłego przekazywania danych między poszczególnymi instytucjami z branży opieki zdrowotnej.

98
K. Batko, G. Billewicz, E-usługi w biznesie i administracji publicznej [w:] Transformacja
współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, B. Kos (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
99
Tamże.
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Technologie cyfrowe
jako główny czynnik
rozwoju innowacji
w opiece zdrowotnej

3.1. Pojęcie innowacji w systemie ochrony zdrowia
Termin innowacja współcześnie jest szeroko używany w kontekście rozwoju przedsiębiorstw i przewag konkurencyjnych. Innowacja to fundament
rozwoju, na co zwracają uwagę zarówno teoretycy jak i praktycy. To jaką
pozycję na rynku zajmuje dany podmiot wpływa właśnie innowacyjność,
przyczyniająca się również do rozwoju społeczno-gospodarczego regionów
i państw.
Pojęcie „innowacja” wywodzi się z łacińskiego słowa innovare, innovatio
oznaczającego „odnawiać”. W języku polskim termin ten ma dwa znaczenia:
z jednej strony oznacza działanie wprowadzające jakieś nowości mające być
ulepszeniami dla zastanego stanu rzeczy, a z drugiej, jest to efekt tych działań1.
Takie rozumienie innowacji, czyli jako procesu i jego rezultatu, występuje
w naukach ekonomicznych i zarządzaniu2. W potocznym rozumieniu termin
innowacja polega na wprowadzeniu czegoś nowego, dokonanie jakiejś ważnej
zmiany, której celem jest usprawnienie lub ulepszenie jakiejś rzeczy lub procesu. Rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania ICT, w sektorze ochrony
zdrowia wpisują się w zagadnienie innowacyjności gospodarki.

Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 1996, s. 323.
J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych
i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, Warszawa 2011.

1

2

59

ROZDZIAŁ 3

Za pioniera teorii innowacji uznaje się austriackiego ekonomistę Josepha
Aloisa Schumpetera, który już na początku XX w. wyróżnił pięć typów innowacji, czyli3:
•
•
•
•
•

nowe produkty,
nowe metody produkcji,
nowy segment rynku,
nowe źródło surowców,
reorganizacja przemysłu.

Za poszukiwane dla rozwoju podmiotów Schumpeter uznawał innowacje z zakresu technologii ze względu na istotną rolę, jaką mogą odegrać
w gospodarce. Schumpeter wiązał termin innowacji z pierwszym zastosowaniem nowego rozwiązania i nie uznawał za słuszne jego upowszechnianie,
gdyż w jego ujęciu była to imitacja. Istotą innowacji jest zawsze pojawienie
się czegoś nowego, a jej funkcją był pozytywny bilans ekonomiczny w postaci
wzrostu produkcji i zysk przedsiębiorstwa.
W okresie powojennym ubiegłego wieku opracowano wiele definicji innowacji w szerokim i wąskim znaczeniu. W literaturze przedmiotu nadal nie
ma ustalonych jednolitych definicji terminu „innowacja”, a większość autorów uznaje za oczywiste wprowadzanie własnych klasyfikacji, co prowadzi do
braku spójności terminologicznej4.
Wąskie ujęcie innowacji proponuje E. Mansfield dla którego innowacja to po prostu „pierwsze zastosowanie wynalazku”5. Inne ujęcie podaje
W. Nasierowski, według którego innowacja to „pierwsze praktyczne wykorzystanie wynalazku”6, do nieznanego dotąd rozwiązania problemu lub niestosowanej aplikacji. Szerokie ujęcie to zespół przedsięwzięć zmierzających
do projektowania, kreowania, rozwijania i implementowania nowych wartości w oferowane produkty lub pionierskim zintegrowaniu środków i zasobów, które w tym nowym ujęciu stają się nowością dla przedsiębiorstwa.
W procesie opracowania innowacji zakłada się również współpracę grupy

A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104; J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 2009, s. 99–105.
4
M. Pichlak, Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012, s. 25.
5
E. Mansfield, Size of Firm, Market Structure and Innovation, “Journal of Political Economy”
1963, nr 71(6), p. 557.
6
W. Nasierowski, Zarządzanie rozwojem techniki. Perspektywa krajowych systemów, Poltext,
Warszawa 1997, s. 45.
3
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przedsiębiorstw, a także przenoszenie nowych wartości na już funkcjonujące
na rynku bądź nowe podmioty rynkowe7.
Natomiast Ph. Kotler uznaje, że dowolne dobra, usługi bądź pomysły,
postrzegane jako nowe przez wdrażający je podmiot są innowacją8. Podobnie
rzecz ujmuje E.M. Rogers, dla którego innowacje to obiekty, idee, które stanowią subiektywną nowość dla osoby lub podmiotu9.
Reasumując innowacje w wąskim ujęciu to nowe pomysły, wynalazki
czy badania naukowe, których te pierwsze są wynikiem, natomiast w szerszym znaczeniu innowacje to także imitacje i upowszechnianie wynalazków
lub pomysłów10.
Ciekawe podejście do zjawiska innowacji przedstawia A. Pomykalski
ujmując je w kategorii procesu11, podzielonego na etapy, a obejmujący tworzenie teoretycznej koncepcji doprowadzającej do wynalazku, który jest wprowadzany jako nowy lub zmodyfikowany produkt, usługa czy proces. Etapem
końcowym jest upowszechnienie powstałej nowości12.
Inne spojrzenie prezentuje L. Kozioł, który innowację postrzega przez
pryzmat korzyści i definiuje innowacje jako korzystne zmiany w przedsiębiorstwie, będące odpowiedzią na nieznane do tej pory potrzeby13. Z kolei
T.B. Kalinowski innowacje przedstawia jako pozytywne zmiany postrzegane wprowadzane przez podmiot, któremu ich wdrożenie przynosi materialne
i niematerialne korzyści14.
Lidia Białoń wprowadzanie zmian do gospodarki i struktur społecznych
uznaje za innowacje. Autorka wymienia korzyści będące konsekwencją wprowadzenia innowacji, zarówno w odniesieniu do podmiotu jak i struktur makrospołecznych. Są one następujące15:

P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i Kreatywność, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2006, s. 21.
8
Ph. Kotler, Marketing Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002,
s. 322.
9
E. M. Rogers, Diffusion of Innovations, Free Press, New York 2003, s. 12.
10
Z. Orbik, Próba analizy pojęcia innowacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie" 2017, s. 105.
11
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, PWN, Warszawa- Łódź 2001, s. 17.
12
Z. Orbik, 2017, Próba analizy pojęcia…, s. 105.
13
L. Kozioł, Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy
[w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, A. Potocki (red.),
Difin, Warszawa 2009, s. 283.
14
T. B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 18.
15
L. Białoń, Zręby teorii innowacji [w:] Zarządzanie działalnością innowacyjną, L. Białoń
(red.), Placet, Warszawa 2010, s. 19.
7
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a)

wzrost użyteczności produktów, usług, procesów technologicznych lub
systemów zarządzania,
b) poprawa racjonalności gospodarowania,
c) polepszenie komunikacji międzyludzkiej,
d) poprawa stanu środowiska naturalnego
e) poprawa jakości życia ludzi.
Podobnie P. Niedzielski zwraca w swojej definicji uwagę na korzyści wynikające z wprowadzenia innowacji, podkreślając że są one implementowane
dla uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych16. Efekt osiągany jest
przez zastosowanie nowych rozwiązań, a celem takiego działania jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i zaspokojenie potrzeb konsumentów.
Zdaniem klasyka zarządzania P. Druckera innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorczości nadające „zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa”, co wyraźnie podkreśla jej ekonomiczny i społeczny wymiar. Drucker
ujmuje innowację holistycznie biorąc pod uwagę wszystkie jej wymiary, czyli
tworzenia produktu, zmian w sferze marketingu, ale też zmian w organizacji
i metodach zarządzania17.
W odniesieniu do systemu ochrony zdrowia pojęcie innowacji definiowane jest w kategoriach wdrożenie sposobów działania, efektywnych praktyk,
które wydatnie wpłyną na wyniki organizacji, zapewnią bezpieczeństwo, pomogą zaoferować najlepszą jakość dla pacjenta i pozwolą pracownikom skoncentrować się na pacjentach, działać skuteczniej i szybciej18.
W odniesieniu do sektora ochrony zdrowia można wskazać dwa typy innowacji: typowo medyczne i te związane ze świadczeniem usług zdrowotnych.
W rozwoju opieki zdrowotnej dominują innowacje wynikające z postępu wiedzy medycznej. Innowacje ściśle medyczne odnoszą się do technologii diagnostycznych lub badawczych, leczniczych, rehabilitacyjnych, prewencyjnych
i dotyczą leków, środków materialnych i procedur19.
Innowacje związane ze świadczeniem usług zdrowotnych, obejmują
zbiór zachowań, procedur i metod pracy oraz wiążących się z nimi technologii i systemów administracyjnych, traktowane jako nowe przez strategicznych
interesariuszy. Innowacje te biorą udział w procesie świadczenia zdrowotnego,
P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2003, s. 25.
17
P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2005.
18
R. Thakur, H.Y. Hsu S., Fontenot, Innovation in healthcare: Issues and future trends, „Journal of Business Research” 2012, nr 65(4), s. 564.
19
P. Karniej, M. Kęsy, J. Stępniewski, Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer,
Warszawa 2011, s. 96.
16
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służą wsparciu ochrony zdrowia, ich celem jest poprawa wyników zdrowotnych, skuteczności administracyjnej i rentowności, a ich realizacja to zaplanowane, skoordynowane działania podejmowane przez jednostki, zespoły
i organizacje20.
System ochrony zdrowia może się rozwijać dzięki trzem kategoriom
innowacji21:
a)

Innowacje zorientowane na odbiorcę (pacjenta), których celem jest skrócenie czasu oczekiwania pacjenta, czasu jego hospitalizacji a także obniżenie kosztów leczenia.
b) Innowacje oparte na technologiach, usprawniające system dostaw, których efektem jest ulepszanie procesów, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości opieki w zakresie profilaktyki i zapobiegania chorobom, a także dostarczanie nowych rodzajów terapii/ leczenia, skrócenie
czasu dostawy produktów i usług, wzrost jakości dostarczanych produktów i systemów informatycznych.
c) Innowacje integrujące, służące poprawie efektywności usług opieki zdrowotnej (zakupy grupowe, zintegrowane sieci IT i łańcucha dostaw).
Innowacje technologiczne, których implementacja w głównej mierze powinna być podyktowana realnym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia
w kontekście zapewnienia dostępności oraz wzrostu efektywności procesów świadczenia usług zdrowotnych zasługują na szczególną uwagę.
Innowacje te polegają zazwyczaj na wprowadzeniu nowej lub udoskonalonej usługi, wprowadzenia istotnych zmian w relacjach z beneficjentami systemu, procedur świadczenia usług, implementacji nowoczesnych
technik i technologii22 itp.
Dla efektywnego działania szpitali ważne są następujące rodzaje innowacji, zarówno technologiczne jak i nietechnologiczne23:
1.

Innowacje organizacyjne, związane ze sferą organizacji i zarządzania szpitalem, odnoszące się do spłaszczania struktury organizacyjnej, tworzenia
nowych jednostek, np. w związku z nowymi funkcjami, zadaniami, takie

J. Bridges, L. Fitzgerald, J. Meyer, New Workforce Roles in Health Care Exploring the
Longerterm, „Journal of Health Organization and Management” 2007, nr 21(4/5), s. 382.
21
M. Lee Sang, Lee DonHee, M. J. Schniederjans, Supply chain innovation and organizational performance in the healthcare industry, „International Journal of Operations & Production Management” 2011, nr 31(11), s. 1195.
22
M. A. Małkowska, Innowacje technologiczne na rynku usług medycznych w Polsce, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2014, nr 1(39), s. 29.
23
J. Jończyk, Istota innowacji w publicznych szpitalach, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 169(14),
s. 46.
20
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2.

3.

4.

5.

jak: ustanowienie nowych oddziałów, poradni, klinik, wprowadzenie
monitorowanej opieki w domu pacjenta, proinnowacyjna modyfikacja
procedur.
Innowacje kierownicze (zarządcze), obejmujące nowe techniki i metody
zarządzania, (np. zmiany w systemie rachunkowości, controllingu), nowe
lub istotnie zmienione procedury czy metody zarządzania (np. nowe strategie podejścia do pacjentów, kompleksowe zarządzanie jakością).
Innowacje usługowe, oznaczające wszelkie nowości w relacjach pomiędzy
dostawcami usług a użytkownikami usług i ich rodzinami, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na usługi, poprawę jakości warunków oczekiwania na usługi czy zakwaterowania dla rodzin pacjentów.
Innowacje społeczne, dotyczące rozwoju nowych postaw dotyczących
organizacji pracy, wykonywania władzy, podejmowania decyzji, obejmujące formalne i nieformalne porozumienia prowadzące do zmian
w zasadach regulujących stosunki służbowe.
Innowacje w kontaktach zewnętrznych, odnoszące się do nowych lub
udoskonalonych relacji z klientami, dostawcami, władzami publicznymi,
innymi organizacjami, polegające na kształtowaniu powiązań w zakresie
takich działań jak: umowy o wspólne nabycie, korzystanie z aparatury
czy sprzętu (medycznego, logistycznego), fuzje szpitali, sprzedaż usług do
innych szpitali lub organizacji w innych sektorach24.

Innowacje w systemie ochrony zdrowia to istotne zmiany w zakresie
usług zdrowotnych, sposobie ich realizacji, a także w procesie zarządzania
nimi, których nadrzędnym celem jest skuteczne zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli.
3.2. Innowacyjne rozwiązania w służbie zdrowia
Innowacyjność współczesnych organizacji znajduje się w kręgu zainteresowania zarówno praktyków, jak i teoretyków niemal wszystkich dziedzin
gospodarki. Tym bardziej, że innowacyjność postrzegana jest jako źródło
długoterminowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz poprawy
efektywności jego działań25. Konkurencja między podmiotami ochrony zdrowia i turbulentne warunki funkcjonowania podmiotów czynią innowacje
fundamentalnym kryterium nie tylko jej wzrostu i sukcesu, ale przetrwania
Tamże, s. 46.
E. Martins, F. Terblanche, Building organizational culture that stimulates creativity and
5 Innovation, "European Journal of Innovation Management" 2003, nr 6(1), s. 64-74.
24
25
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podmiotu. Naturą innowacyjności jest kreowanie nowych użyteczności
o charakterze strategicznym np. wprowadzanie nowych technologii do usług
medycznych 26.
Innowacyjne wykorzystanie technologii cyfrowych w opiece zdrowotnej ma potencjał transformacyjny, ale wprowadzenie nowych możliwości
cyfrowych do systemu opieki zdrowotnej okazało się być bardzo dużym wyzwaniem27. Chociaż innowacje w zakresie urządzeń medycznych i procedur
klinicznych rewolucjonizują praktykę medyczną, systemy informatyczne nie
nadążają za nimi i inercja wkrada się do infrastruktury informacyjnej szpitali28.
Tradycyjnie systemy informacyjne szpitali stopniowo stają się wzajemnie połączone, co sprawia, że wprowadzanie nowości staje się wyzwaniem, ponieważ
wymaga ogromnej liczby zlokalizowanych i przekrojowych zależności29. Niemniej jednak innowacje muszą być wspierane zarówno w praktyce klinicznej,
jak i w działaniach operacyjnych, aby osiągnąć potrójny cel, jakim jest poprawa zdrowia, poprawa jakości opieki i zmniejszenie kosztów per capita30.
Natomiast innowacyjność w organizacjach systemu ochrony zdrowia
należy rozpatrywać z różnych perspektyw, czyli jako systemy informacyjne,
dostawcę usług i centrum systemu opieki zdrowotnej. Uzasadnieniem jest
fakt, że w podmiotach ochrony zdrowia zwraca się uwagę na procesy innowacyjne zachodzące w jednostkach opieki medycznej, na wdrażanie innowacji
medycznych oraz zintegrowane systemy IT. Potrzeba zastosowania innowacji
w systemie ochrony zdrowia kształtuje się na poziomie systemowym i wiąże
się z aktywnością na rzecz rozwijania przyjaznego klimatu, proinnowacyjnej

26
D. S. Elenkov, I. M. Manev, Top Management Leadership and Influence on Innovation:
28 The Role of Sociocultural Context, "Journal of Management" 2005, nr 31(3), s. 381-402.
27
M. Fitzgerald, N. Kruschwitz, D. Bonnet, & M. Welch, Embracing digital technology:
A new strategic imperative. "MIT Sloan Management Review" 2014, nr 55(2), s. 1; P. K. Gandhi, S. Ramaswamy, Which Industries Are the Most Digital (and Why)? Retrieved from 2016,
https://hbr.org/2016/04/a-chart-that-shows-which-industries-are-the-most-digital-andwhy
[16.10.2021]; D. Romanow, S. Cho, D. Straub, Editor's Comments: Riding the Wave: Past
Trends and Future Directions for Health IT Research, "MIS Quarterly" 2012, nr 36(3), iii-x.
28
P. Afferni, M. Merone, P. Soda, Hospital 4.0 and its innovation in methodologies and
technologies, Paper presented at the 2018 IEEE 31st International Symposium on Computer
Based Medical Systems (CBMS), 2018; T. A. Spil, C. P. Katsma, R. A. Stegwee, E. F. Albers,
A. Freriks, E. Ligt, Value, participation and quality of electronic health records in the Netherlands. Paper presented at the System Sciences (HICSS), 43rd Hawaii International Conference
2010.
29
B. Bygstad, O. Hanseth, Governing e-Health Infrastructures: Dealing with Tensions. Paper
presented at the International Conference on Information Systems, Dublin 2016; R. Hopkins,
K. Jenkins, Eating the IT elephant: moving from greenfield development to brownfield, Addison-Wesley Professional 2008.
30
D. M. Berwick, T. W. Nolan, J. Whittington, The triple aim: care, health, and cost. "Health
affairs" 2008, nr 27(3), s. 759-769.
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kultury w samym systemie i jego otoczeniu (przemysł farmaceutyczny, technologie medyczne). Działalność innowacyjna obejmuje bowiem „całokształt
działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do
wdrażania innowacji31.
Wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi, wzrostem świadomości
pacjentów zmienia się również podejście do udzielania usług zdrowotnych,
stąd kładzie się większy nacisk na poziom i jakość oferowanych świadczeń,
a także wzajemną relację pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie
leczenia. Współczesny pacjent to partner w procesie leczenia a także świadomy konsument usług, dlatego podmioty ochrony zdrowia zobligowane są do
zaspokojenia jego potrzeb. W związku z tym innowacje stosowane w systemie ochrony zdrowia powinny służyć również podczas realizacji zdrowotnego
świadczenia, a nie funkcjonować tylko jako efektowne technologie medyczne
wykorzystywane przez wyższy personel medyczny do skomplikowanych zabiegów lub przez zarządzających podmiotem leczniczym.
Dlatego podczas leczenia pacjentów, czy w procesie zarządzania podmiotami ochrony zdrowia wykorzystywane są różne aspekty innowacyjności,
a w szczególności można mówić o trzech grupach badań innowacji. Pierwsza
grupa to badania typologiczne dzielące innowacje według celu dla którego
realizacji zostały powołane. Kolejna to badania analityczne, których zadaniem
jest rozwój innowacji lub zadbanie o zaistnienie form innowacji już istniejących, ale powszechnie niedocenianych. Ostatnia grupa odnosi się do badań
opisowych, polegających na prezentacji innowacyjnych rozwiązań technicznych stosowanych w organizacjach opieki zdrowotnej.
Analizując zagadnienie innowacyjności podmiotów ochrony zdrowia
podkreśla się materialne innowacje medyczne, czyli wprowadzenie technologii i systemów technicznych w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki
zdrowotnej, a także ułatwienia dostępu do niej beneficjentom systemu, czyli pacjentom, lekarzom i personelowi medycznemu. Turbulentne otoczenie
i konkurencja na rynku usług medycznych sprawiają, że wprowadzane innowacje medyczne są rozważane z punktu widzenia kosztów zdrowotnych.
Dysponenci systemu ochrony zdrowia uznają innowacje z jednej strony za

