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UWARUNKOWANIA TRANSGRANICZNYCH TELEKONSULTACJI 

MEDYCZNYCH W ŚRODOWISKU CHMURY OBLICZENIOWEJ  

 

Wprowadzenie 

Możliwości zdalnego udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą technologii 

telemedycznych zmieniają oblicze współczesnej ochrony zdrowia. Zaawansowane metody 

transmisji danych i obrazów medycznych „za sąsiednią ścianę lub za ocean” znajdują coraz 

większe zastosowanie w systemach opieki zdrowotnej państw europejskich. Wprowadzają 

także nową jakość świadczenia usług medycznych pomiędzy krajami unijnymi w obszarze 

tzw. opieki transgranicznej umożliwiając interaktywną, obustronną komunikację nie tylko 

pomiędzy specjalistami, ośrodkami klinicznymi czy sieciami naukowo-badawczymi 

funkcjonującymi w danym kraju, ale również pomiędzy specjalistami oraz ośrodkami 

krajowymi i zagranicznymi. Ten naturalny jak mogłoby się wydawać etap ewolucji 

telemedycyny napotyka jednak na spore trudności praktyczne. Dokonujący się współcześnie 

postęp technologiczny sprawia, że zaawansowane środowisko sprzętowe i specjalistyczne 

oprogramowanie przestaje być barierą dla możliwości zastosowania technologii 

telemedycznych. Najważniejsze ograniczenia w ich wdrażaniu związane są przede wszystkim 

z problemami natury prawno-organizacyjnej, brakiem mechanizmów finansowania procedur 

telemedycznych ze środków publicznych, a także biernością w zakresie prowadzenia polityki 

informacyjnej adresowanej do jak najszerszej grupy społecznej wyjaśniającej, czym jest 

telemedycyna i w jaki sposób można wykorzystać jej osiągnięcia w opiece zdrowotnej. Idea 

telekonsultacji świadczonych transgranicznie pozostaje również sferą nie do końca przejrzystą 
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pod względem regulacji w zakresie bezpieczeństwa gromadzenia oraz przetwarzania danych 

pacjentów. Powyższe czynniki w istotny sposób utrudniają bądź wstrzymują procesy 

inwestycyjne dokonywane przez świadczeniodawców zainteresowanych możliwością 

prowadzenia takich telekonsultacji w ramach swojej działalności medycznej. Niniejszy 

rozdział ma na celu krótką charakterystykę wybranych uwarunkowań świadczenia zdalnych 

usług zdrowotnych przez placówkę w kontekście koniecznych do podjęcia działań 

praktycznych oraz przybliżenie najistotniejszych aspektów związanych ze stosowaniem w 

tym celu technologii chmury obliczeniowej.   

 

Telekonsultacje - usługi medyczne na odległość 

Rosnący potencjał oraz zakres funkcjonalności współczesnych systemów 

teleinformatycznych poszerza horyzonty współczesnej medycyny. Najbardziej obiecującym 

kierunkiem wzajemnego przenikania się świata zaawansowanej technologii i nauk 

medycznych jest tzw. telemedycyna. Termin ten nie posiada w ustawodawstwie krajowym 

uzgodnionej, jednolitej definicji. Najczęstsze z nich określają telemedycynę jako „transfer 

informacji medycznych z jednego odległego miejsca do innego, który wykorzystuje 

elektroniczną komunikację w celu prewencji chorób, utrzymania zdrowia, zapewnienia i 

monitoringu opieki zdrowotnej pacjenta, edukacji pacjentów i osób świadczących im opiekę 

zdrowotną, a także wparcia pracowników opieki zdrowotnej z innych dyscyplin. To zdalna 

medyczna diagnoza, konsultacja i leczenie, które można zastosować synchronicznie (w czasie 

rzeczywistym) lub asynchronicznie”1. lub „formę wymiany informacji medycznych pomiędzy 

dwoma stronami, przebiegającej przy wykorzystaniu narzędzi telekomunikacyjnych, której 

celem jest poprawa stanu zdrowia pacjenta”2. Istniejące dziś możliwości technologiczne 

uniezależniają świadczenie usługi medycznej od przyporządkowanego im wcześniej miejsca 

w przestrzeni, a nawet w czasie. Diagnostyka, porady zdrowotne, leczenie i monitorowanie 

stanu zdrowia pacjenta to coraz częściej przykłady czynności medycznych, które mogą być 

dokonywane na odległość. Technologie umożliwiające interaktywną komunikację pacjenta z 

pracownikiem opieki zdrowotnej lub pomiędzy co najmniej dwoma pracownikami 

medycznymi znajdującymi się w oddalonych od siebie lokalizacjach geograficznych i/lub w 

dwóch różnych strefach czasowych, a także wymienione powyżej przykłady usług 

                                                           
1 Martyniak J. Podstawy informatyki z elementami telemedycyny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

  Kraków 2009 
2 American Telemedicine Association, źródło internetowe: 

www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1, data dostępu: 11.09.2014 r.   
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zdrowotnych możliwych do świadczenia w sposób zdalny stanowią przykład zastosowań 

telemedycznych3. Telemedycyna wprowadza wiele innowacyjnych kategorii usług 

medycznych (telekonsultacje, telediagnostyka, telenauczanie, telezabiegi/teleoperacje), 

rewolucjonizuje również formę sprawowania opieki medycznej nad pacjentem (teleopieka). 

Do najważniejszych korzyści płynących z zastosowania rozwiązań telemedycznych 

zalicza się możliwość interaktywnej komunikacji między pacjentem a lekarzem zapewniającą 

pacjentowi dostęp do kwalifikowanego personelu medycznego, skrócenie czasu oczekiwania 

pacjenta na usługę zdrowotną oraz zmniejszenie liczby koniecznych wizyt lekarskich, transfer 

wiedzy i kompetencji specjalistów na rzecz efektywniejszej diagnostyki, profilaktyki i 

leczenia, skuteczne zarządzanie chorobami chronicznymi, oferowanie wsparcia dla osób w 

wieku podeszłym oraz stymulowanie większej efektywności wydatkowania środków 

publicznych na opiekę zdrowotną4. Dzięki zaawansowanym technologiom teletransmisji 

danych cyfrowych oraz integracji procesów przetwarzania informacji świadczenie usług 

zdrowotnych przestało być zawężane wyłącznie do relacji lekarz-pacjent i rozumiane 

wyłącznie w kontekście osobistej wizyty pacjenta w placówce ochrony zdrowia. Technologie 

telemedyczne wykształciły bowiem nowy rodzaj relacji informacyjnej pomiędzy 

świadczeniodawcą i świadczeniobiorcą. To tzw. telekonsultacja definiowana jako „możliwość 

