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 Streszczenie  Wstęp. Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne stają się podstawą naszego funk-
cjonowania w codziennym życiu. Jakkolwiek do najbardziej aktywnych i entuzjastycznych użytkowników nowo-
czesnych narzędzi teleinformatycznych należą osoby młode, to jednak ludzie starsi, z racji swojego wieku, wielo-
chorobowości i niejednokrotnie niepełnosprawności, są najczęstszymi osobami szukającymi i wymagającymi opieki 
w ramach systemu usług zdrowotnych. 
Cel pracy. Przeprowadzenie kompleksowej oceny geriatrycznej osób starszych po 75. roku życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich potrzeb, poglądów i postaw w zakresie korzystania z narzędzi teleinformatycznych i usług zdro-
wotnych typu e-Health.
Materiał metody. Badanie przeprowadzono na grupie 100 pacjentów w wieku 75 lat i więcej, którzy w okresie od 
września do grudnia 2011 r. zgłosili się na wizytę do lekarza rodzinnego. Ocenę potrzeb, poglądów i postaw osób 
starszych w stosunku do narzędzi teleinformatycznych i usług zdrowotnych typu e-Health dokonano na podstawie 
specjalnie przygotowanego kwestionariusza. 
Wyniki. Z Internetu korzysta 35% starszych osób, a swój własny telefon komórkowy posiada i potrafi się nim posługi-
wać 64% ankietowanych. 32% osób w podeszłym wieku okazało się zwolennikami usług typu e-Health i deklarowało 
chęć i potrzebę korzystania z nich w najbliższym czasie. Wśród zwolenników usług typu e-Health najwięcej osób 
wyrażało chęć otrzymywania wyników badań drogą elektroniczną, przypomnienia o planowanych wizytach w ośrod-
ku zdrowia lub branych lekach, otrzymywania prostych zaleceń lekarskich na telefon komórkowy lub komputer lub 
też rejestracji na wizytę lekarską online. 
Wnioski. Badania przeprowadzone w Polsce i na świecie świadczą o wzrastającym zainteresowaniu wykorzystywa-
niem Internetu do celów medycznych i usługami zdrowotnymi typu e-Health. Warto jest zachęcać osoby starsze do 
szeroko pojętej aktywności w tym zakresie, aby ta zwiększająca się z roku na rok grupa ludzi w podeszłym wieku nie 
została zepchnięta na margines nowoczesnego społeczeństwa informatycznego.
Słowa kluczowe: ludzie starsi, potrzeby, poglądy, telemedycyna, e-Health.

 Summary  Background. Modern information and communication technologies become the basis of functioning 
in everyday life. However, the most active and enthusiastic members of modern ICT tools are young people. Older 
people, because of their age, and often multi-morbidity and disability, are the most common and demanding people 
seeking care within the health services system.
Objectives. The aim of the study was to conduct a comprehensive geriatric assessment of elderly people over  
75 years with particular emphasis on their needs, views and attitudes to the use of ICT tools and e-Health services.
Material and methods. The study was conducted on a group of 100 patients aged 75 years and over who from 
September to December 2011 reported a visit to their GP. Assessment of needs, views and attitudes of older people 
in relation to ICT tools and e-Health services was based on a specially designed questionnaire.
Results. The Internet is used by 35% of older people, and 64% of respondents have their own mobile phone and are 
able to use it. 32% of the elderly were supporters of e-Health services, and declared a desire and need to use them 
soon. Among the supporters of the e-Health services, most people expressed a desire to receive test results electroni-
cally, remind about planned visits to a health center or drugs taken, receiving medical recommendations straight to 
their mobile phone or computer, or register for a medical appointment on-line.
Conclusions. Research conducted in Poland and worldwide testify to the growing interest in Internet use for medical pur-
poses and e-Health services. It is to encourage older people to take part in a wide range of activities in this area, sothat this 
increasing year by year group of elderly people has not been pushed to the margins of the modern information society.
Key words: elderly people, needs, attitude, telemedicine, e-health.
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Wstęp

