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Plan prezentacji

�„Szlachetne zdrowie” czyli opieka zdrowotna dzisiaj

�Kilka słów o rynku e-zdrowia.. 

�Zmiany ale jakie ? Założenia realizacji usług e-zdrowia

�Zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta jako działanie wspomagające w 

profilaktyce chorób

�Potencjalne i realne korzyści telemonitoringu pacjentów

�Przykład rozwiązania - TeleHealth Manager firmy Alcatel-Lucent
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Obecny stan globalnej opieki zdrowotnej

• Starzenie się społeczeństwa i 
niewłaściwy styl życia sprzyjają
wzrostowi zachorowań na choroby 
chroniczne takie jak cukrzyca czy 
choroby układu krążenia.

• Niewielkie fundusze przeznaczane 
na profilaktykę, promocję zdrowego 
stylu życia i wczesne wykrywanie 
chorób.

• Dostępność informacji o problemach 
zdrowotnych, metodach leczenia 
pośrednio wymusza lepszą jakość i 
bezpieczeństwo usług opieki 
zdrowotnej

• Rosnące koszty opieki zdrowotnej -
ponad 75% środków z budżetów 
opieki zdrowotnej jest 
przeznaczanych na leczenie chorób 
chronicznych.

Okładka z wydania „The Economist” w USA, z 13 grudnia 2003r
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Koszty opieki zdrowotnej - struktura

•Koszty choroby, oszczędności z profilaktyki

•$
�20% ludności 
generuje 80% 

kosztów

�1% ludności 
generuje                               

35% kosztów

• Oznacza to, że 80% ludno ści generuje tylko 20% kosztów

Źródło: HealthPartners Health Behavior Group, Niko Pronk, PhD
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Koszty opieki zdrowotnej

Koszty 

związane z 

chorobami 

chronicznymi 

75%

Koszty opieki 

doraźnej

25%

5

Źródło:George C. Halvorsen, Health Care Reform 
Now!; July, 2007 via UPMC Healthplan

�Wzrost zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej (dłuższy 
średni czas życia ludzi, niewłaściwy styl życia i nawyki)

�Większa ilość pacjentów z chorobami chronicznymi

�Zaawansowane i często kosztowne metody leczenia i leki

�Rozproszenie geograficzne pacjentów i lekarzy. 

�Ograniczona dostępność wykwalifikowanego personelu
medycznego – dostępność usług medycznych

�Przewaga opieki doraźnej i niższy nakład na profilaktykę

�Eskalacja stanu pacjenta (powikłania, hospitalizacja) np w 
związku z chorobą chroniczną, wynikająca z 
niewystarczającej profilaktyki chorób, nieoptymalnego 
poziomu opieki zdrowotnej i małej wiedzy pacjenta o 
chorobie i jej uwarunkowaniach.

Na profilaktykę i wczesne wykrywanie, w systemach opieki 
zdrowotnej przeznaczany jest niewielki % budżetu.

Koszty opieki zdrowotnej stale rosną powodując poważny kryzys systemu 
opieki zdrowotnej
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Warunki i potrzeby

�Większy nacisk na edukację, profilaktykę chorób

�Zapewnienie informacji – szybsza reakcja na sytuacje                                      

krytyczne (zagrożenie dla zdrowia, pogorszenie stanu pacjenta itp.)

� Bezpieczny i szybki dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych zdrowotnych oraz 

informacji o pacjencie i jego stanie zdrowia 

� Jakość, kompletność danych i większe bezpieczeństwo informacji medycznych

�Dostępność danych medycznych – ciągłość, lepiej przygotowane dane o pacjencie do 

udostępnienia na użytek szerszej niż dotychczas grupy odbiorców, lepsza granulacja

�Mobilność pacjentów a usługa (wygoda, dostępność usługi, łatwość korzystania, zmiana 

lekarza itp.)

�Interoperacyjność, otwartość, standaryzacja – współdzielenie danych i współpraca z 

różnymi systemami np. systemem EHR, e-recepty, e-zlecenia itp. 

�Neutralność technologiczna (np. dostęp do Internetu bez względu na technologię)
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Warunki i potrzeby

�Koncentracja na pacjencie, bliżej pacjenta niż systemu opieki zdrowotnej

�Lepsza świadomość pacjenta o chorobie i wpływie na nią jego własnych działań -

lepiej informowani pacjenci czują większą kontrolę nad swoją chorobą i z większym 

zaangażowaniem dbają o swój stan zdrowia

�Większe oczekiwania pacjentów co do usług i poziomu opieki zdrowotnej -

większy dostęp do informacji o zdrowiu i opiece medycznej dzięki Internetowi

�Szybszy i częstszy proces komunikacji między personelem medycznym a 

pacjentami

�Bieżąca analiza danych o przebiegu choroby - częsta                                               i 

szybsza weryfikacja poprawności rejestrowanych danych,                               

większe bezpieczeństwo informacji, zmniejszenie kosztów,

e-zdrowie np. e-Usługi w 
opiece zdrowotnej



All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 20108 | E-zdrowie w realizacji - telemonitoring 

Konieczność zmian ...