przekazania za pomocą łączy video (w tym w rozdzielczości HD) w czasie rzeczywistym 

obrazu i przeprowadzenia konsultacji medycznej lub uzyskania w rozmowie on-line 

konsultacji po przedstawieniu problemu medycznego od wysokiej klasy specjalisty – 

konsultanta”5. Trzeba jednak pamiętać, że forma zdalnej konsultacji medycznej ma na celu 

jedynie usprawnienie niezbędnego z punktu widzenia diagnostyki i terapii procesu wymiany 

informacji, nie jest zaś ukierunkowana na przejęcie funkcji lekarza w tym procesie. W 

piśmiennictwie wyróżnia się tzw. telekonsultacje synchroniczne (real-time, interactive) oraz 

asynchroniczne (off-line, store-and-forward). Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do 

obecności pacjenta i konsultującego specjalisty w tym samym czasie po obydwu stronach 

                                                           
3 Information for Health. An information strategy for the modern NHS 1998-2005. A national strategy for local 

implementation. Źródło internetowe: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_

digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4014469.pdf, data dostępu: 09.09.2014 r. 
4 Czekierda Ł., Skałkowski K., Aplikacje telemedyczne. Prezentacja multimedialna, źródło internetowe: 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/Aplikacje_Telemedyczne-AGH.pdf, data dostępu: 03.09.2014 r. 
5 Bujok J., Gierek R., Olszanowski R., Skrzypek M., Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce. Potrzeby, 

bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje. Źródło internetowe: http://medgo.pl/wp-

content/uploads/2014/08/Raport-telemedycyna-fin-22.07.2014.pdf, data dostępu: 10.09.2014 r.  
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kanału informacyjnego. W pierwszym przypadku obecność ta jest zachowana, natomiast w 

drugim nie jest wymagana, gdyż dane i informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta są 

archiwizowane i następnie transmitowane do specjalisty-konsultanta. W zależności od 

indywidualnych wskazań zdrowotnych pacjenta oraz możliwości organizacyjnych ośrodka 

konsultacyjnego   obydwie formy zdalnych konsultacji są dziś niezastąpionym narzędziem do 

interaktywnej komunikacji w zakresie sprawowanej opieki nad pacjentem. Taka forma 

kontaktu posiada coraz większe znaczenie także w kontekście zachodzących zmian 

społeczno-demograficznych oraz trudności ekonomicznych, z którymi muszą zmierzyć się 

państwa europejskie.  Jednocześnie to właśnie powyższe wyzwania w znacznej mierze 

napędzają rozwój technologii telemedycznych. Najsilniejszym motorem postępu w zakresie 

wdrażania zdalnych form opieki zdrowotnej jest postępujący proces starzenia się populacji 

połączony z ograniczonymi możliwościami zapewnienia całodobowej opieki dla osób 

starszych oraz systematycznie zwiększający się odsetek pacjentów z chorobami przewlekłymi 

przebywających na stałe w środowisku domowym. Nie bez znaczenia pozostaje także coraz 

trudniejszy dostęp pacjentów w wieku podeszłym do świadczeń specjalistycznych oraz 

rosnące koszty leczenia i prowadzenia opieki  szczególnie w przypadku rozpoznania chorób 

w późniejszym stadium rozwoju6.  

Powyższe tendencje przyczyniają się również do zmiany w postrzeganiu współczesnych 

funkcji telemedycyny. Specyficzne potrzeby zdrowotne starzejącej się populacji oraz rosnące 

obciążenie ekonomiczne dla systemów opieki medycznej związane z koniecznością 

zapewnienia osobom starszym dostępu do usług zdrowotnych zmieniają perspektywę 

dotychczasowego zastosowania telemedycyny z  technologii umożliwiającej prowadzenia 

leczenia na odległość na zaawansowane narzędzie zapewniające możliwość teleopieki i 

ciągłego nadzoru lekarskiego (telemonitorowanie, telekonsultacje) nad pacjentem w 

środowisku domowym. Szacuje się, że 40-50% zastosowań systemów telemedycznych w 

krajach rozwiniętych wykorzystywanych jest w tym właśnie celu7. Rosnące zainteresowanie 

możliwościami oferowanymi przez telemedycynę uzupełniającymi konwencjonalne metody 

diagnostyki i terapii nie idzie jednak w parze z postępem w zakresie przygotowania 

środowiska funkcjonowania nowoczesnych technologii telemedycznych. Sytuacja ta dotyczy 

                                                           
6 Kielar M., Telemedycyna w opiece transgranicznej – czy chcieć znaczy móc? Cześć pierwsza. Ogólnopolski 

Przegląd Medyczny 2014; 9: 53-54. 
7 Jendra M., Telemedycyna obniża jednostkowe koszty świadczeń. Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia, 

2013; 2 (t.II): 26-31.  
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naszego kraju oraz innych państw europejskich. Co więcej, na mocy Dyrektywy 2011/24/UE 

z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej 

polscy pacjenci zyskali ułatwiony dostęp do świadczeń zdrowotnych wykonywanych poza 

granicami kraju. Wciąż jednak istnieje wiele wątpliwości dotyczących szczegółowych zasad 

funkcjonowania systemów telemedycznych w obszarze opieki transgranicznej. Pomimo, że 

Unia Europejska prowadzi intensywne działania promujące poszerzenia zakresu usług 

telemedycznych w państwach członkowskich, brak przejrzystości prawnej w zakresie 

możliwości świadczenia usług telemedycznych w obszarze transgranicznym stanowi obecnie 

jedną z największych barier rozwoju dla europejskiego sektora telemedycyny. Brakuje 

zarówno regulacji w zakresie bezpieczeństwa przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 

danych osobowych oraz medycznych pacjenta korzystającego z telekonsultacji 

transgranicznej, jak również standardów odpowiedniego opisu świadczeń zdrowotnych 

realizowanych drogą telemedyczną. Nieuregulowana jak dotychczas pozostaje także kwestia 

odpowiedzialności wykonawcy usługi telemedycznej za zdalne świadczenie zdrowotne na 

rzecz pacjenta.  