Nowoczesne technologie informatyczne i komu-
nikacyjne stają się podstawą naszego funkcjonowania 
w codziennym życiu, czego prostym przykładem jest 
niemal powszechne użytkowanie telefonu komórko-
wego i Internetu. E-Health (e-Zdrowie) jest dynamicz-
nie rozwijającą się w ostatnim dziesięcioleciu gałęzią 
medycyny, która pozwala wykorzystywać narzędzia 
nowoczesnej technologii w opiece zdrowotnej. Pod-
czas gdy do tej pory tradycyjnym użytkownikiem 
systemu opieki zdrowotnej był „pacjent” pełniący 
rolę biernego odbiorcy usług zdrowotnych, tak obec-
nie „współczesny pacjent”, użytkownik Internetu i in-
nych usług typu e-Health, jest zdecydowanie bardziej 
aktywny, mobilny, lepiej poinformowany i bardziej 
wymagający w stosunku do dostawców usług zdrowot-
nych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów 
stworzono wiele platform internetowych szerzących 
informację medyczną, a coraz więcej ośrodków me-
dycznych, włączając w to zakłady podstawowej opieki 
zdrowotnej, oferuje obecnie możliwość elektronicznej 
obsługi pacjenta. Usługi typu e-Health mogą obej-
mować elektroniczne kartoteki, elektroniczny rekord 
zdrowotny pacjenta (electronic health record − EHR),  
usługi zdrowotne online (elektroniczna rejestracja na 
wizyty lekarskie, wysyłanie krótkich wiadomości tek-
stowych do pacjentów, elektroniczne wystawianie re-
cept), usługi telemedyczne (tele-konsultacje, tele-mo-
nitorowanie, np. tele-EKG, tele-spirometria), portale 
informacyjne na temat zdrowia i inne [1, 2]. 

Jakkolwiek do najbardziej aktywnych i entuzja-
stycznych użytkowników nowoczesnych narzędzi te-
leinformatycznych należą z pewnością osoby młode, 
to jednak ludzie starsi, z racji swojego wieku, wielo-
chorobowości i niejednokrotnie niepełnosprawności, 
są najczęstszymi osobami szukającymi i wymagający-
mi opieki w ramach systemu usług zdrowotnych. Jak 
pokazują trendy demograficzne, zarówno w naszym 
kraju, jak i w całej Europie zachodzi zjawisko szybko 
postępującego starzenia się społeczeństwa. W 2005 r. 
liczba osób w wieku emerytalnym w Polsce wyniosła 
5,9 mln, w 2030 r. szacunkowa liczba według Komi-
tetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Polskiej Aka-
demii Nauk będzie wynosiła 9,6 mln ludzi [3]. O ile 
w latach 30. XX wieku osoby powyżej 65. roku życia 
stanowiły 4,8% ogółu ludności Polski, to w 2005 r. już 
13,3%, a w 2050 r. przewiduje się, że osoby po 65. 
r.ż. będą stanowiły ponad 31% ludności w Polsce [4]. 
Warto jest więc z pewnością dowiedzieć się, jakie są 
potrzeby, poglądy i postawy ludzi w podeszłym wieku 
w zakresie korzystania z narzędzi telemedycznych 
i usług zdrowotnych typu e-Health.

Cel pracy

Celem pracy było przeprowadzenie komplek-
sowej oceny geriatrycznej osób starszych po 75. 

roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
potrzeb, poglądów i postaw w zakresie korzystania 
z narzędzi teleinformatycznych (komputer, Inter-
net, telefon komórkowy) i usług zdrowotnych typu 
e-Health.

Materiał i metody

Do badania zostało zaproszonych 180 pacjen-
tów w wieku 75 lat i więcej należących do praktyk 
lekarzy rodzinnych na Dolnym Śląsku. Badanie 
ostatecznie przeprowadzono na grupie 100 pa-
cjentów powyżej 74. roku życia, którzy w okresie 
od września do grudnia 2011 r. zgłosili się na wi-
zytę do lekarza rodzinnego lub też lekarz rodzinny 
odwiedził ich w domu i wyrazili swoją zgodę 
na udział w badaniu. Ocenę potrzeb, poglądów 
i postaw osób starszych w stosunku do narzędzi 
teleinformatycznych i usług zdrowotnych typu 
e-Health dokonano na podstawie specjalnie przy-
gotowanego w tym celu kwestionariusza. Osoby 
badane proszono o odpowiedzi na pytania ogólne 
dotyczące użytkowania komputera, korzystania 
z Internetu oraz umiejętności posługiwania się tele-
fonem komórkowym, a następnie wyrażenie swojej 
opinii i potrzeb w zakresie korzystania z usług typu 
e-Health. Zasadnicze pytania stawiane responden-
tom brzmiały następująco:

