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Zastosowanie nowoczesnych systemów telemedycznych 
w opiece nad ludźmi starszymi 

The use of modern telemedicine systems in the elderly care

Maria Magdalena Bujnowska-FedakA–F, Paulina KumięgaA–F, Bartosz j. sapilakD–F

Katedra i Zakład medycyny Rodzinnej uniwersytetu medycznego we Wrocławiu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Telemedycyna to najnowocześniejsza forma świadczenia usług medycznych wykorzystująca zaawansowane 
osiągnięcia informatyki i telekomunikacji do zdalnego monitorowania pacjentów na odległość. Od kilku lat metody teleme-
dyczne są wyraźnie skupione i dostosowane do problemów ludzi w wieku podeszłym. Telemedycna znalazła zastosowanie 
praktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny. Do jej gałęzi dedykowanych szczególnie osobom w wieku podeszłym na-
leżą: telekardiologia, telerehabilitacja, telediabetologia oraz telemedyczna opieka domowa (tele-home care). Systemy teleme-
dycznej opieki domowej monitorują pacjenta w sposób holistyczny, wykorzystując do tego zintegrowane systemy teleinforma-
tyczne. Badają podstawowe parametry życiowe, jak np.: ciśnienie tętnicze, tętno, masę ciała, temperaturę, stężenie glukozy 
w krwi, saturację, kontrolują także przypadki omdleń i upadków. Ponadto dają pacjentowi możliwość odbycia interaktywnej 
wideokonsultacji z lekarzem lub innym członkiem personelu medycznego. W populacji seniorów zainteresowanie systema-
mi telemedycznymi ma trend rosnący. Korzystając z usług telemedycznych, pacjent przebywa w środowisku domowym, któ-
re stanowi dla niego optymalne miejsce do leczenia i rekonwalescencji. ma komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, 
które daje mu świadomość pozostawania pod ciągłym nadzorem medycznym, posiada łatwy dostęp do świadczeń zdrowot-
nych, a także oszczędza czas na dojazd do ośrodków specjalistycznych. mimo znacznego wzrostu świadomości społeczeń-
stwa, co do korzyści, jakie systemy telemedyczne przynoszą na wielu polach, wciąż nie są one tak popularne jak konwencjo-
nalne metody świadczenia usług medycznych. Do powszechnego stosowania telemedycyny konieczna jest intensywna eduka-
cja pacjentów oraz stały wzrost dostępności technologii informatycznych umożliwiających zdalne monitorowanie stanu zdro-
wia, szczególnie w środowisku osób starszych.
Słowa kluczowe: ludzie starsi, telemedycyna, telemedyczna opieka domowa, telerehabilitacja, telekardiologia.

Telemedicine is the most modern form of the provision of medical services using advanced achievements and tele-
communications for remote monitoring of patients at a distance. For several years, telemedicine methods have clearly focused 
and tailored to the problems of the elderly. Telemedicine  has been used in virtually all fields of medicine. its branches  are de-
dicated to elderly people including especially tele-cardiology, tele-rehabilitation, tele-diabetology, tele-home care and others. 
Tele-home care  monitors the patient in a holistic manner using the integrated electronic  systems.  it examines the basic vital 
signs such as blood pressure, pulse, weight, temperature, blood glucose, oxygen saturation, it controls  the cases of syncope 
and falls.  in addition, tele-home care gives the patient the opportunity of interactive audio-video consultation with his doctor 
or another member of the medical staff. The population of seniors interested in telemedical systems  is increasing.  using tele-
medicine services the patient stays in the home environment, which is the best place for him to treatment and recovery. He has  
a peace of mind and a sense of security, which gives him the consciousness of being under constant medical supervision, he 
has an easy access to health services, as well as he saves time to reach  to specialist centers. Despite the significant increase in 
public awareness as to the benefits that they bring in many fields of telemedicine, they are still not as popular as conventional 
medical services. The widespread use of telemedicine requires intensive education of patients and the steady increase in the 
availability of information technology to allow remote monitoring of health status, especially among the elderly.
Key words: elderly people, telemedicine, tele-home care, tele-rehabilitation, tele-cardiology.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Telemedycyna to najnowocześniejsza forma świad-