 

Świadczenie telekonsultacji medycznych – bariery europejskie i krajowe   

W świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych istnieje wiele wątpliwości 

związanych z możliwością zdalnego udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem 

technologii telemedycznych. Podstawowe pojęcie „telekonsultacji” pozostaje 

niejednoznaczne pod względem zakresu przedmiotowego i warunków praktycznego 

zastosowania w procesie diagnostyki i leczenia pacjenta. Powyższą konstatację ilustrują 

konkretne przykłady aktów prawnych, które nie tworzą sprzyjającego klimatu  legislacyjnego, 

a wręcz utrudniają upowszechnianie zastosowań telemedycznych w polskim systemie 

ochrony zdrowia. Pierwszą przeszkodę prawną można odnaleźć w art. 42 ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty z 5. grudnia 1996 roku stanowiącym, że „(…) lekarz orzeka o 

stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem 

sytuacji określonych w odrębnych przepisach”8. W dalszych przepisach przedmiotowej 

ustawy brakuje jednak wyszczególnienia sytuacji umożliwiających prowadzenie zdalnej 

                                                           
8 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  (Dz. U. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), 

źródło internetowe: 

http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=2877DC4A3F621D55660313254A501EFD?id=WDU19970280152

&type=3, data dostępu: 10.09.2014 r.  
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diagnostyki. Nie definiuje się również zasad, na których taka telekonsultacja diagnostyczna 

mogłaby zostać zrealizowana. Podobnie art. 9. Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowi, że: „(…) 

lekarz może podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątki stanowią 

sytuację, gdy porada lekarska może być udzielona wyłącznie na odległość”9. Kolejne 

utrudnienia dla rozwoju technologii telemedycznych na gruncie prawodawstwa krajowego 

występują w ustawie z 27. kwietnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (brak możliwości finansowania usług świadczonych 

zdalnie), ustawie z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(regulacje dotyczące zabezpieczenia danych osobowych i danych wrażliwych pacjenta nie są 

dostosowane do kontekstu świadczenia usług telemedycznych), ustawie z 15. kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej (przypisanie miejsca udzielania porady do miejsca rejestracji 

podmiotu leczniczego) oraz rozporządzeniach wykonawczych do powyższych regulacji10,11,12. 

Jednocześnie w raporcie „Kierunki informatyzacji e-Zdrowie Polska na lata 2011-2015” 

postuluje się konieczność przygotowania szczegółowych regulacji prawnych w zakresie 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych za pomocą telemedycyny, ale dokument ten nie 

posiada mocy prawnej13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych umożliwiających m.in. zastosowanie technologii telemedycznych w 

realizacji świadczeń zdrowotnych reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz jej akty wykonawcze14 . W myśl art. 36. tej ustawy „(…) 

Minister właściwy do spraw zdrowia tworzy portal edukacyjno–informacyjny, którego celem 

jest w szczególności (…) upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania systemów 

informatycznych w ochronie zdrowia oraz telemedycyny”. W nawiązaniu do powyższego 
                                                           
9 Kodeks Etyki Lekarskiej, Naczelna Izba Lekarska. Źródło internetowe: 

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf, data dostępu: 10.09.2014 

r.  
10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm., źródło internetowe: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135, data dostępu: 10.09.2014 r.  
11 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417), 

źródło internetowe: 

http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Ustawa_o_prawach_pacjenta_i_rzeczniku_praw_pacjenta_06.11.2

008_tekst_ujednolicony.pdf, data dostępu: 10.09.2014 r. 
12 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), źródło 

internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654, data dostępu: 10.09.2014 r. 

13 Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska’ na lata 2011-2015, źródło internetowe: 

http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=cD81Ng, data dostępu: 11.09.2014 r. 
14 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z 

późn. zm.), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111130657&type=3, data dostępu: 

11.09.2014 r.   
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zapisu w 2012 roku została złożona interpelacja poselska adresowana do Ministra Zdrowia  

dotycząca stanowiska w sprawie braku uregulowań prawnych w zakresie telemedycyny oraz 

wskazanie potrzeby określenia ram rozwoju dla technologii zdalnego świadczenia usług 

zdrowotnych15. W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że „(..) wskazanie konsultacji 

telemedycznych jako sposobu realizacji procedury medycznej finansowanej w ramach 

środków publicznych wydaje się nieuzasadnione, ponieważ jest to w dalszym ciągu 

konsultacja będąca elementem świadczenia gwarantowanego”16. Takie stanowisko może 

świadczyć o utożsamianiu przez Ministerstwo Zdrowia usługi telemedycznej z tradycyjną 

(stacjonarną) konsultacją medyczną, a tym samym o niedocenianiu realnej potrzeby 

opracowania krajowych regulacji prawnych dotyczących bezpośrednio rozwiązań 

telemedycznych.  

Telemedycyna jak dotąd nie doczekała się jednego, spójnego aktu prawnego 

regulującego zasady jej funkcjonowania w opiece zdrowotnej nie tylko w krajowym, ale 

również w europejskim systemie prawnym, na co wskazuje komunikat Komisji Europejskiej 

do Parlamentu Europejskiego odnośnie korzyści płynących ze świadczenia usług 

telemedycznych17. Powoduje to, że zapisy dotyczące usług telemedycznych rozproszone są w 

wielu aktach prawnych o różnej hierarchii ważności. Według opinii Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego telemedycynę należy traktować podobnie, jak inne usługi 

medyczne18. Podobne stanowisko wyrażone jest w dokumencie roboczym Komisji 

Europejskiej dotyczącym aplikowalności istniejącego stanu prawnego do usług 

telemedycznych, w którym stwierdza się, iż specyfika rozwiązań w zakresie organizowania 

oraz finansowania telemedycyny nie uzasadnia odmiennego traktowania usług 

telemedycznych od innych usług, choć kraje członkowskie mogą wprowadzać własne 

                                                           
15 Interpelacja nr 7498 do Ministra Zdrowia w sprawie braku uregulowań prawnych w zakresie telemedycyny, 

Józef Lassota, Anna Nemś oraz Mirosław Pluta , 26 lipca 2012, źródło internetowe: 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=37AFE9E1, data dostępu: 11.09.2014 r.  
16 Odpowiedź na interpelację nr 7498 – Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 27 

sierpnia 2012, źródło internetowe: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1726DC5C, 

data dostępu: 11.09.2014 r.   
17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 

Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i 

społeczeństwa z dnia 4/11/08 KOM(2008)689, źródło internetowe: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0689:FIN:PL:PDFdata dostępu: 11.09.2014 r.   
18 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści 

telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa z dnia 26/06/09 (2009/C 317/15), źródło 

internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0084:0088:PL:PDF, data 

dostępu: 11.09.2014 r.  
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regulacje prawne w tym zakresie19. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy dotyczącej usług 

w rynku wewnętrznego opieka zdrowotna (w tym świadczenia telemedyczne) zostają 

wyłączone z zakresu tzw. usług rynku wewnętrznego, aczkolwiek przysługujący 

świadczeniom telemedycznym status usługi powoduje, że podlegają one regulacjom prawnym 

dotyczącym swobodnego przepływu towarów i usług20,21. Niektóre dokumenty prawa 

europejskiego poruszają także kwestię telemedycznych świadczeń transgranicznych. 