Czy chciałaby Pan/Pani otrzymywać informacje  �

na temat swojego stanu zdrowia od swojego 
lekarza za pośrednictwem telefonu komórko-
wego lub komputera? 
Z której z usług telemedycznych chciałbyś/  �

/chciałabyś w szczególności skorzystać? Zakreśl 
wszystkie te usługi, które Ci odpowiadają:
– rejestracja na wizytę lekarską za pośrednic-

twem komputera,
– przypomnienie o planowanych wizytach lub 

branych lekach,
– telewizyty (przez ekran komputera, telefonu 

komórkowego – videotelefon, kamera inter-
netowa),

– monitorowanie na odległość stanu zdrowia, 
np. pomiar ciśnienia, osłuchiwanie serca 
i płuc, mierzenie poziomu cukru, 

– informowanie o wynikach badań,
– otrzymywanie prostych zaleceń lekarskich.
Ponadto w ramach całościowej oceny geria-

trycznej u każdego pacjenta obok podstawowego 
badania podmiotowego i przedmiotowego prze-
prowadzono ocenę stanu umysłowego (zapamię-
tywanie, liczenie, orientacja, koncentracja uwagi, 
funkcje językowe) za pomocą skali Folsteina (MMSE 
– Mini Mental State Examination) [5], a ocenę stanu 
emocjonalnego w 15-punktowej geriatrycznej skali 
oceny depresji Yesavage’a [6]. Poziom sprawności 
funkcjonalnej określono w ramach skali Barthel [7] 
oceniającej wykonywanie podstawowych czynno-
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ści życia codziennego, takich jak: ubieranie się, 
spożywanie posiłków, poruszanie, utrzymywanie 
higieny osobistej, kontrola zwieraczy i inne. Nato-
miast sprawność układu ruchu i ryzyko upadków 
zbadano prostym testem „wstań i idź” (TUG − ti-
med ‘up and go’ test) [8], w którym oceniano przej-
ście pacjenta z pozycji siedzącej do stojącej oraz 
marsz na krótkim dystansie.

Wnioski

Jak wspomniano już wcześniej, spośród 180 
osób zaproszonych na badania pozytywnie odpo-
wiedziało 55% (100 osób) w wieku 75 lat i więcej. 
85 pacjentów zgłosiło się do lekarza na wizytę do 
ośrodka zdrowia, 15 osób lekarz rodzinny odwie-
dził w domu. W grupie badanej znalazło się 36% 
mężczyzn i 64% kobiet, a średnia wieku wyniosła 
79,2 lat (tab. 1).

47% poddanych badaniu pacjentów w starszym 
wieku posiada w domu komputer, a 63% z nich 
(29% ogółu respondentów) potrafi z niego korzy-
stać. Z Internetu korzysta natomiast, przynajmniej 
od czasu do czasu, 35% starszych osób, a swój 
własny telefon komórkowy posiada i potrafi się nim 
posługiwać 64% ankietowanych.

Na zasadnicze pytanie dotyczące chęci otrzy-
mywania informacji na temat swojego stanu zdro-