czenia usług medycznych stosowana w sytuacji, gdy le-
karz i pacjent nie znajdują się w tym samym miejscu. Wy-
korzystując zaawansowane osiągnięcia z zakresu medycy-
ny, informatyki, telekomunikacji oraz inżynierii biomedycz-
nej, telemedycyna pokonuje bariery geograficzne, pozwa-
lając na przeprowadzenie procesu diagnostycznego, lecze-
nia, a także profilaktyki i kontroli stanu zdrowia na znaczną 
odległość. Telemedycyna pozwala na prowadzenie w cza-
sie rzeczywistym interaktywnych konsultacji i wideokonfe-
rencji przy użyciu ogólnodostępnych, cyfrowych linii trans-
misyjnych iSDn, linii satelitarnych oraz internetu. Wykorzy-
stywane są także publiczne sieci telefoniczne i sieć gSm. 
W najprostszych systemach telemedycznych komunikacja 
z pacjentem odbywa się za pośrednictwem powszechnie 

dostępnych i popularnych telefonów komórkowych i sta-
cjonarnych. Warto też wspomnieć o nowatorskiej, dopie-
ro wprowadzanej, technologii WBan (ang. Wireless Body 
Area Network, prywatna sieć w obrębie ciała), która mia-
łaby zostać użyta do bezprzewodowego monitorowania 
pacjentów [1–3]. najbardziej spektakularnym zastosowa-
niem telemedycyny jest telechirurgia dająca możliwość do-
konywania operacji na odległość. Telechirurgia wykorzy-
stuje najnowsze zaawansowane zdobycze technologiczne 
z dziedziny robotyki, czego przykładem jest skonstruowa-
nie i zastosowanie zdalnie kontrolowanego superkompute-
ra – robota ZEuS. Dzięki niemu w 2001 r. francuski lekarz, 
prof. Jacques’a marescaux, przeprowadził zabieg u 68-let-
niej kobiety ze schorzeniem pęcherzyka żółciowego z no-
wego Jorku, podczas gdy pacjentka w tym czasie znajdo-
wała się w oddalonym o 6500 km szpitalu w Strasburgu we 
Francji. Operację nazwano „Operation lindbergh” i okaza-
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ła się ona kamieniem milowym nie tylko w zdalnej telero-
botyce medycznej, ale całej medycynie [4]. 

Telemedycyna w opiece nad ludźmi 
starszymi

Telemedycyna znalazła zastosowanie praktycznie we 
wszystkich gałęziach medycyny. możliwości, jakie daje, są 
od dawna znane i stosowane na całym świecie, a jej adresa-
tami są pacjenci w różnym wieku. Jednak od kilku lat tech-
niki telemedyczne są wyraźnie skupione i dostosowane do 
problemów ludzi w wieku podeszłym. Jest to tłumaczone 
dwoma głównymi względami: starzeniem się społeczeństwa 
oraz częstszym występowaniem chorób o charakterze prze-
wlekłym u osób starszych. Znaczny postęp w medycynie, 
polepszenie warunków higienicznych, sanitarno-epidemio-
logicznych, wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa 
oraz popularyzacja badań przesiewowych powodują wy-
dłużenie średniego czasu życia człowieka. W 2010 r. prze-
ciętne trwanie życia dla mężczyzn wynosiło 72,1 lat, a dla 
kobiet było dłuższe o 8,5 lat i wyniosło 80,6 lat. W porów-
naniu do początku lat 90. ubiegłego wieku obecnie długość 
życia wydłużyła się prawie o 6 lat dla mężczyzn oraz o 5,4 
lat dla kobiet (w 2000 r. parametr ten wynosił: dla mężczyzn 
– 69,7, dla kobiet – 78,0) [5]. Społeczeństwa starzeją się, 
a prognozy demograficzne wskazują, iż w najbliższych la-
tach odsetek ludzi w wieku powyżej 65 lat będzie znacząco 
wzrastał w całej Europie i w 2050 roku osiągnie 31,3% całej 
populacji [6]. Ponadto związane z wiekiem, znacznie częst-
sze występowanie chorób przewlekłych i ich skutków po-
woduje stały wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne 
oraz proporcjonalny do tego wzrost nakładów finansowych 
na ochronę zdrowia. Jak pokazują statystyki w większości 
krajów europejskich, w tym także w Polsce, wydatki pono-
szone przez system opieki medycznej na diagnostykę i le-
czenie pacjentów cierpiących z powodu chorób przewle-
kłych z roku na rok znacznie wzrastają [7]. Wskazany trend 
zmian społecznych implikuje istotny wzrost zapotrzebowa-
nia na indywidualną opiekę medyczną i socjalną oraz za-
stosowanie nowatorskich rozwiązań, które umożliwią efek-
tywne sprawowanie opieki nad osobą starszą. 

