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Opieka zdrowotna w trakcie 
i po pandemii
Co zmieniła pandemia SARS-COV-2 i co powinniśmy wdrożyć, 
aby lepiej zarządzać kryzysem w przyszłości?
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Wstęp

Bakterie	i	wirusy	są	z	nami	od	samego	początku	ludzkości	–	co	więcej,	to	właśnie	one	
pojawiły	się	na	Ziemi	jako	pierwsze.	Są	najpopularniejszymi	jednostkami	biologicznymi	
na	świecie	–	jedna	kropla	wody	morskiej	zawiera	ponad	100	milionów	różnych	
wirusów1,	a	ilość	bakterii	przewyższa	liczbę	gwiazd	we	Wszechświecie2.	Zarówno	
wirusy,	jak	i	bakterie,	pełnią	wiele	istotnych	funkcji,	tworząc	m.in.	mikrobiom	człowieka.	
Ich	obecność	jest	kluczowa	dla	zachowania	prawidłowego	funkcjonowania	skóry,	
układu	pokarmowego,	oddechowego	i	odpornościowego3.	

Z	biegiem	czasu	coraz	lepiej	poznajemy	otaczające	nas	mikroorganizmy.	Niektóre	
z nich	mogą	powodować	choroby,	inne	nas	przed	nimi	chronią	np.	bakteriofagi	–	grupa	
wirusów,	które	atakują	i	niszczą	chorobotwórcze	bakterie4.	Terapie	z	wykorzystaniem	
bakteriofagów	dają	nadzieję	na	zwalczanie	zakażeń	wywołanych	przez	bakterie	oporne	
na	dostępne	na	rynku	antybiotyki.	

Wirusy	są	też	z	powodzeniem	wykorzystywane	jako	nośnik	materiału	genetycznego	
w terapii	schorzeń	uwarunkowanych	genetycznie,	czyli	tzw.	terapia	genowa	stosowana	
np.	w	leczeniu	rdzeniowego	zaniku	mięśni	(SMA)5.	Również	bakterie	mają	swoje	
niezastąpione	miejsce	w	ekosystemie.	Odpowiadają	przede	wszystkim	za	proces	
rozkładu	(niektóre	bakterie	potrafią	rozłożyć	nawet	plastik),	którego	zadaniem	
jest	przemiana	materii	i	przywrócenie	pierwiastków	takich	jak	węgiel,	azot	i	siarka	
do naturalnego	obiegu6.	

Chociaż	otaczają	nas	miliardy	wirusów	i	bakterii,	tylko	1%	z	nich	stanowi	zagrożenie	
dla	człowieka7.	Wirusy	i	bakterie	ewoluują	tak	samo	jak	wszystkie	inne	jednostki	
biologiczne.	Wraz	z	tymi	zmianami	zmniejsza	się	nasza	odporność	na	poszczególne	
patogeny	chorobotwórcze,	co	zwiększa	ich	potencjał	epidemiologiczny.	Z	tego	
względu	epidemie	i	pandemie	są	poniekąd	zjawiskami	naturalnymi,	z	którymi	
ludzkość	mierzy	się	od	samego	początku.	Do	ok.	połowy	XX	wieku	tak	
zwane	„zarazy”	i	„plagi”	były	regularnym	fenomenem,	występującym	
znacznie	częściej	niż	w	ciągu	ostatnich	100	lat.	Miały	istotny	
wpływ	na	dzieje	ludzkości	–	historycy	wskazują	ich	
rolę	m.in.:	w	procesie	rewolucji	technologicznej,	
zniesieniu	feudalizmu,	zdobyciu	Ameryki	
i kolonializmie8.	



Ostatnią	pandemią,	która	siała	spustoszenie	na	całym	świecie,	była	grypa	hiszpanka,	
w	latach	1918-1920.	W	przypadku	rozprzestrzeniania	i	śmiertelności	tej	choroby	
kluczowe	znaczenie	miały	niedożywienie,	złe	warunki	sanitarne,	nadmierne	
zagęszczenie	w	koszarach	i	miastach	oraz	przemieszczanie	się	ludności	w	związku	
z	działaniami	wojennymi9.	Pandemia	hiszpanki	jest	także	przykładem	niebezpiecznej	
współpracy	pomiędzy	wirusami	i	bakteriami.	W	pierwszej	fazie	choroby	główną	
przyczyną	zgonu	było	wirusowe	krwotoczne	zapalenie	płuc,	w	drugiej	natomiast	
często	dochodziło	do	bakteryjnego	zapalenia	płuc,	które	także	bywało	śmiertelne10.	
Nie można	także	zapomnieć	o	pandemii	AIDS/HIV,	która	do	tej	pory	pochłonęła	
ponad 35	milionów	ofiar11.

W	XX	i	XXI	wieku	częstotliwość	występowania	pandemii	i	epidemii	zmniejszyła	się,	
spadła	też	ich	śmiertelność.	Jednymi	z	najważniejszych	czynników,	które	miały	
na to wpływ,	są	rozpowszechnienie	zasad	higieny	i	rozwój	antyseptyki.	Odkrycie	
wpływu	mycia	rąk	na	zmniejszenie	śmiertelności	pacjentów	było	momentem	
przełomowym	w	medycynie12.	Kolejnym	niezwykle	ważnym	zjawiskiem	jest	rozwój	
farmakologii,	zwłaszcza	antybiotyków	i	szczepionek.	Zarówno	leki,	szczepionki	
i		środki	antyseptyczne	są	obecnie	szeroko	dostępne	niemal	na	całym	świecie.	
Od połowy	XX wieku	stopniowo	zwiększa	się	dostęp	do	darmowej,	publicznej	opieki	
medycznej,	co	również	ma	olbrzymie	znaczenie	dla	skuteczności	leczenia	i wczesnego	
wykrywania	chorób.	W	tym	samym	czasie	pojawiły	się	także	inne	czynniki,	
które wpłynęły	na	zmianę	skali	epidemii	i	pandemii.	Liczebność	populacji	i	zdobycze	
technologiczne,	które	ułatwiają	i	przyspieszają	nasze	podróże	sprawiają,	że	choroby	
przenoszą	się	szybciej	i	dalej13.	Z	kolei	powszechne	stosowanie	antybiotyków	wzmaga	
lekooporność	bakterii,	przez	co	pojawiają	się	szczepy,	których	nie	jesteśmy	w	stanie	
zwalczyć	dostępnymi	preparatami14.	