Dyrektywa dotycząca stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej w 

swoich postanowieniach stwierdza, iż opieka zdrowotna wykorzystująca tzw. transgraniczne 

usługi telemedyczne świadczona jest w państwie członkowskim, na którego terytorium jest 

faktycznie realizowana (siedziba świadczeniodawcy), zaś  w przypadku dochodzenia zwrotu 

kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej otrzymanej za pomocą 

telemedycyny) przez osobę ubezpieczoną państwo członkowskie ubezpieczenia może nałożyć 

na osobę ubezpieczoną te same warunki, kryteria przysługiwania uprawnień i wymogi 

prawno-administracyjne ustalone na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, jakie 

byłyby nałożone, gdyby ten sam rodzaj opieki zdrowotnej był świadczony na terytorium tego 

państwa członkowskiego22. Tematyka telemedycyny podejmowana jest również przez inne 

dyrektywy europejskie, które nie zostały omówione w niniejszym artykule, m.in. Dyrektywę 

o ochronie danych23, Dyrektywy dotyczące urządzeń medycznych24,25,26 oraz Dyrektywę w 

sprawie umów zawieranych na odległość27.  

                                                           
19 Dokument roboczy Komisji Europejskiej dotyczący aplikowalności istniejącego stanu prawnego do usług 

telemedycznych, Bruksela, 6/12/21, SWD (2012) 414 wersja ostateczna http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0414:FIN:EN:PDF, data dostępu: 11.09.2014 r. 
20 Dyrektywa 2006/123/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług w rynku 

wewnętrznym, źródło internetowe: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_pl.htm, 

data dostępu: 11.09.2014 r.  
21 Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, źródło internetowe: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:pl:PDF, data dostępu: 11.09.2014 r.  
22 Dyrektywa 2011/24/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 Marca 2011 dotycząca stosowania praw 

pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, źródło internetowe: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:pl:PDF, data dostępu: 11.09.2014 r. 

23 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych , źródło 

internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pl:HTML, data 

dostępu: 11.09.2014 r. 
24 Dyrektywa 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę 

Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 

medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych 

oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, źródło internetowe: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0047&from=PL, data dostępu: 

11.09.2014 r. 
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Telekonsultacje w środowisku chmury obliczeniowej 

Zasygnalizowane powyżej ograniczenia w zakresie stosowania telemedycyny na 

szeroką skalę zarówno w krajowym, jak i europejskim systemie opieki zdrowotnej rzutują na 

możliwość dostarczania telemedycznych usług zdrowotnych w obszarze opieki 

transgranicznej. Podejmowane przez Unię Europejską inicjatywy motywujące państwa 

członkowskie do poszerzenia zakresu usług telemedycznych, rozwoju telemedycyny i e-

zdrowia w celu zredukowania nierówności zdrowotne wynikających z różnic geograficznych, 

trafiają na nie do końca przygotowany grunt prawny i organizacyjny, co utrudnia rozwój 

technologii zdalnego świadczenia opieki zdrowotnej pomiędzy państwami członkowskimi.  

W tej sytuacji nadzieje na zwiększenie efektywności europejskich systemów ochrony 

zdrowia, poprawę jakości życia pacjentów oraz stymulowanie innowacji w sektorze zdrowia 

poprzez coraz szersze stosowanie telemedycyny mogą okazać się jedynie niepewną i 

krótkookresową perspektywą na przyszłość28. Ta zaś może być niewystarczająca zwłaszcza w 

dobie rozwoju opieki transgranicznej umożliwiającej każdemu Europejczykowi równy dostęp 

do opieki zdrowotnej (zarówno publicznej, jak i prywatnej) świadczonej na terenie innego 

państwa członkowskiego. Stąd postulaty dotyczące większej przejrzystości podstaw 

prawnych, wprowadzanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przetwarzanych danych 

medycznych oraz minimalnych zestawów danych w rekordach pacjentów wymienianych 

pomiędzy krajami członkowskimi są coraz mocniej akcentowane w opracowywanych 

dokumentach europejskich29. Jednocześnie na rynku pojawiają się nowe rozwiązania 

technologiczne ułatwiające korzystanie z zasobów infrastrukturalnych, systemowych i 

aplikacji teleinformatycznych mogące stanowić przełom dla transgranicznego świadczenia 

zdalnych usług medycznych. Najbardziej aktualny i spektakularny zarazem przykład stanowi 

                                                                                                                                                                                     
25 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC dotycząca urządzeń medycznych, źródło internetowe: 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=1435, data dostępu: 11.09.2014 r. 
26 Dyrektywa 98/8/EEC dotycząca produktów biobójczych na rynku, źródło internetowe: 

http://www.urpl.gov.pl/system/files/PL/Produkty-biobojcze/pb_akty-

prawne/Akty%20Prawne%20dotycz%C4%85ce%20Produkt%C3%B3w%20Biob%C3%B3jczych%20-

%20Dyrektywy%20-%20w.pl/Dyrektywa_98-8-WE_pl.pdf?1281521039, data dostępu: 11.09.2014 r.  
27 Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony 

konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, źródło internetowe: 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=259, data dostępu: 11.09.2014 r.  
28 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania nierówności 

zdrowotnych w UE (2010/2089) INI, źródło internetowe: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0025:0036:PL:PDF, data dostępu: 12.09.2014 r . 
29 „Plan działania w dziedzinie eZdrowie na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku”, 

6/12/12, COM (2012) 736 wersja ostateczna, źródło internetowe: 

http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5Cnat-v%5Cdossiers%5Cnat-v-

027%5CPL%5CCDR2063-2013_00_00_TRA_PAC_PL.doc&docid=2921102, data dostępu: 12.09.2014 r.   
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technologia przetwarzania danych w tzw. chmurze obliczeniowej (cloud-computing), która 

staje się współczesnym standardem systemów informatycznych w opiece zdrowotnej30. 