Osoba w wieku podeszłym, chcąc pozostać pod opieką 
lekarską, musi dokonać szeregu czynności, które niejedno-
krotnie przewyższają jej możliwości zarówno fizyczne, jak 
i psychiczne, szczególnie w przypadku, gdy mieszka sama 
i nie ma oparcia w rodzinie. Bardzo często już samo dotar-
cie do szpitala staje się problemem. Korzystanie ze środ-
ków komunikacji miejskiej (problemy z wsiadaniem i wy-
siadaniem z pojazdu), wielogodzinne oczekiwanie w ko-
lejkach do rejestracji, na badania dodatkowe, przestarza-
ła, niedostosowana do potrzeb osób starszych infrastruktura 
szpitali stanowi spore utrudnienie. Poważnym problemem 
jest również wielomiesięczne oczekiwanie na najprostsze 
badania i konsultacje specjalistyczne, a także nieodpowied-
nie, często lekceważące i pozbawione empatii, podejście 
personelu medycznego do osoby starszej. naprzeciw spe-
cyficznym wymaganiom tej grupy wiekowej wychodzi te-
lemedycyna, która daje możliwość uproszczenia i przyspie-
szenia niezbędnych procedur medycznych. Pacjent ma do-
stęp do lekarza prowadzącego, a także do wysokiej klasy 
specjalistów niezależnie od miejsca swojego pobytu, a nie-
zbędne badania mogą zostać wykonane o dowolnej porze 
dnia i nocy. możliwość bezpośredniego, szybkiego dostępu 
do świadczeń medycznych, przeprowadzenia pilnych kon-
sultacji z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu 
i długiego oczekiwania w kolejkach do gabinetów specja-
listów sprawia, że moduły telemedyczne stanowią niezwy-
kle dogodne rozwiązanie dla seniorów oraz osób niepełno-
sprawnych.

Telemedycyna znajduje szerokie zastosowanie w wie-
lu dziedzinach medycyny. Do jej gałęzi, dedykowanych 

szczególnie osobom starszym, z pewnością należą: telekar-
diologia, telerehabilitacja, telediabetologia, telemedyczna 
opieka domowa (tele-home care) i inne.

Telekardiologia
Polska znajduje się obecnie w czołówce państw unii 

Europejskiej pod względem zapadalności na schorzenia 
układu sercowo-naczyniowego [8]. Jak pokazują statystyki, 
w naszym kraju choroby układu krążenia są przyczyną oko-
ło 46% zgonów rocznie (dane z 2010 r.) [5]. Wymienione 
choroby dotyczą w dużej mierze osób w wieku podeszłym, 
które oprócz dolegliwości ze strony układu krążenia cierpią 
dodatkowo na inne, nakładające się na chorobę serca scho-
rzenia, np. cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze. Schorowane, 
niedołężne, często mieszkające same osoby starsze wyma-
gają całodobowego monitorowania stanu zdrowia. naprze-
ciw takim oczekiwaniom wychodzi telekardiologia. Pozwa-
la ona na stałe, zdalne monitorowanie funkcji życiowych 
pacjenta, niezależnie od miejsca, w którym się on aktual-
nie znajduje (dom, miejsce pracy, ośrodek medyczny, a na-
wet inny kraj). Telekardiologia umożliwia np. 24-godzinny 
pomiar ciśnienia tętniczego czy wykonanie w czasie rze-
czywistym elektrokardiogramu (EKg). Dzięki tak zaprojek-
towanym rozwiązaniom lekarz może stale obserwować stan 
zdrowia swego pacjenta, a także w razie nagłej konieczno-
ści, np. ostrego incydentu wieńcowego, ma szansę na szyb-
ką reakcję, która w wielu przypadkach może uratować życie 
chorego. W Polsce działa już kilkanaście ośrodków umoż-
liwiających zdalne wykonanie EKg, jak np. Centrum nad-
zoru Kardiologicznego KaRDiOFOn, monitoring Kardiolo-
giczny mOnTE, Centrum medyczne Kardiotel, Telekardio-
med, DiamED Systems i inne. Do prekursorów i liderów no-
woczesnych metod telemedycznych w zakresie prewencji 
chorób sercowo-naczyniowych należy Telemedycyna Pol-
ska S.a. Podczas Konferencji WallStreet 16 w trakcie trwa-
nia Dnia nowych Rynków (31.05–03.06.2012) spółka zor-
ganizowała mobilną Poradnię Kardiologiczną dla około 70 
uczestników spotkania. u każdego z nich wykonano elek-
trokardiogram za pomocą nowoczesnego, 12-odprowadze-
niowego, cyfrowego aparatu EKg, umożliwiającego prze-
słanie danych na odległość. Przesłane online do centrum 
monitoringu kardiologicznego badanie EKg, po interpreta-
cji lekarza, było zwrotnie przesyłane wraz z opisem na kon-
ferencję, a jego wynik był drukowany i wręczany uczestni-
kowi badania. Rezultaty, jakie przyniosło to eksperymental-
ne badanie, okazały się zaskakujące. u około 30% przeba-
danych osób wykryto nieprawidłowości w zapisie wymaga-
jące pogłębienia diagnostyki kardiologicznej [9]. Przepro-
wadzona symulacja działania systemu telemedycznego wy-
raźnie pokazuje konieczność zwiększenia dostępności pa-
cjenta do technologii umożliwiających wczesne wykrywa-
nie chorób serca oraz wdrażanie działań profilaktycznych.