Pandemie	i	epidemie	zostaną	z	nami	na	zawsze,	tak	samo	jak	wirusy	i bakterie,	które je	
wywołują.	Nie	będą	one	jednak	podobne	do	tych,	które	znaliśmy	jeszcze	100 lat	temu.	
Doskonałym	przykładem	jest	trwająca	pandemia	SARS-COV-2	(COVID-19),	wywołana	
nowym	szczepem	koronawirusa.	Czym	różni	się	od	poprzednich?	Co	zmieniła	w	
opiece	medycznej	i	świadomości	społeczeństwa?	Co zrobić,	aby	lepiej	zarządzać	
kryzysem	w	przyszłości?	Tym	zagadnieniom	został	poświęcony	ten	White	Paper.	



Pandemia SARS-COV-2 jako wymuszona rewolucja 
w medycynie (i nie tylko)

Wyobrażenia a rzeczywistość

Epidemia,	a	następnie	pandemia	COVID-19,	
wywołana	koronawirusem	SARS-COV-2,	
zaskoczyła	większość	z	nas	-	choć	nie	
powinna.	Naukowcy	dobrze	znają	zjawisko	
„superwirusów”,	które	pojawiają	się	w	pewnych	
odstępach	czasowych.	Co	ciekawe,	w	2019	
roku	przeprowadzono	co	najmniej	2	ćwiczenia	
wspierane	sztuczną	inteligencją,	których	
zadaniem	była	wizualizacja	przebiegu	globalnej	
epidemii,	opracowanie	i	przetestowanie	strategii	
działań.	W	październiku	2019	roku	na	wydziale	
Bezpieczeństwa	Zdrowotnego	Uniwersytetu	
Johna	Hopkinsa	przeprowadzono	symulację	
pandemii	wywołanej	nowym	szczepem	
koronawirusa,	który	przeniósł	się	ze	zwierząt	
na ludzi.	W	ten eksperyment,	nazwany	„Event	201”,	
zaangażowano	ekspertów	i	decydentów	różnych	
organów,	aby	zaplanować	strategię	walki	z fikcyjną	
pandemią15.	Z	kolei	Departament	Zdrowia	i	Opieki	
Społecznej	USA	przeprowadził	ćwiczenie	„Crimson	
Contagion”,	które	symulowało	pandemię	grypy.	
W	tym	scenariuszu,	który	przeraźliwie	blisko	
odzwierciedla	rzeczywistość,	choroba	rozpoczęła	
się	w	Chinach	i	w	szybkim	tempie	rozprzestrzeniła	
się	na całym	świecie,	a	w	jej	wyniku	w	samych	
Stanach	Zjednoczonych	zmarło	580	tysięcy	osób16.

Dlaczego	nie	byliśmy	gotowi	na	pandemię	
koronawirusa?	Przede	wszystkim	przez	względny	
spokój	epidemiologiczny.	Poprzednia	pandemia	
o	takiej	skali	miała	miejsce	100	lat	wcześniej	
i	chociaż	regularnie	pojawiały	się	kolejne	
ogniska	chorobowe,	takie	jak	MERS	czy	SARS,	
miały	głównie	charakter	lokalny.	Z	kolei	HIV,	
którego	transmisja	(drogą	krwi	lub	kontaktów	
seksualnych)	jest	trudniejsza	niż	zakażeń	
przenoszonych	drogą	kropelkową,	nie	przeraża	już	
społeczeństwa	w	takim	stopniu	jak	w	latach	80-
tych	XX	wieku.	Wszyscy	czuliśmy	się	stosunkowo	
bezpieczni.	Ludzkość	przestała	się	bać	infekcji	–	
najgroźniejszym	wrogiem	pacjenta	XXI	wieku	jest	
nowotwór.	Jednak	jak	pokazał	rok	2020,	choroby	
zakaźne	także	powinny	być	obecne	w	świadomości	
społecznej,	zwłaszcza	przy	rosnącym	ruchu	
antyszczepionkowców.	

https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/



Nowy koronawirus – rozwój pandemii

Nowy	szczep	koronawirusa	(SARS-COV-2)	wywołuje	zakaźną	chorobę	układu	oddechowego	-	COVID-19	(od	ang.	Coronavirus	
Disease	2019),	która	ma	objawy	grypopodobne.	Jej	przebieg	u	pacjentów	różni	się	drastycznie	–	na	całym	świecie	zaobserwowano	
przypadki	bezobjawowe,	łagodny	przebieg	choroby,	jak	i	przypadki	ciężkie	i	śmiertelne17 18.	Według	wstępnych	danych	z	Unii	
Europejskiej	około	20-30%	zdiagnozowanych	pacjentów	wymaga	hospitalizacji,	a	4%	przechodzi	SARS-COV-2	ciężko19.

Okres	inkubacji	wirusa	SARS-COV-2	wynosi	od	1	do	14	dniu.	U	większości	chorych	z	objawami	występują	one	po	ok.	5	dniach.	
Szacuje	się,	że	nawet	80%	zarażeń	może	przebiegać	bezobjawowo20.

