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ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W SEKTORZE 

OCHRONY ZDROWIA 
 

 

Wprowadzenie  

Postępująca w Polsce informatyzacja ochrony zdrowia za niedługo może wkroczyć w 

kolejną fazę zaawansowania technologicznego, a mianowicie w sferę usług tzw. cloud 

computing1. Chmura obliczeniowa na pierwszy rzut oka wydaje się być abstrakcyjnym 

pojęciem niewiele mówiącym osobom zatrudnionym w sektorze ochrony zdrowia. Niemniej 

jest to tylko wrażenie, albowiem cloud computing obco brzmi tylko z nazwy, natomiast 

główna idea tej technologii jest dość powszechnie znana i wykorzystywana pod różnymi 

postaciami. Fachowo można ją określić jako model usług IT2 służący do przetwarzania 

danych bez konieczności nabycia dodatkowego sprzętu, a jedynie wymagający podłączenia 

do wirtualnych zasobów, które znajdują się na zewnętrznych serwerach3. Jest to jedna z wielu 

cech cloud computing i pod tym względem takie rozwiązanie oznacza dla podmiotu 

korzystającego nic innego jak możliwość gromadzenia i przetwarzania danych poza własnym 

serwerem, co obrazowo i w dużym uproszczeniu można porównać z przechowywaniem 

samochodu w wynajmowanym garażu. Przy tym należy mieć na względzie, że każda z tych 

dwóch sytuacji wiąże się z nieco odmiennymi przepisami, a co za tym idzie, skutkami 

prawnymi. Niemniej jednak pod względem właściwości miejsca przechowywania zasobów – 

lokalizacja zewnętrzna nie będąca własnością użytkownika – opisane porównanie ma swój 

sens. W pewnej mierze cloud computing jest jak outsourcing, ponieważ za określone opłaty 

użytkownik korzysta z zasobów firmy zewnętrznej. Jak widać, chmura obliczeniowa to 

bardzo pojemne zagadnienie, które łączy w sobie wiele cech już istniejących rozwiązań. 

Na początku rozważań na temat chmury obliczeniowej należy rozwiać wątpliwości 

związane z zasadnością zajmowania się tym zagadnieniem. Dlaczego właściwie specjaliści z 

                                                 
1 Polskie określenia: chmura obliczeniowa, przetwarzanie w chmurze. 
2 Technologia informacyjna (ang. Information Technology) – technologia związane ze zbieraniem, 

przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i prezentacją informacji (tj. tekstów, obrazów i dźwięku). 

Obejmuje w szczególności technologie komputerowe (sprzęt i oprogramowanie) i komunikacyjne. (Technologie 

informacyjne. www.old.stat.gov.pl/gus - na dzień 18.10.2014 r.). 
3 F. Alleweldt, S. Kara i wsp.,  Chmury obliczeniowe – ekspertyza, Departament Tematyczny ds. Polityki 

Gospodarczej i Naukowej, Parlament Europejski, Bruksela 2012, s. 14-16.  
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zakresu ochrony zdrowia mieliby się interesować technologią cloud computing? Odpowiedź 

na to pytanie wbrew pozorom jest bardzo prosta. W ostatnich czasach w życie weszło wiele 

przepisów oraz standardów dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych w podmiotach 

leczniczych, a jednym z narzędzi służącym do ich implementacji i sprostaniu stawianym 

wymogom mogłaby być właśnie chmura obliczeniowa4. Usługi cloud computing co prawda 

budzą wiele wątpliwości i obaw, a ich przeciwnicy prześcigają się w ujawnianiu negatywnych 

aspektów tej technologii, ale nie ma się co oszukiwać, że taka postawa to najzwyczajniej 

tylko lęk przed „nieznanym i nowym”. 

Korzystanie z usług technologii informacyjnych przez podmioty medyczne 

niezaprzeczalnie pociąga za sobą kwestię bezpieczeństwa informacji. Należy sobie zdawać 

sprawę z faktu, że sektor ochrony zdrowia jest potężnym systemem, w którym gromadzone i 

modyfikowane są znaczne zasoby danych. Co więcej, zakres przetwarzanych danych jest 

bardzo szeroki i zawiera w sobie informacje o różnym stopniu ważności i wrażliwości. 

Dlatego też bezpieczeństwo informacji w obecnej sytuacji wydaje się być jedną z kluczowych 

kwestii5. Ochrona danych niewątpliwie powinna stanowić priorytetową sprawę dla 

podmiotów działających w branży medycznej.  

W związku z powyższym warto podjąć tematykę bezpieczeństwa informacji w ochronie 

zdrowia w kontekście korzystania z coraz to bardziej zaawansowanych usług 

informatycznych. Wśród wielu podmiotów bowiem poważne wątpliwości może budzić 

przetwarzanie danych przy użyciu nowych technologii. Takie odczucia z pewnością wywołują 

także usługi z zakresu cloud computing. Kwestia bezpieczeństwa przetwarzania danych w 

chmurach obliczeniowych jest aktualnie jednym z najtrudniejszych problemów do 

rozwiązania, jeśli chodzi o podmioty medyczne. Na chwilę obecną bowiem, poza zwykłymi 

obawami użytkowników o zapewnienie ochrony danych, na drodze do swobodnego 

stosowania cloud computing stoją wysokie wymagania ustawodawcy dla zachowania 

bezpieczeństwa danych medycznych. Dlatego też korzystanie z usług cloud computing przez 

podmioty medyczne stoi pod znakiem zapytania.  

Z powodu licznych wątpliwości związanych z korzystaniem z modeli chmur 

obliczeniowych warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i przeanalizować obecny sposób 

przetwarzania danych w sektorze ochrony zdrowia. Co prawda aktualnie korzystanie przez 

podmioty medyczne z usług niektórych modeli cloud computing nie jest możliwe, ale być 

                                                 
4 K. Nyczaj, Jak bezpiecznie archiwizować elektroniczną dokumentację medyczną, „Serwis kadry zarządzającej 

ZOZ”, październik 2011 r., nr 23. 
5 K. Sierota, Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Zintegrowana odpowiedzialność (cz. 1). 

„Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” 2010, nr 9,  s. 30-31; 
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może sytuacja ta zmieni się w najbliższym czasie6. Dlatego warto zastanowić się nad 

propozycjami pewnych rozwiązań, które umożliwiłyby w przyszłości korzystanie w pełni z 

chmur obliczeniowych przez jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia. Z pewnością 

analiza i zgłębienie tematyki cloud computing nie jest zadaniem prostym. Jest tak ze względu 

na brak polskich publikacji naukowych na ten temat. Taka sytuacja ewidentnie świadczy o 

tym, że temat cloud computing w Polsce jest we wczesnym stadium rozwoju i stawia dopiero 

swoje pierwsze kroki. Niemniej tym bardziej powinno się dołożyć starań i poświęcić więcej 

uwagi temu zagadnieniu.  

Zasadniczym celem powstania niniejszego artykułu jest wskazanie potencjalnego 

zastosowania dla chmur obliczeniowych w sektorze ochrony zdrowia oraz przybliżenie istoty 

tej technologii szerokiemu gronu specjalistów i osób kierujących podmiotami leczniczymi. W 

dalszej części artykułu zostaną szerzej opisane przesłanki przemawiające na korzyść chmur 

obliczeniowych, niemniej teraz już można wspomnieć, że korzystanie z technologii cloud 

computing pozwoli na zachowanie standardów, umożliwi ekonomiczne zarządzanie danymi 

oraz zapewni dostępność i poufność przetwarzanych informacji.     

 

 

1. Charakterystyka chmury obliczeniowej 

Zdając sobie sprawę z nieuchronności coraz szerszej ekspansji usług z zakresu cloud 

computing należy zapoznać się przynajmniej w minimalnym stopniu z technicznymi 

podstawami tej technologii. Sama świadomość tego, że chmury obliczeniowe istnieją i nie 

mają nic wspólnego z typowymi obłokami, nie wystarczy do oswojenia się z tym 

zagadnieniem. Co prawda tematyka chmur obliczeniowych jest w głównej mierze domeną 

informatyków, niemniej ze względu na potencjalne możliwości wykorzystania ich w sektorze 

ochrony zdrowia warto byłoby zrozumieć fundamentalne mechanizmy i zasady działania 

usług cloud computing.  

Na pierwszy rzut oka zrozumienie istoty modeli chmur obliczeniowych wydaje się nie 

być łatwe. Przede wszystkim bowiem istnieje wiele definicji skupiających się na różnych 

aspektach cloud computing. Z drugiej strony natomiast objaśnienia zawierające wszystkie 

elementy charakterystyczne dla chmur obliczeniowych powodują, że definicje takie stają się 

niejasne a przez to nieużyteczne, a ponadto zatracają one swoją funkcję eksplikacyjną. 

                                                 
6 Chmura obliczeniowa też do wykorzystania w informatyzacji sektora zdrowotnego, Rynek Zdrowia, 27.09.2011 

r., www.rynekzdrowia.pl ( na dzień 10.09.2014 r.).  
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Precyzyjne wytłumaczenie zagadnienia cloud computing utrudnia także wielość modeli 

świadczących takie usługi.  

Jedną z pełniejszych definicji wskazującą kluczowe cechy charakterystyczne chmur 

obliczeniowych sformułował NIST (National Institute of Standards and Technology7). 

Definicja ta określa cloud computing jako model umożliwiający wszechobecny, wygodny 

dostęp na żądanie przy pomocy sieci do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów 

obliczeniowych (np. serwery, aplikacje, usługi, sieci itp.), które mogą być natychmiastowo 

udostępnione przy minimalnym wysiłku ze strony użytkownika i nieznacznej interakcji z 

usługodawcą8. Za pewne takie wyjaśnienie istoty chmury obliczeniowej laikom niewiele 

mówi, dlatego warto wspomnieć, że jednym z najprostszych przykładów cloud computing 

może być poczta elektroniczna9. Poczta elektroniczna bowiem zgodnie z definicją chmury 

obliczeniowej jest łatwo dostępna, bo wystarczy mieć dostęp do sprzętu podłączonego z 

siecią. Ponadto nie znajduje się ona na serwerze wewnętrznym użytkownika. Korzystanie z 

poczty elektronicznej praktycznie nie wymaga żadnej interakcji z jej administratorem, a już 

tym bardziej nie obliguje do dużego wysiłku i skomplikowanych czynności podczas jej 

użytkowania. Co najważniejsze taka poczta umożliwia przechowywanie danych, co stanowi 

istotę cloud computing.   

 Oprócz samej definicji NIST określił 5 cech charakterystycznych dla chmur 

obliczeniowych10, a mianowicie: 

 mierzalność usługi;  

 samoobsługa na żądanie;  

 nieograniczony dostęp do sieci;  

 występowanie puli zasobów;  

 elastyczność i szybkość usługi.  