Założeniem chmury obliczeniowej jest taki model zarządzania zasobami informacyjnymi, w 

którym użytkownicy nie ponoszą kosztów inwestycji we własną infrastrukturę informatyczną, 

tylko wynajmują określoną infrastrukturę lub aplikację za pośrednictwem sieci. Nowy sposób 

użytkowania infrastruktury i systemów informatycznych zakłada fizyczne rozdzielenie 

centrum przetwarzania danych od komputera pełniącego jedynie funkcje terminala 

prezentującego wyniki tego przetwarzania31. Przyjmuje się, że uniwersalne zastosowanie 

technologii chmury obliczeniowej w opiece zdrowotnej (m.in. do przechowywania danych, 

ochrony przed ich utratą oraz autoryzowanego udostępniania informacji o pacjentach) 

umożliwia poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych przy jednoczesnym 

zwiększeniu efektywności zarządzania i dystrybucji informacji niezbędnych w różnych 

lokalizacjach32.  

Rosnąca liczba różnych rodzajów danych przetwarzanych przez placówki medyczne 

oraz coraz ściślejsza integracja danych pacjenta i danych medycznych pochodzących ze 

szpitalnych systemów informatycznych oraz innych jednostek opieki zdrowotnej wymuszają 

zapewnienie dostępności danych w jednym miejscu i równocześnie w wielu różnych 

lokalizacjach. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do systemów telemedycznych 

umożliwiających prowadzenie telekonsultacji transgranicznych wymagających dużej mocy 

obliczeniowej oraz szybkiego, autoryzowanego dostępu do danych medycznych pacjenta 

zgromadzonych w wielu lokalizacjach dla użytkowników znajdujących się w różnych 

regionach geograficznych. Współczesna infrastruktura technologii chmur obliczeniowych 

ewoluuje w stronę aplikacji interaktywnych dostępnych dla wielu użytkowników w jednym 

czasie. Usługi chmury obliczeniowej wzbogacone o funkcjonalność czasu rzeczywistego 

mogą stanowić niezbędne wsparcie informacyjne dla zdalnego udzielania świadczeń 

zdrowotnych w obszarze systemów europejskiej opieki zdrowotnej. Abstrahując jednak od 

                                                           
30 Piecuch P., Zastosowanie modelu cloud-computing w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 

Warszawa 2012, źródło internetowe: 

http://serwiszoz.pl/dane/MZ/pliki_ccms/pdf/4264302_55990a4a6eb42cd840d35773b9e3437b5d7dcb7c.pdf, data 

dostępu: 12.09.2014 r. 
31 Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego 

przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej, źródło internetowe: 

http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=246, data dostępu: 12.09.2014 r.  
32 Przetwarzanie w chmurze wkracza szturmem do europejskiej służby zdrowia – informacja prasowa. Frost & 

Sullivan, źródło internetowe:  http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=282684789, data 

dostępu: 12.09.2014 r. 
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korzyści i niezwykle obiecującego potencjału praktycznych zastosowań cloud-computingu w 

opiece zdrowotnej (zarówno tych aktualnych, jak i przyszłych) wykonywanie 

transgranicznych telekonsultacji medycznych z zastosowaniem chmury obliczeniowej 

napotyka w obecnych uwarunkowaniach prawnych na wiele poważnych barier. Kluczowym 

problemem jest określenie, kto w procesie telekonsultacji decyduje o przetwarzaniu danych 

medycznych oraz danych pacjenta, a także kto je faktycznie przetwarza. Ten 

nierozstrzygnięty wciąż dylemat pozostaje aktualny od momentu powstawania ustawy o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, która nie została poprzedzona zmianą regulacji w 

zakresie tajemnicy lekarskiej. Z literalnej interpretacji wskazanych przepisów wynika, że 

dostawcą usługi chmurowej w zakresie opieki zdrowotnej musi być jedynie lekarz, ponieważ 

zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dane dotyczące pacjenta może przekazywać 

wyłącznie lekarz drugiemu lekarzowi, nie zaś niezdefiniowanemu prawnie podmiotowi 

zewnętrznemu. Zakładając hipotetycznie dopuszczenie przez ustawodawcę rozwiązań 

opartych o chmurę obliczeniową do świadczenia zdalnych usług zdrowotnych pamiętać 

również należy o ograniczeniach prawnych dotyczących przetwarzania danych medycznych 

pacjenta. Po pierwsze, świadczeniodawca ma obowiązek posiadania wiedzy, na którym 

serwerze będą archiwizowane jego dane medyczne, zaś zgodnie z art. 74 Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania „miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji 

wewnętrznej określa podmiot”33. Ponadto świadczeniodawca powinien wskazać miejsca 

przetwarzania danych. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne nakłada na podmioty publiczne, w tym 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, obowiązek wdrożenia polityki 

bezpieczeństwa34. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa, że 

polityka bezpieczeństwa powinna zawierać wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są 

                                                           
33 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697), źródło internetowe:  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102521697, data dostępu: 12.09.2014 r.   
34 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565, 

data dostępu: 12.09.2014 r. 
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dane osobowe35. Powyższe ograniczenia prawne uniemożliwiają de facto publicznym 

zakładom opieki zdrowotnej stosowanie publicznej chmury obliczeniowej w celu 

przetwarzania danych medycznych pacjenta, lecz nie wykluczają możliwości stosowania w 

tym celu prywatnej chmury obliczeniowej. Brak takich możliwości w obowiązującym 

systemie prawnym wiąże się z wykorzystywaniem wirtualnych serwerów i współdzielenia 

zasobów chmury publicznej pomiędzy wiele komputerów, a tym samym z niemożnością 

wskazania wymaganej jednej lokalizacji, w której przechowuje się i przetwarza dane.  

W przypadku chmury prywatnej istnieje możliwość wyłącznego przyporządkowania 

dzierżawionej w ramach usługi  infrastruktury informatycznej do danej placówki 

(użytkownika). Nieco innym wariantem chmury prywatnej dedykowanym szczególnie 

sieciom dużych jednostek opieki zdrowotnej posiadających złożoną strukturę organizacyjną i 

wspartą dobrze funkcjonującą obsługą informatyczną jest tzw. prywatna chmura 

przedsiębiorstwa (enterprise private cloud). Umożliwia ona korzystanie z usług 

informatycznych przez całą organizację dzięki udostępnianiu zgromadzonych w ramach 

usługi zasobów informacyjnych także innym komórkom organizacyjnym zależnym od 

organizacji.  