Korzystanie z systemu nadzoru kardiologicznego jest 
proste i nie powinno sprawiać trudności nawet osobom 
w podeszłym wieku. W celu przeprowadzenia standardo-
wego badania serca pacjent przykleja do ciała jednorazowe 
elektrody połączone z aparatem EKg, a następnie wykrę-
ca numer telefonu ośrodka monitorowania kardiologiczne-
go. Po drugiej stronie wita go głos dyżurującego lekarza, po 
czym pacjent uruchamia urządzenie i przykłada je do słu-
chawki telefonicznej. W Centrum nadzoru na ekranie mo-
nitora komputera wyświetla się zapis pracy serca pacjenta, 
na podstawie analizy którego lekarz, po zebraniu niezbęd-
nego wywiadu medycznego, zaleca sposób dalszego postę-
powania z chorym. Jeśli wynik badania tego wymaga, wzy-
wa do pacjenta pogotowie ratunkowe, przekazując dyspo-
zytorowi informacje na temat choroby badanego, zażywa-
nych przez niego leków i aktualnego stanu zdrowia. 

usługi telemedyczne nie są obecnie finansowane przez 
narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak zainteresowanie usłu-
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gami z tego zakresu, szczególnie wśród osób starszych, nie-
ustannie rośnie. Przyczyn wzrostu popytu na tego typu usłu-
gi upatruje się w stale rosnącym poziomie świadomości 
zdrowotnej pacjentów, szczególnie w aspekcie chorób ser-
cowo-naczyniowych oraz poczuciu bezpieczeństwa, jakie 
niewątpliwie daje świadomość stałego pozostawania pod 
opieką lekarza. 

Telerehabilitacja
Telerehabilitacja rozwinęła się jako jedna z pierwszych 

gałęzi telemedycyny. Obecnie znajduje zastosowanie głów-
nie w kardiologii, ortopedii, w rehabilitacji słuchu i mowy, 
a także w neurologii czy psychiatrii. Ponieważ grupą wieko-
wą najczęściej wymagającą kompleksowej rehabilitacji są 
osoby po 60. roku życia, to głównie na nich skupia się reha-
bilitacja na odległość.

Pierwsze prace opisujące wpływ telerehabilitacji na 
szybkość i stopień powrotu do zdrowia pacjentów pocho-
dzą z lat 90. ubiegłego wieku i dotyczą chorych cierpią-
cych na schorzenia kardiologiczne [10]. Przeprowadzone 
wówczas analizy miały wykazać różnicę między rehabili-
tacją realizowaną w szpitalu a rehabilitacją przeprowadza-
ną w domu pacjenta kontrolowaną telefonicznie. W jednym 
z badań wyodrębniono losowo 2 grupy pacjentów, z któ-
rych pierwsza realizowała program rehabilitacji w szpita-
lu, a druga – w warunkach domowych pod telefoniczną 
kontrolą lekarza. Badanie trwało 12 tygodni, w ciągu któ-
rych obie grupy wykonywały ćwiczenia na cykloergome-
trze przez 3 dni w tygodniu. Po zakończeniu cyklu reha-
bilitacji zbadano pacjentów i wykazano, iż w obydwu gru-
pach doszło do znacznej i porównywalnej poprawy wydol-
ności układu sercowo-naczyniowego. analiza otrzymanych 
wyników pozwala wnioskować, że skuteczność rehabilita-
cji domowej nie ustępuje rehabilitacji szpitalnej [10]. 