Wśród objawów koronawirusa znajdują się m.in.:

Ciężki	przebieg	zakażenia	SARS-COV-2	może	prowadzić	do	komplikacji	takich	jak	zapalenie	płuc,	zespół	ostrej	niewydolności	
oddechowej,	infekcje	bakteryjne,	w	tym	sepsa	i	wstrząs	septyczny,	zaburzenia	pracy	wątroby,	powikłania	zakrzepowo-zatorowe,	
uszkodzenie	serca	i	niewydolność	nerek.	U	dzieci	zaobserwowano	wieloukładowy	zespół	zapalny,	którego	objawy	są	zbliżone	
do przebiegu	choroby	Kawasaki.	Wiele	z	tych	powikłań	jest	spowodowanych	stanem	nazywanym	burzą	cytokinową	i	związaną	
z	tym nadmierną	i	bardzo	gwałtowną	reakcją	układu	odpornościowego	na	trwającą	infekcję.	Burza	cytokinowa	może	wywierać	
szkodliwe	działanie	na	tkanki	i	narządy,	w	tym	płuca,	serce	i	nerki22.

Śmiertelność	choroby	COVID-19	określa	się	przez	szereg	współczynników.	Należy	zaznaczyć,	że	uwzględniają	one	tylko	
zdiagnozowane	przypadki,	a	wyniki	mogą	się	znacznie	różnić	w	zależności	od	regionu23.	Według	danych	z	września	2020,	globalny	
współczynnik	śmiertelności	infekcji	COVID-19	(IFR	–	ang.	Infection	fatality	ratio)	wynosi	ok.	3,12%.	

Gorączka

Bóle	mięśni	i	stawów

Osłabienie

Wymioty	i	biegunka

Trudności	
w oddychaniu

Suchy	kaszel

Ból	głowy

Utrata	lub	zaburzenia	
węchu	i	smaku

Wysypka21 



Nowy	koronawirus	pojawił	się	najprawdopodobniej	w	grudniu	2019	roku	w	mieście	Wuhan,	w	prowincji	Hubei	w	Chinach,	gdzie	
odnotowano	pierwsze	przypadki	zakażenia	wśród	ludzi,	a	wektorem	zakażenia	były	prawdopodobnie	dzikie	zwierzęta	sprzedawane	
na	lokalnym	targu	żywności.	Został	nazwany	SARS-COV-2.	Jego	„nowość”	dla	ludzkiego	układu	odpornościowego	czyni	
go wyjątkowo	zakaźnym	–	nikt	wcześniej	nie	przebył	tej	choroby,	więc	brak	jest	w	społeczeństwie	osób	z	obecnymi	przeciwciałami	
chroniącymi	przed	zakażeniem.	Choć	pierwsze	transmisje	międzyludzkie	odnotowano	w	grudniu	2019	roku,	z	biegiem	czasu	
potwierdzane	są	wcześniejsze	przypadki	(także	w	Europie)24.	Zjawisko,	które	początkowo	uznawano	za	lokalną	epidemię	w	Chinach,	
szybko	rozprzestrzeniło	się	na	całym	świecie	i	11	marca	2020	roku	Światowa	Organizacja	Zdrowia	ogłosiła	oficjalny	stan	pandemii.	
Pod	koniec	marca	odnotowano	ponad	pół	miliona	zarażonych	i	niemal	30	000	zgonów	z	powodu	SARS-COV-2.	Pandemia	szalała,	
a wskaźnik	infekcji	w	Stanach	Zjednoczonych	rósł	gwałtownie.	Obecnie	koronawirusa	potwierdzono	już	w	ponad	200	krajach.	
Liczba zarażonych	przekroczyła	30	milionów.	Ponad	900	000	osób	zmarło	w	wyniku	choroby	COVID-1925.

Chociaż	na	ten	moment	nie	udało	się	opracować	szczepionki	ani	dedykowanego,	w	pełni	skutecznego	schematu	leczenia,	istnieje	
szereg	środków	ochronnych,	których	celem	jest	ograniczenie	rozwoju	i	tragicznych	skutków	pandemii.	To	przede	wszystkim:

Współczynnik	przenoszenia	(R/R0	–	od	ang.	Reproduction)	nowego	szczepu	koronawirusa	zmieniał	się	na	przestrzeni	czasu,	
różnił się	także	w	zależności	od	kraju,	a	nawet	regionu.	Według	danych	WHO	ze	stycznia	2020,	globalnie	wynosił	pomiędzy	1,4	a	2,5.	
Oznacza	to,	że	jedna	osoba	przekazywała	wirusa	średnio	1,4-2,5	kolejnym	osobom.	Inne	badania	określały	R0	pomiędzy	3,6	a	4,0.	
Gdy	R0	spadnie	poniżej	1,0,	epidemia	zacznie	stopniowo	zanikać26.	
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W	odpowiedzi	na	pandemię	koronawirusa	wiele	państw	wprowadziło	szereg	restrykcji,	obejmujących	ograniczenie	życia	
społecznego i	gospodarczego,	w	celu	zmniejszenia	liczby	kontaktów	międzyludzkich	i	transmisji	wirusa.	Zamknięte	zostały	m.in.:	
szkoły,	restauracje,	fabryki,	sklepy,	organizacje	kulturalne	i	zakłady	usługowe27.	W	efekcie	zmierzyliśmy	się	jednak	z	olbrzymim	
kryzysem	ekonomicznym,	znacznymi	zakłóceniami	w	życiu	społecznym,	a	nawet	dyskryminacją	cudzoziemców	czy	poszczególnych	
grup	etnicznych28.	