Wyżej wymienione cechy można wyjaśnić następująco: 

Mierzalność usługi – istnieje możliwość pomiaru dostępnych zasobów. Wykorzystanie 

zasobów może być monitorowane, kontrolowane i raportowane, co zapewnia przejrzystość 

zarówno dla usługodawcy, jak i użytkownika; 

                                                 
7 Krajowy Instytut Norm i Technologii Stanów Zjednoczonych – instytut założony w 1901 roku w Stanach 

Zjednoczonych; obecnie będący częścią Departamentu Handlu w USA, www.nist.gov (na dzień 28.09.2014 r.). 
8 P. Mell , T. Grance, The NIST definition of Cloud computing (draft), Gaithersburg 2011, www.pre-

developer.att.com (na dzień 28.09.2014 r.). 
9 F. Alleweldt, S. Kara i wsp.,  Chmury obliczeniowe – ekspertyza, Departament Tematyczny ds. Polityki 

Gospodarczej i Naukowej, Parlament Europejski, Bruksela 2012, s. 22.  
10 P. Mell , T. Grance, The NIST definition of Cloud computing (draft), Gaithersburg 2011, www.pre-

developer.att.com (na dzień 28.09.2014 r.). 
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Samoobsługa na żądanie – użytkownik może w razie potrzeby samodzielnie zaopatrzyć 

się w nowe zasoby obliczeniowe, takie jak pamięć masowa, bez konieczności interakcji z 

usługodawcą.  

Nieograniczony dostęp do sieci – zasoby są dostępne w sieci za pośrednictwem 

standardowych urządzeń połączonych z Internetem (np. telefony komórkowe, laptopy itp.).  

Występowanie puli zasobów – zasoby są gromadzone w celu obsłużenia wielu klientów 

korzystających z usług cloud computing w tym samym czasie. Użytkownicy na ogół nie mają 

wpływu ani wiedzy na temat dokładnej lokalizacji dostarczanych zasobów. Są jedynie w 

stanie określić kraj lub jakąś większą jednostkę administracyjną (np. stan, województwo itp.), 

w której zlokalizowane są dostępne zasoby.  

Elastyczność i szybkość usługi – zasoby są szybko i elastycznie dostarczane. Dostępne 

zasoby są nieograniczone i można je nabywać w dowolnej ilości w każdej chwili.  

Można zatem stwierdzić, że chmury obliczeniowe są stosowane od wielu lat, tylko nikt 

nie określał tego mianem cloud computing. Każdy na co dzień posługuje się pocztą 

elektroniczną i przy jej pomocy przetwarza dane w sposób charakterystyczny dla modelu 

chmur obliczeniowych. Uświadomiwszy sobie ten fakt, usługi cloud computing nie powinny 

już wydawać się tak niezrozumiałe czy skomplikowane w eksploatacji. Jedyny problem może 

stanowić mnogość rodzajów i usług oferowanych w ramach chmur obliczeniowych, niemniej  

wszystkie one opierają się o te same założenia11. 

 

 

2. Rodzaje usług oferowane przez cloud computing 

W ramach świadczeń oferowanych przez modele cloud computing wyróżnia się 3 

rodzaje usług12: 

 Przechowywanie w chmurze (storage cloud); 

 Obliczenia w chmurze (compute cloud); 

 Aplikacje w chmurze (cloud applications). 

Storage cloud polega na przechowywaniu swoich danych na zewnętrznych serwerach 

udostępnianych przez usługodawcę. Tymi danymi mogą być dokumenty tekstowe, zdjęcia, 

pliki muzyczne itp. Prawdopodobnie niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dostawcami 

usług storage cloud są np. Facebook, YouTube czy My Space, z którymi większość 

użytkowników Internetu ma na co dzień do czynienia. To oznacza, że za pewne zdecydowana 

                                                 
11 M. Kedziora, Co to jest chmura (cloud computng)?, blogs.technet.com. (na dzień 20.10.2014 r.). 
12 G. Gruman, E. Knorr, What cloud computing really means, www.infoworld.com (na dzień 30.09.2014r.).  
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większość osób nawet nie ma pojęcia, że korzysta z jednej z form usług chmur 

obliczeniowych. Storage cloud w przeciwieństwie do compoute cloud i cloud applications 

charakteryzuje sposób opłacania polegający na tym, że użytkownik płaci tylko za 

rzeczywiście skonsumowane usługi (przykładowo przechowywanie i transfer danych), a nie 

za korzystanie z całej platformy. Warto zaznaczyć, że nie wszyscy dostawcy storage cloud 

oferują swoje usługi odpłatnie.  

Usługi cloud applications sprowadzają się do możliwości korzystania z danego 

oprogramowania i aplikacji dostępnych na serwerach usługodawcy. Przykładowymi 

dostawcami takich usług są: Adobe (Acrobat Connect, Create PDF Online, Buzzword, Share) 

czy Google Apps (pakiet aplikacji biurowych, e-mail, komunikator, kalendarz13).  

Dostawcy compute cloud umożliwiają dostęp użytkownikowi do jego własnych 

aplikacji zamieszczonych na platformie usługodawcy po wpisaniu odpowiedniego kodu. 

Sklep internetowy Amazon jest przykładem serwisu, który poza handlem elektronicznym 

zajmuje się sprzedażą usług compute cloud w ramach oferty Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2). Warto podkreślić, że określony dostawca w ramach jednego modelu chmury 

może oferować różne świadczenia. Dobrym przykładem jest serwis Amazon, który oprócz 

wspominanych usług compute cloud oferuje również usługi z zakresu przechowywania 

danych (Amazon Simple Storage Service – S314). 

Podsumowując powyższe rozważania na temat charakterystyki i rodzajów usług chmur 

obliczeniowych, nasuwa się wniosek, że pojęcie cloud computing ma szeroki zakres i wiele 

znaczeń. Niemniej jednak ze względu na swoją specyfikę struktura funkcjonowania cloud 

computing rzeczywiście może w pewnym sensie przypominać chmurę, w której umieszczane 

są zasoby i aplikacje oraz w której odbywają się działania związane z przetwarzaniem danych 

(Rysunek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 M. Małyszko, SAAS jako metoda świadczenia e-usług, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa 2008, s. 16. 
14 A. Serafinowicz, Nie błądzić w chmurach, www.pclab.pl (na dzień 27.09.2014 r.). 
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Rysunek 1. Przykładowa infrastruktura chmury obliczeniowej.  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Matoga, N. Waluś, Cloud computing, www.student.agh.edu.pl (na 

dzień 01.10.2014 r.).   