W wielu pracach zwraca się uwagę na oszczędności 
wynikające z wprowadzenia systemu telemedycznego do 
kontroli i modyfikacji procesu rehabilitacji kardiologicznej 
w domu pacjenta. W Hammon Heart institute w Springfield 
oszczędności płynące z tego systemu obliczone dla 36-ty-
godniowego programu rehabilitacji wyniosły 1200 uSD na 
pacjenta [10]. Takie wyniki ekonomiczne powinny spro-
wokować do refleksji nad zasadnością wprowadzenia tego 
typu systemów do lecznictwa publicznego w naszym kraju. 
na terenie Polski podobne programy rehabilitacji kardiolo-
gicznej dla swoich pacjentów wdrożył instytut Kardiologii 
w aninie, gdzie chorzy mają do swojej dyspozycji nowo-
czesną Pracownię Telekardiologii umożliwiającą całodobo-
wy monitoring pracy serca pacjentów.

Ortopedia i traumatologia także dają szerokie pole do 
zastosowania telerehabilitacji. na terenie naszego kraju 
wdrożono nowatorski projekt naukowo-badawczy ClEaR. 
Oprócz Polski jest on realizowany równolegle w 3 innych 
państwach członkowskich unii Europejskiej, a  mianowi-
cie w: Hiszpanii, Włoszech oraz Holandii. Projekt skiero-
wany jest do pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi 
po zabiegach wszczepienia endoprotezy stawów kolano-
wych i biodrowych. ma on za zadanie ocenić skuteczność 
i możliwość zastosowania telerehabilitacji w warunkach 
domowych, wprowadzenie protokołów rehabilitacji domo-
wej i wspomagania opieki domowej aktywizującej pacjen-
ta oraz po raz pierwszy w skali europejskiej – uzgodnienie 
standardów telerehabilitacji domowej przeprowadzanej za 
pomocą sieci internetowej. Realizacją założeń projektu zaj-
muje się Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii narzą-
du Ruchu, Centrum Doskonałości „TeleOrto” Warszawskie-
go uniwersytetu medycznego [11]. Dotychczasowe bada-
nia opublikowane w Journal of Bone and Joint Surgery wy-
kazują brak istotnych różnic między wynikami rehabilitacji 
domowej i szpitalnej [12].

Obecnie coraz większym i wciąż niedocenianym pro-
blemem jest występująca u osób po 50. roku życia głucho-

ta o charakterze czuciowo-nerwowym, tzw. głuchota star-
cza. Szacuje się, że dla populacji między 65. a 75. rokiem 
życia odsetek ludzi z głuchotą starczą oscyluje między  
6 a 10% [13]. Pewna grupa tych pacjentów ma szanse zo-
stać zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimako-
wego. Choć zabieg ten kojarzony jest głównie z leczeniem 
małych dzieci, ze wskazaniem na te niesłyszące od urodze-
nia, to wszczepienie implantu ślimakowego również w gru-
pie seniorów daje szanse na przywrócenie zdolności sły-
szenia [14]. Zabieg wszczepienia implantu ślimakowego 
łączy się z późniejszą długotrwałą rehabilitacją oraz z ko-
niecznością pozostawania pod stałą kontrolą lekarza. Zgod-
nie z procedurą, pacjent musi odbyć szereg (3–12/rok) wi-
zyt prowadzonych przez doświadczony, wielodyscyplinar-
ny zespół w placówce wszczepiającej implant. W praktyce 
pacjent jest zmuszony odbywać długie, czasochłonne po-
dróże, często połączone ze znacznymi kosztami. aby zni-
welować wymienione straty po stronie pacjenta, postano-
wiono wdrożyć jedno z nowoczesnych zastosowań, jakie 
ma do zaproponowania telemedycyna. Stworzono system 
telemedyczny umożliwiający prowadzenie taniej i skutecz-
nej rehabilitacji słuchu i mowy (telerehabilitacja) oraz zdal-
nej obsługi pacjentów korzystających z implantów ślimako-
wych (tele-fitting). W projekcie realizowanym przez instytut 
Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, konsultacje od-
bywają się za pośrednictwem łącza zintegrowanego z sys-
temem dopasowującym zdalnie implant ślimakowy do ak-
tualnych potrzeb pacjenta. Z czasem system uzupełniono 
o nowe elementy (m.in. teleedukację, badania przesiewo-
we, telediagnostykę). Tak powstała pierwsza w świecie Kra-
jowa Sieć Teleaudiologii [15]. 