�Lepszy dostęp i dodatkowa wartość z usług opieki zdrowotnej. 

�Nowy model leczenia - dostosowanego do indywidualnych potrzeb                       i 
oczekiwań pacjenta, uwzględniający nie tylko finansowe aspekty

� Uwzględnienie całego łańcucha wartości usług opieki zdrowotnej, ról i zadań jego 
udziałowców (cele i korzyści, model biznesowy, aktywny udział) – kontekstem usług 
E-Zdrowia jest całe społeczeństwo

� Model biznesowy – elastyczny, adaptowalny, stymulujący zmiany

�Zapewnianie usług opieki zdrowotnej z wykorzystaniem innowacyjnych 
technologii – E-Zdrowie

� Przeniesienie uwagi opieki zdrowotnej na pacjenta

� zmniejszenie kosztów realizacji usług opieki zdr. przy utrzymaniu oczekiwanych 
poziomów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej

� Efekty socjo-ekonomiczne – zmiana stylu życia pacjenta, mniej powikłań chorób, 
niższe koszty leczenia, także dla pacjenta itp.

Pacjent -> Opieka Zdrowotna vs 

Opieka Zdrowotna -> Pacjent

Jak kontrolować?
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Kilka słów o rynku E-zdrowia

Segmenty E-zdrowia według eHealth European Lead Market Initiative: 

• Clinical Information Systems (CIS - np. obrazowanie medyczne, systemy 
planowania, informacyjne dla lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek, 
aptek..)

• Secondary Usage Non-Clinical Systems (SUNCS - np. systemy edukacyjne, portale 
zdrowia, specjalistyczne systemy dla działów badawczych, systemy wspierające 
działania operacyjne – bilingowe, administracyjne, obsługi dostaw..)

• Telemedicine (spersonalizowane systemy i usługi opieki zdrowotnej np. dla 
zarządzania chorobą, zdalnego monitorowania pacjenta, telekonsultacji, 
teleradiologii, zdalnej opieki itp.)

• Integrated Health Clinical Information Network (IHCIN - rozproszone systemy 
danych medycznych, powiązanych z nimi usług jak e-recepty czy e-zlecenia..)

Wartość rynku E-zdrowia rośnie w tempie ~3% rocznie (CAGR)

Do niedawna główny udział w rynku E-zdrowia miały systemy wspierające 
działania operacyjne wewnętrzne w opiece zdrowotnej t.j. SUNCS (70% udziału 
w 2008r wg CapGemini). Obecnie rośnie udział systemów i aplikacji do obsługi 
procesów operacyjnych specjalistów opieki zdrowotnej oraz zintegrowanych 
systemów wspierających wymianę danych, w tym telemedycznych.  
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Telemedycyna - Telemonitoring pacjenta - założenia

�Wykorzystanie Internetu do komunikacji pomiędzy pacjentem                                a 
pracownikami opieki zdrowotnej

�Powszechnie dostępne technologie dostępu do Internetu –
mobilne i stacjonarne

�Łatwość użytkowania – urządzenia do monitorowania dla pacjenta łatwe w 
użytkowaniu, nieskomplikowane media komunikacji (SMS, rozmowa, e-mail) 

�Wykorzystanie dostępnych na rynku urządzeń medycznych (dostępność dla 
pacjenta, czas wprowadzenia usługi na rynek, koszty – dla pacjenta i płatnika)

�Zapewnienie dokładności, niezawodności, bezpieczeństwa danych, ich 
przechowywania, przetwarzania i przesyłania 

�Standaryzacja (wytyczne polskie i UE) interfejsów stosowanych w urządzeniach i 
pomiędzy aplikacjami

�Inter-operacyjność z innymi rozwiązaniami jak EHR, PHR itp. 