Lockdown,	choć	niektórym	może	wydawać	się	zabiegiem	drastycznym,	był	mimo	wszystko	konieczny	w	początkowym	etapie	
pandemii,	dając	czas	potrzebny	na	przygotowanie	się	do	walki	z	nią.	Pandemia	koronawirusa	ujawniła	bowiem	wiele	niepokojących	
zjawisk	-	przede	wszystkim	brak	gotowości	epidemiologicznej.	System	opieki	zdrowotnej	w	niemal	każdym	kraju	nie	był	
przygotowany	na	masową	ilość	chorych,	zwłaszcza	tych,	którzy	wymagali	wspomagania	pracy	układu	oddechowego	przez	aparaturę	
medyczną	(respiratory,	metody	nieinwazyjnej	wentylacji	mechanicznej	–	CPAP,	tlenoterapię).	Braki	zaopatrzeniowe	obejmowały	
także	podstawowe	środki	ochrony	osobistej	takie	jak	maseczki,	fartuchy,	rękawiczki	jednorazowe,	przyłbice,	kombinezony.	W	wielu	
podmiotach	zabrakło	nawet	środków	do	dezynfekcji.	Wynikało	to	z	dwóch	powodów:	

 • nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy takiego zapotrzebowania na te materiały;

 •  wiele fabryk i zakładów produkcyjnych (zwłaszcza w Chinach) zostało zamkniętych lub znacznie ograniczyły produkcję, 
nadając pierwszeństwo rynkowi lokalnemu.

Kolejnym	powodem,	dla	którego	lockdown	musiał	zostać	wprowadzony,	był	znaczny	niedobór	personelu	medycznego.	
Bez wprowadzenia	ograniczeń	liczba	chorych	sparaliżowałaby	system	opieki	zdrowotnej.	Niedobór	personelu	medycznego	
to zjawisko	obserwowane	i	analizowane	w	ostatnich	dekadach.	Nasila	je	kilka	czynników,	m.in.	starzenie	społeczeństwa	i	długi	
czas	edukacji	medycznej.	W	trakcie	pandemii	szpitale	i	przychodnie	muszą	zapewnić	opiekę	znacznie	większej	ilości	pacjentów,	
w	odpowiednich	warunkach	sanitarnych,	bez	narażania	pozostałych	chorych.	Niektóre	państwa	(np.	Wielka	Brytania)	poprosiły	
o powrót	do	pracy	emerytowanych	lekarzy	i	pielęgniarki29,	inne	(np.	Polska,	Niemcy	i	Stany	Zjednoczone)	wykorzystały	kompetencje	
studentów	medycyny30.	Mimo	dodatkowych	zasobów	ludzkich,	personel	medyczny	był	przemęczony	i	zestresowany.	Część	osób,	
która	znalazła	się	na	pierwszej	linii	frontu	walki	z	koronawirusem,	doświadczyła	problemów	takich	jak	zespół	stresu	pourazowego	
czy	wypalenie	zawodowe31.	

Lockdown 2020



Pandemicza rewolucja i inne odkrycia

Lockdown	2020	różnił	się	od	poprzednich	stanów	zagrożenia	
epidemiologicznego	i	zrewolucjonizował	świadomość	
społeczeństwa.	Głównym	remedium	na ograniczenia	
zostały	nowe	technologie.	Internet	umożliwił	wielu	osobom	
przejście	na	pracę	zdalną,	kontakt	z	bliskimi	czy	zakupy,	a	
środki	masowego	przekazu	zapewniły	ciągłość	komunikacji	
i	nieustanny	dostęp	do	aktualnych	informacji.	O ile pierwszy	
aspekt	pozwolił	uniknąć	całkowitego	zamrożenia	życia	
ekonomicznego	i	społecznego,	to	nieprzerwany	napływ	
newsów	na	temat	sytuacji	epidemiologiczne 
	(często	sprzecznych	teorii)	spowodował	szybki	przesyt,	
rozwój	teorii	spiskowych,	a	u	niektórych	osób	wywołał	silny	
niepokój	i stany	lękowe32.	Efekty	lockdownu	były	widoczne	
w	każdej	części	naszego	życia	–	serwisy	streamingowe	
cieszyły	się	rekordową	popularnością,	a	niechętne	na	nowinki	
technologiczne	instytucje	publiczne	uruchomiły	szereg	
procedur	dostępnych	online.	

W	świadomości	społecznej	pojawiły	się	nowe	grupy	
pracowników	kluczowych	(ang.	key	workers).	Zaczęliśmy	
doceniać	pracę	osób,	które	do	tej	pory	często	były	
niezauważane	–	personel	sprzątający,	sprzedawców,	kurierów,	
zaopatrzeniowców,	rolników.	Bez	nich	większość	z	nas	
pozostałaby	bezradna,	bez	podstawowych	środków	do	życia.	
Kolejną	grupą,	która	w	tym	trudnym	czasie	zyskała	olbrzymie	
uznanie	społeczne	był	personel	medyczny.	Pielęgniarki,	lekarze,	
laboranci	–	to	dla	nich	brawa	bili	codziennie	mieszkańcy	m.in.:	
Włoch,	Wielkiej	Brytanii	czy	USA33.	Pracownicy	pierwszej	

linii	frontu	znosili	ciężkie	warunki	pracy,	często	całkowicie	
rezygnując	z	życia	rodzinnego,	aby	pomóc	zarażonym.	
Opiekowali	się	chorymi	pomimo	braku	środków	ochrony	
osobistej,	korzystając	z	rozwiązań	domowych	–	ręcznie	
przygotowanych	masek,	kombinezonów	z	worków	na	śmieci	
czy	gogli	narciarskich34.