wia od swojego lekarza za pośrednictwem telefonu 
komórkowego lub komputera 32% osób w wieku 
75 lat i powyżej odpowiedziało twierdząco (grupa 
I zwolenników usług e-Health). Pozostałe 68% 
starszych osób nie było zainteresowanych/nie mia-
ło zdania lub też nie czuło potrzeby korzystania 
z żadnej formy usług telemedycznych (grupa II 
przeciwników/niezdecydowanych w zakresie usług 
e-Health). Wśród zwolenników usług typu e-Health 
najwięcej osób wyrażało chęć otrzymywania wyni-
ków przeprowadzonych badań drogą elektroniczną 
(84% badanych), przypomnienia o planowanych 
wizytach w ośrodku zdrowia lub branych lekach 
(78%), otrzymywania prostych zaleceń lekarskich 
na telefon komórkowy lub komputer (78%) lub też 
rejestracji na wizytę lekarską online (75%). Nieco 
mniej osób starszych było zainteresowanych moni-
torowaniem na odległość swojego stanu zdrowia, 
np. przez pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar 
stężenia glukozy w krwi, tele-ważenie, tele-elek-
trokardiografia, tele-spirometria i inne (50% bada-
nych), połowa pozytywnie nastawionych do usług 
telemedycznych respondentów chciałaby odbywać 
konsultacje lekarskie na odległość (przez komputer, 
telefon komórkowy − kamera internetowa, wide-
otelefon itp.) (tab. 2).

Jakkolwiek w ogólnej grupie badanej istotnie 
przeważały kobiety (64% kobiet vs 36% mężczyzn), 
to jednak w grupie zwolenników usług e-Health 

Tabela 1. Wybrane dane demograficzne i kliniczne grupy badanej

Cecha

Ogół badanych
% (N = 100)

Grupa I
zwolenników 
usług e-Health
% (N = 32)

Grupa II przeciwników/niezdecydowa-
nych w zakresie usług e-Health  
% (N = 68)

Płeć: 
kobiety
mężczyźni

64%
36%

56%
44%

67%
33%

Wiek w latach (średnio) 79,2 78,0 79,7

Wykształcenie:
podstawowe/zawodowe
średnie/niepełne wyższe
wyższe

27%
38%
35%

18%
35%
47%

30%
41%
29%

Charakter wykonywanego 
zawodu:
pracownik fizyczny
pracownik umysłowy

32%
68%

31%
69%

33%
67%

Zamieszkanie:
sam
z rodziną

33%
67%

36%
64%

28%
72%

Choroby przewlekłe* 
tak
nie

88%
12%

84%
16%

90%
10%

* W szczególności nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, cukrzyca, otępienie, niedo-
czynność tarczycy i inne.
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przewaga kobiet była już stosunkowo niewielka 
(56% vs 44%). Kobiety były najbardziej zaintere-
sowane zdalną rejestracją na wizytę do lekarza, 
otrzymywaniem krótkich wiadomości tekstowych 
(SMS) przypominających o czekającej wizycie lub 
konieczności wzięcia leku oraz otrzymywaniem 
w formie elektronicznej prostych zaleceń lekar-
skich. Natomiast mężczyźni byli zdecydowanie 
najbardziej zainteresowani otrzymywaniem zdalnie 
w postaci SMS lub poczty elektronicznej informacji 
o rezultatach wykonanych badań.

Jak wykazały badania porównawcze obu pod-
grup (I i II), grupa zwolenników usług e-Health (I) 
była lepiej wykształcona od grupy przeciwników 
tych usług (II). W grupie I istotnie więcej osób po-
siadało wyższe wykształcenie niż w grupie II (47% 
vs 29%, p = 0,002). Zwolennicy usług telemedycz-
nych nieco rzadziej mieszkali z rodziną (64% vs 
72%) i nieco rzadziej (choć nadal bardzo często) 
cierpieli na choroby przewlekłe (84% vs 90%). Nie 
były to jednak różnice istotne statystycznie. Nato-
miast w odniesieniu do wieku i charakteru wyko-
nywanego zawodu nie wykazano istotnych różnic 
między badanymi podgrupami.

W ramach całościowej oceny geriatrycznej, 
w Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (MMSE) 
grupa badana uzyskała przeciętnie 26,7 punktów 
(maksimum 30 punktów), co stanowi graniczną 