31
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji,
OECD/EUROSTAT, Warszawa 2008.
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podstawowy czynnik wzrostu nakładów ponoszonych na opiekę zdrowotną32,
a z drugiej, że wielkość kosztów zdrowotnych określa możliwości opracowywania i implementacji innowacji technologicznych. Zatem istotnego znaczenia nabierają koszty przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową jako
czynniki innowacyjności w sektorze zdrowia33.
System ochrony zdrowia zmienia się wraz z implementacją innowacji
medycznych, a realizacja świadczeń opieki zdrowotnej zastępowana jest przez
elementy procesu logistycznego. Natomiast nowe technologie medyczne
przyczyniają się do zmian w obrębie tradycyjnego rozumienia zawodu lekarza i powstania nowych zawodów, powstających w oparciu o rozwój nowych
technologii i w związku z tym również nowych kompetencji. Zastosowanie
nowych technologii, przede wszystkim ICT, czyli służących ulepszaniu komunikacji między podmiotami oferującymi usługi zdrowotne oraz wykreowaniu
nowych kompetencji, co wydatnie wpływa na podniesienie jakości świadczonej opieki.
Najczęstszą praktyką w obrębie wprowadzania innowacji w sektorze
usług jest ograniczenie się podmiotów do implementacji nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (New Information and Communication
Technologies – NICT). Natomiast w sektorze zdrowia istnieje uzasadniona
potrzeba wdrażania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zaawansowane
technologie służące podniesieniu jakości wysoce specjalistycznych usług zdrowotnych, ale także zintegrowanych systemów IT dla obsługi administracyjnej
systemu opieki oraz pacjentów, a także technologii ICT służącej podniesieniu
jakości obsługi komunikacji placówki ze świadczeniobiorcami34.
Nowe technologie komunikacyjne mają zastosowanie na każdym etapie
opieki nad pacjentem, czyli począwszy od rozpoczęcia procesu leczenia, a zatem od diagnozy, w trakcie trwania terapii i jej monitorowania. W związku
z tym istnieje uzasadniona potrzeba nieustającego stosowania NICT (New Information and Communication Technologies). Ze względu na charakter zastosowań NICT w systemie ochrony zdrowia wyróżnia się hybrydowe technologie medyczne, łączące komponent New Information and Communication
D.M. Cutler, R.S. Huckman, Technological development and medical productivity: the
diffusion of angioplasty in New York State, “Journal of Health Economics” 2003, nr 22(2),
s. 187-217.
33
J. Kowalik, Innowacje w sektorze ochrony zdrowia [w:] Zarządzanie ryzykiem w organizacjach ochrony zdrowia, S. Nieszporska (red.), Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, s. 198-203.
34
A. Strzelecka, Technologie informacyjne i komunikacyjne istotnym elementem przepływu
informacji w innowacyjnej działalności podmiotów leczniczych, "Zeszyty Naukowe Politechniki
Częstochowskiej Zarządzanie" 2015, nr 19, s. 44-53.
32
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Technologies z zaawansowanymi elementami technologicznymi np. robotyką
oraz umożliwiające realizację usług zdrowotnych jako np. telemedycyny, teleporady, konsultacje on-line, monitorowanie czynności życiowych35. Technologie hybrydowe wykorzystywane są diagnostyce komputerowej, monitorowaniu przebiegu zaleconej terapii leczenia.
Technologie informacyjne i komunikacyjne wywierają również wpływ
na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jako organizacji w odniesieniu
do takich aspektów jak wielkość i struktura zatrudnienia, charakter i monitorowanie pracy, zróżnicowanie zadań, wewnętrzna mobilność, a także produktywność. Zastosowanie nowych technologii powoduje, że wykonywana przez
pracowników administracyjnych i personel medyczny praca ma szerszy zakres,
ale dzięki temu pojawiają się nowe możliwości kariery36.
Nowe technologie medyczne niestety nie przyczyniają się do wzrostu produktywności – zachodzi to paradoks Solowa, co tłumaczy charakter działalności podmiotów ochrony zdrowia. Z jednej strony wiąże się to z koniecznością
udowodnienia braku lub istnienia zaniedbań zawodowych. W rzeczywistości
bowiem pracownicy służby zdrowia mają tendencję do zwiększenia liczby rejestrów, sprawozdań i innych dokumentów, które powstają podczas leczenia
pacjentów i mają służyć jako elementy mogące wyjaśnić sporne sprawy przy
udzielaniu usług medycznych (np. podczas ewentualnych rozpraw sądowych).
Zwiększa to ilość pracy wykonanej przez lekarzy i innych pracowników służby
zdrowia, ale nie ma absolutnie żadnego wpływu na wyniki leczenia. Z drugiej
strony natomiast ma związek ze zjawiskiem histerezy (zależności aktualnego
stanu układu od stanów w poprzedzających chwilach), które odzwierciedla
przekonanie, że pewien czas musi upłynąć, zanim stosowanie w podmiotach
leczniczych nowych technologii będzie miało rzeczywisty i wymierny wpływ
na produktywność37.
Zgodnie z raportem „2018 Global health care outlook – The evolution
of smart health care” w najbliższych latach na całym świecie nastąpi intensywny rozwój inteligentnej opieki zdrowotnej, którą będą charakteryzowały38:
•

właściwa opieka zdrowotna realizowana w odpowiednim czasie i miejscu,

J. Jończyk, Istota innowacji...
A. Strzelecka, Technologie informacyjne i komunikacyjne istotnym elementem przepływu
informacji.., s. 48.
37
Tamże., s. 49.
38
Deloitt, Raport „2018 Global health care outlook – The evolution of smart health care”, 2018,
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/sektor-ochronyzdrowia-2018-ochrona-zdrowia-wydatki.html, [10.03.2018].
35
36
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•
•
•
•
•
•

technologia wykorzystywana w celu dokładnego diagnozowania, leczenia
i opieki,
interesariusze przekazujący informacje w ramach całego ekosystemu i wykorzystujący je w sposób skuteczny i wydajny,
centralna lokalizacja danych pacjenta zapewniająca łatwość dostępu,
a zarazem ich bezpieczeństwo,
właściwe osoby wykonujące właściwą pracę,
poinformowani pacjenci biorący udział w leczeniu,
nowe, efektywne kosztowo modele świadczenia usług zapewniające opiekę zdrowotną w miejscach do tej pory jej pozbawionych, osobom, które
wcześniej nie miały do niej dostępu, zwiększenie efektywności, zmniejszenie strat.

Natomiast tendencje wdrażania nowych zaawansowanych technologii,
które przyczynią się do rozwoju efektywnej ochrony zdrowia w Polsce, będą
obejmowały:39
•
•

•
•
•

usługi telemedyczne/telekonsultacyjne,
rozwój konsumenckich usług ochrony zdrowia, polegających na świadczeniu usług w istniejących punktach obsługi klienta, takich jak apteki,
drogerie, sieci handlowe i inne, bezpośrednio (w dedykowanych miejscach) lub poprzez telekonsultacje,
systemy informatyczne i digitalizacja danych medycznych wykorzystanie
data mining i sztucznej inteligencji w diagnostyce,
biotechnologia,
szerokie zastosowanie w profilaktyce, diagnostyce oraz farmacji.

Nowe technologie, które mogą odegrać rolę w modernizowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia, to przede wszystkim40:
•

•

rozwinięte urządzenia medyczne opracowane na potrzeby telemedycyny,
takie jak np.: stacje domowe ze zdalnie podłączonymi urządzeniami, rejestratory medyczne z transmisją online, mobilne aparaty do telerehabilitacji lub telediagnostyki,
narzędzia sztucznej inteligencji, wspierające personel medyczny w procesie diagnostycznym i leczniczym (eliminacja części błędów, wybór optymalnej metody działania), umożliwiające redukcję czasu i kosztów usługi,

Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017, PwC Polska Sp. z o.o. 2017, s. 7; https:// www.
pwc.pl/pl/pdf/9-trendow-w-ochronie-zdrowia-2017-pwc.pdf, [12.10.2021].
40
PWC 2016, https://www.pwc.pl/pl/media/2016/pacjent-w-swiecie-cyfrowym--raport-pwc.
html, [14.10.2021].
39
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•

− narzędzia data mining, pozwalające na zamianę dostępnych danych w
informacje, które będą mogły być skutecznie wykorzystywane w leczeniu.

3.3. Internet rzeczy w ochronie zdrowia
Internet rzeczy (IoT) jest wdrażany w wielu branżach, w tym w sektorze
zdrowia. Do niedawna przedmioty powszechnego użytku, takie jak samochody, zegarki, lodówki i urządzenia monitorujące stan zdrowia, zazwyczaj nie
wytwarzały ani nie przetwarzały danych i nie miały łączności z Internetem.
Jednak wyposażenie takich przedmiotów w chipy komputerowe i czujniki,
które umożliwiają zbieranie i przesyłanie danych przez Internet, otworzyło nowe możliwości. Technologie urządzeń, takie jak tagi i czytniki RFID
(Radio Frequency IDentification) oraz urządzenia NFC (Near Field Communication), które mogą nie tylko gromadzić informacje, ale także wchodzić
w fizyczną interakcję, są coraz częściej wykorzystywane jako systemy informacyjne i komunikacyjne41.
Internet przedmiotów nazywany zamiennie coraz częściej Internetem
rzeczy, w skrócie IoT (ang. Internet of Things). W Forbesie ukazał się artykuł42, w którym ekspert ds. analityki Big Data P. Prajsnar uzmysławia czytelnikom, że „wbrew pozorom Internet rzeczy wcale nie jest Internetem »rzeczy«,
lecz danych. Wspomniane dane, które stanowią fundament dla IoT, byłby
tylko fabryką elektrośmieci”. Najprościej definiując Internet rzeczy należy
o nim powiedzieć, że jest to szeroki konglomerat rozwiązań pozwalający zarówno ludziom jak i przedmiotom na łączenie się za pomocą sieci Internet
z innymi ludźmi lub przedmiotami, niezależnie od czasu czy miejsca na Ziemi43. W szerokim ujęciu zjawiska chodzi o globalną infrastrukturę, w której
rzeczy posiadają indywidualne identyfikatory, za pomocą których następuje
przesyłanie, weryfikacj i identyfikacja danych, co pozwala na współpracę z innymi systemami np. monitorującymi parametry organizmu. IoT bazuje na
technologii chmury44, czyli serwerów45, a przetwarzane dane rejestrowane na
przedmiotach zaprojektowanych w celu bycia podłączonym do Internetu, lub

J. Gubbi et al., Internet of Things (IoT): a vision, architectural elements, and future directions, "Future Gener Comput Syst." 2013, nr 29(7), s. 1645–60.
42
http://www.forbes.pl/czym-jest-internet-rzeczy-,artykuly,195983, 1,1.html [30.10.2021].
43
O. Vermesan, P. Friess, Internet of Things Strategic Research Roadmap, Bruksela 2011, s. 12.
44
R. Surowiec, Dane osobowe w chmurach, "Rzeczpospolita" 2011, nr 168, s. 23, http://www.
rp.pl/artykul/690616-Dane-osobowe--w-chmurach.html [27.30.2021].
45
G. Santucci, Towards Connectobjectome: The age when the totality of all objects become
conneted [w:] Internet of Things, I.G. Smith (red.), Halifax 2012, s. 7–11.
41
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chipa RFID46 (ang. Radio-frequency identification), który przesyła dane za
pomocą fal radiowych. Ważnym obszarem w IoT jest bezpieczeństwo, ponieważ podczas transmisji danych z czujnika do centrum w chmurze możliwa
jest utrata integralności i poufności, a także skomplikowane jest szyfrowanie
danych otrzymywanych z urządzeń o niskich zasobach. Chmura jest środowiskiem rozproszonym, więc jest to najlepsza opcja do przechowywania danych
medycznych, które są bardziej elastyczne dla zdalnie opiekujących się pacjentami, do których dostęp mają lekarze i pacjenci47.
Internet rzeczy jest technologią łączącą Internet z przedmiotami codziennego użytku, ale w kontekście usług medycznych, a szczególnie z e-zdrowiem,
nabiera większego znaczenia i możliwe jest jego zastosowanie właściwie na
wszystkich etapach leczenia. Dlatego stosuje się go z powodzeniem w profilaktyce, diagnozie, monitoringu pacjentów, w trakcje trwania terapii, ale również podczas pobytu w szpitalu. Wiele z urządzeń IoT jest niezauważalnych
dla pacjentów. Urządzenia z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia48 (quantifiedself) bazują na możliwościach smartfonów lub działają umocowane na
ubraniu lub na ciele. Wśród nich wyróżniamy analizatory ciała (tzw. Body
trackers), mierzące jakość snu (np. SleepBetter Runtastic), liczbę wykonanych
w ciągu dnia kroków (np. Fitbit), ciepłotę ciała (Body Temperature), pomiar
tętna (HeartRate Monitor)49.
Internet rzeczy to także rynek aplikacji mobilnych profilowanych w zależności od potrzeb użytkownika. W kontekście potrzeb rynku sektora zdrowia można znaleźć aplikacje dotyczące zdrowia. Współczesna ochrona zdrowia została przeprojektowana przez IoT, co ma swój wymiar ekonomiczny,
technologiczny i społeczny50. Zarówno aplikacje jak i inne usługi z zakresu
e-zdrowia, w tym integracja danych medycznych i sztuczna inteligencja nowoczesnych technologii usprawniają proces diagnozy i opieki lekarskiej.
Współczesne urządzenia takie jak smartfony i tablety dają projektantom
mobilnych aplikacji medycznych szeroki wybór bezprzewodowych interfejsów
komunikacyjnych: Bluetooth, WiFi i NFC (ang. Near Field Communication).
46
S. Spikermann, The RFID PIA – developed by industry agreed by regulators, [w:] D. Wright, P. De Hert (red.), Privacy Impact Assesment, Berlin– –Heidelberg–Nowy Jork 2012,
s. 1–22.
47
Sureshkumar Selvaraj, Suresh Sundaravaradhan, Challenges and opportunities in IoT
healthcare systems: a systematic review, Springer Nature Switzerland AG 2019.
48
E.M. Kwiatkowska, Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2016, nr 5, s. 25–27.
49
E. Mucha, Technologie biometryczne, "Przegląd Policyjny" 2015, nr 2, s. 190–203.
50
S.M. Riazul Islam, D. Kwak, H. Kabir, M. Hossain, K.S. Kwak, The Internet of Things for
Health Care: A Comprehensive Survey, "IEEE Access" 2015, nr 3, s. 678.
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Sieci dalekiego zasięgu stosowane są w aplikacjach dedykowanych do zdalnego monitorowania stanu zdrowia w tym w aplikacjach medycznych
o charakterze edukacyjnym. Natomiast sieci bliskiego zasięgu są wygodnym
interfejsem do komunikacji z zewnętrznymi sensorami i przenośnymi urządzeniami diagnostycznymi takimi jak np. glukometry. Stanowią one fundament zintegrowanych systemów wykorzystujących tzw. sensory ubieralne
(ang. wearables). Bezprzewodowe sieci tego typu określa się w angielskojęzycznej literaturze jako Wireless Personal Area Network (WPAN) lub Wireless
Body Area Network (WBAN)51.
Dynamiczny rozwój mobilnych aplikacji z zakresu zdrowia i ich szeroki wachlarz funkcjonalności powoduje, że nadal nie jest możliwe ich usystematyzowanie. Utrudnia to przedstawienie ich potencjału, co w rezultacie
stanowi jedną z barier dla efektywnej implementacji aplikacji medycznych52.
Literatura przedmiotu przedstawia klasyfikację według kategorii medycznych
(np. aplikacje kardiologiczne, diabetologiczne), lub zgodnie z celem stosowania aplikacji. Aplikacje mobilne mają bardzo szeroki zakres zastosowań od
instrumentów wspomagających pracę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) w diagnostyce i monitorowaniu funkcji życiowych, przez wysokospecjalistyczne aplikacje diagnostyczne i pomiarowe, kończąc na mobilnych analizatorach sekwencji DNA.
Najogólniej chcąc zakwalifikować aplikacje medyczne można podzielić
je na dwa rodzaje: aplikacje informacyjne, które umożliwiają wprowadzanie
i odczytywanie danych oraz aplikacje diagnostyczne, służące dokonaniu wstępnej diagnozy pacjenta i zaplanowania jego leczenia. Zaawansowanie technologiczne niektórych aplikacji powoduje, że mogą być zakwalifikowane jako
wyroby medyczne, które wymagają certyfikacji, jeśli tylko są przeznaczone do
celów medycznych53. Użyteczność aplikacji mobilnych analizowana jest przez
praktyków wskazujących te z nich, które z punktu widzenia świadczeniodawców usług medycznych mogą okazać się przydatne. Gromadzone informacje mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji o dalszych losach terapii.
W konsekwencji lekarze „przepisują” pacjentom aplikacje mobilne, które

J. Kozak, A. Goral, M. Danioł, Mobilne aplikacje medyczne: zastosowania, ograniczenia
i uwarunkowania dalszego rozwoju, "Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna" 2018, nr 24(2).
52
P. Olla, C. Shimskey, mHealth taxonomy: a literature survey of mobile health applications,
"Health and Technology" 2015, nr 4, s. 299–308.
53
L. Kulicki, N. Młynarczyk, Kodeks mHealth, "Futu" 2015, nr 21(3/4), s. 43-44.
51
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wydatnie wspomagają proces leczenia54.
Kolejnym kryterium podziału mobilnych aplikacji medycznych jest
grupa adresatów, pozwalająca wskazać dwie zasadnicze kategorie: aplikacje
dla personelu medycznego oraz dla pacjentów55. Pierwszą kategorię stanowią
aplikacje kliniczne, które wspierają narzędzia diagnostyczne oraz pomiarowe i dzięki temu wspomagają pracę lekarza przez dostęp do danych pacjenta
(w szczególności danych znajdujących się w sieci szpitalnej) lub kontaktu
z innymi specjalistami. Drugą grupę tworzą aplikacje dedykowane pacjentom,
a umożliwiające im kontrolę chorób przewlekłych (cukrzycy, astmy, zaburzeń
rytmu serca, alergii), a także przyjmowanie lekarstw, wspomaganie leczenia
uzależnień, zmiany stylu życia (monitorowanie diety i aktywności fizycznej)56.
Istotną cechą urządzeń mobilnych z punktu widzenia efektywnego
wspomagania monitoringu zdrowia pacjenta poprzez zainstalowane aplikacje medyczne jest dostępność różnego rodzaju wbudowanych sensorów,
np. kamer, mikrofonów i czujników położenia. W niektórych przypadkach
funkcjonalność wbudowanych sensorów może okazać się niewystarczająca
wówczas urządzenia mobilne dają możliwość dołączenia bardziej specjalistycznych zewnętrznych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do wykonywania
badania diagnostycznego. Wzrasta liczba urządzeń wyposażonych w sensory
biometryczne57.
Posługując się aplikacjami mobilnymi, prościej zadbać o zdrowy styl życia i profilaktykę. Niektóre aplikacje potrzebują wspomagających zewnętrznych urządzeń, które monitorują funkcje życiowe (tętno, ciśnienie tętnicze,
nawodnienie organizmu, utlenowanie krwi itp.). Gromadzenie danych odbywa się w sposób nieprzerwany, automatyczny, nieangażujący użytkownika, co
zmniejsza ryzyko wystąpienia nieprawidłowości zapisu.
Internet rzeczy będący koncepcją, która umożliwia łączenie ze sobą samych rzeczy, ludzi, a także ludzi z rzeczami kreuje rozwój sektora opieki zdrowotnej. Zachodzące przemiany mogą dotyczyć pacjentów i systemu ochrony
zdrowia w państwie, jest to istotne w kontekście starzejących się społeczeństw.
Świadczenia zdrowotne są coraz skuteczniejsze, przy jednoczesnym wzroście
S. Misra. New report finds more than 165,000 mobile health apps now available, takes close
look at characteristics & use, 2015, www.imedicalapps.com/2015/09/ims-health-appsreport
[15.10.2021].
55
R. Popat, A. T. Mohan, O. A. Branford, Current uses of smartphones and apps in orthopaedic surgery, "British Journal of Hospital Medicine" 2013, nr 74(12), s. 672–676.
56
J. Kozak, A. Goral, M. Danioł, Mobilne aplikacje medyczne: zastosowania, ograniczenia
i uwarunkowania dalszego rozwoju, "Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna" 2018, nr 24(2).
57
Tamże.
54
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kosztów. Implementacja nowych technologii staje się zatem szansą na zmniejszenie kosztów bez wpływu na obniżenie jakości świadczonych usług. Zastosowanie IoT pozwala pacjentowi monitorować i zdobywać wiedzę o swoim
zdrowiu w czasie rzeczywistym, „tu i teraz”, stając się w ten sposób podmiotem, a nie przedmiotem świadczeń zdrowotnych. Ponadto pacjent jest angażowany w proces leczenia, stając się najważniejszym ogniwem, wokół którego
koncentruje się cały system. Celem nowych technologii nie jest stricte leczenie pacjenta, ale wsparcie tego procesu, zadbanie o bezpieczeństwo zarówno
pacjenta, jak i lekarza.
3.4. Big Data 6V w sektorze zdrowia
Informacja jest kluczem do lepszej organizacji i nowych osiągnięć.
Im więcej informacji posiadamy, tym bardziej efektywnie możemy się zorganizować, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Dlatego gromadzenie danych jest
ważną częścią każdej organizacji. Dane te możemy również wykorzystać do
przewidywania bieżących trendów określonych parametrów oraz przyszłych
wydarzeń. Ponieważ stajemy się coraz bardziej świadomi tego faktu, zaczęliśmy produkować i zbierać więcej danych o prawie wszystkim, wprowadzając
rozwój technologiczny w tym kierunku. Dziś mamy do czynienia z sytuacją,
w której jesteśmy zalewani tonami danych z każdego aspektu naszego życia, takich jak działalność społeczna, nauka, praca, zdrowie, itp. W pewnym sensie,
możemy porównać obecną sytuację do zalewu danych. Postęp technologiczny
pomógł nam w generowaniu coraz większej ilości danych, nawet do poziomu,
w którym stały się one nie do opanowania przez obecnie dostępne technologie.
Doprowadziło to do powstania terminu Big Data dla opisania danych, które
są duże i niemożliwe do opanowania. Aby zaspokoić nasze obecne i przyszłe
potrzeby społeczne, musimy opracować nowe strategie organizowania tych
danych i uzyskiwania znaczących informacji. Jedną z takich szczególnych potrzeb społecznych jest opieka zdrowotna. Jak każda inna branża, organizacje
opieki zdrowotnej produkują dane w ogromnym tempie, co stanowi wiele
zalet i wyzwań jednocześnie.
Definiowanie zakresu danych, które określane są mianem Big Data
(BD) stwarza pewne trudności. Pojęcie bowiem ewoluowało na przestrzeni lat
i nie jest jednoznacznie rozumiane. Big Data stanowi taki zakres informacji, który jest na tyle obszerny i skomplikowany, że niemożliwy do przetwarzania zgodnie z tradycyjnymi modelami. Dane typu Big Data i ich analiza
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we współczesnych organizacjach przyczyniają się do redukcji czasu, jaki kiedyś
był potrzeby do wykonania pewnych zadań optymalizacyjnych.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat, Big Data była używana jako hasło obiecujące zrewolucjonizować wszystko, od biznesu, przez sport, po opiekę zdrowotną. Chociaż w 1997 roku naukowcy z NASA jako pierwsi użyli terminu
"Big Data", nie istnieje nadal standardowa definicja tego terminu58. Nadążając za postępem technologicznym, dużą ilością informacji oraz wielością definicji terminu Big Data, Barder i Stuart (2013) opracowali kompleksową
i nowoczesną definicję Big Data, w której definiują ją jako: "termin opisujący przechowywanie i analizę dużych i/lub złożonych zbiorów danych przy
użyciu szeregu technik, w tym, ale nie tylko: NoSQL, MapReduce i uczenie
maszynowe"59.
Według definicji Douglasa Laney’a, Big Data to ogromna ilość danych wytwarzanych w ekspresowym tempie i zawierająca duże ilości treści,
w głównej mierze ze źródeł nieustrukturyzowanych jak np. strumień kliknięć,
sieci społecznościowe - Facebook, Instagram, Messenger, Tik Tok, Twitter blogi, nagrania kamer przemysłowych, w call center itp., ponadto informacje
z różnego rodzaju czujników, sensorów, urządzeń GPS, smartfonów, urządzeń identyfikujących i monitorujących60.
Według Raportu Gartner Inc. z 2012 roku cechą tego pojęcia jest znaczna objętość danych, ich szerokie spektrum, bo liczone od tysięcy do setek milionów pozycji, przy czym nie istnieje maksymalny analizowany ich obszar61.
Charakteryzując Big Data należy podkreślić, że termin ten odnosi się do
zjawiska, niż do konkretnych rozwiązań technologicznych62. Zatem innym
sposobem jego charakterystyki jest opis ujmujący zjawisko w zbiór 4V (z ang.
volume, variety, velocity, value), które można tłumaczyć jako:
•
•
•