 

 

3. Modele chmur obliczeniowych 

Obecnie istnieje kilka modeli cloud computing, a mianowicie 3 modele dostarczania 

oraz 5 modeli eksploatacji. Wśród modeli dostarczania można wyodrębnić SaaS (Software as 

a Service), PaaS (Platform as a Service) oraz Iaas (Infrastructure as a Service). 

Charakterystyka modeli dostarczania została przedstawiona w tabeli poniżej. 
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Tabela 1. Modele dostarczania oferowane w ramach cloud computing. 

 

NAZWA OPIS  PRZYKŁAD 

 

SaaS 

Software as a 

service 

Oprogramowanie jako usługa – użytkownik korzysta z 

aplikacji umieszczonych w infrastrukturze chmury przez 

usługodawcę. SaaS oferuje największy zakres usług. 

Wymaga najmniej zaangażowania klienta w tworzenie 

aplikacji, natomiast dużej aktywności dostawcy. Klient nie 

ma kontroli nad infrastrukturą ani nią nie zarządza. 

Adobe 

Google Apps. 

Facebook 

You Tube 

My Space 

Gmail 

Hotmail Windows Live 

PaaS 

Platform as a 

service 

Platforma jako usługa – usługę stanowi środowisko do 

kreowania aplikacji (zasobów) oraz ich przechowywania. 

PaaS oferuje klientowi platformę i infrastrukturę. 

Użytkownik nie kontroluje i nie zarządza infrastrukturą.  

Windows Azure 

 

 

IaaS 

 Infrastructure as a 

service 

Infrastruktura jako usługa – Klient otrzymuje najmniejszy 

zakres usług, mianowicie infrastrukturę (serwer), w której 

przetwarza swoje zasoby i aplikacje. Użytkownik nie 

kontroluje infrastruktury i nią nie zarządza, natomiast ma 

kontrolę i zarządza aplikacjami oraz systemem 

operacyjnym. Usługodawca nie bierze udziału w tworzeniu 

aplikacji dla klienta. 

Amazon EC2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Mell , T. Grance, The NIST definition of cloud computing (draft), 

Gathersburg 2011. 

 

Usługi wyróżnione w ramach modeli dostarczania zostały wyodrębnione m.in. ze 

względu na zakres oferowanych przez dostawcę świadczeń. W modelu SaaS użytkownikowi 

udostępniany jest największy pakiet usług (świadczenia z modeli IaaS i PaaS plus 

oprogramowanie), natomiast w modelu IaaS zakres usług jest minimalny. Klient bowiem 

otrzymuje tylko infrastrukturę, a aplikacje tworzy we własnym zakresie. Model PaaS z kolei 

dostarcza usługi IaaS oraz platformę. Ten model w dużej mierze jest wykorzystywany 

głównie przez programistów, bowiem to ich domeną jest tworzenie własnych aplikacji i 

umiejętność posługiwania się poszczególnymi językami programowania. Z pozostałych 

modeli natomiast z powodzeniem może korzystać każdy typowy użytkownik, a w tym także 

specjaliści ochrony zdrowia. 
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W celu lepszego zobrazowania idei poszczególnych modeli chmur obliczeniowych 

można porównać dostarczane przez nie usługi do sprzedawcy klocków. Model SaaS jest jak 

sprzedawca, który dostarcza wszystko klientowi: miejsce do układania budowli z klocków, 

klocki oraz gotowe budowle. Modelowi PaaS odpowiada z kolei sprzedawca, który daje 

miejsce do układania budowli oraz klocki, przy czym budowle należy wykonać samemu. 

Model IaaS natomiast jest jak sprzedawca, który oferuje tylko miejsce do układania budowli, 

Klocki w tym przypadku należy przynieść we własnym zakresie i dodatkowo samemu 

wykonać odpowiednie budowle.  

Przedstawione wyżej modele oprócz pakietu usług różni także zakres kontroli 

użytkownika oraz stopień jego zaangażowania w kreowanie wykorzystywanych aplikacji i 

zasobów. W modelu SaaS klient nie tworzy żadnych zasobów, lecz korzysta z gotowych 

aplikacji, jakie oferuje usługodawca. Użytkowników PaaS cechuje większe zaangażowanie w 

tworzeniu zasobów, natomiast w modelu IaaS aplikacje i zasoby są wyłącznie kreowane przez 

klientów. Zakres kontroli użytkownika z kolei przedstawia się odwrotnie do stopnia jego 

zaangażowania w poszczególnych modelach. Możliwość największej kontroli występuje w 

modelu Iaas, natomiast praktycznie brak kontroli i możliwości zarządzania infrastrukturą 

cechuje model SaaS. 

Wśród modeli eksploatacji chmury (tzw. modeli rozpowszechniania usług) wyróżnia się 

5 chmur: publiczną, prywatną, wspólnotową (tzw. community) hybrydową oraz osobistą. Jest 

to podział wyodrębniony ze względu na grono użytkowników mających dostęp do zasobów 

określonej chmury. Dokładniejsze informacje na temat wspomnianych wyżej modeli 

eksploatacji znajdują się w Tabeli 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Tabela 2. Modele eksploatacji oferowane w ramach cloud computing. 

 

NAZWA OPIS  PRZYKŁAD 

 

Chmura publiczna 

Infrastruktura chmury jest dostępna dla ogółu społeczeństwa oraz 

jest własnością organizacji sprzedającej usługi w ramach tej 

chmury. Z założenia usługodawca jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo przetwarzanych w tej chmurze danych. 

Gmail, Amazon, 

Google Apps. 

 

Chmura prywatna 

Infrastruktura chmury jest eksploatowana wyłącznie przez jedną 

organizację. Może być ona zarządzana przez tę organizację lub 

osoby trzecie, a ponadto może działać wewnątrz lub na zewnątrz 

niej. Ten model jest polecany dla przetwarzania informacji 

poufnych, które wymagają szczególnych zabezpieczeń. 