O ile wybór odpowiedniego rozwiązania chmurowego pod kątem najlepszego 

dopasowania do potrzeb placówki stanowi raczej kwestię techniczną, o tyle znacznie bardziej 

skomplikowaną sprawą pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa danych medycznych i danych 

pacjenta przetwarzanych w czasie takiej usługi przez placówki wykonujące zdalne usługi 

zdrowotne. Zagadnienie to stanowi temat ożywionych dyskusji prowadzonych obecnie na 

poziomie Wspólnoty Europejskiej. Ponieważ do świadczenia telemedycznego niezbędny jest 

transfer danych wrażliwych i osobowych pacjenta dokonywany na płaszczyźnie 

międzynarodowej proces ten wymaga wystandaryzowania wszystkich danych będących 

przedmiotem obrotu elektronicznego. Tymczasem prowadzone dyskusje dotyczą jedynie 

trzech aspektów istotnych dla wymiany takich danych pomiędzy krajami członkowskimi, tj. 

sposobu autoryzacji pacjenta w systemie, sposobu identyfikacji pacjenta w systemie i 

minimalnego zakresu niezbędnych danych medycznych, które będą musiały być wymienialne 

                                                           
35 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 

100 poz. 1024), źródło internetowe:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041001024, data dostępu: 

12.09.2014 r. 
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na poziomie Unii Europejskiej36. W opinii specjalistów takie podejście zawęża problem 

jedynie do stosunkowo prostych ustaleń dotyczących sposobu identyfikacji i autoryzacji 

pacjenta oraz zasad przekazywania części jego dokumentacji elektronicznej, podczas gdy 

potrzebne są uregulowania dotyczące pełnego zakresu przekazywanych danych w ramach 

telekonsultacji transgranicznej. Podkreśla się, że realizacja telemedycznego świadczenia 

zdrowotnego pomiędzy krajami europejskimi konfrontowana będzie z trudnościami 

wynikającymi z różnych właściwości systemów opieki zdrowotnej oraz funkcjonujących w 

nich medycznych systemów informacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na zapewnienie 

bezpieczeństwa danych osobowych i danych wrażliwych pacjenta. Dlatego też niektóre 

państwa członkowskie i środowiska stawiają opór przeciwko wizji wymieniania takich 

właśnie danych na poziomie europejskim bez wcześniejszej harmonizacji rozwiązań z zakresu 

telemedycyny na obszarze całej Wspólnoty. A na to szybko się nie zanosi biorąc pod uwagę 

wyniki dotychczasowych działań państw członkowskich w tym zakresie i wciąż istniejące 

ograniczenia w systemach prawnych państw członkowskich. Wydaje się zatem, że lepszym 

rozwiązaniem w takiej sytuacji byłaby koncentracja wysiłków Wspólnoty Europejskiej na 

zagwarantowaniu płynności transgranicznego przepływu pacjentów oraz opracowanie 

mechanizmów ich autentykacji w systemach informacyjnych państw udzielających 

konwencjonalną usługę zdrowotną.   

Tab. 1. Wybrane przykłady europejskich projektów pilotażowych w zakresie realizacji usług                                                           

transgranicznych opartych na technologiach teleinformatycznych   

Projekt Cel projektu 

PEPOL – Pan European Public 

Procurement Online 

 

Stworzenie ułatwień w dostępie do zamówień publicznych (e-

Procurement) dla europejskich podmiotów gospodarczych 

 

 

SPOCS – Simple Procedures 

Online for Cross-Border Services 

 

Wprowadzenie prostych procedur online do usług transgranicznych 

STORK – Secure idenTity acrOss 

boRders linKed 

 

Wdrożenie w całej Unii Europejskiej (lub w kilku krajach Unii 

Europejskiej) interoperacyjnego, transgranicznego systemu uznawania 

tożsamości elektronicznej pozwalającego przedsiębiorcom, obywatelom i 

pracownikom administracji na korzystanie z krajowej tożsamości 

elektronicznej w każdym państwie członkowskim    

 

epSOS – European Patients Smart 

Open Services  

 

Stworzenie praktycznych ram i infrastruktury teleinformatycznej w 

                                                           
36 Zapis stenograficzny z 22. Posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 1 sierpnia 2012 r., źródło internetowe: 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatkomisjeposiedzenia/513/pos/022z.htm, data dostępu: 

12.09.2014 r.  
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dziedzinie e-Zdrowia, które umożliwią zapewnienie dostępu do 

informacji dotyczących zdrowia pacjenta pomiędzy systemami ochrony 

zdrowia różnych krajów Unii Europejskiej  

 

eCODEX  

 

Poprawa transgranicznego dostępu obywateli i przedsiębiorstw do 

wymiaru sprawiedliwości w innych krajach w Europie oraz usunięcie 

praktycznych i technicznych barier w zakresie transgranicznej e-

sprawiedliwości w Europie  

 

NETC CRDS  

Możliwość odczytu danych zapisanych na karcie elektronicznej osoby 

ubezpieczonej lub pobieranych z zabezpieczonego serwera jako 

potwierdzenie przysługujących pacjentowi uprawnień 

CALLIOPE 

Opracowanie dokumentu eHealth Interoperability Roadmap dotyczącego 

obecnych trendów e-Zdrowia oraz warunków jego wdrożeń w systemach 

krajowych   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 i Kędzierski M., Informatyzacja ochrony zdrowia: główne aspekty, 

Ministerstwo Zdrowia. 

 

W takiej perspektywie uruchomienie systemu telekonsultacji transgranicznych bardziej 

wskazane byłoby dopiero w kolejnym etapie wprowadzania spójnych mechanizmów 

standaryzacji danych wymienianych pomiędzy krajami europejskimi, które gwarantowałyby 

ich bezpieczeństwo. Istotne działania na długiej drodze do zapewnienia transgranicznej 

interoperacyjności wymiany danych dotyczących zdrowia podejmowane są jednak już dziś 

(patrz. Tab. 1). W listopadzie ubiegłego roku przyjęte zostały „Wytyczne dotyczące 

minimalnego zbioru danych zbiorczych pacjenta do wymiany elektronicznej” znacznie 

wykraczające poza porozumienie w sprawie minimalnego zbioru danych37. Dokument ten 

określa warunki organizacyjne, techniczne i prawne, konieczne do spełnienia przed 

przekazaniem pojedynczego zbioru danych dotyczących zdrowia pacjenta za granicę. Lista 

tych wymagań uzyskała silne poparcie polityczne, stąd też nowe wytyczne mają wyznaczać 

realny plan działań w kierunku określenia i uporządkowania zasad wymiany danych w opiece 

transgranicznej.  