Volume, czyli objętość, duża ilość danych, wolumen danych,
Variety, różnorodność czyli zróżnicowanie danych, dowolne typy danych,
Velocity, prędkość z jaką dane napływają do organizacji, duża zmienność,
dynamiczność danych,

U. Friedman, Big Data: A Short History, "Foreign Policy" 2012.
J. S. Ward, A. Barker,Undefined by data, a survey of big data definitions, arXiv preprint
arXiv:1309.5821, 2013.
60
http://www.chip.pl/news/wydarzenia/statystyka/big-bang-theory-czyli-jak-eksplozjadanych-zm
ienia-swiat-1 [16.10.2021].
61
http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4420.html [16.10.2021].
62
M. Mach-Król, Analiza i strategia big data w organizacjach, „Studia i Materiały Polskiego
Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2015, nr 74, s. 43-55.
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•

Value, wartość danych, korzyści z danych, ocena wyrażana poprzez
weryfikację63.
Wymieniona też zostaje cecha64:

•

Veracity, wiarygodność, która pojawiła się niedawno i paradoksalnie wiąże się z niepewnością danych.

Firma SAS Institute, zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania z zakresu między innymi Business Intelligence, oprócz 5 wyżej wymienionych
głównych cech Big Data wymienia w publikacji Big Data - What it is and why
it matters65 jeszcze dwie dodatkowe:
•

•

Variability, zmienność, ilość generowanych danych może rosnąć lub maleć w danym okresie, wpływ na to mają na przykład wydarzenia społeczne takie jak igrzyska olimpijskie czy finały konkursów artystycznych
(duża liczba komentarzy i zdjęć na portalach społecznościowych),
Complexity, złożoność, dane pochodzą z różnych źródeł, a ich integracja
i oczyszczanie jest skomplikowane i trudne.

Na przestrzeni ostatnich dekad lawinowo rosła liczba gromadzonych informacji. Na rynek usług zdrowotnych wprowadzono urządzenia do przetwarzania danych takie jak: aplikacje mobilne, czujniki położenia ciała, sensory,
urządzenia monitorujące funkcje życiowe, które przyczyniły się do znacznego
nagromadzenia danych. Ilość nagromadzonych i otrzymywanych informacji
przerasta nasze możliwości analityczne. Dla przykładu w roku 1998 było około 1 miliona stron internetowych, a już 2 lata później wartość ta sięgnęła
1 miliarda, natomiast w 2008 było to 1 trilion zindeksowanych stron66. Każdego dnia ludzie pracujący w różnych organizacjach na całym świecie generują
ogromne ilości danych. Termin "cyfrowy wszechświat" określa ilościowo tak
ogromne liczby danych tworzonych, replikowanych i zużywanych w ciągu
jednego roku. International Data Corporation (IDC) oszacowała przybliżony rozmiar cyfrowego wszechświata w 2005 roku na 130 eksabajtów (EB).
N. Williams, N. P. Ferdinand, R. Croft, Project management maturity in the age of Big
Data, “International Journal of Managing Projects in Business” 2014, nr 7(2), s. 311-317.
64
Ł. Bielak, P. Muryjas, Integracja Big Data i Business Intelligence jako innowacyjne rozwiązanie wspomagające funkcjonowanie nowoczesnych organizacji, "Journal of Computer Sciences Institute" 2016, s. 8.
65
Connecting to Hadoop Hive, http://kb.tableau.com/articles/knowledgebase/hadoop-hive
connection [16.10.2021].
66
W. Fan, A. Bifet, Mining Big Data: Current Status, and Forecast to the Future, Wyd. ACM
SIGKDD, New York 2012, s. 2; N. Kamal, S. Wiebe, J. Engbers, M.D. Hill, Big Data and
Visual Analytics in Health and Medicine: From Pipe Dream to Reality, "Health Med Inform"
2014, nr 5(5), s. 25-34.
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W roku 2017 cyfrowy wszechświat powiększył się do około 16 000 EB lub
16 zettabajtów (ZB). IDC przewidywało, że do roku 2020 cyfrowy wszechświat rozszerzy się do 40 000 EB. Aby wyobrazić sobie tę wielkość, musielibyśmy przypisać wszystkim osobom około 5200 gigabajtów (GB) danych. Jest to
przykład fenomenalnej prędkości, z jaką rozszerza się cyfrowy wszechświat67.
Znaczącą ilość danych kreują smartphony podłączone do sieci internetowej. Ponadto przewiduje się także, że tzw. Internet Rzeczy będzie powodował
wzrost wysyłanych i gromadzonych danych do nieprzewidywanych wcześniej
rozmiarów. Tylko w 2015 roku wyprodukowano więcej danych w dziedzinie
medycyny molekularnej, aniżeli w okresie od 1990 do 2005 roku68.
Najważniejsze cechy związane z nowym rodzajem danych można podsumować następująco69:
a)

organizacje muszą zacząć postrzegać dane jako strumienie (flows), a nie
zbiory (stocks), co pociąga za sobą konieczność wdrożenia tzw. analityki
strumieniowej (streaming analytics);

b) główną rolę zaczynają odgrywać tzw. data scientists, w miejsce analityków danych, czyli osób które rozumieją procesy analityczne, ale również
są doskonale obeznane z rozwiązaniami IT, a często mają także umiejętności w zakresie fizyki czy biologii obliczeniowej lub socjologii zorientowanej na media społecznościowe;
c)

analityka musi przenieść się z poziomu działu IT na poziom biznesu
i jego funkcji operacyjnych, ponieważ big data wymaga odmiennego podejścia do technologii i procesów.

Współczesna nauka, choć jest warunkiem postępu, bazując na informacji,
nie jest w stanie nadążyć za przetwarzaniem lawinowo rosnących baz danych.
Powodem jest brak stosownych algorytmów, a w odniesieniu do informacji medycznych, brak współpracy pomiędzy medycyną, biologią, a naukami
informatycznymi70. Koncepcja Big Data jest w procesie swoistej ewolucji
67
S. Dash, S.K. Shakyawar, M. Sharma, S. Kaushik, Big data in healthcare: management,
analysis and future prospects, "Journal of Big Data" 2019, nr 6(54).
68
J. Papińska-Kacperek, Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług
administracji publicznej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
69
M. Mach-Król, A survey and assessment of maturity models for big data adoption [w:] Proc.
11th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems”, May 21-22, Uherske Hradiste 2015.
70
J. Papińska-Kacperek, Usługi cyfrowe...; Diebold F., On the Origin(s) and Development
of the Term ”Big Data”, Pier working paper archive, Penn Institute for Economic Research,
Department of Economics. University of Pennsylvania, Pennsylvania 2012; K. Marconi,
M. Dobra, C. Thompson, The use of Big Data in Healthcare [w:] Big Data and Business Analitics, J. Liebowitz (red.), CRC Press, Boca Raton, 2013, s. 229–248.
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i na obecny moment nie skupia się na ogromnej ilości danych, ale istotą jest
tworzenie wartości z dostępnych danych.
Analiza Big Data wkroczyła do ochrony zdrowia. Obszary badawcze,
które dotychczas były przeznaczone dla opracowań statystycznych, epidemiologicznych i klinicznych, zostały uzupełnione o nowe technologie wielkich
baz danych71.
Sektor ochrony zdrowia jest źródłem ogromnej ilości danych, co wynika
z obowiązku tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów. Charakterystyka Big Data w sektorze ochrony zdrowia polega na jeszcze większej różnorodności w odniesieniu do biznesu. Analiza komputerowa
szczegółowych danych medycznych opiera się na przetwarzaniu wrażliwych
danych dotyczących zdrowia poszczególnych pacjentów. Dlatego problem
analiz w obrębie Big Data w opiece zdrowotnej nie odnosi się do objętości
danych, ale przede wszystkim do zróżnicowania pod kątem rodzajów, formatów danych oraz wymaganej szybkości ich przetwarzania w celu dostarczania
na bieżąco niezbędnych informacji. Tym trudniejsze i bardziej złożone jest
zarządzanie nimi za pomocą tradycyjnego oprogramowania – szpitalnych systemów informatycznych, oprogramowania Business Intelligence, klasycznych
systemów analitycznych. Trudno również zastosować do nich tradycyjne narzędzia i metody służące do zarządzania danymi72. W związku z tym potencjał
analiz Big Data upatruje się w aspekcie poprawy jakości opieki medycznej,
ratowania życia, czy obniżenia kosztów. Zatem wyselekcjonowanie danych
reguł asocjacyjnych, wzorców i trendów umożliwi oferentom usług zdrowotnych i innym beneficjentom sektora ochrony zdrowia proponować bardziej
szczegółowe diagnozy pacjentów, spersonalizowaną i lepszą jakość usług medycznych oraz opieki nad pacjentem, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Analizując zjawisko Big Data w sektorze ochrony zdrowia, należy zauważyć,
iż może być ono rozpatrywane z punktu widzenia trzech obszarów: klinicznego, epidemiologicznego oraz biznesowego73.
Medyczny aspekt analizy Big Data ma na celu polepszenie stanu zdrowia pacjentów, opracowanie efektywnych prognoz stanu zdrowia, spersonalizowanie terapii (precision, personalized medicine). Natomiast w podejściu
W. Raghupathi, V. Raghupathi, Big data analytics in healthcare: promise and potential,
Health Inform Sci Syst" 2014, 2, s. 3-10, 12; Co to jest Big Data?, http://bigdataweb.pl/co-to-jest-big data/ [16.10. 2021].
72
B. Schmarzo, Big Data. Understandinga How Data Powers Big Business, John Wiley
&Sons Inc., Indianapolis 2013.
73
K. Batko, Możliwości wykorzystania Big Data w ochronie zdrowia, "Roczniki Kolegium
Analiz Ekonomicznych" 2016.
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epidemiologicznym analizy BD ukierunkowane są na predykcje zapadalności
na określoną jednostkę chorobową, ekspresję i mutacje wirusów, w celu wdrażania profilaktyki, szczepień ochronnych, działań z zakresu auksologii i promocji zdrowia oraz edukacji. W sektorze ochrony zdrowia pojawia się również
kontekst biznesowy analizy BD, polegający na oferowaniu beneficjentom sektora sprofilowanych pakietów usług komercyjnych.
Na strumienie Big Data w sektorze usług zdrowotnych składa się szeroki
wachlarz danych i są to74:
a)

dane kliniczne, czyli dane pozyskiwane z elektronicznej dokumentacji
medycznej, dane ze szpitalnych systemów informatycznych, centrów
obrazowych, laboratoriów, aptek oraz innych organizacji świadczących
usługi zdrowotne,
b) dane biometryczne dostarczane z różnego rodzaju urządzeń, które monitorują np. masę ciała, ciśnienie tętnicze, tętno, pracę serca, poziom glukozy itp.,
c) dane finansowe, stanowiące pełny zapis operacji gospodarczych odzwierciedlających prowadzoną działalność,
d) dane z działalności naukowo-badawczej. Wyniki prowadzonych badań,
w tym badania nad lekami, projektowanie urządzeń medycznych, nowe
metody leczenia, terapie itp.,
e) dane dostarczane przez pacjentów, zawierające opis preferencji, poziom
satysfakcji, informacje z systemów samodzielnego monitorowania swojej
aktywności np. ćwiczeń, snu, spożywanych posiłków itp.
f) dane z mediów społecznościowych.
BD to nie tylko przepływ czy przechowywanie danych, ale wnikliwa analiza służąca efektywnemu wnioskowaniu i wizualizacji danych koniecznych
do osiągnięcia określonych korzyści biznesowych75. Pozyskiwane w procesie
obsługi podmiotu zdrowia, pacjentów i urządzeń monitorujących, czujników,
innych instrumentów technologicznych, a także otoczenia organizacyjnego
i instytucjonalnego dane stanowią fundamentalny zasób organizacji.
W realiach polskiego sektora ochrony zdrowia pozyskane dane nadal gromadzone są w formie tradycyjnej, czyli papierowej oraz cyfrowej, co stanowi
swoistą barierę w ich unifikacji. Istotnym problemem w zakresie przechowywania plików danych jest ich format, który niestety różni się w zależności
K. Marconi, M. Dobra, C. Thompson, The use of Big Data in Healthcare..., s. 229-248.
http://www.dlp-expert.pl/articles/id,476/big_data_w_sluzbie_ochrony_zdrowia.html
[16.10.2021].
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od podmiotu ochrony zdrowia, taka sytuacja wpływa ujemnie na zbiorcze
analizy wewnątrzsektorowe. Dlatego unifikacja danych jest wręcz niezbędna,
co pokazuje obecnie trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV2, gdzie konieczne jest pełne skoordynowanie działań na terenie kraju. Tło epidemii uwidacznia problem dzielenia się danymi pomiędzy różnymi podmiotami, które
nie są skore do współpracy z innymi organizacjami. Warto zatem wprowadzić
istotne zmiany takie jak: nowe sposoby zarządzania w tym zarządzania danymi, rozwiązania w zakresie efektywności i transparentności. Jest to warunek
sprzyjający uczynienie danych dostępnymi, zdigitalizowanymi, a co za tym
idzie możliwymi do przeszukania, poddania analizie i zwizualizowaniu76.
W dobie stale rosnącej ostrej konkurencji na rynku sektora ochrony
zdrowia, przewagę zdobywa podmiot, który wnikliwie analizuje mnogość
spływających danych na temat pacjenta. Analiza danych wpływa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez prognozowanie ryzyka operacyjnego, potencjalnego zapotrzebowania na nowe usługi zdrowotne bądź przewidywanie
niosących ryzyko wzorów zachowań w celu poprawy i monitorowania zdrowia.
Tradycyjne podejście do procesu leczenia opierało się na ocenie stanu
pacjenta na podstawie wiedzy i indywidualnego doświadczenia lekarza, jednak w ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje medycyna oparta na dowodach
(evidence-based medicine). Nowe podejście w medycynie wynika właśnie
z systematycznej analizy danych klinicznych pochodzących ze strumienia BD
i decydowaniu o przebiegu terapii na podstawie najlepszych dostępnych informacji 77. Dostrzegając znaczenie dla przewag konkurencyjnych na rynku
w sektorze ochrony zdrowia i rozwoju, podmioty podejmują inwestycje
w analitykę Big Data. Obecnie obserwujemy wiele zmian dotyczących struktury sektora ochrony zdrowia, ponadto pojawiają się nowe wyzwania np.
pandemia. Efektywne wykorzystanie BD przez podmioty sektora może przynieść korzyści w zasadzie każdemu interesariuszowi – lekarzowi, pacjentom
i całemu systemowi opieki zdrowotnej.
Potencjalne obszary wykorzystania analiz Big Data w ochronie zdrowia78:
1.

Poprawa jakości usług zdrowotnych w zakresie:

76
S. Kasza, E. Romaszewski, Z. Kopański, W. Uracz, F. Furmanik, S. Dyl, J. Tabak, Problemy
analityczne i ograniczenia systemów informatycznych, "Journal of Clinical Healthcare" 2018, nr 3,
s. 30.
77
J. Kyoungyoung, K. Gang Hoon, Potentiality of Big Data in the Medical Sector: Focus on
How to Reshape the Healthcare System, “Healthcare Informatics Research” 2013, nr 19(2),
s. 79-85.
78
K. Batko, Możliwości wykorzystania Big Data w ochronie zdrowia, "Roczniki Kolegium
Analiz Ekonomicznych" 2016.
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a) oceny przez lekarza postawionej diagnozy i wskazanego przez siebie
sposobu leczenia choroby w oparciu o system wspomagania decyzji pracujący na zbiorach Big Data79,
b) wykrywanie skuteczniejszych z medycznego punktu widzenia oraz
bardziej opłacalnych sposobów diagnozowania i leczenia pacjentów,
c) analiza dużych wolumenów danych w celu dotarcia do praktycznych
informacji przydatnych do identyfikacji potrzeb,
d) wprowadzania nowych usług zdrowotnych, zapobiegania i przeciwdziałania kryzysom, predykcja zachorowalności na dane schorzenia,
e) wykrywania trendów, które prowadzą do polepszenia zdrowia i stylu
życia społeczeństwa,
f) analiza ludzkiego genomu w celu wprowadzenia leczenia
spersonalizowanego.
2.

79

Wspomaganie pracy personelu medycznego w zakresie:
a) porównanie przez lekarza bieżącego przypadku medycznego do
przypadków z przeszłości w celu lepszej diagnostyki oraz dopasowania
leczenia,
b) wykrywanie chorób na wcześniejszych etapach, gdy mogą być one
łatwiej i szybciej wyleczone,
c) wykrywanie zagrożeń epidemiologicznych i poprawa kontroli ognisk
chorobotwórczych i szybkości reakcji,
d) identyfikacja pacjentów, u których występuje największe ryzyko wystąpienia konkretnych, zagrażających życiu chorób, dzięki zestawieniu danych dotyczące historii najczęściej występujących chorób u leczących się
osób ze zgłoszeniami wpływającymi do towarzystw ubezpieczeniowych,
e) zarządzanie zdrowiem każdego pacjenta z osobna (spersonalizowana
medycyna) oraz zarządzanie zdrowiem całego społeczeństwa,
f) przechwytywanie i analizowanie w czasie rzeczywistym dużych ilości danych ze szpitalnych i domowych urządzeń monitorujących funkcje
życiowe w celu monitorowania bezpieczeństwa oraz przewidywania zdarzeń niepożądanych;
g) analiza profili pacjentów w celu identyfikacji osób, w stosunku do
których powinna zostać zastosowana profilaktyka, zmiana stylu życia,
czyli opieka prewencyjna, możliwość przewidywania wystąpienia konkretnych schorzeń lub pogorszenia wyników pacjenta,

http://serwerblog.com/big-data-w-sluzbie-zdrowia/ [16.10. 2021].
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h) prognozowanie progresji choroby i czynników ją determinujących
oraz szacowanie ryzyka powikłań,
i) wykrywanie interakcji leków, ich działań ubocznych.
3.