Telediabetologia
Wśród wielu wyzwań, jakim sprostała telemedycyna, 

należy wymienić jej zasługi w profilaktyce, diagnostyce 
i monitorowaniu cukrzycy. na tę przewlekłą chorobę cier-
pi na całym świecie 171 mln osób, a do roku 2030 szacu-
je się dramatyczny wzrost tej liczby do 366 mln. W Polsce 
liczba ta wynosi około 2,5 mln osób, czyli 6% całej popu-
lacji [16]. Dużą część chorych z tej grupy stanowią oso-
by powyżej 65. roku życia. Techniki telemedyczne dzię-
ki zastosowaniu stosunkowo prostych systemów teleinfor-
macyjnych umożliwiają pomiar stężenia glukozy w krwi, 
a następnie przesyłanie danych z glukometru do centralnej 
bazy danych i dalej do ośrodka medycznego celem ich in-
terpretacji przez personel medyczny. informacje są przesy-
łane na telefon komórkowy lub komputer za pomocą sieci 
bezprzewodowych, standardowego modemu telefoniczne-
go lub sieci internetowych. Pacjent otrzymuje następnie in-
formację zwrotną w postaci sms-a lub wiadomości e-mail, 
z instrukcją dalszego postępowania, a w nagłych przypad-
kach drogą telefoniczną. Wszelkie informacje o pacjen-
cie są archiwizowane. Dane te stanowią dostępne źródło 
wiedzy na temat kontroli cukrzycy i na ich postawie moż-
na w sposób bieżący modyfikować leczenie, dostosowywać 
program ćwiczeń oraz dietę w zależności od aktualnych stę-
żeń glukozy w krwi [17]. W uSa dostępne są zaawansowa-
ne aplikacje na smartfony, które oprócz stałego monitoro-
wania stężenia glukozy w krwi dają możliwość np. rejestro-
wania dawki insuliny, spożycia węglowodanów, aktywno-
ści fizycznej, masy ciała, ciśnienia tętniczego, kodowania 
stanów hiper- i hipoglikemii, włączania alarmu przypomi-
nającego o lekach oraz dostosowywania działania pomp in-
sulinowych. Wśród najpopularniejszych aplikacji wymienia 
się: Diabetes Buddy, Diamedic, WaveSense Diabetes ma-
nager [18]. W wielu publikacjach na temat telemedycznych 
systemów stosowanych w monitorowaniu cukrzycy wska-
zuje się na znacznie lepszy, w porównaniu z pacjentami 
niekorzystającymi z tego systemu, stopień kontroli cukrzycy 
(spadek stężenia hemoglobiny glikowanej), większą świado-
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ona prosta w obsłudze, lekka, nie ograniczająca swobody 
ruchu, ze względu na swój bezprzewodowy charakter dzia-
ła niejako bez ingerencji człowieka. W razie potrzeby wy-
syła za pacjenta sygnał alarmowy, np. o nieprawidłowym 
rytmie serca, poziomie insuliny w krwi itp. Z tych wzglę-
dów jest doskonała dla osoby w wieku podeszłym. Każdy 
pacjent korzystający z tego systemu ma nadawany indy-
widualny adres iP, czyli swoistego rodzaju numer identy-
fikacyjny. numer ten służy do zalogowania się do systemu 
i uzyskania tam wszelkich informacji na temat swojego sta-
nu zdrowia. aby korzystać z systemu, niezbędne jest jednak 
posiadanie odpowiedniego sprzętu, tj. smartfonu, a przesy-
łanie danych odbywa się „na żywo”. Technologia WBan 
wykorzystuje różnego rodzaju sensory, czujniki, elektrody 
wszczepione lub przyczepione do ciała pacjenta, a w nie-
których przypadkach przyczepione do ubrania, które zbie-
rają informacje i w czasie rzeczywistym przesyłają je do 
bazy danych i do ośrodków medycznych, gdzie na bieżą-
co odbywa się analiza zebranego materiału [2]. Ten spo-
sób monitorowania pacjenta pozwala określić podstawo-
we parametry życiowe chorego, postawić szybką diagnozę, 
a w razie konieczności wdrożyć postępowanie lecznicze. 
niestety na rynku polskim ta i podobne technologie pozo-
stają na razie marzeniem przyszłości.