Kolejnym	aspektem	pandemicznej	rewolucji	był	masowy	
„powrót	do	czystości”.	Instytucje	zdrowotne	rozpoczęły	
budowanie	świadomości	higienicznej	wśród	społeczeństwa,	
włączając	w	to	naukę	poprawnego	mycia	rąk.	Wiele	osób	
nagle	zdało	sobie	sprawę,	jak	często	nieświadomie	dotyka	ust,	
oczu	lub	nosa.	W	biurach,	sklepach	i	instytucjach	publicznych	
udostępniono	środki	do	dezynfekcji	dłoni,	a	rynek	podbiły	
bezdotykowe	stacje	sanitarne.	Eksperci,	np.	dr	Fauci	–	dyrektor	
Krajowego	Instytutu	ds.	Alergii	i	Chorób	Zakaźnych	w	USA,	
przewidują,	że	wiele	z	tych	nowo	zbudowanych	nawyków	
higienicznych	zostanie	z	nami	na	dłużej.	Ludzie	mogą	
przekonać	się	do	noszenia	masek	w	miejscach	publicznych,	
zachowywać	ostrożność	przy	seniorach,	a	nawet	zrezygnować	
z	podawania	sobie	rąk35.



Nowa codzienność w branży medycznej 
– punkt zwrotny dla e-zdrowia i telemedycyny

Nowe metody komunikacji pacjentów i lekarzy  
– wideokonsultacje i teleporady 

Zmiany	wtargnęły	także	w	świat	opieki	zdrowotnej.	
W rekordowo	szybkim	tempie	wzrosło	wykorzystanie	
nowych	rozwiązań	technologicznych,	takich	jak	teleporady	
i	wideokonsultacje.	E-dokumentacja	medyczna	i	e-recepty	
pozwoliły	na	zapewnienie	ciągłości	leczenia	i	ułatwiły	
diagnostykę.	Dzięki	dostępnym	technologiom	naukowcy	
na całym	świecie	rozpoczęli	wspólne	badania	nad	genomem	
wirusa,	opracowaniem	leczenia	i	szczepionki.	Oczywiście,	
nie	wszystkie	zmiany	były	korzystne.	Duża	część	placówek	
medycznych	musiała	odwołać	operacje	planowe,	ograniczyć	
dostęp	do	opieki	specjalistycznej	i	badań	diagnostycznych,	
a w	wyniku	spadku	przychodów	nawet	o	50%	-	zwolnić	część	
personelu36.	

Ze	względu	na	wysokie	ryzyko	transmisji	wirusa	w	placówkach	
medycznych,	większość	podmiotów	zachęca	pacjentów	
do	kontaktu	zdalnego	(telefonicznego	lub	wirtualnego).	
W niektórych	krajach,	takich	jak	np.	Polska	czy	USA,	pojawiły	
się	nowe	regulacje	i	zalecenia	dotyczące	świadczenia	
porad	medycznych	na	odległość38.	Zniesiono	część	barier,	
które	utrudniały	adaptację	telezdrowia,	rozszerzono	
refundację	i	uruchomiono	programy	dotacyjne39.	Teleporady	
i	wideokonsultacje,	które	do	tej	pory	stanowiły	niszę,	
zdominowały	komunikację	na	linii	pacjent-lekarz.	Pojawiło	
się	także	zapotrzebowanie	na	odpowiednie	oprogramowanie,	
które	gwarantuje	bezpieczne	i	skuteczne	zdalne	konsultacje	
lekarskie.	

Programem,	który	został	stworzony	w	związku	z	tą	naglącą	
potrzebą,	jest	Comarch	MedCall.	Jest	to	intuicyjne	narzędzie	
przeznaczone	do	prowadzenia	wideokonsultacji	i	teleporad,	
dedykowane	placówkom	medycznym	oraz	grupowym	
i indywidualnym	praktykom	lekarskim.	Umożliwia	bezpieczne	
połączenie	audio-wideo	z	pacjentami	za	pośrednictwem	
aplikacji	mobilnej.	W	przeciwieństwie	do	ogólnodostępnych	
komunikatorów,	gwarantuje	poufność	i	bezpieczeństwo	
prowadzonej	rozmowy	oraz	udostępnianych	wrażliwych	
danych.	Co	ważne,	Comarch	MedCall	nie	wymaga	integracji	
z systemem	placówki,	więc	jego	wdrożenie	jest	niezwykle	
proste.	Kolejną	zaletą	jest	możliwość	udostępnienia	informacji	
z	aplikacji	Comarch	HealthNote,	czyli	mobilnej	książeczki	
zdrowia	pacjenta.	Dzięki	temu	lekarz	z	łatwością	zobaczy	
poprzednie	wyniki	badań,	zapisane	pomiary	parametrów	
zdrowotnych	czy	pełen	wywiad	medyczny	chorego.	

Przed	pandemią	koronawirusa	SARS-COV-2,	telemedycyna	i	
e-zdrowie	były	uważane	za	atrakcyjne	nowinki	technologiczne,	
wdrażane	głównie	przez	podmioty	komercyjne.	W	wyniku	
pandemii	niemal	wszyscy	pacjenci	i	świadczeniodawcy	zostali	
zmuszeni	do	korzystania	z	tego	typu	rozwiązań	–	przede	
wszystkim	w	celu	przeprowadzenia	konsultacji	medycznych.	
Pozostając	nieco	pod	przymusem,	wielu	sceptyków	odkryło,	
że technologia	rzeczywiście	może	usprawnić	opiekę	medyczną	
i	po	chwili	nauki	–	wcale	nie	jest	taka	trudna	w	obsłudze37.