Wspomaganie działalności naukowobadawczej:
a) wspomaganie pracy nad nowymi lekami i badaniami klinicznymi,
dzięki możliwość analizy „wszystkich danych” zamiast doboru próby do
badań,
b) możliwość identyfikacji pacjentów o określonych, szczególnych cechach biologicznych, które wezmą udział w specjalistycznych badaniach
klinicznych80,
c) wyselekcjonowanie takiej grupy pacjentów, dla której badany lek ze
znacznym prawdopodobieństwem odniesie pożądany skutek i nie wystąpią efekty uboczne,
d) wykorzystanie modelowania i analiz predykcyjnych do projektowania lepszych leków oraz urządzeń.

4.

Obszar biznesowy (ekonomiczny):
a) obniżenie kosztów i przeciwdziałanie nadużyciom i praktykom
korupcyjnym81,
b) szybsza i skuteczniejsza identyfikacja nieprawidłowych lub, nieuprawnionych operacji finansowych w celu zapobiegania nadużyciom
i eliminacji błędów,
c) wzrost rentowności poprzez wykrywanie pacjentów generujących wysokie koszty lub identyfikacja lekarzy, których praca, procedury, sposoby
leczenia kosztują najwięcej w celu zaproponowania im rozwiązań mających wpływ na zmniejszenie ilości wydawanych środków,
d) identyfikacja zbytecznych działań i procedur medycznych np. duplikowanych testów.

Korzystanie ze strumienia danych jaki płynie z Big Data niesie ze sobą
również pewne niebezpieczeństwa. Istnieją bowiem wyzwania, które zidentyfikowano w związku z ich wykorzystaniem, a które mogą być szkodliwe
dla pacjentów, prowadzące do możliwości zwiększenia liczby błędów medycznych i śmiertelności pacjentów. Wang i Kirshnan82 omawiają wyzwania

http://www.dlp-expert.pl/articles/id,476/big_data_w_sluzbie_ochrony_zdrowia.html [16.
10.2021].
81
https://www.uthsc.edu/prevmed/docs/BigData_Healthcare_Shankar2014.pdf [16.10. 2021].
82
W. Wang, E. Krishnan, Big data and clinicians: a review on the state of the science, "JMIR
medical informatics" 2014, nr 2(1).
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i ograniczenia związane z wykorzystaniem klinicznych strumieni Big Data.
W swoim przeglądzie autorzy stwierdzają, że modelowanie Big Data może
"prowadzić do tendencyjnej korelacji statystycznej lub wnioskowania, znanego
jako fałszywe odkrycie".
Użytkownicy klinicznych Big Data stają przed szerokim spektrum wyzwań, w tym m.in. wielkość próby, błąd selekcji, problem z interpretacją,
brakujące wartości, problemy z zależnościami i metodologią obsługi danych".
W swojej pracy Frakt i Pizer badali niebezpieczeństwo związane z Big Data
w sektorze zdrowia i zauważają, że "jeśli nie będziemy ostrożni, Big Data
w tym sektorze może wyrządzić szkodę"83. Autorzy zauważają również, że Big
Data może czasami dostarczać bezsensownych korelacji. Na przykład, zauważają, że na każde pięć milionów opakowań rentgenowskich środków kontrastowych dostarczanych do różnych placówek służby zdrowia, prawie sześciu
pacjentów umiera z powodu zdarzeń niepożądanych. Analizując te dane przy
użyciu technik Big Data, wyniki pokazują, że "takie zgony są silnie skorelowane z inżynierią elektryczną, przyznanymi tytułami doktorskimi, opadami atmosferycznymi w Nebrasce oraz spożyciem sera mozzarella per capita84.
Dlatego jak każda technologia tak i strumień Big Data musi podlegać ścisłej
i drobiazgowej kontroli, by nie dochodziło do absurdów podczas interpretacji
danych, a takie się zdarzają. Niezwykle istotny jest tu sam sposób zarządzania
danymi, który wpływa na wartość informacji końcowych. Zatem nie ilość,
a jakość i metoda ich przetwarzania są najbardziej istotne.

A. B. Frakt, S. D. Pizer, The promise and perils of big data in health care, "The American
Journal of mManaged cCare" 2016, nr 22(2), s. 98.
84
Tamże, s. 99.
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Rozdział 4

Metodyka badań

4.1. Uzasadnienie podjęcia problematyki badawczej
i cele badań
Współczesne społeczeństwo jest coraz bardziej zależne od technologii informacyjno-komunikacyjnych i sektor zdrowia nie jest w tym względzie wyjątkiem. Choć w ostatnich latach publikowano opracowania i analizy dotyczące wykorzystania nowych technologii (w szczególności aplikacji mobilnych)
w sektorze zdrowia, to brak jest analiz naukowych weryfikujących stopień wykorzystania tych technologii w polskim systemie zdrowia w ujęciu ilościowym.
Skłoniło to autora do zrealizowania własnych badań w tym zakresie.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, co znalazło odzwierciedlenie w jej strukturze. Dążąc do osiągnięcia postawionych celów, wykorzystano
zróżnicowany warsztat badawczy. W pracy wykorzystano model hipotetyczno-dedukcyjny oraz model indukcyjny.
Głównym celem niniejszej pracy jest zdiagnozowanie stopnia korzystania z nowych technologii dotyczących monitorowania stanu zdrowia przez
mieszkańców Polski.
W ramach celu głównego sformułowano następujące cele szczegółowe:
•
•
•

Zbadanie stopnia korzystania przez mieszkańców Polski z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”.
Zbadanie, w jakim stopniu mieszkańcy Polski aplikacje mobilne z kategorii „zdrowie i fitness” uważają za użyteczne w dbaniu o swoje zdrowie.
Zbadanie stopnia korzystania przez mieszkańców Polski z Internetu
w kontekście szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Celem empirycznym jest zidentyfikowanie czynników wpływających na
korzystanie przez mieszkańców Polski z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”.
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4.2. Procedura badawcza
W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety i kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym.
W badaniu, które trwało od 11.07.2021 do 31.08.2021 roku wzięło
udział 172 respondentów. W doborze respondentów korzystano z metody
nielosowego doboru respondentów – metody kuli śnieżnej. Metoda nielosowego doboru respondentów powoduje, że nie można uogólniać uzyskanych
wyników na całą populację. Wyniki badań mogą stanowić jednak egzemplifikację korzystania przez mieszkańców Polski z aplikacji mobilnych z kategorii
„zdrowie i fitness”.
Podczas badania zastosowano kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniętymi. Konstrukcję kwestionariusza oparto na układzie trzech części.
Część pierwsza zawierała pytania metryczkowe. Część druga ankiety zawierała
pytania na temat korzystania z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness” przez mieszkańców Polski. Część trzecia obejmowała pytania weryfikujące korzystanie z Internetu przez mieszkańców Polski w kontekście szeroko
rozumianej ochrony zdrowia.
Uzyskane dane empiryczne poddano analizie statystycznej, w ramach
której wykorzystano analizę częstości, tabele krzyżowe.
Do badania istotności związku między zmiennymi wykorzystano test
niezależności chi-kwadrat1, współczynnik korelacji tau-b Kendalla (τ)2 oraz
model regresji jednozmiennowej.
W celu określenia istotności zróżnicowania pomiędzy niezależnymi grupami pomiarów wykorzystano test t-studenta dla grup niezależnych oraz test
jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA i test dwuczynnikowej analizy
wariancji ANOVA. Do określenia istotności zróżnicowania pomiędzy niezależnymi grupami pomiarów (przy czym zmienne zależne miały charakter
jakościowy – skala porządkowa) stosowano nieparametryczny odpowiednik

Test ten jest bardzo popularny w badaniach społecznych w związku z tym, że stosuje się go
w przypadku zmiennych jakościowych; J. Górniak, J. Wachnicki, Pierwsze kroki w analizie
danych SPSS for Windows, Kraków 2004, s. 176.
2
Wybór współczynnika tau-b Kendalla (τ) wynika z faktu, że dostarcza więcej informacji niż
powszechnie stosowany współczynnik korelacji rang Spearmana. Współczynnik ten przyjmuje
wartości z przedziału <-1;1>. Wartość 1 oznacza pełną zgodność uporządkowań zbioru danych
zmiennych mierzonych na skali porządkowej. Wartość zero oznacza brak zgodności, a wartość
-1 pełną ich przeciwstawność; A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny, Tom 1, Statystyki podstawowe, Kraków 2006, s. 337.
1
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analizy wariancji - test ANOVA rang Kruskala-Wallisa3. We wszystkich analizach jako poziom istotności statystycznej przyjęto p < 0,05.
Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono z zastosowaniem pakietów obliczeniowych SPSS oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL.
4.3. Problemy i hipotezy badawcze
Główny problem badawczy brzmi następująco: w jakim stopniu mieszkańcy Polski wykorzystują nowe technologie (aplikacje mobilne) do monitorowania stanu swojego zdrowia.
Uszczegóławiając problematykę badawczą postawiono następujące szczegółowe problemy badawcze:
•
•

•

Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu mieszkańcy Polski korzystają z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”,
Czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu mieszkańcy Polski aplikacje mobilne
z kategorii „zdrowie i fitness” uważają za użyteczne w dbaniu o swoje
zdrowie,
Czy, a jeżeli tak, to z jakim stopniu mieszkańcy Polski korzystają z Internetu w kontekście szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Efektem tak określonych problemów badawczych jest sformułowanie
następujących hipotez badawczych:
•

•

•

•

Istnieje zależność pomiędzy wykształceniem a częstością korzystania
z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness” służących kontrolowaniu stanu swojego zdrowia,
Istnieje zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a opinią, że aplikacje mobilne z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia
przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem,
Istnieje zależność pomiędzy częstością korzystania z aplikacji odpowiedzialnych za aktywność fizyczną np. 7 Minut, Endomondo a częstością
korzystania z aplikacji odpowiedzialnych za profilaktykę zdrowia
np. Krokomierz,
Istnieje zależność pomiędzy opiniami, że aplikacje mobilne z kategorii
„zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla lekarza a opiniami, że aplikacje mobilne

Nieparametryczny test Kruskala-Wallisa dotyczy danych uporządkowanych w trzech lub więcej niezależnych próbach (skala porządkowa); S. Mynarski, Praktyczne metody analiz danych
rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, s. 104-105.
3
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•
•
•

z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia przyczyniają
się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia,
Istnieje różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami po względem korzystania z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”,
Istnieje różnica pomiędzy mieszkańcami miast i wsi pod względem korzystania z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”,
Istnieje interakcja pomiędzy płcią z miejscem zamieszkania w badaniu
opinii respondentów, że aplikacje z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta
z lekarzem w procesie leczenia.

4.4. Charakterystyka badanej populacji
W badaniu, które trwało od 11.07.2021 do 31.08.2021 roku wzięło
udział 172 respondentów. Analiza wyników badania wskazuje, że wśród badanych dominowały kobiety stanowiąc 64% ogółu badanych. Odsetek badanych mężczyzn wyniósł 36%. Taką sytuację można wytłumaczyć tym, że kobiety zazwyczaj wykazują większe zaangażowanie w sprawy zdrowia swojego
organizmu, dlatego też większa jest ich reprezentacja w badaniu dotyczącym
aspektów związanych ze zdrowiem i dbaniem o nie. Rozkład grupy pokazuje
tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka płci badanych
Częstość

Procenty

Kobieta

110

64,0%

Mężczyzna

62

36,0%

Ogółem

172

100%

Źródło: Badania własne.

Największy odsetek badanych (84,9%) stanowią osoby znajdujące się
w przedziale wiekowym 20-29 lat, kolejną liczniej reprezentowaną grupą są
osoby w czwartej dekadzie życia, czyli 30-39 latki. Osób powyżej 40 roku
życia uczestniczyło w badaniu zaledwie 6, a poniżej 20 roku życia jedynie 4,
natomiast tylko 1 osoba reprezentowała grupę powyżej 50 roku życia. Analiza rozkładu wiekowego grupy uczestniczącej w badaniu wskazuje, że osoby
20-29 lat są najliczniejszą grupą, co prawdopodobnie wynika z faktu, że są to
„cyfrowi tubylcy”, czyli osoby które wzrastały wśród elektronicznych urządzeń,
a przy tym budzi się w nich świadomość potrzeb związanych ze zdrowiem
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i dbaniem o nie, stąd wysoki odsetek w badaniu. Osoby ze starszych grup
wiekowych choć zaangażowane w sprawy zdrowia, to jednak są nieco mniej
zorientowane w obsłudze i użytecznościach urządzeń elektronicznych, co mogło ograniczyć ich uczestnictwo w ankiecie. Niskie uczestnictwo osób poniżej
20 roku życia wynika z faktu, że sprawy związane ze zdrowiem nie mieszczą się
w kręgu ich zainteresowań. Charakterystykę wieku badanych pokazuje tabela 2.
Wykres 1. Charakterystyka płci badanych

Źródło: Badania własne.
Tabela 2. Charakterystyka wieku badanych
Wiek badanych

Częstość

Procenty

Do 19 lat

4

2,3%

20-29

146

84,9%

30-39

15

8,7%

40-49

6

3,5%

50-59

1

0,6%

Ogółem

172

100%

Źródło: Badania własne.

Analiza miejsca zamieszkania uczestników badania wskazuje, że najwyższy odsetek badanych, bo blisko połowa - 48,3%, mieszka na wsi. Pozostali
respondenci to głównie mieszkańcy małych i średnich miast. Nadreprezentację mieszkańców wsi, zwłaszcza w kontekście grupy wiekowej (omawianej
powyżej), można wytłumaczyć faktem, że są to prawdopodobnie osoby, których rodziny wymigrowały z miast do ich przedmieści i wsi, bądź są to osoby
uczące się/studiujące/pracujące, które wyjechały z mniejszych miejscowości
do większych ośrodków. Wyniki pokazuje tabela 3/wykres 3.
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Wykres 2. Charakterystyka wieku badanych

Źródło: Badania własne.
Tabela 3. Miejsce zamieszkania badanych
Częstość

Procenty

Wieś

83

48,3%

Miasto do 25 tys.

21

12,2%

Miasto 25,1 - 50 tys.

9

5,2%

Miasto 50,1 - 100 tys.

9

5,2%

Miasto 100,1 - 500 tys.

40

23,3%

Miasto powyżej 500 tys.

9

5,2%

Ogółem

172

100%

* 1osoba nie udzieliła odpowiedzi
Źródło: Badania własne.

Odpowiedzi respondentów na pytanie o wykształcenie ujawniają, że
większość z nich (53,5%) posiada wykształcenie średnie. Natomiast 45,9%
badanych legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Taki rozkład danych można wytłumaczyć faktem, że najliczniej biorącą udział grupą
wiekową w badaniu były osoby w wieku 20-29 lat, czyli najprawdopodobniej
studenci kontynuujący naukę, stąd wskazania dla wykształcenia średniego
i osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, czyli z wyższym wykształceniem. Rozkład wyników prezentuje tabela 4/wykres 4.
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Wykres 3. Miejsce zamieszkania badanych

Źródło: Badania własne.
Tabela 4. Charakterystyka wykształcenia badanych
Poziom wykształcenia

Częstość

Procenty

Zasadnicze zawodowe

1

0,6%

Średnie

92

53,5%

Wyższe

79

45,9%

Ogółem

172

100%

Źródło: Badania własne.
Wykres 4. Charakterystyka wykształcenia badanych

Źródło: Badania własne.
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4.5. Opinie respondentów na temat urządzeń
i aplikacji mobilnych pozwalających kontrolować
stan zdrowia
Większość respondentów, bo ponad 60 %, na pytanie o znaczenie kontroli stanu zdrowia za pomocą aplikacji lub urządzeń mobilnych udzieliło
twierdzącej odpowiedzi - 46,5% „raczej tak” i 14% „zdecydowanie tak”, co
świadczyć może o świadomości potrzeby monitorowania parametrów zdrowia, by móc w porę reagować na pojawiające się symptomy odchyleń stanu
zdrowia od normy. Natomiast ponad 20% badanych wyraziło negatywną opinię dotyczącą potrzeby kontroli za pomocą nowoczesnych technologii, taka
postawa może wynikać z braku świadomości istnienia takich możliwości lub
z nieufności wobec nowinek pojawiających na rynku. Pozostałą część respondentów stanowią osoby, które deklarują postawę neutralną, co może wynikać
z faktu, że nie są do końca przekonane do stosowania nowoczesnych technologii w monitorowaniu zdrowia. Wyniki w tabeli 5/wykresie 5.
Tabela 5. Znaczenie kontrolowania stanu zdrowia za pomocą urządzeń
mobilnych (np. opaski monitorujące/aplikacje stan zdrowia) w opiniach
badanych
Czy uważa Pan/i ze urządzenia mobilne (np. opaski monitorujące/aplikacje stan zdrowia) mają znaczenie w kontrolowaniu
stanu naszego zdrowia?

Częstość

Procenty

Zdecydowanie nie

9

5,2%

Raczej nie

26

15,1%

Trudno powiedzieć

33

19,2%

Raczej tak

80

46,5%

Zdecydowanie tak

24

14,0%

Ogółem

172

100%

Źródło: Badania własne.

Uczestnicy badania zostali zapytani o to jaki rodzaj urządzenia mobilnego lub aplikacji używają do monitorowania parametrów zdrowia. Połowa
respondentów (50%) deklaruje, że w celu kontroli korzysta z aplikacji zainstalowanych na smartfonie, niemal 35% deklaruje, korzystanie w tym celu ze
smartwatcha łączącego funkcje zegarka, telefonu i monitora określonych parametrów zdrowia czy aktywności fizycznej, natomiast 14% badanych korzysta w tym celu z opaski/monitora. Niemal 27% do oceny swojej aktywności
fizycznej w ciągu doby używa najprostszego urządzenia elektronicznego jakim
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jest krokomierz. Jedna trzecia badanych nie używa żadnego z sugerowanych
urządzeń lub aplikacji do obserwacji stanu zdrowia. Taka sytuacja może wynikać z faktu, że w badaniu największą grupę wiekową stanowili młodzi ludzie,
nie odczuwający jeszcze potrzeby monitorowania swojego zdrowia. Zestawienie wyników pokazuje tabela 6 i wykres 6.
Wykres 5. Znaczenie kontrolowania stanu zdrowia za pomocą urządzeń mobilnych
(np. opaski monitorujące/aplikacje stan zdrowia) w opiniach badanych

Źródło: Badania własne.
Tabela 6. Kategorie urządzeń z aplikacjami mobilnymi do monitorowania stan
zdrowia
Za pomocą jakich urządzeń korzysta Pan/i z aplikacji mobilnych, aby monitorować stan swojego zdrowia?

Częstość

Procenty

Smartfon

86

50,0%

Smartwatch/zegarek

60

34,9%

Opaska/monitor

24

14,0%

Krokomierz

46

26,7%

Komputer/laptop

9

5,2%

Tablet

0

0,0%

Żadnych

52

30,2%

Źródło: Badania własne.
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Wykres 6. Za pomocą jakich urządzeń korzysta Pan/i z aplikacji mobilnych, aby monitorować stan swojego zdrowia?

Źródło: Badania własne.

Posiadanie aplikacji mobilnych z zakresu zdrowia nie jest jednoznaczne
z monitorowaniem swojego stanu zdrowia. Najwięcej badanych deklaruje, że
„rzadko” (37,8%) lub nigdy (25,6%) wykorzystuje aplikacje mobilne, co może
wynikać m.in. z braku uzasadnionej potrzeby i świadomości oraz młodego
wieku. Pozostali badani deklarują, że wykorzystują aplikacje mobilne „często”
(20,9%) i codziennie (15,7%), co prawdopodobnie może wiązać się z prowadzeniem zdrowego stylu życia i chęci monitorowania parametrów zdrowia
oraz postępów treningów fizycznych. Wyniki przedstawia tabela 7/ wykres 7.
Tabela 7. Korzystanie z aplikacji mobilnych do kontrolowania stanu zdrowia
Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje mobilne,
aby kontrolować stan zdrowia?

Częstość

Procenty

Nigdy

44

25,6%

Rzadko

65

37,8%

Często

36

20,9%

Codziennie

27

15,7%

Ogółem

172

100%

Źródło: Badania własne.
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Wykres 7. Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje mobilne, aby kontrolować stan
zdrowia?