�Potencjalnie także zmiany prawne dot. przechowywania danych wrażliwych, opieki 
zdalnej nad pacjentem itp
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Przykład efektów Telemonitorowania - cukrzyca 

Badania w warunkach zarządzanej opieki zdrowotnej potwierdziły, że koszty są 
odwrotnie proporcjonalne do kontroli glikemicznej – poniżej kilka przykładów 
efektów telemonitorowania na poziom HbA1c (hemoglobina glikolizowana):

Badanie/ Autor Zmniejszenie

HbA1c

Czas 

trwania

T-IDDM 7.77 – 7.1 ? M-cy

Biermann 8.20 – 7.0 8 m-cy

Schrezenmeir o 15.6% 6 m-cy

DIABTel 8.4 – 7.9 6 m-cy
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Przykład Telemonitorowania – choroby ukł. oddechowego

•Outcomes, National Jewish Medical and Research Center

•Zarządzanie chorobą COPD (przewlekłą, obturacyjną 
chorobą płuc) i astmą …

•Wyniki z telemonitorowania chorób układu oddechowego pokazały:
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Telemonitoring pacjentów – aspekty realizacji

�Potencjalne problemy 

�Finansowanie – dostępność zasobów w czasie, koszty bezpośrednie i 
uwzględnienie elementów pośrednich (szkolenia, zmiany organizacyjne i 
procesowe itp), dynamika zmian – trendy dot. zdrowia; brak refundacji dla 
usług e-zdrowia

�Czas realizacji pozytywnych wyników finansowych (ROI)

�Wyzwania implementacyjne – konieczne ciągłe wsparcie zarządzających, 
monitorowanie postępów, szkolenia i wsparcie dla uczestników, inter-
operacyjność 

�Warunki prawne – spójne uregulowania prawne (Polska, UE)

�Dostepność i poziom usług – w oparciu o obecną infrastrukturę (podstawowe 
usługi telemedycyny, rozszerzenia na nowe obszary e-zdrowia)

�Telemonitoring pacjentów, mimo że wymaga inwestycji daje pozytywny bilans 
dzięki oszczędnościom dla płatnika oraz poprawieniu usług i ich dywersyfikacji 
po stronie świadczącego usługi opieki zdrowotnej.
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Przykład rozwiązania Alcatel-Lucent

Dla Zdrowia – TeleHealth Manager
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TeleHealth Manager - zdalne monitorowanie pacjenta: 
Proces monitorowania

Pobranie pomiaru

Użytkownicy dokonują pomiaru poziomu glukozy we krwi lub
wysokości ciśnienia tętniczego w ten sam sposób co zawsze,
wykorzystując ogólnie dostępne urządzenia medyczne takie
jak glukometry i ciśnieniomierze.

Przesłanie

Pomiary są automatycznie przesyłane z wykorzystaniem
technologii bezprzewodowej Bluetooth, przez połączenie z
internetem (stacjonarne lub mobilne - telefon komórkowy).

Przechowywanie

Wszystkie dane osobiste i informacje dot. Stanu zdrowia są
bezpiecznie przechowywane w bibliotece danych.

Przeglądanie

Pomiary są dostępne do wglądu poprzez bezpieczną stronę
internetową. Rozwiązanie zapewnia także alarmowanie w
przypadku zdarzeń czasowych (termin pomiaru) lub
przekroczeń założonych wartości pomiaru.
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Dedykowana 

Aplikacja web’owa 

TeleHealth Manager - Jak to działa ...

PacjentOpieka 
medyczna

Przyjaciele

Rodzina

Sąsiedzi

Hub
dostępowy
(stacjonarnie)

Telefony 
komórkowe

Home 
Services 
Gateway

Wagi
Oximeter

Ciśnieniomierz

Glukometry

TV

Home 
Services 
Gateway

Urządzenia 
(głównie 

bezprzewodo

we)

Automatyczna 
tranmisja

Przechowywa
nie i 

prezentacja 
wyników
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Wyniki Telemonitorowania

Wyniki z telemonitorowania diabetyków pokazały średnio:

� 32% mniej przyjęć do szpitala

� 34% mniej interwencji pogotowia

� 49% redukcja w ilości wizyt kontrolnych

� 44% mniej wizyt u lekarza po pobycie w placówce opieki 
zdrowotnej

Monitorowanie cukrzycy…
•“Progam zarządzania cukrzycą w dotkniętej chorobą populacji z 

wykorzystaniem telemedycyny” Diabetes Technology and 
Therapeutics, 2003, Vol. 4, No. 6, pp. 783-791.

... przewlekłej niewydolności serca (CHF)

� 32% redukcję w ilości 
ponownych hospitalizacji

� Zmniejszenie kosztów opieki 
zdrowotnej o 25% w stosunku do 
kosztów opieki standardowej.

Trial rozwiązania TeleHealthCare Manager w Nowej Zelandii.
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Kilka triali ...