Podsumowanie
Od dawna na całym świecie obserwuje się zwiększone 

zainteresowanie systemami informatycznymi zorientowany-
mi na medycynę. Techniki telemedyczne od kilku lat są jed-
nak specjalnie dedykowane osobom w wieku podeszłym. 
Jest to zrozumiałe wobec specyficznych przemian demogra-
ficznych, jakie obserwuje się w Europie i na świecie. W spo-
łeczeństwach krajów europejskich ma miejsce nieustanny 
proces starzenia się ludności. Wzrost odsetka ludzi star-
szych wynika ze zmniejszającej się liczby urodzeń oraz wy-
dłużenia przeciętnego trwania życia ludzkiego. Szczegól-
nie dynamicznie rośnie liczba osób w wieku powyżej 80 
lat i przewiduje się, że do roku 2030 osiągnie poziom oko-
ło 800 tysięcy (w 2004 r. liczba ta wynosiła 320 tysięcy) [6]. 
Zmiany tego typu implikują konsekwencje zarówno w sek-
torze społeczno-ekonomicznym, jak i zdrowotnym. Zwięk-
sza się popyt na usługi (w tym usługi zdrowotne) i towary 

mość istoty i następstw choroby, lepszy poziom współpra-
cy i wzajemnego zaufania między pacjentem i lekarzem, co 
w konsekwencji daje lepszą kontrolę choroby oraz poprawę 
jakości życia pacjenta [16].

Telemedyczna opieka domowa  
(tele-home care)

Zaprojektowane z myślą o osobach w wieku podeszłym 
oraz dla przewlekle chorych aplikacje tele-home care, po-
siłkując się najnowszymi zdobyczami techniki, wykorzystu-
ją zintegrowane systemy telemedyczne do pełnienia cało-
dobowej, kompleksowej opieki nad pacjentami. Teleme-
dyczna opieka domowa podchodzi do monitorowania pa-
cjenta w sposób holistyczny. Bada podstawowe parametry 
życiowe, np. ciśnienie tętnicze, tętno, masę ciała, stężenie 
glukozy w krwi, temperaturę ciała, saturację krwi, kontro-
luje także przypadki omdleń i upadków [19, 20]. Ponad-
to system daje pacjentowi możliwość odbycia interaktyw-
nej wideokonsultacji z lekarzem lub innym członkiem per-
sonelu medycznego. Jest to niezwykle ważne dla chorych 
przewlekle, dla osób starszych, często samotnych, a szcze-
gólnie dla pacjentów unieruchomionych. Ten rodzaj reak-
cji z pracownikiem służby zdrowia daje pacjentowi poczu-
cie bezpieczeństwa i pozostawania pod stałą kontrolą me-
dyczną. Kolejną zaletą systemu jest znaczne zmniejszenie 
częstości wezwań pogotowia ratunkowego oraz rzadsze ho-
spitalizacje z przyczyn nagłych wśród osób po 65. roku ży-
cia [21]. Podobne systemy są stosowane na całym świecie 
nie tylko w opiece domowej, ale także w placówkach zaj-
mujących się chorymi cierpiącymi na schorzenia otępien-
ne, w domach seniora czy innych instytucjach zajmujących 
się osobami w wieku podeszłym. We Francji telemedycz-
na opieka medyczna, działająca w ramach projektu PRO-
SaFE, oprócz wymienionych wcześniej funkcji, potrafi reje-
strować zachowanie podopiecznego, a także pilnuje syste-
matyczności i poprawności zażywanych leków. Kraje skan-
dynawskie natomiast wykorzystują do łączności z pacjen-
tem interaktywną telewizję cyfrową w ramach modelu tele-
medycznego zwanego „health smart home” [17].