Źródło: Badania własne.

Jak wynika z analizy zawartej w tabeli 8, respondenci z wykształceniem
wyższym częściej niż respondenci z wykształceniem średnim wykorzystywali
aplikacje mobilne, aby kontrolować stan zdrowia. Wartości testu chi-kwadrat
(Chi2=8,778, p<0,05) świadczą o istotnym statystycznie wpływie wykształcenia na częstość korzystania z aplikacji mobilnych w celu kontrolowania stanu
zdrowia. Zależność ta jest jednak umiarkowana, ponieważ wartość współczynnika V-Cramera wyniosła 0,227, co może wynikać również z przekonania,
że monitorowanie parametrów zdrowia za pomocą mobilnych aplikacji nie
do końca odzwierciedla rzeczywiste wyniki badań jakim można się poddać
w podmiotach ochrony zdrowia, szpitalach, przychodniach specjalistycznych
czy punktach diagnostyki medycznej.
Respondenci zapytani o to, czy aplikacje mobilne stosowane w procesie
leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla lekarza, w większości udzielili twierdzącej odpowiedzi (44,2% „raczej tak”; 24,4% „zdecydowanie tak”). Przeciwnego zdania jest 18,1% badanych (14% „raczej nie”; 4,1%
„zdecydowanie nie”). Pozostali respondenci (13,4%) mieli trudność z odpowiedzią na tak postawione pytanie. Gromadzenie wyników pochodzących
z monitoringu stanu zdrowia za pośrednictwem mobilnych urządzeń strumieniowych (Big Data) są coraz bardziej rozpowszechnione, ich użyteczność
zarówno dla lekarza jak i pacjenta zależy jednak od tego czy dana aplikacja jest
certyfikowana, a tym samym uznana za wartościowe źródło informacji medycznej. Stąd część badanych może podchodzić do zjawiska sceptycznie, nie
mając pewności co do prawidłowości zapisu i gromadzenia danych. Wyniki
w tabeli 9/wykresie 8.
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Codziennie

Często

Rzadko

Nigdy

Źródło: Opracowanie własne.

Test niezależności Chi-kwadrat Chi2=8,778, df=3, p=0,032

Ogółem
% z 8. Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje mobilne aby
kontrolować stan zdrowia?
% z 4. Wyksztalcenie:
% z ogółem

8. Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje
mobilne aby kontrolować stan zdrowia?

% z ogółem

93
100,0%
45,6%

100,0%
54,4%

8,2%

% z ogółem

45,6%

15,1%

% z 4. Wyksztalcenie:
Liczebność

53,8%

54,4%

14

7,0%

% z ogółem
Liczebność

12,9%

% z 4. Wyksztalcenie:

% z 8. Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje mobilne aby kontrolować stan zdrowia?

33,3%

% z 8. Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje mobilne aby kontrolować stan zdrowia?

22,8%

% z ogółem

12

% z 4. Wyksztalcenie:
Liczebność

60,0%
41,9%

% z 8. Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje mobilne aby kontrolować stan zdrowia?

39

16,4%

% z 4. Wyksztalcenie:
Liczebność

63,6%
30,1%

% z 8. Jak często wykorzystuje Pan/i aplikacje mobilne aby kontrolować stan zdrowia?

28

Średnie

100,0%

100,0%

100,0%

78

7,0%

15,4%

46,2%

12

14,0%

30,8%

66,7%

24

15,2%

33,3%

40,0%

26

9,4%

20,5%

36,4%

16

Wyższe

4. Wyksztalcenie:
Liczebność

Tabela 8. Korzystanie z aplikacji mobilnych do kontroli stanu zdrowia a poziom wykształcenia
Ogółem

171

15,2%

15,2%

100,0%

26

21,1%

21,1%

100,0%

36

38,0%

38,0%

100,0%

65

25,7%

25,7%

100,0%

44
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Tabela 9. Użyteczność dla pacjenta i lekarza aplikacji mobilnych stosowanych
w procesie leczenia
Czy uważa Pan/i ze aplikacje mobilne stosowane w procesie
leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla
lekarza?

Częstość

Procenty

Zdecydowanie nie

7

4,1%

Raczej nie

24

14,0%

Nie wiem

23

13,4%

Raczej tak

76

44,2%

Zdecydowanie tak

42

24,4%

Ogółem

172

100%

Źródło: Badania własne.
Wykres 8. Czy uważa Pan/i ze aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia mogą
być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla lekarza?

Źródło: Badania własne.

Kolejna kwestia podjęta w badaniu dotyczyła tego, czy – zdaniem badanych – aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia przyczyniają się
do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia. Większość
respondentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej (43% „raczej tak”; 20,9%
„zdecydowanie tak”). Przeciwnego zdania jest 15,1% ogółu badanych (12,8%
„raczej nie”; 2,3% „zdecydowanie nie”). Pozostali respondenci (20,9%) mieli trudność z odpowiedzią na tak postawione pytanie. Komunikacja pacjentlekarz jest specyficzna, często obarczona znaczną asymetrią w zakresie wiedzy
dotyczącej aspektów zdrowia. Aplikacje monitorujące stan zdrowia i gromadzące istotne informacje (Big Data) mogą przyczynić się do poprawy przepływu informacji, gdyż z różnych względów komunikowanie przez pacjenta
faktów dotyczących kwestii medycznych może być utrudnione np. ze względu
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niską świadomość stanu zdrowia, a aplikacja zapisując niezbędne dane może
wspomóc wydatnie komunikację w procesie leczenia. Wyniki w tabeli 10/ na
wykresie 9.
Tabela 10. Komunikacja pacjenta z lekarzem w procesie leczenia przy zastosowaniu
aplikacji mobilnych stosowanych w procesie leczenia
Czy uważa Pan/i ze aplikacje mobilne stosowane w procesie
leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta
z lekarzem w procesie leczenia?

Częstość Procenty

Zdecydowanie nie

4

2,3%

Raczej nie

22

12,8%

Trudno powiedzieć

36

20,9%

Raczej tak

74

43,0%

Zdecydowanie tak

36

20,9%

Ogółem

172

100%

Źródło: Badania własne.
Wykres 9. Czy uważa Pan/i ze aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia?

Źródło: Badania własne.

Jak wynika z analizy zawartej w tabeli 11 respondenci mieszkający
w mieście częściej niż mieszkańcy wsi uważają, że aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta
z lekarzem. Wartości testu chi-kwadrat (Chi2=4,832, p<0,05) świadczą
o istotnym wpływie miejsca zamieszkania na wybór kategorii „czy aplikacje
mobilne stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia”. Obserwacja wynikająca
z analizy odpowiedzi respondentów wskazuje, że mieszkańcy miast są bardziej
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przekonani i stosują częściej niż mieszkańcy wsi aplikacje mobilne w komunikacji z lekarzem. Prawdopodobnym uzasadnieniem może być fakt lepszej
dostępności, w większych aglomeracjach, do placówek ochrony zdrowia,
w których lekarze stosują w terapiach medycznych nowoczesne technologie
do monitorowania przebiegu leczenia wchodzące w zakres danych Big Data,
kolejnym argumentem, uzasadniającym ten pogląd, może być wyższa świadomość w zakresie stosowania urządzeń mobilnych przez mieszkańców większych miejscowości.
Tabela 11. Komunikacja pacjenta z lekarzem w procesie leczenia przy zastosowaniu
aplikacji mobilnych stosowanych w procesie leczenia a miejsce zamieszkania
3. Miejsce
zamieszkania
10. Czy uważa Pan/i
ze aplikacje mobilne
stosowane w procesie
leczenia przyczyniają się do poprawy
komunikacji pacjenta
z lekarzem w procesie
leczenia?

Nie

Tak

Miasto

Liczebność

37

25

62

% w 10. Czy uważa Pan/i ze
aplikacje mobilne stosowane
w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem
w procesie leczenia?

59,7%

40,3%

100,0%

% w Miejsce zamieszkania

44,6%

28,4%

36,3%

% ogółem

21,6%

14,6%

36,3%

Liczebność

46

63

109

% w 10. Czy uważa Pan/i ze
aplikacje mobilne stosowane
w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem
w procesie leczenia?

42,2%

57,8%

100,0%

55,4%

71,6%

63,7%

% ogółem

26,9%

36,8%

63,7%

Liczebność

83

88

171

48,5%

51,5%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

48,5%

51,5%

% w Miejsce zamieszkania

Ogółem% w 10.
Czy uważa Pan/i ze aplikacje
mobilne stosowane
w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem
w procesie leczenia?
% w Miejsce zamieszkania
% ogółem

Ogółem

Wieś

100,0%

Test niezależności Chi-kwadrat Chi2=4,832, df=1, p=0,028

Źródło: Opracowanie własne.
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Kolejnym zagadnieniem podjętym w badaniu była kwestia dotycząca
tego, czy respondenci korzystają z aplikacji pomagającymi monitorować swój
stan zdrowia.
Na pytanie dotyczące tego, czy respondenci korzystają z aplikacji monitorującej stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. e-EKG, zdecydowana
większość badanych (88,4%) udzieliła odpowiedzi przeczącej, co może wynikać z tego, że w grupie badawczej nie znalazły się osoby z tak poważnymi chorobami, m.in. kardiologicznymi i większość stanowili ludzie młodzi. Wyniki
zamieszczono w tabeli 12 i na wykresie 10.
Tabela 12. Korzystanie z aplikacji monitorujących stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. e-EKG
Częstość

Procenty

Nie

152

88,4%

Tak, kilka razy w roku

7

4,1%

Tak, kilka razy w miesiącu

5

2,9%

Tak, kilka razy w tygodniu

2

1,2%

Ogółem

172

100%

* 6 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 10. Korzystanie z aplikacji monitorujących stan zdrowia (w chorobach
przewlekłych) np. e-EKG

Źródło: Badania własne.
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Na pytanie dotyczące tego, czy respondenci korzystają z aplikacji związanej z lekami np. Weź tabletkę, zdecydowana większość badanych (77,3%)
udzieliła odpowiedzi przeczącej. Jednak na uwagę zasługuje zauważany odsetek tych, którzy z aplikacji tej korzystają codziennie (10,5%), co świadczy
o tym, że respondenci podczas terapii stosują zalecenia lekarza dotyczące
zażywania leków, tak by proces leczenia przebiegał pomyślnie i wspomagają
się przypomnieniami ze strony aplikacji. Stosowanie się do wskazań lekarza,
świadczy o prawidłowym przebiegu komunikacji pacjent-lekarz i wysokim
poziomie świadomości swojego stanu zdrowia, zaangażowaniu w proces leczenia, co pośrednio obniża koszty innych, bardziej skomplikowanych terapii
w przypadku zaniechania terapii. Wyniki w tabeli 13 i na wykresie 11.
Tabela 13. Korzystanie z aplikacji monitorujących stan zdrowia – Aplikacje związane
z lekami, np. Weź tabletkę
Nie

Częstość

Procenty

133

77,3%

Tak, kilka razy w roku

9

5,2%

Tak, kilka razy w miesiącu

2

1,2%

Tak, kilka razy w tygodniu

2

1,2%

Tak, codziennie

18

10,5%

Ogółem

172

100%

* 8 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 11. Korzystanie z aplikacji monitorujących stan zdrowia – Aplikacje związane
z lekami, np. Weź tabletkę

Źródło: Badania własne.
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Na pytanie dotyczące tego, czy respondenci korzystają z aplikacji umożliwiającej umówienie wizyty u lekarza np. Wizyta Lekarska, większość badanych (62,8%) udzieliła odpowiedzi przeczącej. Należy przy tym dodać, że
aplikacja ta cieszy się powodzeniem na co wskazuje relatywnie wysoki odsetek respondentów (27,3%), którzy korzystają z niej kilka razy w roku.
W badaniu wzięli udział głównie młodzi ludzie, w wieku 20-29 lat, co istotnie
wpłynęło na uzyskanie takich rezultatów w tym pytaniu. Osoby w tym wieku
rzadko korzystają z usług i konsultacji medycznych, stąd niewielki odsetek odpowiedzi. Ci zaś, spośród respondentów, którzy są beneficjentami placówek
ochrony zdrowia, deklarują korzystanie z wygodnej formy rejestracji do lekarza poprzez aplikację, bez straty czasu na czekanie w kolejce, czy połączenie
telefoniczne z placówką. Taka forma rejestracji jest możliwa o każdej porze
dnia i z każdego miejsca, co więcej również przypomni o zbliżającej się wizycie. Odpowiedzi umieszczono w tabeli 14 i na wykresie 12.
Tabela 14. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem– Aplikacje umożliwiające
umówienie wizyty u lekarza np. Wizyta Lekarska
Częstość

Procenty

Nie

108

62,8%

Tak, kilka razy w roku

47

27,3%

Tak, kilka razy w miesiącu

9

5,2%

Tak, kilka razy w tygodniu

1

0,6%

Ogółem

172

100%

* 7 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 12. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem– Aplikacje umożliwiające
umówienie wizyty u lekarza np. Wizyta Lekarska

Źródło: Badania własne.
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Kolejnym zakresem pytań badawczych, były zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia w formie aktywności fizycznej. Na pytanie dotyczące tego,
czy respondenci korzystają z aplikacji umożliwiającej mierzenie kroków, większość respondentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej (28,5% „tak, codziennie”; 15,1% „tak, kilka razy w tygodniu”; 9,9% „tak, kilka razy w miesiącu”;
9,9% „tak, kilka razy w roku”). Pozytywnym zjawiskiem są deklaracje badanych, co do poziomu ich aktywności fizycznej pozwalającej na utrzymanie
zdrowia. Wyniki pokazuje tabela 15 i wykres13.
Tabela 15. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje odpowiedzialne za profilaktykę zdrowia np. Krokomierz
Częstość

Procenty

Nie

59

34,3%

Tak, kilka razy w roku

17

9,9%

Tak, kilka razy w miesiącu

17

9,9%

Tak, kilka razy w tygodniu

26

15,1%

Tak, codziennie

49

28,5%

Ogółem

172

100%

* 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 13. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje odpowiedzialne za profilaktykę zdrowia np. Krokomierz

Źródło: Badania własne.
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Na pytanie dotyczące tego, czy respondenci korzystają z aplikacji wspomagającej zdrowie psychiczne np. Calm, Headspace, zdecydowania większość
badanych (87,8%) udzieliła odpowiedzi przeczącej. Niski odsetek zadeklarowanych pozytywnych odpowiedzi na to pytanie wynika z faktu, że dbanie
o zdrowie psychiczne i aktywności związane z technikami relaksacji nie są
popularne wśród Polaków, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Wyniki pokazuje tabela 16 i wykres 14.
Tabela 16. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem– Aplikacje wspomagające zdrowie psychiczne np. Calm, Headspace
Częstość

Procenty

Nie

151

87,8%

Tak, kilka razy w roku

7

4,1%

Tak, kilka razy w miesiącu

4

2,3%

Tak, kilka razy w tygodniu

2

1,2%

Ogółem

172

100%

* 8 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 14. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje wspomagające zdrowie psychiczne np. Calm, Headspace

Źródło: Badania własne.
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Kolejne pytanie z grupy zagadnień profilaktyki zdrowia, dotyczyło tego,
czy respondenci korzystają z aplikacji odpowiedzialnych za odżywianie i dietę
np. Dieta PL. Z badania wynika, że 65,7% badanych nie korzysta z tego
rodzaju aplikacji. Pozostali badani korzystają z takich aplikacji, ale ze zróżnicowaną częstotliwością, co może świadczyć o tym, że o wygląd i masę ciała
zaczynają dbać w sposób nieregularny, najczęściej okazjonalnie. Inni zaś, blisko 10% to osoby dbające o zbilansowaną dietę, która wpływa na utrzymaniu
dobrego stanu zdrowia. Wyniki przedstawia tabela 17 i wykres 15.
Tabela 17. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje odpowiedzialne za odżywianie i dietę np. Dieta PL
Częstość

Procenty

113

65,7%

Tak, kilka razy w roku

17

9,9%

Tak, kilka razy w miesiącu

12

7,0%

Tak, kilka razy w tygodniu

9

5,2%

Tak, codziennie

16

9,3%

Ogółem

172

100%

Nie

* 5 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 15. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje odpowiedzialne za odżywianie i dietę np. Dieta PL

Źródło: Badania własne.
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Inne pytanie dotyczyło tego, czy respondenci korzystają z aplikacji odpowiedzialnych za aktywność fizyczną np. 7 Minut, Endomondo. Analiza wyników badania wskazuje, że niemal połowa badanych (47,7%) nie korzysta
z tego typu aplikacji. Pozostali respondenci korzystają z aplikacji odpowiedzialnych za aktywność fizyczną z różną częstotliwością. Podobnie jak w pytaniu o korzystanie z aplikacji dotyczących diety, tak i tu, mamy zmienność
czasową, która może wynikać ze zmieniającej się motywacji do dbania o stan
zdrowia poprzez uczestnictwo w aktywności fizycznej. Wyniki w tabeli 18
i na wykresie 16.
Tabela 18. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje odpowiedzialne za aktywność fizyczna np. 7 Minut, Endomondo
Nie

Częstość

Procenty

82

47,7%

Tak, kilka razy w roku

24

14,0%

Tak, kilka razy w miesiącu

19

11,0%

Tak, kilka razy w tygodniu

28

16,3%

Tak, codziennie

18

10,5%

Ogółem

172

100%

* 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 16. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem– Aplikacje odpowiedzialne za aktywność fizyczna np. 7 Minut, Endomondo

Źródło: Badania własne.
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Z badania wynika, że większość badanych (66,3%) nie korzysta z aplikacji odpowiedzialnych za monitorowanie snu np. Sleep Time. Natomiast
odsetek badanych korzystających codziennie z aplikacji odpowiedzialnych za
monitorowanie snu np. Sleep Time, wyniósł zaledwie 12,8%. Higiena snu
to kolejny wymiar zdrowia, z którego większość, nie tylko badanych, ale
ogółu, nie do końca zdaje sobie sprawę. Sen to obok aktywności fizycznej
i diety oraz badań profilaktycznych fundament zdrowia fizycznego i psychicznego, co z punktu widzenia pacjenta stanowi element profilaktyki zdrowia,
a z perspektywy sektora zdrowia mogący w przyszłości przyczynić się do obniżenia kosztów obsługi potencjalnych beneficjentów. Wskazanie odpowiedzi
pozytywnych jest i tak na bardzo, bo ponad 40% poziomie. Wyniki w tabeli
19 i na wykresie 17.
Tabela 19. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje odpowiedzialne za monitorowanie snu np. Sleep Time
Częstość

Procenty

Nie

114

66,3%

Tak, kilka razy w roku

8

4,7%

Tak, kilka razy w miesiącu

9

5,2%

Tak, kilka razy w tygodniu

15

8,7%

Tak, codziennie

22

12,8%

Ogółem

172

100%

* 4 osoby nie udzieliły odpowiedzi
Źródło: Badania własne.

Kolejny blok pytań dotyczył odniesienia się badanych to tego, w jakim
stopniu wymienione aplikacje (technologie medyczne) są ich zdaniem użyteczne w dbaniu o własne zdrowie.
W pierwszej kolejności zapytano o użyteczność aplikacji monitorujących
stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. eEKG. Z badania wynika, że
większość badanych (34,9% „bardzo użyteczne”; 32% „raczej użyteczne”) docenia użyteczność tego rodzaju aplikacji. Relatywnie wysoki odsetek respondentów (17,4%) miało problem z oceną użyteczności tego rodzaju narzędzia.
Dostrzeganie wartości narzędzi monitorujących stan zdrowia jest istotne
z punktu widzenia coraz bardziej zaawansowanej cyfryzacji sektora ochrony
zdrowia, który w niedalekiej przyszłości będzie szerzej stosował urządzenia
strumieniowego monitorowania parametrów zdrowia pacjentów (Big Data).
Wyniki przedstawia tabela 20 i wykres 18.

107

ROZDZIAŁ 4

Wykres 17. Korzystanie z aplikacji związanych ze zdrowiem – Aplikacje odpowiedzialne za monitorowanie snu np. Sleep Time

Źródło: Badania własne.
Tabela 20. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem
–– Aplikacje monitorujące stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. eEKG
Częstość

Procenty

Zupełnie nieużyteczne

8

4,7%

Raczej nieużyteczne

14

8,1%

Trudno powiedzieć

30

17,4%

Raczej użyteczne

55

32,0%

Bardzo użyteczne

60

34,9%

Ogółem

172

100%

* 5 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
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Wykres 18. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem
– Aplikacje monitorujące stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. eEKG

Źródło: Badania własne.