Drugim	produktem,	którego	zadaniem	jest	zapewnienie	
ciągłości	opieki	medycznej	i	usprawnienie	komunikacji	
z	pacjentami,	jest	Comarch	Concierge.	To	internetowy	
portal	pacjenta,	umożliwiający	m.in.:	wideokonsultacje,	
rezerwację	wizyt	online,	dostęp	do	wyników	badań	czy	zdalne	
zamawianie	recept.	Comarch	Concierge	jest	integrowany	
z oprogramowaniem	placówki,	przez	co	znacznie	usprawnia	
proces	opieki	nad	chorymi	i	automatyzuje	przepływ	informacji.	
Doskonale	uzupełnia	system	Optimed	NXT,	stanowiąc	
naturalne	rozszerzenie	oprogramowania	o	wirtualny	portal	
pacjenta.	

https://medcall.pl/
https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-healthnote/
https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-concierge/


Zbiorowa odpowiedzialność za zdrowie, czyli nowa infrastruktura diagnostyczna

Pandemia	dość	szybko	uświadomiła	wszystkim,	że	opieka	medyczna	musi	sięgać	szeroko	poza	placówki	medyczne.	Stało się	tak	
między	innymi	przez	to,	że	ogniska	pandemii	w	szpitalach	i	przychodniach	w	dużym	stopniu	sparaliżowały	ich	pracę.	Wprowadzono	
szereg	nowych	obostrzeń	i	procedur,	wstrzymywano	przyjęcia	pacjentów	na	oddział,	a	zarażony	personel	musiał	być	odsunięty	
od pracy40.	Inną	kwestią	była	ogromna	potrzeba	identyfikacji	osób	zarażonych	–	zbyt	duża,	aby	prowadzenie	diagnostyki	ograniczyć	
wyłącznie	do	podmiotów	ochrony	zdrowia.	W	związku	z	tym	na	całym	świecie	uruchomiono	wiele	nowych	punktów	badań:	zarówno	
prostych	pomiarów	temperatury,	jak	i	testów	na	obecność	materiału	genetycznego	koronawirusa.	

W	wielu	zakładach	pracy	wprowadzono	obowiązkowy	pomiar	temperatury	przed	wejściem	na	teren	placówki41; stan zdrowia 
pasażerów	sprawdzały	linie	lotnicze42,	a	w	niektórych	krajach	na	lotniskach	wprowadzono	obowiązkowe	wymazy	na	obecność	
koronawirusa	dla	powracających	podróżnych43.	Rozwiązania	IT	z	zakresu	e-zdrowia,	telemedycyny	i	nowoczesne	urządzenia	
diagnostyczne	były	kluczowe	w	świadczeniu	usług	medycznych	poza	ich	tradycyjnym	środowiskiem44.

Produkty takie jak Punkt	Diagnostyczny	Comarch doskonale 
spełniają	rolę	samoobsługowych	punktów	kontroli	zdrowia	np.:	
w	biurach,	na	lotniskach,	stacjach	benzynowych,	urzędach	lub	
galeriach	handlowych.	Punkt	Diagnostyczny	Comarch	składa	
się	z	aplikacji,	która	prowadzi	użytkownika	przez	wszystkie	
badania	oraz	zestawu	zintegrowanych	urządzeń	pomiarowych	
(termometr,	ciśnieniomierz,	rejestrator	event	EKG,	waga,	
analizator	składu	ciała,	stetoskop,	otoskop	itd.).	Aplikacja	może	
być	dowolnie	dostosowana	do	potrzeb	konkretnego	wdrożenia,	
np.	uzupełniona	o	dedykowane	ankiety,	które	dostarczą	
kluczowych	informacji	na	temat	samopoczucia	użytkowników	
lub	potencjalnych	faktorów,	zwiększających	ryzyko	zakażenia.	
Zintegrowane	urządzenia	pomiarowe	automatycznie	wysyłają	
wyniki	badań	do	aplikacji,	która	dokonuje	interpretacji	wyniku	
pomiaru.	Po	badaniu	użytkownik	otrzymuje	przejrzysty	raport,	
który	może	być	uzupełniony	o	analizę	ze	strony	personelu	
medycznego,	np.	w	Centrum	Zdalnej	Opieki	Medycznej.	Jest	to	
niezwykle	pomocne	zwłaszcza,	jeśli	użytkownicy	korzystają	z	
bardziej	zaawansowanych	aparatów	pomiarowych,	takich	jak	
rejestrator	event	EKG,	otoskop	czy	stetoskop.	

Stworzenie	dużej	ilość	punktów	badań	wiązało	się	z	palącą	potrzebą	wprowadzenia	takich	rozwiązań.	Wymagało	także	olbrzymiej	
zmiany	w	świadomości	całego	społeczeństwa	–	zdrowie	to	nie	tylko	odpowiedzialność	szpitali	i	przychodni,	ale	nas	wszystkich	–	
pracodawców,	pracowników,	usługodawców,	placówek	kulturalnych	czy	branży	transportowej.	Każdy	odpowiada	za	zapewnienie	
odpowiednich	warunków	sanitarnych	i	kontrolę	sytuacji	epidemiologicznej	w	danym	zakresie.	Taka	postawa	jest	niezwykle	ważna	w	
czasach	pandemii,	ale	będzie	korzystna	także	w	przyszłości.	

https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/zdalna-opieka-medyczna/punkt-diagnostyczny/


Zdalny monitoring pacjentów – od wygody po konieczność 

Koronawirus	mocno	uderzył	w	placówki,	które	skupiają	osoby	starsze,	narażone	na	ciężki	przebieg	
COVID-19	–	zwłaszcza	domy	opieki,	a	także	więzienia	i	ośrodki	dla	bezdomnych.	Aż	45%	wszystkich	
zgonów	z	powodu	COVID-19	w	Stanach	Zjednoczonych	miało	miejsce	w	domach	opieki	(hospicja,	
zakłady	spokojnej	starości	i	placówki	opiekuńcze).	Są	to	miejsca,	w	których	mieszka	zaledwie	0,6%	
populacji	USA45.	Do	podmiotów	podwyższonego	ryzyka	zaliczane	są	także	szpitale.	Jak	zapewnić	
bezpieczeństwo	osobom,	które	potrzebują	wsparcia	medycznego,	a	dotychczasowe	metody	mogą	je	
tylko	bardziej	narazić	na	zakażenie?