Indywidualne 

rozwiązania danej 

organizacji 

 

Chmura 

wspólnotowa 

Infrastruktura chmury jest współdzielona przez kilka organizacji 

mających wspólne cele. Może ona być zarządzana przez te 

organizacje lub osoby trzecie oraz funkcjonować wewnątrz lub na 

zewnątrz organizacji. Ten model chmury stanowi połączenie 

chmury publicznej i prywatnej. 

 

 

Automotive 

Composites 

Consortium 

(Projekt wspólny 

organizacji: 

General Motors, 

Chrysler oraz 

Ford). 

 

Chmura 

hybrydowa 

Infrastruktura chmury jest kompozycją dwóch lub więcej modeli 

chmur15 (prywatnej, publicznej, wspólnotowej), które zachowują 

swoje unikalne cechy, ale są ze sobą połączone przez 

wystandaryzowane lub zastrzeżone technologie, które umożliwiają 

przenoszenie danych i aplikacji między nimi (przykładowo tzw. 

cloudbursting16 umożliwiający zrównoważenie obciążenia 

zasobami pomiędzy chmurami). 

Niektóre usługi 

serwisu Amazon 

 

Chmura osobista 

Mały serwer w domu lub mała sieć komercyjna, do których dostęp 

można uzyskać za pośrednictwem Internetu. Chmura 

zaprojektowana w celu przechowywania i wymiany treści 

prywatnych. Umożliwia przeglądanie i przesyłanie danych z 

dowolnego komputera osobistego podłączonego do Internetu. 

Chmura osobista 

tworzona np. w 

praktyce 

lekarskiej 

                                                 
15 Organizacja np. może przechowywać większość informacji w chmurze publicznej, natomiast dane wrażliwe w 

chmurze prywatnej.  
16 W razie przeciążenia danymi chmury publicznej możliwy jest transfer danych do chmury prywatnej i na 

odwrót.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Mell , T. Grance, The NIST definition of cloud computing (draft), 

Gathersburg 2011 oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. 

„Chmura obliczeniowa – Ekspertyza” 

 

Co warto zauważyć, we wszystkich modelach eksploatacji może działać każdy model 

dostarczania. W organizacjach mogą funkcjonować różne rodzaje chmur. Decyzja o 

zastosowaniu tego czy innego modelu opiera się w głównej mierze na rodzaju danych, które 

mają być przetwarzane w chmurze. Zazwyczaj dla danych poufnych preferuje się korzystanie 

z chmur prywatnych, natomiast dla pozostałych danych chmury publiczne.  

 

 

4. Zalety technologii cloud computing 

Duża uniwersalność i innowacyjność chmur obliczeniowych niezaprzeczalnie 

powodują, że mogą one być z powodzeniem wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. 

Systemy cloud computing mają w swojej ofercie szeroki wachlarz usług, co świadczy o 

dużym potencjale możliwym do wykorzystania przez ich użytkowników. Chmury 

obliczeniowe ze względu na swoje liczne zalety znajdują coraz większe rzesze zwolenników. 

Z pewnością korzyści płynących ze stosowania chmur obliczeniowych jest bardzo wiele i 

przewyższają one niedogodności i ograniczenia związane z ich użytkowaniem. Do głównych 

zalet systemów cloud computing z pewnością należałoby zaliczyć: 

 Możliwość dysponowania w dowolnym momencie niemal nieograniczonymi 

mocami obliczeniowymi; 

 Brak konieczności ponoszenia znacznych inwestycji kapitałowych w celu 

rozpoczęcia korzystania z usług cloud computing; 

 Dostęp do swoich danych i zasobów z dowolnego miejsca, w którym istnieje 

możliwość połączenia z Internetem;  

 Ograniczanie wydatków użytkowników na technologie informacyjne (IT) i 

komunikacyjne;  

 Możliwość zwiększania przez przedsiębiorstwa swojej oferty i opracowywania 

wielu nowych usług;  

 Ułatwienie dotarcia przez małe i odizolowane przedsiębiorstwa do coraz większych 

rynków; 

 Zwiększona atrakcyjność i skuteczność udzielanych usług; 

 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystujących usługi cloud 

computing; 
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 Wspieranie cyfrowej działalności gospodarczej, a przez to możliwość wpływu na 

zwiększenie wydajności i wzrostu gospodarczego. 

Jak widać korzyści płynące z korzystania z chmur obliczeniowych obejmują nie tylko 

pojedyncze przedsiębiorstwa, ale także całe sektory gospodarcze. Potencjał chmur 

obliczeniowych jest tak szeroki, że nawet globalne rynki mogłyby z powodzeniem z nich 

korzystać wiele przy tym zyskując. Zastosowanie konkretnych rozwiązań oferowanych przez 

cloud computing w przedsiębiorstwach, a także organizacjach i organach publicznych 

przyczyniłoby się zarówno po stronie popytu, jak i podaży do przyspieszonego wzrostu 

wydajności i zwiększenia konkurencyjności całej gospodarki. Ponadto sektor technologii 

informacyjno-komunikacyjnych mógłby odnieść korzyści z produkcji i implementacji 

nowych rozwiązań. Produkcja bowiem przyczyniłaby się do wzrostu przychodu, natomiast 

wdrożenie opracowanych rozwiązań pomogłoby w pracy nad kolejnymi produktami. Poza 

tym duże i małe podmioty opracowujące aplikacje mogłyby odnieść korzyści z rosnącego 

popytu. 