Następnie, zapytano o użyteczność aplikacji związanych z lekami,
np. Weź tabletkę. Z badania wynika, że zdecydowana większość respondentów uważa tego rodzaju aplikacje za użyteczne (42,4% „raczej użyteczne”;
38,4% „bardzo użyteczne”). Aplikacje przypominające np. o zażyciu leku,
mają charakter edukacyjny w postaci wyrabiania nawyku przyjmowanych
na stałe farmaceutyków, by powstrzymać rozwój choroby i/lub zabezpieczyć
przed jej przykrymi skutkami, a pośrednio być mniejszym obciążeniem dla
systemu ochrony zdrowia. Wyniki w tabeli 21 oraz na wykresie 19.
Tabela 21. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem –
Aplikacje związane z lekami, np. Weź tabletkę
Zupełnie nieużyteczne

Częstość

Procenty

4

2,3%

Raczej nieużyteczne

5

2,9%

Trudno powiedzieć

18

10,5%

Raczej użyteczne

73

42,4%

Bardzo użyteczne

66

38,4%

Ogółem

172

100%

* 6 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.

109

ROZDZIAŁ 4

Wykres 19. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem
Aplikacje związane z lekami, np. Weź tabletkę

Źródło: Badania własne.

Respondentów zapytano również o użyteczność aplikacji umożliwiających umówienie wizyty u lekarza np. Wizyta Lekarska. Z badania wynika,
że również ten rodzaj aplikacji został docenionych przez badanych (53,5%
„bardzo użyteczne”; 27,9 „raczej użyteczne”). Trudno nie docenić rozwiązania, którego użyteczność działa w obie strony. Tak na rzecz pacjentów jak
i samego sektora ochrony zdrowia. Dla pacjentów, gdyż z każdego miejsca,
niezależnie od pory mogą umówić się na potrzebną wizytę, o której przypomni im aplikacja, gdy zbliży się termin, lub odwołać ją równie szybko
i bez zbędnego zaangażowania czasu. Dzięki tej formie rejestracji pacjent
może również wyrazić swoją opinię dotyczącą usługi, co z kolei może podnieść
jej jakość w przyszłości. Dla placówki ochrony zdrowia stanowi podstawę do
planowania pracy, przewidywania wydatków/zysków, monitorowania użyteczności oferowanych usług – dostosowania ich do potrzeb pacjentów, budowania
przewag konkurencyjnych. Wyniki przedstawiono w tabeli 22 i na wykresie 20.
Tabela 22. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem
Aplikacje umożliwiające umówienie wizyty u lekarza np. Wizyta Lekarska

110

Częstość

Procenty

Zupełnie nieużyteczne

3

1,7%

Raczej nieużyteczne

4

2,3%

Trudno powiedzieć

18

10,5%

Raczej użyteczne

48

27,9%
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Bardzo użyteczne

92

53,5%

Ogółem

172

100%

* 7 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 20. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem
– Aplikacje umożliwiające umówienie wizyty u lekarza np. Wizyta Lekarska

Źródło: Badania własne.

Badani docenili również użyteczność aplikacji odpowiedzialnych za profilaktykę zdrowia np. Krokomierz. Z badania wynika, że zdecydowana większość badanych uważa ten rodzaj aplikacji za użyteczny (41,9% „raczej użyteczne”; 30,2% „bardzo użyteczne”). Wyniki pokazuje tabela 23.
Tabela 23. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem –
Aplikacje odpowiedzialne za profilaktykę zdrowia np. Krokomierz
Częstość

Procenty

Zupełnie nieużyteczne

3

1,7%

Raczej nieużyteczne

12

7,0%

Trudno powiedzieć

28

16,3%

Raczej użyteczne

72

41,9%

Bardzo użyteczne

52

30,2%

Ogółem

172

100%

* 5 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
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Wykres 21. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem–
Aplikacje odpowiedzialne za profilaktykę zdrowia np. Krokomierz

Źródło: Badania własne.

Ponad połowa respondentów docenia użyteczność aplikacji wspomagających zdrowie psychiczne np. Calm, Headspace (30,8% „raczej użyteczne”;
22,7% „bardzo użyteczne”). Warto jednak zwrócić uwagę na wysoki odsetek tych (30,8%), którzy mieli trudność z odpowiedzią na pytanie dotyczące użyteczności aplikacji wspomagających zdrowie psychiczne. Podobnie jak
w poprzednim pytaniu o używanie tego rodzaju aplikacji, należy stwierdzić, że
dbałość o zdrowie i świadomość problemów psychicznych w społeczeństwie
nie są rozpowszechnione, stąd można wysnuć wniosek, że ta kategoria problemów, często wstydliwa w naszej kulturze, nie jest popularna. Wyniki w tabeli
24 i na wykresie 22.
Tabela 24. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem–
Aplikacje wspomagające zdrowie psychiczne np. Calm, Headspace
Częstość

Procenty

Zupełnie nieużyteczne

10

5,8%

Raczej nieużyteczne

10

5,8%

Trudno powiedzieć

53

30,8%

Raczej użyteczne

53

30,8%

Bardzo użyteczne

39

22,7%

Ogółem

172

100%

* 7 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
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Wykres 22. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem–
Aplikacje wspomagające zdrowie psychiczne np. Calm, Headspace

Źródło: Badania własne.

Respondentów zapytano również o użyteczność aplikacji odpowiedzialnych za odżywianie i dietę np. Dieta PL. Z badania wynika, że zdecydowana
większość badanych (42,4% „raczej użyteczne”; 24,4% „bardzo użyteczne”)
docenia użyteczność aplikacji odpowiedzialnych za odżywianie i dietę. Jedynie 8,7% badanych odmawia im użyteczności (5,2% „raczej nieużyteczne”;
3,5% „zupełnie nieużyteczne”). Dbałość o dietę będąca podstawą zdrowia jest
pożądanym kierunkiem z punktu widzenia obciążenia sektora ochrony zdrowia chorobami cywilizacyjnymi, często dietozależnymi takimi jak: otyłość,
choroby metaboliczne, kardiologiczne, onkologiczne, osteoporoza. Wyniki
w tabeli 25 i na wykresie 23.
Tabela 25. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem –
Aplikacje odpowiedzialne za odżywianie i dietę np. Dieta PL
Częstość

Procenty

Zupełnie nieużyteczne

6

3,5%

Raczej nieużyteczne

9

5,2%

Trudno powiedzieć

37

21,5%

Raczej użyteczne

73

42,4%

Bardzo użyteczne

42

24,4%

Ogółem

172

100%

* 5 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
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Wykres 23. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem –
Aplikacje odpowiedzialne za odżywianie i dietę np. Dieta PL

Źródło: Badania własne.

Z badania wynika, że aplikacje odpowiedzialne za aktywność fizyczną
np. 7 Minut, Endomondo, zostały uznane jako użyteczne przez zdecydowaną
większość respondentów (41,3% „raczej użyteczne”; 29,1% „bardzo użyteczne”). Jedynie 7% badanych nie dostrzega użyteczności tego typu aplikacji.
Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest warunkowane przez aktywność fizyczną, dlatego aplikacje powstałe w oparciu o strukturę gamification (inaczej grywalizację, polegającą na pozytywnym wzmocnieniu podjętej aktywności bonusami ze strony aplikacji) nagradzają swoich użytkowników, motywują do
kolejnych wysiłków i uświadamiają korzyści z aktywności. Obecna piramida
zdrowia jako fundament wskazuje właśnie aktywność fizyczną, jako naturalny
sposób zapobiegania chorobom cywilizacyjnym będących poważnym obciążeniem dla sektora ochrony zdrowia. Wyniki w tabeli 26 i na wykresie 24.
Tabela 26. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem –
Aplikacje odpowiedzialne za aktywność fizyczną np. 7 Minut, Endomondo
Częstość

Procenty

Zupełnie nieużyteczne

6

3,5%

Raczej nieużyteczne

6

3,5%

Trudno powiedzieć

34

19,8%

Raczej użyteczne

71

41,3%

Bardzo użyteczne

50

29,1%

Ogółem

172

100%

* 5 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
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Wykres 24. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem –
Aplikacje odpowiedzialne za aktywność fizyczną np. 7 Minut, Endomondo

Źródło: Badania własne.

Respondentów zapytano również o użyteczność aplikacji odpowiedzialnych za monitorowanie snu np. Sleep Time. Z badania wynika, że ponad
połowa badanach uważa tego rodzaju aplikacje za użyteczne (33,7% „raczej
użyteczne”; 19,2% „bardzo użyteczne”). Na uwagę zasługuje wysoki odsetek
respondentów (29,7%), którzy mieli problem z odpowiedzią na tak postawione pytanie. Wyniki przedstawiono w tabeli 27 i na wykresie 25.
Tabela 27. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem –
Aplikacje odpowiedzialne za monitorowanie snu np. Sleep Time
Częstość

Procenty

Zupełnie nieużyteczne

11

6,4%

Raczej nieużyteczne

12

7,0%

Trudno powiedzieć

51

29,7%

Raczej użyteczne

58

33,7%

Bardzo użyteczne

33

19,2%

Ogółem

172

100%

* 7 osób nie udzieliło odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
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Wykres 25. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych ze zdrowiem
– Aplikacje odpowiedzialne za monitorowanie snu np. Sleep Time

Źródło: Badania własne.

Z analizy tabeli 28 wynika, że wartości współczynnika korelacji Tau-b
Kendalla (Rho=0,259; p<0,001) wskazują na wystąpienie istotnej dodatniej
zależności pomiędzy korzystaniem z aplikacji monitorujących stan zdrowia
(w chorobach przewlekłych) np. e-EKG a korzystaniem z aplikacji odpowiedzialnych za aktywność fizyczną np. 7 Minut, Endomondo. Dodatnia korelacja pomiędzy tymi aplikacjami nie powinna być zaskoczeniem, gdyż choroby
kardiologiczne wymagają dobrze zaplanowanych treningów. Ponadto w obu
typach aplikacji monitorowana jest praca serca na zasadzie przepływu strumienia danych Big Data, nadających się do medycznej interpretacji w placówkach sektora zdrowia.
Tabela 28 wskazuje, że wartości współczynnika korelacji Tau-b Kendalla
(Rho=0,302; p<0,001) wskazują na wystąpienie istotnej dodatniej zależności
pomiędzy korzystaniem z aplikacji dotyczących stosowania leków, np. Weź
tabletkę a korzystaniem z aplikacji umożliwiających umówienie wizyty u lekarza np. Wizyta Lekarska. Podobnie rzecz się ma z tymi aplikacjami, gdyż
zazwyczaj osoby stosujące na stałe określone lekarstwa, czyli często przewlekle
chore są najczęstszymi beneficjentami systemu ochrony zdrowia, korzystając
częściej niż inni pacjenci z wizyt i konsultacji lekarskich, na które łatwo umówić się przez Internet.
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„zdrowie i fitness
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Źródło: Opracowanie własne.
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Z danych zawartych w tabeli 28 wynika, że wartości współczynnika korelacji Tau-b Kendalla (Rho=0,488; p<0,001) wskazują na wystąpienie istotnej
dodatniej zależności pomiędzy korzystaniem z aplikacji odpowiedzialnych za
profilaktykę zdrowia np. Krokomierz a korzystaniem z aplikacji odpowiedzialnych za monitorowanie snu np. Sleep Time. Dość częstą praktyką osób
aktywnych fizycznie jest monitorowanie swoich postępów w zakresie ruchu,
ale również rytmu dobowego, w tym właśnie snu.
Tabela 28 wskazuje, że wartości współczynnika korelacji Tau-b Kendalla
(Rho=0,172; p=0,016) wskazują na wystąpienie istotnej dodatniej zależności
pomiędzy korzystaniem z aplikacji wspomagających zdrowie psychiczne np.
Calm, Headspace a korzystaniem z aplikacji odpowiedzialnych za aktywność
fizyczną np. 7 Minut, Endomondo. Osoby, które obserwują u siebie obniżenie nastroju, czy skutki stresu, któremu poddawani się codziennie, często jako
sposób na poradzenia sobie stosują medytację i aktywność fizyczną monitorowaną przez mobilne aplikacje.
Z analizy tabeli 28 wynika, że wartości współczynnika korelacji Tau-b
Kendalla (Rho=0,384; p<0,001) wskazują na wystąpienie istotnej dodatniej
zależności pomiędzy korzystaniem z aplikacji odpowiedzialnych za odżywianie i dietę np. Dieta PL a korzystaniem z aplikacji odpowiedzialnych za profilaktykę zdrowia np. Krokomierz. Obserwuje się często współwystępowanie
dbania o zdrową dietę z aktywnością ruchową, tu z chodzeniem lub zaplanowanymi marszami. Stanowi to podstawę dla zdrowego życia, bez nadmiernej
potrzeby korzystania z usług sektora zdrowia.
Z analizy tabeli 29 wynika, że wartości współczynnika korelacji Tau-b
Kendalla (Rho=0,481; p<0,001) wskazują na wystąpienie istotnej dodatniej
zależności pomiędzy użytecznością aplikacji monitorujących stan zdrowia
(w chorobach przewlekłych) np. eEKG a użytecznością aplikacji wspomagających zdrowie psychiczne np. Calm, Headspace. Osoby cierpiące na choroby
przewlekłe potrzebują psychicznego wsparcia, możliwości odstresowania się
np. poprzez medytację.
Z analizy tabeli 29 wynika, że wartości współczynnika korelacji Tau-b
Kendalla (Rho=0,475; p<0,001) wskazują na wystąpienie istotnej dodatniej
zależności pomiędzy użytecznością aplikacji związanych z lekami, np. Weź
tabletkę a użytecznością aplikacji monitorujących stan zdrowia (w chorobach
przewlekłych) np. eEKG. Osoby chore kardiologicznie zażywają leki wspomagające ich układ krwionośny i serce, zatem przypomnienie o tym obowiązku
jest podstawą utrzymania względnego dobrostanu i służą przyszłemu obniżaniu kosztów obsługi pacjenta.
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z lekami,
Aplikacje
np. Weź
wspomagatabletkę
jące
zdrowie

13.3. Aplikacje umożliwiające
umówienie
wizyty u
lekarza
np. Wizyta
Lekarska

13.2.
Aplikacje
związane
z lekami,
np. Weź
tabletkę

13.1.
Aplikacje
monitorujące stan
zdrowia (w
chorobach
przewlekłych) np.
eEKG

Korelacje

165

I

165
,000

Istotność
I

165
,000

,420**

Współczynnik
Istotność
**
,481
,000
korelacji
(dwustronna)

163
,000

**
,407
,000

163
,363**

165
,000

165
,000
164
1,000

,436**

165
,000

1,000

163

,000

,363**

165

,000

,341**

,328**

IWspółczynnik 165
,475**
korelacji

Współczynnik
,216**
korelacji
I
167
Istotność
,001
(dwustronna)

165

I

163
,000

,000

,000

Istotność
(dwustronna)

165
,363**

165

I

Współczynnik
,341**
korelacji

,000

Istotność
(dwustronna)

Współczynnik
,475**
korelacji
1,000

,000

Istotność
(dwustronna)

167

,475**

13.2. Aplikacje
13.3. Aplikacje
związane z lekami, umożliwiające
np. Weź tabletkę
umówienie wizyty
u lekarza np. Wizyta Lekarska

Współczynnik
1,000
korelacji

13.1. Aplikacje
monitorujące
stan zdrowia
(w chorobach
przewlekłych)
np. eEKG

164
,000

**
,468
,000

166
,328**

165

1,000

163

,000

,436**

164

,000

,328**

165

,001

,216**

13.4. Aplikacje odpowiedzialne za
profilaktykę
zdrowia np.
Krokomierz

163

1,000
,000

164
,420**

165
,000

,468**

163

,000

,407**

163

,000

,420**

165

,000

,481**

164
,000

**
,510
,000

166
,424**

165
,000

,491**

163

,000

,319**

164

,000

,424**

165

,000

,291**

13.5. Aplika13.6. Aplicje wspomaga- kacje odpojące zdrowie
wiedzialne za
psychiczne
odżywianie
np. Calm, He- i dietę np.
adspace
Dieta PL

164
,000

**
,402
,000

166
,356**

165
,000

,556**

163

163
,000

**
,578
,000

164
,353**

164
,000

,480**

162

,268**

,202**

,000

164
,276**

,000

,353**

164

,000

,268**

13.8. Aplikacje
odpowiedzialne za monitorowanie
snu np. Sleep
Time

13.8. Aplikacje
163
odpowiedzialne za moni**
,276
torowanie
snu np. Sleep
Time
,000

,000

,356**

165

,002

,202**

13.7. Aplikacje
odpowiedzialne
za aktywność
fizyczna
np. 7 Minut,
Endomondo

Tabela 29. Współczynnik korelacji Tau-b Kendalla w odniesieniu do użyteczności aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”
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13.8.
Aplikacje
odpowiedzialne za
monitorowanie snu
np. Sleep
Time

13.7.
Aplikacje
odpowiedzialne za
aktywność
fizyczna np.
7 Minut,
Endomondo

13.6.
Aplikacje
odpowiedzialne za
odżywianie
i dietę np.
Dieta PL

13.5.
Aplikacje
wspomagające zdrowie
psychiczne
np. Calm,
Headspace

13.4.
Aplikacje
odpowiedzialne za
profilaktykę
zdrowia np.
Krokomierz

umówienie
wizyty u
lekarza
np. Wizyta
Lekarska
163
,000

Istotność
I
(dwustronna)

,000

,001

165

Istotność
(dwustronna)

I

,000

,000

165

Istotność
(dwustronna)

I

,000

,000

165

Istotność
(dwustronna)

I

165

I

I

Istotność
(dwustronna)

164

,000

Współczynnik
,268**
korelacji

,000

,002

Istotność
(dwustronna)

163

,000

,353**

164

,356**

Współczynnik
,202**
korelacji

164

,424**

Współczynnik
,291**
korelacji

163

,420**

Współczynnik
,481**
korelacji

164

,328**

Współczynnik
,216**
korelacji

165
,000

,000
,424**

,363**
163

Istotność
,000
Współczynnik
(dwustronna) ,291**
korelacji

(dwustronna)
Współczynnik
,341**
Ikorelacji
165

Źródło: Opracowanie własne.

Tau-b Kendalla

psychiczne
13.3. Aplinp.
Calm,
kacje
umożHeadspace
liwiające

162

,000

,276**

163

,000

,276**

163

,000

,319**

163

,000

,407**

163

,000

,436**

165
,000

,319**

1,000
163

164

,000

,480**

166

,000

,556**

166

,000

,491**

164

,000

,468**

166

1,000

163
,000

,000
,491**

,436**
164

163

,000

,578**

164

,000

,402**

164

,000

,510**

165

1,000

164

,000

,468**

163
,000

,000
,510**

,407**
165

164

,000

,566**

166

,000

,626**

166

1,000

164

,000

,510**

166

,000

,491**

163

,000
1,000

,319**
164

164

,000

,515**

166

1,000

166

,000

,626**

164

,000

,402**

166

,000

,556**

163
,000

,000

,276**
164

164

1,000

164

,000

,515**

164

,000

,566**

163

,000

,578**

164

,000

,480**

162
,000

,000

,276**
163
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Z analizy tabeli wynika, że wartości współczynnika korelacji Tau-b Kendalla (Rho=0,578; p<0,001) wskazują na wystąpienie istotnej dodatniej zależności pomiędzy użytecznością aplikacji wspomagających zdrowie psychiczne
np. Calm, Headspace a użytecznością aplikacji odpowiedzialnych za monitorowanie snu np. Sleep Time. Sen i jego monitorowanie ma znaczenie dla
kondycji psychicznej wspomaganej przez medytację i techniki relaksacyjne.
Do badania związku pomiędzy opiniami na temat tego, czy aplikacje
mobilne stosowane w procesie leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla lekarza oraz opiniami, że aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem
w procesie leczenia zastosowano model regresji jednoczynnikowej4. Zaproponowany model liniowy okazał się dobrze dopasowany F(1,170)=68,877,
p<0,001. Tabela 30.
Tabela 30. ANOVA dla modelu regresji
Suma kwadratów

df

Średni
kwadrat

F

Istotność

Regresja

50,578

1

50,578

68,877

,000b

Reszta

124,835

170

0,734

Ogółem

175,413

171

Model

1

Źródło: Opracowanie własne.

Opinie na temat tego, że aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla lekarza wyjaśniają
28,8% zmienności opinii, że aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia
przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia. Związek pomiędzy zmiennymi jest dodatni i umiarkowany (r=0537).
Uzyskany rezultat jest zgodny z oczekiwaniem, ponieważ nie może zachodzić
liniowa zależność pomiędzy użytecznościami zarówno dla lekarza i pacjenta. Pomiędzy stronami relacji usługi medycznej zachodzi istotna asymetria
wiedzy. Użyteczność aplikacji dla lekarza oznacza łatwiejszą diagnozę, dobór
terapii, leków, dodatkowych badań, tworzenie historii choroby pacjenta na
podstawie strumienia danych Big Data, umiejętność korzystania z tych danych. Po stronie pacjenta jest historia choroby lub chorób, poddanie się monitoringowi parametrów medycznych. Wyniki w tabeli 31.
Predyktorem było pytanie: Czy uważa Pan/i ze aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla lekarza? Zmienną zależną było pytanie:
Czy uważa Pan/i ze aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia?
4
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Tabela 31. Model-podsumowanie
Rkwadrat

Model

R

1

,537a ,288

Statystyki zmiany

Skorygowane
R-kwadrat

Błąd
standardowy
oszacowania

Zmiana
R-kwadrat

F
zmiany

df1

df2

,284

,857

,288

68,877

1

170 ,000

Istotność
F zmiany

Źródło: Opracowanie własne.