Coraz	więcej	osób	dostrzega,	że	pacjenci,	którzy	nie	wymagają	hospitalizacji,	mogą	i	powinni	być	
monitorowani	poza	placówkami	ochrony	zdrowia,	nie	tylko	w	czasach	pandemii.	Wynika	to	między	
innymi	z	potrzeby	odciążenia	personelu	medycznego	oraz	usprawnienia	i	poprawy	jakości	opieki.	
Wśród zalet	rozszerzenia	monitoringu	są	także	zwiększenie	bezpieczeństwa	i	komfortu	pacjentów,	
poprawa	wyników	leczenia,	wsparcie	w	utrzymaniu	zdrowia	oraz	możliwość	przeznaczenia	większej	
ilości	zasobów	(ludzkich,	czasowych,	rzeczowych)	dla	ciężko	chorych.	

W	tym	celu	najczęściej	wykorzystywany	jest	zdalny	monitoring	pacjentów	(telemonitoring	pacjentów).	
Stosowany	jest	przede	wszystkim	do	kontroli	chorych	przewlekle,	osób	po	hospitalizacji,	seniorów,	
niepełnosprawnych	i	kobiet	w	ciąży.	System	do	zdalnego	monitoringu	pacjentów	składa	się	zazwyczaj	
z	platformy	telemedycznej,	przetwarzającej	dane	ze	zintegrowanych	urządzeń	pomiarowych	i	aplikacji	
dla	pacjentów.	Przykładem	takiego	rozwiązania	jest	Comarch	HomeHealth.	Jego	podstawę	stanowią	
dwa	elementy:	platforma	Comarch	e-Care	i	aplikacja	Comarch	HomeHealth,	dostępna	na	smartfonie	
lub	tablecie	pacjenta.	Platforma	w	przejrzysty	sposób	przedstawia	informacje	o	stanie	zdrowia	
podopiecznych	w	czasie	rzeczywistym,	zawiera	ich	historię	zdrowia	oraz	umożliwia	z	nimi	kontakt.	
Aplikacja	przypomina	o	pomiarach,	pokazuje,	w	jaki	sposób	je	wykonać	oraz	zapisuje	ich	wyniki.	Może	
również	zawierać	kwestionariusze	dotyczące	np.:	diety,	samopoczucia	czy	aktywności	fizycznej.	Zestaw	
urządzeń	pomiarowych	dopasowany	jest	do	potrzeb	każdego	pacjenta.	Co	ważne,	wyniki	do	aplikacji	
można	wprowadzać	także	ręcznie,	korzystając	z	własnej	aparatury.	Opieką	zdalną	można	objąć	również	
pacjentów,	którzy	wymagają	długoterminowego	monitoringu	lub	diagnostyki	kardiologicznej.	Przykładami	
rozwiązań,	które	umożliwiają	całodobowy	monitoring	pacjentów	ze	schorzeniami	układu	krążenia	są:	
Comarch	CardioNow i Comarch	CardioVest.	One	także	wysyłają	dane	do	platformy	Comarch	e-Care.	
Dzięki	wsparciu	sztucznej	inteligencji	wykrywają	i	wskazują	nieprawidłowości	w	zapisie	EKG,	ułatwiając	
diagnostykę	m.in.:	arytmii,	migotania	przedsionków	i	innych	zaburzeń	pracy	serca.

W	dobie	pandemii	telemonitoring	znalazł	zastosowanie	także	do	śledzenia	
kontaktów	oraz	kontroli	kwarantanny.	Kraje	takie	jak	Niemcy,	Izrael	czy	
Singapur	zaczęły	wykorzystywać	rozwiązania	takie	jak	aplikacje	mobilne	czy	
opaski	na	rękę	do	identyfikacji	i	ostrzegania	osób,	które	miały	potencjalny	
kontakt z wirusem46.	Tego	rodzaju	technologie	mogą	wydawać	się	
kontrowersyjne,	ale	w	przypadku	globalnego	kryzysu	epidemiologicznego	są	
niestety	konieczne.	Pozostaje	mieć	nadzieję,	że	rządy	nie	zaczną	nadużywać	
nowych	możliwości	i	zaufania	obywateli.

 

https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-homehealth/
https://www.comarch.com/healthcare/resources/case-study-monzino-cardiology-center/
https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/zdalna-opieka-medyczna/zdalna-opieka-kardiologiczna/comarch-cardiovest/


Bransoletki	Życia	Comarch zostały	wykorzystane	do	monitorowania	osób	przebywających	na	kwarantannie	domowej	w	Sofii	
(Bułgaria).	Rejonowa	Inspekcja	Zdrowia	zyskała	dostęp	do	platformy	telemedycznej	Comarch	e-Care	oraz	wsparcie	techniczne	
ze	strony	firmy	Comarch	oraz	Inter	Business’91	LTD.	–	bułgarskiego	partnera	wdrożenia.	Bransoletka	Życia	to	rodzaj	opaski	
na nadgarstek,	która	stale	monitoruje	stan	zdrowia	użytkownika.	Wyposażona	jest	w	kartę	SIM,	czujnik	tętna,	przycisk	SOS,	
który umożliwia	bezpośredni	kontakt	z	personelem	medycznym,	oraz	moduł	GPS,	pozwalający	na	precyzyjną	geolokalizację.	
Urządzenie	przez	całą	dobę	wysyła	dane	do	platformy	telemedycznej,	przez	co	organ	monitorujący	może	określić,	czy	dana	osoba	
pozostaje	na	kwarantannie	domowej	i	czy	jej	stan	nie	ulega	pogorszeniu.	Bransoletka	Życia	umożliwia	także	nawiązywanie	połączeń	
głosowych,	dzięki	czemu	personel	medyczny	może	udzielić	pomocy	zdalnie	lub	wezwać	lokalne	służby	ratunkowe.	Całodobowy,	
zdalny	nadzór	nad	osobami	pozostającymi	w	kwarantannie	zmniejsza	konieczność	kontroli	bezpośrednich	przez	służby,	
ograniczając	w	ten	sposób	ryzyko	zarażenia	koronawirusem.	Co	więcej,	oznacza	także	mniejsze	koszty	operacyjne	i	odciążenie	
podmiotów,	które	odpowiadają	za	opanowanie	sytuacji	epidemiologicznej.	