Niewątpliwą zaletą usług cloud computing jest ich szerokie zastosowanie. Klienci 

takich chmur mogą wykorzystywać oferowane przez nie usługi chociażby w celu 

przechowywania informacji (np. zdjęć, filmów, tekstów czy wiadomości e-mail) oraz 

użytkowania oprogramowania i gotowych aplikacji. Należy przez to rozumieć m.in. tak 

popularne i często wykorzystywane portale społecznościowe, gry czy pocztę elektroniczną. 

Organizacje z kolei, w tym także medyczne, mogą korzystać z usług modeli cloud computing 

w celu stopniowego zastępowania wewnętrznych centrów przetwarzania danych oraz działów 

technologii informacji. Przedsiębiorstwa natomiast mogą wykorzystywać modele chmur 

obliczeniowych do poszerzania swojej oferty dla klientów bez ponoszenia znacznych 

nakładów, ponieważ eksploatacja usług cloud computing jest możliwa bez inwestowania w 

drogi sprzęt komputerowy17. 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że im więcej podmiotów korzystałoby z usług 

cloud computing, tym możliwe do osiągnięcia korzyści byłyby większe. Większy popyt na 

takie usługi mógłby przełożyć się na obniżenie cen korzystania z modeli chmur 

obliczeniowych, co spowodowałoby jeszcze niższe koszty eksploatacji takiego rozwiązania. 

Niemniej jednak nawet dla indywidualnych przedsiębiorstw korzyści wynikające ze 

stosowania cloud comuting są znaczne. Do takich korzyści zaliczyć z pewnością można: 

                                                 
17 D. Kuropaś, Uroki bujania w obłokach, Rynek Zdrowia, 28.06.2012 r., www.rynekzdrowia.pl (na dzień 

10.09.2014 r.). 
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większe możliwości pracy zdalnej, nowe możliwości prowadzenia interesów, jak również 

większy dostęp do rynków czy normalizację funkcjonowania organizacji. Procesy 

normalizacyjne w znacznym stopniu usprawniają pracę organizacji, redukują ryzyko 

popełnienia błędów przy rutynowych czynnościach, co w efekcie przekłada się na duże 

obniżenie kosztów działania.  

Przejście na rozwiązania oferowane przez usługi cloud computing może przyczynić się 

do bardziej efektywnego wykorzystania sprzętu komputerowego, co nie jest bez znaczenia dla 

podmiotów chcących ekonomicznie zarządzać swoimi zasobami. Efektywne wykorzystanie 

infrastruktury powoduje, że wolniej się ona zużywa i w efekcie jest również mniej awaryjna. 

Ponadto, nawet jeśli dojdzie do awarii sprzętu, to w dalszym ciągu organizacja ma dostęp do 

zasobów przetwarzanych w chmurze obliczeniowej, bowiem z dowolnego urządzenia 

podłączonego do sieci Internet istnieje możliwość wglądu do swoich zasobów. Takie 

rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla dużych przedsiębiorstw, w których są 

przetwarzane znaczne ilości zasobów, w przeciwnym bowiem przypadku w razie utraty 

dostępu do swoich danych takie przedsiębiorstwo byłoby zagrożone częściową koniecznością 

zaprzestania prowadzenia swojej działalności.  

Jak już zostało wcześniej wspomniane, implementacja rozwiązań oferowanych przez 

usługi cloud computing umożliwia wejście organizacji na nowe rynki. W dzisiejszych czasach 

możliwość wejścia ze swoimi usługami na coraz to odleglejsze rynki jest na wagę złota, 

dlatego każde działanie umożliwiające przedstawienie swojej oferty coraz większej rzeszy 

klientów jest bardzo cenne. Chmura obliczeniowa wraz z dostępem do sieci pozwala na 

przezwyciężenie problemu odległości dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa, poczynając od 

organizacji zajmujących się zaawansowanymi technologiami, aż po małe przedsiębiorstwa 

handlowe czy rzemieślnicze. Idea cloud computing otwiera nowe możliwości rozwoju 

gospodarczego dla każdego podmiotu, który tylko ma pomysły, odpowiedni plan oraz 

infrastrukturę sieciową. 

Kolejną korzyścią płynącą z korzystania z modeli chmur obliczeniowych jest 

możliwość stworzenia miejsc pracy dla pracowników będących specjalistami w dziedzinie IT. 

Co więcej, miejsca pracy mogłyby powstać w miejscu zamieszkania takich pracowników, nie 

powodując konieczności ich przemieszczania się w odległe rejony. Dzięki takiemu działaniu 

powstałyby miejsca pracy w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, a w niedalekiej 

perspektywie czasu dochód tych regionów uległby poprawie. Wiele lokalnych i nieznanych 

szerszemu gronu klientów produktów i usług mogłoby uzyskać globalny zasięg oraz 
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zwiększyć swoją obecność w Internecie – głównym oknie na świat współczesnego 

zinformatyzowanego społeczeństwa.  

Nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, ale również organy publiczne z różnych sektorów 

gospodarczych mogą odnieść duże korzyści ze stosowania modeli cloud computing. Korzyści 

te byłyby osiągalne zarówno pod względem poprawy efektywności, jak i uelastycznienia 

oferowanych usług, które dzięki temu sprostałyby rosnącym potrzebom obywateli i 

przedsiębiorstw. Oczywiście rozwiązania cloud computing przysporzyłyby również dużych 

oszczędności w postaci niższych kosztów w obszarze technologii informatycznych, które 

miałyby miejsce dzięki ograniczeniu wydatków na infrastrukturę sprzętową oraz zwiększeniu 

poziomu wykorzystania już używanego sprzętu18. Dalsze korzyści finansowe i nie tylko 

wynikałyby ze zwiększenia zakresu wspólnego korzystania z infrastruktury przez różne 

urzędy. 