wartość prawidłową. W ramach podgrup, grupa 
zwolenników e-Health uzyskała jednak istotnie wyż-
szy wynik niż grupa jej przeciwników (średnio 28,6 
pkt. w grupie I vs średnio 25,1 pkt. w grupie II, p 
= 0,005), który wskazuje na łagodne zaburzenia 
funkcji poznawczych w grupie II (tab. 3). W bada-
niu oceny stanu emocjonalnego w Geriatrycznej 
Skali Oceny Depresji grupa badana uzyskała średnio 
3,2 pkt., co stanowi wynik prawidłowy, a w ocenie 
stanu funkcjonalnego skalą Barthel 94,5 pkt. (maksi-
mum 100 pkt.). Natomiast prosty test „Wstań i idź”, 
badający sprawność układu ruchu, wyniósł średnio 
w grupie badanej 10,4 s. i nie wykazał zwiększone-
go ryzyka upadków u większości poddanych bada-
niu pacjentów (wynik nieprawidłowy powyżej 14 
s.). Badania porównawcze w ramach podgrup nie 
wykazały istotnych różnic w tym zakresie (tab. 3).

Wyniki

Badania przeprowadzone w Polsce i na świecie 
świadczą o wzrastającym zainteresowaniu wyko-
rzystywaniem Internetu do celów medycznych 
i usługami typu e-Health, które stają się ważnym 
oraz pożądanym elementem systemu opieki zdro-
wotnej dla wielu ludzi [9−13]. W Polsce obserwuje 
się stale rosnący trend wśród użytkowników Inter-

Tabela 2. Potrzeby w zakresie poszczególnych usług e-Health wśród jej zwolenników

Zwolennicy usług typu e-Health Ogół badanych
N = 32

Mężczyźni
N = 14

Kobiety
N = 18

Rejestracja online 75% 64% 86%

Przypomnienie o planowanych wiztach/branych lekach (sms) 78% 73% 86%

Tele-konsultacje 50% 55% 48%

Tele-monitorowanie 50% 36% 64%

Informowanie o wynikach badań (SMS, e-mail) 84% 91% 78%

Proste zalecenia lekarskie (SMS, e-mail) 78% 73% 86%

Tabela 3. Całościowa ocena geriatryczna w grupach badanych (wybrane testy)

Całościowa ocena geriatryczna Ogół badanych
(N = 100)

Grupa I zwolenników  
usług e-Health
(N = 32)

Grupa II przeciwników/
/niezdecydowanych w zakre-
sie usług e-Health (N = 68)

MMSE Test według Folsteina 
(0−30 pkt.)

26,66 ± 4,14 pkt. 28,58 ± 1,68 pkt. 25,09 ± 6,12 pkt.

Geriatryczna Skala Oceny 
Depresji (0−15 pkt.)

3,18 ± 2,59 pkt. 3,33 ± 3,75 pkt. 3,13 ± 1,98 pkt.

Skala Barthel
(0−100 pkt.)

94,54 ± 1 0,68 pkt. 92,18 ± 15,05 pkt. 95,51 ± 8,33 pkt.

Test TUG „Wstań i idź” (w s.) 10,35 ± 4,55 s. 8,82 ± 3,39 s. 11,7 ± 5,22 s.
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netu oraz ich duże zainteresowanie informacjami 
dotyczącymi wszelkich aspektów zdrowia i cho-
roby. W 2005 r. z Internetu w celach zdrowot-
nych korzystało 42% polskiej dorosłej populacji, 
a w 2007 r. liczba ta zwiększyła się do 53% [1, 12, 
13]. W populacji samych użytkowników Internetu 
odsetek ten jest jeszcze znacznie wyższy i wynosi 
ponad 80%, a trend jest kompatybilny z trendem 
europejskim i ogólnoświatowym [1, 9−11, 14]. 
Brak jest jednak dostatecznych informacji dotyczą-
cych potrzeb, poglądów i postaw populacji ludzi 
w podeszłym wieku w tym zakresie. 