Dostrzeżono, że wysokie wskazania dotyczące użyteczności dla pacjenta i lekarza aplikacji mobilnych stosowanych w procesie leczenia łączą się
z równie wysokimi wskazaniami informującymi, że aplikacje mobilne stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta
z lekarzem t(170)=8,299, p<0,001. Uzasadnia to stosowanie nowoczesnych
technologii i narzędzi Big Data w sektorze ochrony zdrowia, które nie tylko
wpływają pozytywnie na poprawę komunikacji w relacji pacjent-lekarz, ale
także na podniesienie efektywności świadczenia medycznego, wynikającą
z użyteczności narzędzi do strumieniowego przesyłu danych, które pozwalają na zaawansowaną analizę danych dostarczającą informacji o zachowaniach
pacjentów. Wyniki w tabeli 32.
Tabela 32. Analiza współczynników
Model
B

1

Współczynniki
niestandaryzowane
Błąd
standardowy

Beta

(Stała)

1,844

,231

9. Czy uważa Pan/i ze aplikacje
mobilne stosowane w procesie
leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki
i dla lekarza?

,494

,060

Współczynniki
standaryzowane

t

Istotność

7,993 ,000

,537

8,299 ,000

Źródło: Opracowanie własne.

W celu sprawdzenia, które różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami pod względem aplikacji, z których korzystają respondenci są statystycznie istotne przeprowadzono serię analiz testem t-studenta dla prób niezależnych. Analiza statystyczna wykazała, że kobiety miały istotnie wyższy wynik
niż mężczyźni pod względem korzystania z aplikacji związanych z lekami np.
Weź tabletkę t(135,482)=5,608, p=0,001. Istotność tej zależności w odniesieniu do kobiet i ocenianej aplikacji wynika z faktu, że kobiety statystycznie
123

ROZDZIAŁ 4

częściej poddają się zaleceniom lekarza oraz przestrzegają przyjmowania leków.
W ocenie pozostałych aplikacji nie wykazano znaczących różnic. Wyniki analizy statystycznej przedstawia tabela 33.
Tabela 33. Korzystanie z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness” ze względu na płeć badanych
Czy korzysta Pan/Pani z wymienionych poniżej kategorii aplikacji?:

11.1. Aplikacje
monitorujące
stan zdrowia
(w chorobach
przewlekłych)
np. e-EKG
11.2. Aplikacje
związane z
lekami, np.
Weź tabletkę

1. Płeć

Średnia

Odchylenie
standardowe

Błąd standar- Test
dowy średniej t-studenta

Kobieta

1,05

0,441

0,042

t=-1,516

Mężczyzna 1,19

0,664

0,083

p=0,133

Kobieta

1,75

1,548

0,149

t=5,608

Mężczyzna 1,02

0,454

0,057

p=0,001

0,696

0,067

t=1,253

0,623

0,078

p=0,212

1,767

0,17

t=0,837

Mężczyzna 2,69

1,68

0,21

p=0,404

Kobieta

0,595

0,057

t=0,844

Mężczyzna 1,03

0,397

0,05

p=0,400

Kobieta

1,46

0,14

t=0,807

Mężczyzna 1,63

1,148

0,143

p=0,421

Kobieta

2,17

1,476

0,142

t=-1,043

Mężczyzna 2,41

1,422

0,178

p=0,298

11.3. Aplikacje
Kobieta
1,4
umożliwiające
umówienie wizyty u lekarza np. Mężczyzna 1,27
Wizyta Lekarska
11.4. Aplikacje
odpowiedzialne
za profilaktykę
zdrowia np.
Krokomierz
11.5. Aplikacje
wspomagające zdrowie
psychiczne
np. Calm,
Headspace
11.6. Aplikacje
odpowiedzialne
za odżywianie i
dietę np. Dieta
PL
11.7. Aplikacje
odpowiedzialne
za aktywność fizyczna
np. 7 Minut,
Endomondo
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Kobieta

2,92

1,1

1,79
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11.8. Aplikacje
Kobieta
1,94
odpowiedzialne
za monitorowanie snu np. Sleep Mężczyzna 1,8
Time

1,564

0,15

t=0,614

1,449

0,181

p=0,540

Źródło: Opracowanie własne.

W celu sprawdzenia, które różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami
pod względem aplikacji (technologii medycznych), uważanych za użyteczne
w dbaniu o zdrowie są statystycznie istotne przeprowadzono serię analiz testem t-studenta dla prób niezależnych. Analiza statystyczna wykazała, że kobiety miały istotnie wyższy wynik niż mężczyźni pod względem aplikacji związanych z lekami np. Weź tabletkę t(163)=3,081, p=0,002. Uzyskany wynik
potwierdza poprzednie spostrzeżenie dotyczące tej samej aplikacji, jako narzędzia użytecznego w zleconej przez lekarza terapii lekowej. W ocenie pozostałych aplikacji nie wykazano znaczących różnic. Wyniki analizy statystycznej
przedstawia tabela 34.
Tabela 34. Użyteczność aplikacji (technologie medyczne) związanych z kategorią
„zdrowie i fitness” ze względu na płeć
Czy korzysta Pan/Pani z wymienionych poniżej kategorii aplikacji?:

13.1. Aplikacje monitorujące stan zdrowia
(w chorobach przewlekłych) np. eEKG

13.2. Aplikacje związane
z lekami, np. Weź tabletkę

13.3. Aplikacje umożliwiające umówienie wizyty
u lekarza np. Wizyta
Lekarska

13.4. Aplikacje odpowiedzialne za profilaktykę
zdrowia np. Krokomierz

1. Płeć

Średnia

Odchylenie
standardowe

Błąd standardowy
średniej

Test
t-studenta

Kobieta

3,9

1,14

0,11

t=0,257

Mężczyzna

3,85

1,132

0,146

p=0,797

Kobieta

4,32

0,74

0,072

t=3,081

Mężczyzna

3,88

1,091

0,141

p=0,002

Kobieta

4,39

0,872

0,085

t=0,971

Mężczyzna

4,25

0,932

0,12

p=0,333

Kobieta

3,97

0,91

0,088

t=0,461

Mężczyzna

3,9

1,053

0,136

p=0,646

125

ROZDZIAŁ 4

13.5. Aplikacje wspomaga- Kobieta
jące zdrowie psychiczne np.
Calm, Headspace
Mężczyzna

13.6. Aplikacje odpowiedzialne za odżywianie i
dietę np. Dieta PL

13.7. Aplikacje odpowiedzialne za aktywność
fizyczna np. 7 Minut,
Endomondo

13.8. Aplikacje odpowiedzialne za monitorowanie
snu np. Sleep Time

3,63

1,085

0,106

t=0,254

3,58

1,124

0,145

p=0,800

Kobieta

3,89

0,998

0,097

t=1,166

Mężczyzna

3,7

0,979

0,126

p=0,245

Kobieta

3,92

0,992

0,096

t=0,154

Mężczyzna

3,9

0,969

0,125

p=0,878

Kobieta

3,55

1,101

0,107

t=0,056

Mężczyzna

3,54

1,104

0,144

p=0,956

Źródło: Opracowanie własne.

W celu sprawdzenia, które różnice pomiędzy wsią i miastem pod względem aplikacji z których korzystają respondenci są statystycznie istotne przeprowadzono serię analiz testem t-studenta dla prób niezależnych. Analiza
statystyczna wykazała, że osoby mieszkające w mieście miały istotnie wyższy wynik niż osoby mieszkające na wsi pod względem korzystania z aplikacji monitorujących stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. e-EKG,
t(162,915)=-3,364, p=0,001.
W ocenie pozostałych aplikacji nie wykazano znaczących różnic. Wyniki
analizy statystycznej przedstawia tabela 35.
W celu sprawdzenia, które różnice pomiędzy wsią i miastem pod względem aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness” uważanych za użyteczne w dbaniu o zdrowie są statystycznie istotne przeprowadzono serię analiz
testem t-studenta dla prób niezależnych. Analiza statystyczna nie wykazała
istotnych różnic pomiędzy mieszkańcami wsi i miast pod względem korzystania z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”, które są uważane
za użyteczne w dbaniu o swoje zdrowie. Świadczy to o tym, ze preferencje
respondentów w tym zakresie są jednorodne. Wyniki analizy statystycznej
przedstawia tabela 36.
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Tabela 35. Korzystanie z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness” ze względu na miejsce zamieszkania
Czy korzysta Pan/Pani z wymienionych poniżej kategorii aplikacji?:
Wieś/
Miasto

Średnia

Odchylenie
standardowe

Błąd standardowy średniej

Test
t-studenta

11.1. Aplikacje monitorujące stan zdrowia (w
chorobach przewlekłych)
np. e-EKG

Wieś

0,96

0,244

0,027

t= -3,364

Miasto

1,23

0,69

0,074

p=0,001

11.2. Aplikacje związane
z lekami, np. Weź
tabletkę

Wieś

1,41

1,23

0,135

t=-0,678

Miasto

1,55

1,381

0,147

p=0,499

11.3. Aplikacje umożliwiające umówienie
wizyty u lekarza np.
Wizyta Lekarska

Wieś

1,31

0,697

0,077

t=-0,709

Miasto

1,39

0,651

0,069

p=0,479

11.4. Aplikacje odpowiedzialne za profilaktykę
zdrowia np. Krokomierz

Wieś

2,82

1,74

0,191

t=-0,167

Miasto

2,86

1,737

0,185

p=0,868

11.5. Aplikacje
wspomagające zdrowie
psychiczne np. Calm,
Headspace

Wieś

1,01

0,398

0,044

t=-1,554

Miasto

1,14

0,628

0,067

p=0,122

11.6. Aplikacje odpowiedzialne za odżywianie i
dietę np. Dieta PL

Wieś

1,71

1,419

0,156

t=-0,188

Miasto

1,75

1,298

0,138

p=0,851

11.7. Aplikacje odpowiedzialne za aktywność
fizyczna np. 7 Minut,
Endomondo

Wieś

2,22

1,406

0,154

t=-0,402

Miasto

2,31

1,511

0,161

p=0,688

11.8. Aplikacje odpowiedzialne za monitorowanie snu np. Sleep Time

Wieś

2,05

1,622

0,178

t=1,277

Miasto

1,75

1,416

0,151

p=0,203

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 36. Korzystanie z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness” ze względu na miejsce zamieszkania
Czy korzysta Pan/Pani z wymienionych poniżej kategorii aplikacji?:
Wieś/
Miasto

Średnia

Odchylenie
standardowe

Błąd standardowy
średniej

Test
t-studenta

3,94

1,133

0,126

t=0,717

3,81

1,139

0,124

p=0,474

Wieś

4,13

0,919

0,103

t=-0,461

Miasto

4,19

0,898

0,098

p= 0,645

4,35

0,813

0,091

t=0,204

4,32

0,971

0,106

p=0,839

Wieś

3,95

0,89

0,1

t=0,127

Miasto

3,93

1,027

0,111

p=0,899

Wieś

3,59

1,127

0,127

t=-0,098

Miasto

3,61

1,07

0,116

p=0,922

Wieś

3,91

0,99

0,111

t=1,235

Miasto

3,72

0,99

0,107

p=0,219

Wieś

3,97

0,92

0,103

t=0,827

Miasto

3,85

1,035

0,112

p=0,409

Wieś

3,69

1,085

0,123

t=1,712

Miasto

3,4

1,093

0,119

p=0,089

13.1. Aplikacje
Wieś
monitorujące
stan zdrowia
(w chorobach
przewlekłych) np. Miasto
eEKG
13.2. Aplikacje
związane z
lekami, np. Weź
tabletkę

13.3. Aplikacje
Wieś
umożliwiające
umówienie wizyty u lekarza np.
Miasto
Wizyta Lekarska
13.4. Aplikacje
odpowiedzialne
za profilaktykę
zdrowia np.
Krokomierz
13.5. Aplikacje
wspomagające zdrowie
psychiczne
np. Calm,
Headspace
13.6. Aplikacje
odpowiedzialne
za odżywianie i
dietę np. Dieta
PL
13.7. Aplikacje
odpowiedzialne
za aktywność
fizyczna np. 7
Minut, Strava,
Endomondo
13.8. Aplikacje
odpowiedzialne
za monitorowanie snu np. Sleep
Time

Źródło: Opracowanie własne.
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W celu sprawdzenia hipotezy, mówiącej o istotnym wpływie miejsca zamieszkania na typ aplikacji, z której korzystają badani przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA dla prób niezależnych. W jej wyniku
okazało się, że istnieje różnica pomiędzy mieszkańcami wsi, miast do 100 tys.
oraz miast 100 tys. i więcej pod względem aplikacji monitorującej stan zdrowia
np. e-EKG, FWelsh’a(2;56,850)=5,404; p=0,007. Wyniki pokazuje tabela 37.
Tabela 37. Jednoczynnikowa ANOVA dla zmiennych miejsce zamieszkania a typ
aplikacji mobilnej z kategorii „zdrowie i fitness”, z której korzysta respondent

N

Średnia

Odchylenie
standardowe

Błąd
standardowy

79

1,01

0,113

0,013

Miasto do 100 tys. 38

1,26

0,644

0,105

Miasto 100 tys. i
więcej

48

1,25

0,7

0,101

Ogółem

165

1,14

0,505

0,039

Wieś

78

1,5

1,214

0,137

Miasto do 100 tys. 38

1,76

1,515

0,246

Miasto 100 tys. i
więcej

47

1,47

1,248

0,182

Ogółem

163

1,55

1,296

0,102

11.3. Aplikacje
umożliwiające
umówienie
wizyty u lekarza np. Wizyta
Lekarska

Wieś

79

1,38

0,647

0,073

Miasto do 100 tys. 37

1,49

0,651

0,107

Miasto 100 tys. i
więcej

48

1,4

0,574

0,083

Ogółem

164

1,41

0,625

0,049

11.4. Aplikacje
odpowiedzialne za
profilaktykę
zdrowia np.
Krokomierz

Wieś

79

2,96

1,66

0,187

Miasto do 100 tys. 39

3,03

1,799

0,288

Miasto 100 tys. i
więcej

48

2,79

1,663

0,24

Ogółem

166

2,93

1,686

0,131

11.5. Aplikacje
wspomagające zdrowie
psychiczne
np. Calm,
Headspace

Wieś

79

1,06

0,334

0,038

Miasto do 100 tys. 37

1,19

0,616

0,101

Miasto 100 tys. i
więcej

47

1,19

0,576

0,084

Ogółem

163

1,13

0,486

0,038

11.1. Aplikacje
monitorujące
stan zdrowia
(w chorobach
przewlekłych)
np. e-EKG

11.2. Aplikacje
związane z
lekami, np.
Weź tabletkę

Wieś

Test jednoczynnikowa ANOVA

df1=2
df2=56,850
FWelsh’a=5,404
p=0,007

df1=2
df2=160
FWelsh’a=0,662
p=0,517

df1=2
df2=161
FWelsh’a=0,379
p=0,685

df1=2
df2=163
FWelsh’a=0,236
p=0,790

df1=2
df2=68,525
FWelsh’a=1,434
p=0,246
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11.6. Aplikacje
odpowiedzialne za odżywianie i dietę np.
Dieta PL
11.7. Aplikacje
odpowiedzialne za
aktywnosc
fizyczna np. 7
Minut, Strava,
Endomondo

Wieś

1,8

1,399

0,157

Miasto do 100 tys. 38

1,74

1,349

0,219

Miasto 100 tys. i
więcej

49

1,8

1,258

0,18

Ogółem

166

1,78

1,34

0,104

Wieś

82

2,24

1,393

0,154

Miasto do 100 tys. 39

2,33

1,578

0,253

Miasto 100 tys. i
więcej

49

2,29

1,472

0,21

Ogółem

170

2,28

1,451

0,111

80

2,13

1,602

0,179

38

1,84

1,569

0,254

49

1,71

1,291

0,184

167

1,94

1,512

0,117

Wieś
11.8. Aplikacje
Miasto do 100 tys.
odpowiedzialne za monitoMiasto 100 tys. i
rowanie snu np. więcej
Sleep Time
Ogółem

79

df1=2
df2=163
FWelsh’a=0,29
p=0,971

df1=2
df2=167
FWelsh’a=0,51
p=0,950

df1=2
df2=164
FWelsh’a=1,228
p=0,296

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie w celu zbadania, które porównywane grupy różnią się między sobą istotnie statystycznie wykonano test post hoc z poprawką GamesaHowella. Poprawkę zastosowano z uwagi na złamane założenie o homogeniczności wariancji w porównywanych grupach. Uzyskane rezultaty wskazują na
to, że średni wynik w grupie mieszkańców miast do 100 tys. był istotnie wyższy od wyniku w grupie mieszkańców wsi (p=0,29). Dodatkowo średni wynik
w grupie mieszkańców miast powyżej 100 tys. był istotnie wyższy od wyniku
w grupie mieszkańców wsi (p=0,025). Natomiast nie ma różnić pomiędzy
mieszkańcami miast do 100 tys. mieszkańców oraz mieszkańcami miast pow.
100 tys. mieszkańców (p=0,09). Uzyskane rezultaty mogą świadczyć o wyższej
świadomości mieszkańców większych aglomeracji. Wyniki w tabeli 38.
Chcąc dokonać weryfikacji zbadano zależności jakie mogą istnieć między
płcią i miejscem zamieszkania respondentów, a stosowanymi w procesie leczenia aplikacjami, które mogą przyczynić się do poprawy komunikacji pacjenta
z lekarzem. W tym celu przeprowadzono dwuczynnikową analizę wariancji
w schemacie międzygrupowym 2x2. Czynnikami były płeć (kobieta/mężczyzna) i miejsce zamieszkania (wieś/miasto). Zmienną zależną było pytanie: czy
uważa Pan/Pani, że aplikacje stosowane w procesie leczenia przyczyniają się
do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia?
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Tabela 38. Test Gamesa-Howella dla zmiennych: miejsce zamieszkania a aplikacje
monitorujące stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. e-EKG
Porównania wielokrotne
Zmienna zależna: Aplikacje monitorujące stan zdrowia (w chorobach przewlekłych) np. e-EKG
(I) Wieś-MMiasto-Dmiasto

Test Gamesa-Howella

Wieś

Miasto do 100 tys.

Miasto 100 tys. i
więcej

(J)
Wieś-MMiasto-Dmiasto

Różnica
średnich
(I-J)

95% przedział
ufności

Błąd standardowy

Istotność

0,097

0,029

-0,48

-0,02

Miasto 100 tys.
-,237*
i więcej

0,09

0,025

-0,45

-0,02

Wieś

0,097

0,029

0,02

0,48

0,107

0,992

-0,24

0,27

Miasto do 100
tys.

Miasto 100 tys.
i więcej

-,250*

,250*
0,013

Dolna
granica

Górna
granica

Wieś

,237*

0,09

0,025

0,02

0,45

Miasto do 100
tys.

-0,013

0,107

0,992

-0,27

0,24

Źródło: Opracowanie własne.
Wykres 26. Średnie dotyczące korzystania aplikacji monitorujących stan zdrowia
(w chorobach przewlekłych) np. e-EKG ze względu na miejsce zamieszkania

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki przeprowadzonej analizy wariancji wskazują, że miejsce zamieszkania nie różnicuje opinii respondentów na temat tego, że aplikacje stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta
z lekarzem w procesie leczenia F(1,167)=2,121; p=0,147. Istotny statystycznie okazał się efekt główny miejsca zamieszkania F(1,137)=4,506; p=0,035;
eta2=0,026. Jednocześnie wyniki tej analizy nie pozwalają na przyjęcie hipotezy,
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że istnieje istotna zależność między płcią z miejscem zamieszkania respondentów, a stosowanymi w procesie leczenia aplikacjami, które mogą przyczynić się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem. Wyniki umieszczono
w tabeli 39 i 40, oraz na wykresie 27.
Tabela 39. Korzystanie z aplikacje mobilnych stosowanych w procesie leczenia w kontekście poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia
Wieś/Miasto

Wieś

Miasto

Ogółem

1. Płeć

Średnia

Odchylenie standardowe

N

Kobieta

3,4

1,116

57

Mężczyzna

3,65

0,936

26

Ogółem

3,48

1,063

83

Kobieta

3,76

0,938

50

Mężczyzna

3,97

0,915

38

Ogółem

3,85

0,929

88

Kobieta

3,57

1,047

107

Mężczyzna

3,84

0,93

64

Ogółem

3,67

1,011

171

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 40. Testy efektów międzyobiektowych: dla korzystania z aplikacji mobilnych
stosowanych w procesie leczenia w kontekście poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia
Źródło

Typ III sumy
kwadratów

df

Średni
kwadrat

F

Istotność

Cząstkowe
Eta kwadrat

Model
skorygowany

7,963a

3

2,654

2,675

0,049

0,046

Stała

2138,119

1

2138,119

2154,925

0

0,928

Wieś/Miasto

4,47

1

4,47

4,506

0,035

0,026

V1

2,104

1

2,104

2,121

0,147

0,013

0,013

1

0,013

0,013

0,909

0

Błąd

165,698

167

0,992

Ogółem

2480

171

Ogółem
skorygowane

173,661

170

Wieś/Miasto
* V1

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 27. Oszacowane średnie brzegowe - 10. Korzystanie z aplikacji mobilnych
stosowanych w procesie leczenia w kontekście poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia Czy uważa Pan/i ze aplikacje mobilne stosowane w procesie
leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie
leczenia?