Rozwiązania oferowane w ramach cloud computing mogą także pomóc i przyspieszyć 

przejście na korzystanie z nowoczesnych usług publicznych, czyli takich, które są 

interoperacyjne i dostosowane do potrzeb mobilnych klientów i przedsiębiorstw chcących 

korzystać z rynku cyfrowego. Po implementacji w większości organizacjach na szeroką skalę 

modeli chmur obliczeniowych z pewnością nastąpiłaby poprawa działania usług. Możliwe 

byłoby zwiększenie bezpieczeństwa, przejrzystości dla użytkowników oraz zdolności do 

wprowadzania na rynek nowych usług w szybki sposób. Przewiduje się, że w ciągu 

najbliższych kilkunastu lat dostępność do Internetu zwiększy się kilkukrotnie, w związku z 

tym użytkowanie modeli chmur obliczeniowych mogłoby pomóc społeczeństwu w pełni 

korzystać z elektronicznych usług publicznych. To byłaby atrakcyjna alternatywa dla obecnie 

funkcjonującej i niestety wciąż rozrastającej się biurokracji. Ponadto z racji tego, że idea 

cloud computing zakłada brak ograniczenia geograficznego, może ona przyczynić się do 

zapoczątkowania nowego etapu w rozwoju rynku cyfrowego. 

Wiele z powyżej opisanych aspektów sprawia wrażenie mających niewiele wspólnego z 

ochroną zdrowia. Jest tak jednak tylko z pozoru, bowiem każdy podmiot leczniczy to nie 

tylko organizacja medyczna oderwana od rzeczywistości, ale właśnie jednostka gospodarcza, 

która jak wszystkie mniejsze lub większe przedsiębiorstwa boryka się z kwestiami 

efektywnego zarządzania zasobami, problemami ekonomicznymi czy pozyskiwaniem 

klientów. Jednostki medyczne muszą być zarządzane tak samo jak inne organizacje i najlepiej 

                                                 
18 D. Kuropaś, Uroki bujania w obłokach, Rynek Zdrowia, 28.06.2012 r., www.rynekzdrowia.pl (na dzień 

22.10.2014 r.). 
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z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Oczywiście podmioty lecznicze mają swoją 

misję odmienną od typowego przedsiębiorstwa, ale nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu 

są one organizacjami nastawionymi na zysk, które aby przetrwać na rynku, muszą być 

wystarczająco konkurencyjne. Im szybciej kierownicy szpitali i przychodni to zrozumieją, 

tym lepiej dla  przyszłości zarządzanych przez nich  placówek medycznych. 

 

 

5. Ograniczenia w stosowaniu chmur obliczeniowych 

Cloud computing bez wątpienia posiada wiele zalet i niesie ze sobą dużo korzyści. 

Niemniej jednak modele chmur obliczeniowych obok licznych pozytywnych cech mają 

również pewne ograniczenia i wady przeszkadzające w ich stosowaniu. Do najważniejszych z 

nich należą: 

 Brak jednolitych i jednoznacznych regulacji prawnych co do stosowania cloud 

computing;  

 Miejscowe ograniczenia geograficzne w dostępie do Internetu uniemożliwiające 

wdrożenie usług chmur obliczeniowych;  

 Możliwość wystąpienia ataków cybernetycznych i utraty zasobów gromadzonych w 

chmurze;  

 Odejście od tradycyjnych usług urzędowych i nie tylko skutkujące likwidacją 

niektórych stanowisk pracy;  

 Niechęć i brak zaufania do usług cloud computing ze strony potencjalnych 

użytkowników;  

 Nieumiejętność korzystania z modeli chmur obliczeniowych przez część 

społeczeństwa;  

 Możliwość wystąpienia dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej 

skutkująca brakiem dostępu do swoich zasobów w chmurze.  

Z wyżej wymienionych elementów z pewnością jako najbardziej ograniczający 

stosowanie cloud computing należy uznać brak odpowiednich przepisów prawnych, które 

regulowałyby działanie usług w chmurze. Co prawda istnieją pewne akty prawne odnoszące 

się do cloud computing, niemniej jednak nie są one ściśle sprecyzowane, przez co nastręczają 

wiele trudności z interpretacją19.  

Za równie poważne bariery należałoby uznać niechęć i nieumiejętność korzystania z 

usług cloud computing. Te problemy są szczególnie widoczne w sektorze ochrony zdrowia. 

                                                 
19 S. Cieśla, T. Helbing, Raport: prawne aspekty cloud computing, www.prawnik.pl (na dzień 21.10.2014 r.). 
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Do tej pory bowiem w podmiotach medycznych nie było konieczności korzystania z 

technologii informatycznych. Co więcej, wręcz istniał wymóg prowadzenia dokumentacji w 

postaci papierowej. Dlatego też należy przypuszczać, że odejście od tradycyjnych form 

przetwarzania danych wymagałoby dużego nakładu czasu, aby przekonać kadrę do 

stosowania technologii chmur obliczeniowych. Oprócz samego czasu oczywiście potrzebne 

byłyby pewne nakłady finansowe na szkolenia dla osób mających korzystać z usług cloud 

computing. 

W obliczu wielu obaw i barier dotyczących eksploatacji chmur obliczeniowych dla 

części podmiotów korzystanie z takich usług stoi pod znakiem zapytania. Często nawet 

pomimo oczywistych zalet i chęci ze strony potencjalnych użytkowników do stosowania 

cloud computing niestety nie decydują się oni na ten krok. Zwykle ma to swoje uzasadnienie 

właśnie w braku przejrzystych zasad co do używania chmur obliczeniowych. 

 

 

Podsumowanie 

Analiza kwestii bezpieczeństwa danych w kontekście przetwarzania ich w chmurach 

obliczeniowych prowadzi do następujących wniosków. Mianowicie, o ile w polskim i 

wspólnotowym prawie funkcjonują przepisy szeroko regulujące ochronę danych osobowych i 

medycznych, to na chwilę obecną nie istnieją żadne akty prawny, które bezpośrednio dotyczą 

archiwizacji informacji w chmurach obliczeniowych. Taki stan rzeczy niestety znacznie 

utrudnia stosowanie modeli cloud computing celem przetwarzania w nich danych 

wymagających zachowania szczególnych środków ochrony. Duże obawy budzi zwłaszcza 

eksploatacja chmur obliczeniowych do archiwizacji danych wrażliwych.  