Ocena ryzyka cukrzycy i studium zarządzania & telemonitoringu pacjentów

18-to miesięczny trial kliniczny (‘DREAMtel’) 7 First Nations:
� Badanie efektów intensywnej terapii z wykorzystaniem zdalnego monitorowania
� Osiągnięto klinicznie istotną redukcję w poziomach HgA1c
� Po trialu, w oparciu o opinie, rozszerzono algorytmy i interfejs użytkownika

SaskTel i Alcatel-Lucent uruchomiły w lipcu 2008 komercyjną instalację   

TeleHealth Manager’a -> LifeStat™ Remote Monitoring and Health

Management pozwalające na efektywne zarządzanie chorobami 
chronicznymi.

“Technologia LifeStat może okazać się kluczowa dla nowego podejścia do 
zarządzania cukrzycą i chorobami chronicznymi w opiece podstawowej. 
Czekamy na wprowadzenie tej technologii do praktyki w postępowaniu 
klinicznym zarządzania cukrzycą, pozwoli ona na zintensyfikowanie opieki 
nad pacjentem w domu z pomocą dedykowanego zespołu (Home and 
Community Care) oraz lekarza rodzinnego.”

Dr. Sheldon Tobe, Sunnybrook Hospital Ontario
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TeleHealth w Saskatoon, Kanada

www.lifestat.ca
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Korzyści z TeleHealth Managera
Opinie użytkowników

Źródło: Telediabetes Case Study, Regional Health Authority, Oct. 4, 2009, Vancouver, Canada

87%   - Lepsza znajomość mojej cukrzycy
73%   - większa możliwość kontroli poziomu cukru we krwi
73%   - mniejsze uczucie stresu
67%   - zmiany w leczeniu cukrzycy, które pomogły w kontrolowaniu poziomu 

cukru we krwi
67%   - lepsze zarządzanie aplikacją leków dla cukrzyka
93%   - aplikacja LifeStat była łatwa w użyciu
100% - zadowolonych diabetyków z informacji udzielanej przez specjalistę z 

opieki medycznej
100% - zadowolonych z informacji otrzymanej o systemie telemonitorowania 

LifeStat  
100%- zadowolonych z ochrony informacji w systemie LifeStat
93%- zadowolonych z utrzymania prywatności w systemie LifeStat
87%   - ogólnie zadowolonych z usługi telemonitorowania (system 

telemonitorowania LifeStat, bezpieczna strona web’owa, opieka ze 
strony lekarza/pielęgniarki)
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Korzyści z TeleHealth Managera
Opinie personelu medycznego i pacjentów
Źródło: Telediabetes Case Study, Regional Health Authority, Oct. 4, 2009, Vancouver, 

Canada

• Bardziej rzetelne, dokładne, bogatsze w szczegóły odczyty pomiarów
• Lepsza reakcja na terapię, z częstszym pomiarem wyników 
• Więcej wiary w możliwość auto-dostosowania poziomów insuliny przez 

pacjenta
• Widoczny efekt zmiany stylu życia
• Wygoda i poczucie bezpieczeństwa – ktoś stale monitoruje pomiary
• Lepsze rozwiązywanie problemów z pacjentem “To jest złożona 

choroba, wymagająca wysokiej samokontroli.”
• Zapewnienie dokładnych, wiarygodnych pomiarów poziomu glukozy we 

krwi dla personelu medycznego “Pacjenci zauważyli, że nie mogą 
‘kłamać’ ”
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TeleHealth Manager – zdalny monitoring pacjenta: korzyści

�Tele-opieka medyczna – zdalne, aktywne monitorowanie parametrów zdrowia 
pacjenta w czasie rzeczywistym. 

�Szerszy i łatwiejszy dostęp do usług opieki zdrowotnej, mobilność z zachowaniem 
ciągłości opieki zdrowotnej. 

�Wyższa satysfakcja pacjenta (lepsza jakość usług, poczucie stałej kontroli zdrowia)

�Wykorzystanie innowacyjnych technologii, już obecnie dostępnych – lepsza 
efektywność  procesów medycznych

�Mniejsze koszty opieki zdrowotnej - Stała kontrola, zapobieganie powikłaniom.

�Lepsze zarządzanie chorobą i profilaktyka – większa świadomość choroby u 
pacjenta,mniej powikłań, lepsza jakość życia i oszczędności. Pro-aktywna rola w 
leczeniu choroby z monitorowaniem korelacji pomiędzy danymi fizjologicznymi a 
zachowaniem pacjenta. 

�Decyzje lekarza na bazie aktualnych, wiarygodnych danych o kondycji pacjenta –

weryfikacja skuteczności terapii.

�Lepszy proces implementacji leczenia i skupienie na pacjentach, którzy najbardziej 
potrzebują opieki zdrowotnej

�Bariery psychologiczne, a nie technologiczne są najtrudniejsze do pokonania
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Dziękuję!

Q & A