W kontekście inicjatyw podejmowanych przez państwa europejskie na rzecz 

systematycznej harmonizacji i standaryzacji kształtującej środowisko funkcjonowania 

technologii telemedycznych wciąż otwartym pytaniem pozostaje możliwość zapewnienia 

kompleksowych warunków do rozwoju systemu zdalnych, transgranicznych świadczeń 

zdrowotnych stosujących rozwiązania chmury obliczeniowej w naszym kraju. Na początek 

                                                           
37 Guidelines on minimum/nonexhaustive patient summary dataset for electronic exchange in accordance with 

the cross-border Directive 2011/24/EU, źródło internetowe: 

http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/guidelines_patient_summary_en.pdf, data dostępu: 13.09.2014 r. 
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warto przyjrzeć się nieco bliżej specyficznym warunkom świadczenia telekonsultacji przez 

świadczeniodawcę usług zdrowotnych w Polsce. Z powodu ograniczonej objętości 

niniejszego artykułu skoncentrowano się na najistotniejszych zdaniem Autorów 

zagadnieniach występujących w prawie krajowym, do których powinien odnieść się każdy 

usługodawca zainteresowany możliwością wykorzystywania technologii telemedycznych do 

świadczenia transgranicznych świadczeń zdrowotnych. Na początek krótkiego wyjaśnienia 

wymagają kwestie definicyjne. Uzasadnieniem może być często synonimiczne stosowanie 

pojęć „telekonsultacji” i „telediagnostyki”, podczas gdy terminy te różnią się w sensie nie 

tylko definicyjnym, ale i praktycznym. Telediagnostyka czyli podstawowe działanie możliwe 

do realizacji z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych oznacza diagnozę lekarską 

postawioną na podstawie konkretnych danych medycznych przesłanych za pośrednictwem 

sieci telekomunikacyjnych i/lub teleinformatycznych (np. Internet). Telekonsultacja ma 

natomiast na celu porównanie dotychczasowych wyników postępowania diagnostycznego lub 

terapeutycznego z aktualnym stanem zdrowia pacjenta i podjęciem decyzji dotyczącej 

kontynuacji lub zamiany dotychczasowego postępowania leczniczego. Kolejnego 

rozróżnienia należy dokonać w odniesieniu do terminu „pacjent” i „chory”. Wbrew pozorom 

rozstrzygnięcie pomiędzy tymi dwoma zazębiającymi się w potocznym znaczeniu definicjami 

ma istotne konsekwencje prawne. Otóż samo bycie chorym w kontekście prawnym uzasadnia 

jedynie potrzebę nawiązanie kontaktu z lekarzem;. Gdy lekarz rozpocznie proces 

diagnostyczny, leczniczy lub rehabilitacyjny chory w sensie formalnym staje się pacjentem 

(tj. świadczeniobiorcą). Chory ma prawo nawiązać kontakt z lekarzem w dowolny sposób 

(czyli także za pomocą narzędzi telemedycznych, wobec których nie ma w obowiązujących 

regulacjach prawnych zakazu użycia ani ograniczeń w dostępności poszczególnych metod). 

Co więcej, chory może korzystać z narzędzi telemedycznych w celu nawiązania kontaktu i 

skonsultowania swojego problemu zdrowotnego nie tylko z lekarzem, ale każdą inną osobą 

wykonującą zawód medyczny38. Tym niemniej udzielanie świadczeń zdrowotnych w oparciu 

o narzędzia telemedyczne w świetle obowiązujących przepisów pociąga za sobą 

odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw pacjenta. Kolejną istotną kwestię stanowi 

obowiązek   dopełnienie należytej staranności w procesie leczenia. Powinno się przez nią 

rozumieć wykonanie wobec pacjenta wszelkich czynności leczniczych i lekarskich, których 

                                                           
38 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla 

potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z 27 kwietnia 2010 roku (Dz.U 2010, nr 82, poz. 537), źródło 

internetowe: http://zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/066.pdf, data dostępu: 14.09.2014 r. 
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podjęcie jest niezbędne ze względu na stan zdrowia chorego oraz prawidłowość i skuteczność 

procesu leczenia, a także zobowiązanie do wykorzystania wszelkich rozwiązań 

udostępnianych przez naukę i technikę (czyli także narzędzi telemedycznych). W tym sensie 

nieskorzystanie z takich narzędzi, gdy stanowią one jedyną lub lepszą platformę kontaktu z 

pacjentem, a także platformę umożliwiającą realizację kontaktu w niezbędnej formie na 

wystarczającym poziomie, może zostać zinterpretowane jako niedołożenie należytej 

staranności w procesie świadczenia zdrowotnego. Praktyczne wątpliwości może budzić 

również informowanie pacjenta za pomocą narzędzi telemedycznych. Co prawda 

obowiązujące regulacje prawne nie wykluczają możliwości przekazywania informacji 

pacjentowi w takiej formie, jednak zakres udostępnianych informacji musi być pełny w 

każdorazowym procesie  informowania pacjenta (jakość i drożność kanału wymiany danych 

między chorym/pacjentem a lekarzem lub osobą wykonującą inny zawód medyczny). 

Równocześnie nieprawidłowości techniczne wykorzystywanych narzędzi telemedycznych 

mogą mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje (także i prawne) w sytuacji braku 

osobistego kontaktu chorego/pacjenta z lekarzem i/lub osobami wykonującymi zawód 

medyczny.  

Obszarem o szczególnym znaczeniu praktycznym dla omawianej tematyki są sposoby 

zagwarantowania usłudze telemedycznej całkowitego bezpieczeństwa, pełnej ochrony danych 

osobowych i danych medycznych pacjenta uniemożliwiając równocześnie dostęp do tych 

informacji osobom niepowołanym. Wydaje się, że kluczową rolę w tym zakresie powinny 

odegrać dwa mechanizmy weryfikacyjne, tj. weryfikacja pacjenta za pomocą własnoręcznego 

podpisu w czasie pobytu w jednostce świadczącej usługi telemedyczne oraz zastosowanie 

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem oraz 

weryfikacja świadczeniodawcy zapewniająca jednoznaczną identyfikację osoby świadczącej 

telekonsultacje. Kwestia bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych w trakcie 

świadczenia telekonsultacji danych osobowych i wrażliwych pacjenta jest bezpośrednio 

związana z pytaniem o sposób dokumentowania zdalnej usługi medycznej przez 

świadczeniodawcę. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody pacjenta 

korzystającego z telekonsultacji transgranicznej w każdym przypadku podjęcia takiej 

procedury. Z praktycznego punktu widzenia taka dokumentacja powinna być realizowana w 

sposób zbliżony do konwencjonalnych rozwiązań (tj. wypełnianie odpowiednich pól 

informacyjnych,  charakterystyka opisowa), ale ograniczona do niezbędnego minimum. Pełny 

opis telekonsultacji może być także rejestrowany za pomocą plików audio / video nowe, choć 
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regulacje prawne nie przewidują takiej formy dokumentacji. Rozwiązania telemedyczne w 

polskim systemie ochrony zdrowia zostały przewidziane w ramach tzw. projektu P5 

koordynowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Celem  tego 

ambitnego przedsięwzięcia zatytułowanego „Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług 

telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych” jest 

stworzenie ogólnopolskiego systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego dostęp do 

zasobów ewidencyjnych i rozliczeniowych w zakresie wysokospecjalistycznych usług 

medycznych. Zasoby te będą mogły być wykorzystywane także przez publiczną administrację 

centralną i samorządową. Do funkcjonalności omawianego projektu należały będą m.in. 

zdalne konsultacje lekarz-lekarz w zakresie radiologii, kardiologii i patologii prowadzone w 

trybie off-line („zapisz i wyślij”) oraz zdalne konsultacje lekarz-lekarz realizowane w trybie 

rzeczywistoczasowym za pomocą narzędzi umożliwiających m.in. tele- i videokonferencję. 