Przeprowadzone w Polsce badania w ramach 
międzynarodowego projektu e-Health w latach 
2005−2007 na losowo wybranej populacji 1000 
osób dorosłych wykazały, że w grupie ludzi starszych 
od 60.−80. roku życia z Internetu korzysta przynaj-
mniej od czasu do czasu 40% osób, a poszukuje 
w nim informacji na temat zdrowia, chorób lub 
problemów zdrowotnych 61% spośród nich, przy-
najmniej raz w ciągu 6 miesięcy [12, 13]. Potwier-
dzają to nasze badania, które wykazały, że z Inter-
netu korzysta, przynajmniej od czasu do czasu, 35% 
osób w wieku 75 lat i więcej, a swój własny telefon 
komórkowy posiada i potrafi się nim posługiwać 
64% ankietowanych. Niespełna 1/3 wszystkich osób 
w podeszłym wieku okazała się zwolennikami usług 
typu e-Health i deklarowała chęć i potrzebę korzy-
stania z nich w najbliższym czasie, co z pewnością 
jest wysokim i zachęcającym rezultatem zważywszy 
na fakt, że badania dotyczyły najstarszej grupy pa-
cjentów powyżej 74. roku życia. Kobiety przeważały 
nieco w grupie zwolenników usług typu e-Health 
(56% kobiet i 44% mężczyzn), należy jednak pa-
miętać, że w ogólnej grupie badanych ich udział 
był zdecydowanie większy (64% kobiet i 36% męż-
czyzn), co wynika z dłuższego o 7 lat przeciętnego 
trwania ich życia. Grupa zwolenników usług tele-
medycznych istotnie częściej była lepiej wykształco-
na od grupy jej przeciwników/niezdecydowanych 
i w ocenie stanu umysłowego według skali Folsteina 
(MMSE) uzyskała istotnie wyższe rezultaty (28,6 vs 
25,1 pkt.), o czym donoszą także inni badacze [1, 
9, 10]. Jak przedstawiają porównawcze badania 
polsko-greckie przeprowadzone w ramach projektu 

e-Health, 35,5% Polaków i 28% Greków wyraziło 
się pozytywnie o możliwości skonsultowania się ze 
swoim lekarzem za pośrednictwem Internetu lub 
wideofonu, a spośród nich 58,3% Polaków i 73,2% 
Greków byłoby skłonnych zapłacić kwotę 10 Euro 
za tego typu usługę [15]. Interesujące jest także to, 
że najbardziej chętni do konsultacji lekarskich na 
odległość wśród Polaków okazali się starsi pacjenci 
po 60. r.ż. [2]. Wśród polskich pacjentów zaobser-
wowano także dodatnią korelację między poczu-
ciem choroby a pozytywnym nastawieniem do od-
bywania wizyt lekarskich na odległość [2]. Oceniano 
także chęć korzystania z dostępu do elektronicznej 
dokumentacji pacjenta (EHR); w obu krajach chęć 
do korzystania z tego typu usługi wyraziło około 
66% badanych [2, 15]. Nasze badania pokazały, że 
wśród zwolenników usług typu e-Health, 84% osób 
(27% ogółu badanych) wyrażało chęć otrzymywania 
wyników badań drogą elektroniczną, a 50% chciała-
by odbywać konsultacje lekarskie na odległość (16% 
ogółu badanych). Wydaje się także, że najbardziej 
chętne i potencjalnie odnoszące największą korzyść 
z usług zdrowotnych typu e-Health są osoby z cho-
robami przewlekłymi/niepełnosprawne w dobrym 
lub przynamniej zadowalającym ogólnym stanie 
zdrowia [1].

Podsumowując, chociaż osoby w podeszłym 
wieku z pewnością nie należą do najbardziej ak-
tywnych i entuzjastycznie nastawionych użytkow-
ników narzędzi teleinformatycznych, to jednak 
blisko 1/3 z nich chętnie skorzystałaby z usług 
zdrowotnych typu e-Health celem otrzymania in-
formacji na temat swojego stanu zdrowia, przypo-
mnienia o konieczności wzięcia zaleconych leków, 
skonsultowania się z lekarzem na odległość czy też 
monitorowania istotnych parametrów stanu zdro-
wia. Warto więc zachęcać osoby starsze do szeroko 
pojętej aktywności w tym zakresie, dbając o dobrą 
kondycję ich stanu umysłowego przez spotkania 
informacyjno-edukacyjne, bezpłatne kursy szkole-
niowe, dedykowane dla nich interaktywne portale 
społecznościowe i inne formy aktywności, aby ta 
zwiększająca się z roku na rok grupa ludzi w po-
deszłym wieku nie została zepchnięta na margines 
nowoczesnego społeczeństwa informatycznego.
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