Należy przypuszczać, że w obliczu rozwoju nowoczesnych technologii oraz 

postępującego procesu informatyzacji w niemalże wszystkich dziedzinach życia prawie 

niemożliwe stanie się funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym bez jakiejkolwiek 

ingerencji w prywatność poszczególnych osób. Chodzi tutaj nie tylko o wgląd w dane 

osobowe w urzędach czy innych instytucjach, ale również o dostęp do danych wrażliwych w 

jednostkach ochrony zdrowia. Z tego względu problematyka bezpieczeństwa danych 

wrażliwych, a w tym danych medycznych, nabiera dużego znaczenia.  

W szczególności dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej 

wymaga szczególnego zabezpieczenia. Z tym rodzajem dokumentacji bowiem związane są 

największe zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych medycznych przy 

użyciu systemów teleinformatycznych wymaga szczególnych środków ostrożności. Pomimo 
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licznych przepisów prawnych wspomagających właściwe przetwarzanie danych w postaci 

elektronicznej, proces ten w niektórych instytucjach, zwłaszcza medycznych, budzi pewne 

obawy. W szczególności korzystanie z usług cloud computing, póki co, nie cieszy się dużym 

zaufaniem ze strony podmiotów medycznych. Taki stan rzeczy nie jest do końca uzasadniony, 

ponieważ niektóre modele chmur obliczeniowych zapewniają wystarczająco wysoki poziom 

bezpieczeństwa dla gromadzonych w nich zasobów.  

Najbezpieczniejszy model cloud computing stanowi chmura prywatna, która z racji 

tego, że opiera się na korzystaniu z serwerów o ściśle określonej lokalizacji i zapewnieniu 

dostępu do jej zasobów tylko dla jednej organizacji, prawie całkowicie minimalizuje ryzyko 

utraty czy uszkodzenia danych. W przypadku korzystania z chmury prywatnej istnieje także 

możliwość eksploatacji serwerów umieszczonych poza podmiotem leczniczym, jednak to 

również jest bezpieczne rozwiązanie, ponieważ ochronę przed dostępem do danych dla osób 

nieupoważnionych może stanowić odpowiednie kodowanie przetwarzanych informacji. Dużo 

większe problemy stwarza korzystanie z modelu chmury publicznej, bowiem jej zasoby są 

udostępniane dla większego grona odbiorców, a dodatkowo precyzyjna lokalizacja serwerów 

z danymi nie jest taka oczywista. Z tego powodu korzystanie z chmury publicznej w sektorze 

ochrony zdrowia jak na razie jest możliwe, ale tylko w celu przetwarzania danych 

niewymagających szczególnych zabezpieczeń.  

Dobrym rozwiązaniem dla podmiotów leczniczych jest korzystanie z modelu chmury 

hybrydowej, która łączy w sobie cechy chmury publicznej i prywatnej. W takim modelu dane 

osobowe i medyczne mogą być przetwarzane z zachowaniem wszelkich środków 

bezpieczeństwa, natomiast pozostałe informacje są przechowywane na zasadach i warunkach 

charakterystycznych dla chmury publicznej.  

Obecnie wszystkie rozwiązania opracowane w ramach modeli cloud computing są w 

fazie implementacji, jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia. Niemniej należy się spodziewać, 

że z biegiem czasu technologia chmur obliczeniowych zyska na popularności i znajdzie 

zastosowanie w wielu podmiotach leczniczych. Ponadto w związku z obserwowanymi 

zmianami zachodzącymi w polskim i międzynarodowym prawie należy przypuszczać, że w 

przyszłości zostaną opracowane bardziej szczegółowe i wyczerpujące regulacje legislacyjne 

dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w modelach cloud 

computing. Rozważając nad czynnikami zagrażającymi bezpieczeństwu informacji, 

ustawodawcy powinni szczególną uwagę zwrócić na niebezpieczeństwa będące następstwem 

przetwarzania danych w systemach informatycznych połączonych z sieciami zewnętrznymi. 

Wydaje się bowiem, że w takich systemach ryzyko przechwycenia i niewłaściwego 
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wykorzystania danych przez osoby niepowołane jest bardzo duże. Na bardziej szczegółowe 

regulacje zasługuje także kwestia stosunków cywilno-prawnych powstających przy 

zawieraniu umów o świadczenie usług w ramach cloud computing. 
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Streszczenie 

 Warto zauważyć, że użytkowanie tradycyjnych modeli dostarczania usług z zakresu 

Technologii Informacyjnych powoli aczkolwiek definitywnie dobiega końca, co umożliwia 

korzystanie z innowacyjnych modeli dostarczania usług komunalnych. Dlatego tak istotne jest 

bliższe przyjrzenie się kwestii nowych modeli dostarczania usług informacyjnych. Jednym z 
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takich modeli jest stosunkowo niedawno opracowana technologia chmur obliczeniowych, 

która daje wiele możliwości zastosowania.    

 Artykuł skupia się na próbie wyjaśnienia istoty chmur obliczeniowych i – co jest 

głównym zamierzeniem – pokazaniu potencjalnych zastosowań tej technologii w sektorze 

ochrony zdrowia. Istnieje bowiem kilka typów chmur obliczeniowych, które mogą być 

stosowane na różne sposoby. Należy zwrócić uwagę, że w niniejszym artykule techniczne 

aspekty chmur obliczeniowych zostały tylko krótko opracowane, żeby pomóc w zrozumieniu 

tej technologii.  

 