Według pierwotnych założeń globalne koszty projektu miały wynosić 56 mln zł, a jego 

funkcjonalności zostać wdrożone do końca bieżącego roku. Niestety nie uzyskał on bieżącego 

dofinansowania ze środków unijnych i najprawdopodobniej zostanie zgłoszony do 

dofinansowania w ramach kolejnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-

2020.  

 

Podsumowanie 

Obustronna kooperacja w zakresie wykonywania zdalnych świadczeń zdrowotnych 

pomiędzy placówkami medycznymi z dwóch (lub więcej) państw członkowskich przyczynia 

się do lepszego wykorzystania własnych możliwości diagnostyczno-terapeutycznych 

placówki, zwiększa jakość świadczonych usług i możliwości badań naukowych na większej 

grupie pacjentów. Oferuje przy tym komfort leczenia dla pacjentów we własnym kraju z 

możliwością poszerzenia jego zakresu o konsultacje ze specjalistami zagranicznymi39. 

Nawiązanie współpracy telemedycznej pomiędzy ośrodkami z krajów członkowskich  

(w formie np. zawarcia umowy o kooperacji) powinno nastąpić po osobistym zapoznaniu się 

personelu medycznego i administracyjnego obydwu placówek. Następnie warto określić 

szczegółowe zasady i zakres zdalnego świadczenia usług zdrowotnych, zwłaszcza w 

                                                           
39 von Zanthier J., Dziurzyńska A., Telemedycyna transgraniczna w kontekście europejskim, źródło internetowe: 

http://www.kigmed.eu/pliki/konferencja_2012-11-13/Henning_von_Zanthier_-_Radca_Prawny.pdf, data 

dostępu: 14.09.2014 r. 
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odniesieniu do aspektów technicznych, finansowych i prawnych obejmujących 

funkcjonowanie planowanych rozwiązań telemedycznych. Obszarem szczególnego 

zainteresowania obydwu ośrodków podejmujących taką współpracę winno być zapewnienie 

pełnego bezpieczeństwa gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych danych medycznych 

oraz osobowych telekonsultowanych pacjentów. Infrastruktura chmury obliczeniowej może w 

tym przypadku stanowić niezwykle cenne wsparcie technologiczne oraz usługowe na różnych 

etapach budowania i funkcjonowania systemu zdalnych konsultacji medycznych w 

przestrzeni transgranicznej. Do szczegółowego określenia pozostają prawne i techniczne 

kwestie wyboru przez kooperantów najbardziej odpowiedniego wariantu usług cloud-

computing w zależności od przyjętego modelu i zakresu współpracy telemedycznej.  

O ile umownie określone zasady finansowego rozliczenia telekonsultacji nie są przeszkodą 

rzutującą na ich dostępność dla pacjentów pod warunkiem dopuszczalności zdalnych 

konsultacji medycznych na rynku usług medycznych w obydwu państwach członkowskich, w 

których zlokalizowane są współpracujące ośrodki, o tyle największe problemy praktyczne w 

realizacji takiej usługi związane są z wymienionymi wcześniej prawnymi wymogami w 

zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, zachowania tajemnicy lekarskiej i ochrony 

praw pacjenta oraz gwarancji pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych i 

wrażliwych. Wybór prawa właściwego dla transgranicznych usług telemedycznych oraz 

właściwość sądu rozstrzygającego ewentualne spory z tego tytułu może być dokonany w 

zawieranej przez obydwie strony umowy o kooperacji. Pomimo wielu barier regulacyjnych, 

dokumentacyjnych oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych 

funkcjonowanie współpracy telemedycznej pomiędzy ośrodkami w krajach europejskich jest 

praktycznie możliwe. Świadczy o tym m.in. przykład telekooperacji pomiędzy szpitalem 

Charité w Berlinie i szpitalem w Tartu (Estonia) czy współpraca 11. polskich i 21. 

niemieckich szpitali w ramach projektu Europejskiego Modelowego Regionu Telemedycyny 

POMERANIA. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że wypracowywane obecnie regulacje 

określające przyszłe ramy funkcjonowania nowoczesnych technologii telemedycznych oraz 

zastosowane w nich rozwiązania chmury obliczeniowej nadążą za takimi przykładami już dziś 

możliwymi do praktycznej realizacji.   
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Streszczenie 

Możliwości zdalnego udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą technologii 

telemedycznych zmieniają oblicze systemów opieki zdrowotnej. Współczesny postęp 

technologiczny sprawia, że zaawansowane środowisko sprzętowe czy specjalistyczne 

oprogramowanie przestają być barierami dla praktycznych zastosowań technologii 

telemedycznych. Najważniejsze ograniczenia w tym obszarze związane są przede wszystkim 

z problemami natury prawno-organizacyjnej, brakiem mechanizmów finansowania procedur 

telemedycznych ze środków publicznych, a także biernością w zakresie prowadzenia polityki 

informacyjnej na temat coraz większych możliwości telemedycyny. Interaktywne 

telekonsultacje wprowadzają nową jakość świadczenia usług medycznych pomiędzy 

państwami członkowskimi w obszarze tzw. opieki transgranicznej. Stosunkowo nowym 

rozwiązaniem, które może stanowić przełom dla transgranicznego świadczenia zdalnych 

usług medycznych, jest możliwość przetwarzania danych w tzw. chmurze obliczeniowej 

(cloud-computing). Technologia ta staje się współczesnym standardem systemów 

informatycznych w europejskiej opiece zdrowotnej. W artykule zasygnalizowano wybrane 

uwarunkowania prawne i organizacyjne wpływające na możliwość wykorzystania chmury 

obliczeniowej do wykonywania zdalnych konsultacji zdrowotnych w modelu opieki 

transgranicznej. 

 