W kontekście osób starszych warto pamiętać o wspo-
mnianej już wcześniej sieci WBan, czyli lokalnej, bezprze-
wodowej sieci „umiejscowionej” w ludzkim ciele [1–3]. Jest 

Tabela 1. Korzyści i bariery, jakie stwarza telemedycyna ludziom w wieku podeszłym

Korzyści Bariery 

Prosty i szybki dostęp do diagnostyki i specjalistycznych usług 
medycznych

opór przed stosowaniem nowych technologii informatycznych

Dostęp do wyników badań za pośrednictwem systemu teleme-
dycznego wykluczający konieczność ich osobistego odbioru

brak zdolności obsługiwania komputera i telefonu komórko-
wego

Stały dostęp do własnej dokumentacji medycznej wysokie koszty zakupu niezbędnego sprzętu, np. smartfona, 
komputera

Brak konieczności dojazdów do ośrodków medycznych brak wiedzy o dostępności systemów telemedycznych dla 
osób starszych

Zmniejszenie liczby hospitalizacji i wezwań pogotowia ratun-
kowego

przyzwyczajenie pacjentów do odbywania wizyt „na żywo”

Sprawne otrzymywanie pomocy w nagłych wypadkach związane z wiekiem osłabienie funkcji poznawczych utrud-
niające korzystanie z systemu telemedycznego

Skrócenie pobytu w szpitalu przez zapewnienie części świad-
czeń za pośrednictwem systemu telemedycznego

częste pogorszenie sprawności funkcjonalnej w przebiegu 
chorób przewlekłych

Zwiększenie nadzoru nad własnym stanem zdrowia przez ak-
tywny udział pacjenta w procesie profilaktyki, diagnostyki i le-
czenia

Poczucie bezpieczeństwa i poprawa jakości życia, jakie daje 
stały nadzór medyczny

Korzyści edukacyjne płynące z korzystania z baz danych i sys-
temów telemedycznych
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zały, że w grupie wiekowej 60–80 lat z internetu korzysta 
około 40% badanych, a informacji na temat zdrowia, cho-
rób czy świadczeń medycznych poszukuje w sieci około 
61% osób starszych [23]. Problematyka telemedyczna nie 
jest także obca polityce unii Europejskiej, czego przykła-
dem są Programy Ramowe 5, 6 i w szczególności 7, kładące 
duży nacisk na wykorzystanie systemów telemedycznych. 

W Polsce telemedycyna jest dziedziną będącą wciąż 
na etapie rozwoju. mimo znacznego wzrostu świadomości 
społeczeństwa, co do korzyści, jakie za sobą niesie na polu 
medycznym, społecznym, informatycznym oraz w aspekcie 
ekonomicznym, wciąż nie jest tak popularna jak konwen-
cjonalne metody świadczenia usług medycznych. Do po-
wszechnego stosowania telemedycyny konieczna jest bo-
wiem intensywna edukacja pacjentów oraz stały wzrost do-
stępności technologii informatycznych umożliwiających 
zdalne monitorowanie stanu zdrowia, szczególnie w śro-
dowisku osób starszych. Jednak w miarę rozwoju społe-
czeństwa informatycznego oraz zaniku obaw przed nowy-
mi technologiami, telemedycyna ma duże szanse na dalszy, 
dynamiczny rozwój oraz powinna w niedługim czasie pod-
bić rynek usług medycznych w Polsce.

zgłaszany również przez osoby starsze. nie dziwi więc fakt 
ukierunkowania telemedycyny właśnie na tą grupę chorych. 
Systemy telemedyczne stanowią doskonałe rozwiązanie dla 
seniorów. Korzystając z nich, pacjent przebywa w środowi-
sku domowym, które stanowi dla niego optymalne miejsce 
do leczenia i rekonwalescencji. Ponadto niewątpliwy kom-
fort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa daje mu świa-
domość pozostawania pod ciągłym nadzorem medycz-
nym, ma łatwy dostęp do świadczeń zdrowotnych, a tak-
że oszczędza czas na dojazd do ośrodków specjalistycz-
nych (patrz tab.1). należy też zaznaczyć, że wprowadzenie 
systemów telemedycznych znacznie obniża koszty lecze-
nia [22]. Szacuje się, że koszt opieki medycznej ponoszony 
na osobę starszą przewyższa 4-krotnie koszt leczenia osoby 
w wieku 15–54 lat [6]. Z tego względu ważne jest szukanie 
bardziej efektywnych form świadczenia usług zdrowotnych, 
jakimi niewątpliwie są systemy telemedyczne. 

Zainteresowanie osób starszych telemedycyną ma trend 
rosnący. Seniorzy coraz częściej korzystają z dobrodziejstw 
internetu, a posiadanie telefonu komórkowego czy kompu-
tera stało się powszechne. Przeprowadzone w latach 2005–
–2007 w ramach projektu e-Health badania w Polsce wyka-
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