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy można powiedzieć,
że miejsce zamieszkania jest istotnym czynnikiem kształtującym opinię respondentów w odniesieniu do aplikacji mogących przyczynić się do poprawy
komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia. Wskazania uzyskane
w badaniu pokazują, że w odniesieniu do mieszkańców miast otrzymano wyższy wynik (M=3,85; SD=0,929) w porównaniu z mieszkańcami wsi (M=3,48;
SD=1,063).
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4.6. Korzystanie przez respondentów
z Internetu w obszarach związanych ze zdrowiem
Kolejną grupą pytań zawartą w kwestionariuszu ankiety, były zagadnienia związane z korzystaniem przez respondentów z Internetu w obszarach zawiązanych z ochroną zdrowia.
Z badania wynika, że 70,9% respondentów korzysta z Internetu w wybranym obszarze związanym z ochroną zdrowia. Wyniki zamieszczono w tabeli 41 i na wykresie 28.
Tabela 41. Korzystanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Internetu w obszarze zawiązanym z ochroną zdrowia
Częstość

Procenty

Nie i nie zamierzam

10

5,8%

Nie, ale chętnie skorzystał/a/bym
z takiej możliwości

39

22,7%

Tak

122

70,9%

Ogółem

172

100%

* 1 osoba nie udzieliła odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
Wykres 28. Korzystanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Internetu w obszarze zawiązanym z ochroną zdrowia

Źródło: Badania własne.
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Wyniki badania wskazują, że respondenci w ciągu ostatniego roku chętnie wykorzystywali Internet w celu poszukiwania informacji związanych
z ochroną zdrowia. Wśród najczęściej poszukiwanych informacji były te dotyczące: opinii o lekarzu (69,8% wskazań), adresu przychodni/poradni lekarskiej (69,2% wskazań), informacji o objawach chorobowych (64% wskazań),
informacji na temat działania leków (57,6% wskazań), informacji o sposobach leczenia danej choroby (57% wskazań) i adresu, pod którym lekarz prowadzi swoją praktykę (55,2% wskazań), co pokazuje tabela 42 i wykres 29.
Tabela 42. Rodzaj poszukiwanych informacji związanych z ochroną zdrowia w Internecie w ciągu ostatniego roku
Jakich informacji związanych z ochroną zdrowia poszukiwał/a Pan/i w Internecie
w ciągu ostatniego roku?

Częstość

Procent

Adres, pod którym lekarz prowadzi swoją praktykę

95

55,2%

Adres przychodni/poradni lekarskiej

119

69,2%

Opinia o lekarzu

120

69,8%

Informacja o objawach chorobowych

110

64,0%

Informacja o sposobach leczenia danej choroby

98

57,0%

Zapisanie się na wizytę lekarską

75

43,6%

Informacja dotycząca odbioru wyników badań lekarskich

64

37,2%

Informacja na temat działania leków

99

57,6%

Informacja o suplementach diety

61

35,5%

Inne

19

11,0%

Żadnych

5

2,6%

*odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondent mógł wybrać więcej niż
1 odpowiedź.
Źródło: Badania własne.

Badanych zapytano również o ocenę usługi lekarza świadczonej za pośrednictwem Internetu tzw. e-porady.
Należy tu zaznaczyć, że 39% badanych deklaruje, że nie korzystało
z tego rodzaju usługi. Natomiast wśród pozostałych ankietowanych rozkład
odpowiedzi jest bardzo równomierny. Stąd nie można wysnuć jednoznacznych wniosków co do zadowolenia bądź braku zadowolenia badanych z usługi lekarza świadczonej za pośrednictwem Internetu tzw. e-porady. Wyniki
w tabeli 43 i na wykresie 32.
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Wykres 29. Rodzaj poszukiwanych informacji związanych z ochroną zdrowia w Internecie w ciągu ostatniego roku

*odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ respondent mógł wybrać więcej niż
1 odpowiedź
Źródło: Badania własne.
Tabela 43. Poziom zadowolenia z usług lekarza świadczonych za pośrednictwem
Internetu tzw. e-porady
Częstość

Procenty

Zdecydowanie nie

20

11,6%

Raczej nie

29

16,9%

Trudno powiedzieć

24

14,0%

Raczej tak

25

14,5%

Zdecydowanie tak

5

2,9%

Nie korzystałem/am z usługi "e-porada"

67

39,0%

Ogółem

172

100%

* 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi
Źródło: Badania własne.
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Wykres 30. Poziom zadowolenia z usług lekarza świadczonych za pośrednictwem
Internetu tzw. e-porady

Źródło: Badania własne.
Tabela 44. Poziom zadowolenia z usług lekarza świadczonych za pośrednictwem
Internetu tzw. e-porady a wiek badanych
2. Wiek:

Nie

17. Czy jest Pan/i zadowolony/a z usług
lekarza świadczonych za pośrednictwem
Internetu tzw. e-porady?

Tak

20-39

40-59

Ogółem

Liczebność

71

1

72

% w 17.
Czy jest Pan/i
zadowolony/a
z usług lekarza
świadczonych za
pośrednictwem
Internetu tzw.
e-porady?

98,6%

1,4%

100,0%

% w 2.
Wiek:

74,0%

25,0%

72,0%

% ogółem

71,0%

1,0%

72,0%

Liczebność

25

3

28

% w 17.
Czy jest Pan/i
zadowolony/a
z usług lekarza
świadczonych za
pośrednictwem
Internetu tzw.
e-porady?

89,3%

10,7%

100,0%

% w 2.
Wiek:

26,0%

75,0%

28,0%

% ogółem

25,0%

3,0%

28,0%
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Ogółem% w 17.
Czy jest Pan/i zadowolony/a z usług lekarza
świadczonych za pośrednictwem Internetu tzw.
e-porady?
% w 2. Wiek:
% ogółem

Liczebność

96

4

96,0%

4,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

96,0%

4,0%

100,0%

100

Test niezależności Chi-kwadrat Chi2=4,566, df=1, p=0,033

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z analizy zawartej w tabeli 44 odsetek respondentów negatywnie oceniających zadowolenie z usług lekarza świadczonych za pośrednictwem
Internetu tzw. e-porady jest większy w przedziale wiekowym 20-39 lat niż
w przedziale wiekowym 40-59 lat. Wartości testu chi-kwadrat (Chi2=4,566,
p<0,05) świadczą o istotnym wpływie wieku na zadowolenie z usług lekarza
świadczonych za pośrednictwem Internetu tzw. e-porady.
Różnica w poziomie zadowolenia z usługi e-porada, realizowanej za pośrednictwem Internetu może wynikać z faktu, że osoby z młodszej grupy wiekowej często są młodymi rodzicami, a usługa medyczna była kierowana do
ich dzieci, co mogło wiązać się z wysokim poziomem oczekiwań i stresem,
stąd większe niezadowolenie, bądź też osoby te charakteryzują się innym poziomem świadomości swoich potrzeb i oczekiwań niż badane osoby z grupy
wiekowej 40-59 lat. Stopień satysfakcji odczuwanej przez klienta zależy od
stopnia dysonansu między oczekiwaniami wobec usługi a jej wykonaniem.
Satysfakcja pacjenta determinowana jest obiektywnymi parametrami, a także zależy od sposobu komunikacji z usługodawcą. Jej poziom wyznaczają
również oczekiwania klienta wobec usługi i jego wcześniejsze doświadczenia
z nią związane. Na postrzeganie usługi przez pacjenta mają wpływ zmienne
subiektywne i to one ostatecznie wpływają na formułowaną ocenę wartości
otrzymanej usługi. Podsumowania wyników badań dokonano w postaci tabelarycznego zestawienia weryfikowanych hipotez.
Tabela 45. Weryfikacja hipotez badawczych
Hipoteza

Weryfikacja

Istnieje zależność pomiędzy wykształceniem a częstością korzystania z aplikacji mobilnych z kategorii
„zdrowie i fitness” służących kontrolowaniu stanu
swojego zdrowia

+

Istnieje zależność pomiędzy miejscem zamieszkania
a opinią, że aplikacje mobilne z kategorii „zdrowie i
fitness” stosowane w procesie leczenia przyczyniają
się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem

+
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Istnieje zależność pomiędzy częstością korzystania z
aplikacji odpowiedzialnych za aktywność fizyczną np.
7 Minut, Endomondo a częstością korzystania
z aplikacji odpowiedzialnych za profilaktykę zdrowia
np. Krokomierz

+

Istnieje zależność pomiędzy opiniami, że aplikacje
mobilne z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane
w procesie leczenia mogą być równie użyteczne dla
pacjenta jaki i dla lekarza a opiniami, że aplikacje
mobilne z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane
w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy
komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia

+

Istnieje różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami
po względem korzystania z aplikacji mobilnych z
kategorii „zdrowie i fitness”
Istnieje różnica pomiędzy mieszkańcami miast i wsi
pod względem korzystania z aplikacji mobilnych z
kategorii „zdrowie i fitness”

Istnieje interakcja pomiędzy płcią i miejscem zamieszkania w badaniu opinii respondentów, a tym że
aplikacje z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane
w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy
komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia

+/(hipoteza została zweryfikowana wyłącznie
w odniesieniu do aplikacji związanych z
lekami, np. weź tabletkę)_
+/(hipoteza została zweryfikowana wyłącznie
\w odniesieniu do aplikacji monitorującej stan
zdrowia (w chorobach przewlekłych)
np. e-EKG)
-

Źródło: Opracowanie własne.
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Efektywne wykorzystanie nowych technologii w sektorze zdrowia powinno być nastawione na redukcję kosztów jego funkcjonowania, co w warunkach polskiego sektora zdrowia wydaje się nie do przecenienia. W większości obecnie działających organizacji sektora zdrowia wdrożono rozwiązania
z zakresu Big Data min. programy umożliwiające cyfrowe zarządzanie danymi
pacjenta, pozwalające np. na rejestrację on-line, gromadzenie historii choroby,
ordynowanych leków i terapii, zdalne monitorowanie stanu zdrowia. Rozpowszechnienie tych instrumentów oraz mobilnych narzędzi ICT, w tym aplikacji, wpłynęłoby na efektywne obniżenie kosztów jednostkowej obsługi pacjenta. Dane o stanie zdrowia do archiwizacji spływałyby do systemu w sposób
niezakłócony, w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności absorbowania
czasu personelu medycznego. Wpłynęłoby to na skuteczniejszą komunikację
placówki z pacjentem, wymianę informacji, a co za tym idzie zmniejszyłaby
się liczba wizyt i hospitalizacji, co stanowiłoby istotne odciążenie finansowe
i organizacyjne systemu opieki zdrowotnej. Ponadto dzięki zastosowaniu narzędzi mobilnych możliwe byłoby leczenie pacjenta poza placówką medyczną,
monitorowanie przyjmowania leków dzięki czemu zachowana zostałaby ciągłość leczenia farmakologicznego, co mogłoby poprawić skuteczność terapii,
a w konsekwencji efektywność systemu opieki zdrowotnej.
Wdrażanie narzędzi mobilnych wymaga koordynacji i współpracy uczestników procesu usługowego zarówno personelu medycznego, pacjentów oraz
specjalistów z zakresu IT. Wymogiem we wprowadzaniu do sektora zdrowia
aplikacji, jako narzędzi wspomagających proces leczenia czy szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia jest ich finansowa atrakcyjność, ale także zaufanie
i zaangażowanie stron usługowej interakcji do technologii jej świadomej implementacji. Innym kierunkiem zmian winna być skoordynowana edukacja
141

ANALIZA WYNIKÓW I PODSUMOWANIE

konsumencka, ale także dbałość o zapewnienie standardów oraz norm stosowania narzędzi ICT w postaci aplikacji mobilnych tak istotnej dla jakości
życia sferze ludzkiej aktywności.
Ograniczenia urządzeń mobilnych w usługach medycznych wynikają paradoksalnie z ich popularności. W połączeniu z niewielkimi wymaganiami
dotyczącymi rozwoju oprogramowania dla urządzeń mobilnych na podstawowym poziomie, sprzyja ona powstawaniu aplikacji, które mimo profesjonalnego wyglądu nie są poparte odpowiednią wiedzą specjalistyczną1. Spośród
dostępnych na rynku aplikacji medycznych na platformach dystrybucji, jedynie niewielka ich część posiada znak CE, będący w Europie jednym z warunków dopuszczenia produktu medycznego do użytku2.
Zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia komunikatorów ICT oznacza nie tylko obniżenie kosztów obsługi pacjenta, co jest szczególnie istotne
dla niedofinansowanego sektora i może przyczynić się do poprawy jego efektywności, ale także może tworzyć szanse na zbudowanie wartości dla pacjenta. ICT to komunikacja oparta na sprzężeniach zwrotnych i prowadzona za
pomocą zróżnicowanych urządzeń, których rynek aktualnie dynamicznie się
zmienia. Coraz bardziej świadomi swych potrzeb klienci (pacjenci), co pokazały badania empiryczne, oczekują wsparcia w procesie decyzyjnym ze strony
sektora zdrowia, ale także dostawców nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych. Czego potwierdzeniem jest pozytywnie zweryfikowana hipoteza zakładająca, że istnieje zależność pomiędzy wykształceniem
a częstością korzystania z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness”
służących kontrolowaniu stanu swojego zdrowia.
Natomiast by w przyszłości rozwój sektora ochrony zdrowia przebiegał
w sposób bardziej efektywny potrzebne są działania dwutorowe. Z jednej strony bowiem konieczna jest lepsza edukacja konsumencka, tak by nabywcy mogli podejmować świadome wyborów, adekwatne do ich potrzeb zdrowotnych
i prozdrowotnych. Po drugie firmy winny skuteczniej prowadzić swoje kampanie marketingowe, tak by docierać z przekazem zindywidualizowanym do
konkretnego klienta (pacjenta). Znajduje to swoje odniesienie do kolejnych
zweryfikowanych pozytywnie hipotez zakładających, że istnieje zależność
pomiędzy miejscem zamieszkania a opinią, że aplikacje mobilne z kategorii
K. Masters, Health professionals as mobile content creators: teaching medical students to
develop mHealth applications, "Medical Teacher" 2014, 36(10), s. 883–889.
2
J. Shuren, The FDA’s role in the development of medical mobile applications, "Clinical
Pharmacology & Therapeutics" 2014, 95(5), 2014, s. 485–488; R. Popat, A.T. Mohan, O.A.
Branford,Current uses of smartphones and apps in orthopaedic surgery, "British Journal of
Hospital Medicine" 2013, 74(12), s. 672–676.

1

142

ANALIZA WYNIKÓW I PODSUMOWANIE

„zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia przyczyniają się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem oraz także zweryfikowanej pozytywnie
hipotezy mówiącej, że istnieje zależność pomiędzy częstością korzystania
z aplikacji odpowiedzialnych za aktywność fizyczną np. 7 Minut, Endomondo
a częstością korzystania z aplikacji odpowiedzialnych za profilaktykę zdrowia
np. Krokomierz.
Fakt, iż należy szukać sposobów i metod na obniżanie kosztów obsługi
pacjenta jest znany w literaturze przedmiotu nie od dziś i dotyczy większości
państw całego świata. Natomiast istotne jest poszukiwanie sposobów poprawy
efektywności w wymiarze krajowym, czyli w odniesieniu do polskiego sektora
zdrowia, gdzie wyraźnie widać, że potrzebne jest prowadzenie działalności profilaktycznej i to znalazło wymiar w kolejnej zweryfikowanej pozytywnie hipotezie dotyczącej istnienia zależności pomiędzy opiniami, że aplikacje mobilne
z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia mogą być równie użyteczne dla pacjenta jaki i dla lekarza a opiniami, że aplikacje mobilne
z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia przyczyniają się
do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia. Działalność profilaktyczna prowadzona wobec potencjalnych klientów (pacjentów)
w perspektywie długofalowej dla sektora zdrowia może stać się źródłem rzeczywistych działań proefektywnościowych, tak by zaangażowanie i zaufanie
w relacji usługowej wsparte narzędziami ICT jak np. aplikacjami mobilnymi,
mogło przynieść obustronne korzyści. Po stronie pacjenta będzie to lepsza
kontrola stanu zdrowia i możliwość zapobiegania sytuacjom kryzysowym zaś
po stronie lekarzy, czyli usługodawców, może być to wymierne obniżenie
kosztów wynikające z mniejszej ilość wizyt w POZ bądź konsultacji specjalistów. Powszechnie wiadomy jest bowiem fakt, że w Polsce mamy aktualnie
jeden z najniższych wskaźników liczby lekarzy przypadających na 10 tys. pacjentów. Według danych WHO z lipca 2021 roku w Polsce wskaźnik liczby
lekarzy na 10 tys. pacjentów to jedynie 23,79, co stawia nasz kraj na końcu
listy wobec krajów ościennych.
Natomiast nie w pełni udało się zweryfikować hipotezy, dotyczące tego
że istnieje różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami po względem korzystania z aplikacji mobilnych z kategorii „zdrowie i fitness” oraz , że istnieje
różnica pomiędzy mieszkańcami miast i wsi pod względem korzystania z aplikacji mobilnych z tej samej kategorii aplikacji. Małe różnice między preferencjami respondentów mogą wynikać z faktu, że w polskim społeczeństwie
wzorem państw wysokorozwiniętych zacierają się różnice w preferencjach kobiet i mężczyzn. Jeżeli natomiast rozpatrujemy niewielkie różnice pomiędzy
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mieszkańcami miast i wsi to mogą one świadczyć o procesach migracyjnych,
które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły strukturę małych ,miejscowości
i wsi. Ze względu na wysokie koszty życia i ceny mieszkań, liczna grupa młodych
ludzi migrowała ponownie z dużych ośrodków do mniejszych zamieszkując
np. obrzeża dużych aglomeracji, czyli aktualne gminy. W zakresie struktury ludności Polska upodobniła się do krajów rozwiniętych, gdzie wprawdzie
większa liczba ludności zamieszkuje większe miasta, to jednak mieszkańcy mniejszych miejscowości pracują i/lub uczą się w większych ośrodkach.
Wniosek ten jest tym bardziej zasadny, że większą część respondentów stanowili ludzie młodzi w wieku 20-29 lat.
Paradoksalnie potwierdzeniem dla powyższych obserwacji jest negatywnie zweryfikowana hipoteza mówiąca o tym, że istnieje interakcja pomiędzy
płcią i miejscem zamieszkania w badaniu opinii respondentów, a tym, że aplikacje z kategorii „zdrowie i fitness” stosowane w procesie leczenia przyczyniają
się do poprawy komunikacji pacjenta z lekarzem w procesie leczenia.
Należy jednak zauważyć, że zawarte powyżej spostrzeżenia stawić winny podstawę do dalszych pogłębionych badan i analiz zwłaszcza na szerszej
i bardziej zróżnicowanej wiekowo grupie respondentów, tak by móc wnioskować o postawach populacji generalnej. W opinii autora badania diagnostyczne przeprowadzone na tego typu grupie respondentów też można uznać za
wartościowe bowiem udało się w kwestionariuszu dotrzeć do osób młodych,
a to właśnie ta grupa konsumentów stanowi grono głównych odbiorców technologii ICT. Tym bardziej, że według danych GUS w 2020 r. 81,4% osób
w wieku 16–74 lat regularnie korzystało z Internetu, przy czym i tu obserwuje
się zróżnicowanie – w zależności od wieku, aktywności zawodowej, poziomu
wykształcenia i miejsca zamieszkania. Największy odsetek regularnych użytkowników odnotowano wśród osób w wieku 16–24 lata (99,2%), uczniów
i studentów (99,8%), osób z wyższym wykształceniem (98,2%), a także
mieszkańców dużych miast (89,2%)3.

3
Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku, Warszawa
–Szczecin 2020, s. 24.
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