https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/zdalne-uslugi-opiekuncze/bransoletka-zycia/


Od	początku	trwania	pandemii	organizacje	takie	jak	WHO,	podmioty	publiczne	działające	na	rzecz	zdrowia	oraz	rzesze	specjalistów	
apelowały	przede	wszystkim	o	ścisłą	obserwację	symptomów	chorobowych	i	parametrów	życiowych	(oczywiście	poza	
zachowaniem	dystansu	społecznego,	zasłanianiem	ust	i	nosa	oraz	częstym,	dokładnym	myciem	rąk).	Tylko	w	ten	sposób	jesteśmy	
w	stanie	szybko	zidentyfikować	infekcję,	zastosować	izolację	i	uzyskać	pomoc,	bez	narażania	pozostałych	na	zakażenie.	Niestety,	
dotyczy	to	jedynie	osób,	które	przechodzą	zakażenie	SARS-COV-2	objawowo.	

Edukacja	i	świadomość	pacjentów	są	kluczowe	do	prawidłowej,	samodzielnej	kontroli	stanu	zdrowia.	Co	więcej,	mogą	wzbudzić	
chęć	lepszej	troski	o	swoją	kondycję,	a	tym	samym	wspomóc	profilaktykę	chorób	przewlekłych	i	cywilizacyjnych,	takich	jak	
cukrzyca,	otyłość,	depresja	czy	nadciśnienie	tętnicze.	Budowa	codziennych,	zdrowych	nawyków	jest	także	niezwykle	istotna	w	walce	
z nowotworami,	które	często	są	wynikiem	nałogów	lub	nieprawidłowego	stylu	życia47.	W	dobie	pandemii	jest	to	wyjątkowo	istotne,	
ponieważ	schorzenia	współistniejące	narażają	na	ciężki	przebieg	COVID-1948.	

Edukacja	zdrowotna,	obejmująca	promowanie	zdrowego	trybu	życia	i	naukę	samokontroli	zdrowia,	to	proces	wieloetapowy,	
który	powinien	trwać	od	wczesnego	dzieciństwa,	angażując	rodziców,	nauczycieli,	służbę	zdrowia,	organizacje	samorządowe	
i przedsiębiorstwa	prywatne.	Dlaczego?	Ponieważ	wszyscy	odpowiadamy	za	swoje	zdrowie,	tworząc	w	ten	sposób	zdrowie	populacji,	
a	także	zdrowie	przyszłych	pokoleń.	Na	szczęście,	obecnie	wspiera	nas	w	tym	technologia.	Przykładem	takiego	rozwiązania	jest	
aplikacja	Comarch	HealthNote,	czyli	rodzaj	mobilnej	książeczki	zdrowia.	Comarch	HealthNote	to	aplikacja	mobilna	i	webowa,	
która	służy	do	gromadzenia	wszystkich	danych	medycznych	w	jednym	miejscu.	Użytkownicy	mogą	wprowadzać	dokumentację	
medyczną,	pomiary	parametrów	zdrowotnych	(ciśnienie	tętnicze,	puls,	glikemia,	temperatura	ciała,	masa	ciała),	notować	niepokojące	
objawy,	a	następnie	w	łatwy	sposób	udostępniać	te	dane	lekarzom	w	trakcie	wizyt	stacjonarnych,	teleporad	i	wideokonsultacji.	
Produkt	jest	w	pełni	darmowy,	zarówno	dla	pacjentów,	jak	i	lekarzy,	którzy	w	celu	odebrania	danych	nie	muszą	pobierać	
oprogramowania,	zakładać	konta	ani	się	logować	–	wystarczy	dostęp	do	Internetu.	Aplikacja	posiada	wiele	treści	edukacyjnych,	
w	tym	szczegółowy	instruktaż,	jak	wykonać	poszczególne	pomiary	oraz	co	może	wpływać	na	ich	wyniki.	Użytkownicy	mają	także	
dostęp	do	treści	blogowych,	w	których	opisywane	są	najważniejsze	aspekty	szeroko	pojętego	zdrowia,	w	tym	dotyczące	trwającej	
pandemii.	

Aplikacje	mobilne	medyczne,	takie	jak	Comarch	HealthNote,	cieszą	się	rosnącym	zainteresowaniem.	Skąd	ta	popularność?	
Smartfony	stały	się	nieodłącznym	elementem	wyposażenia	większości	osób,	przełamując	bariery	wiekowe.	Są	podręcznym	centrum	
dowodzenia	oraz	jednym	z	głównych	źródeł	informacji	o	zdrowiu.	Odpowiednie	aplikacje	mobilne	ułatwiają	utrzymanie	prawidłowej	
kondycji,	wymianę	informacji	na	linii	pacjent-lekarz	i	mobilizują	do	zachowania	odpowiednich	nawyków.

Edukacja i samoświadomość pacjentów

https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-healthnote/


Jak lepiej zarządzać kryzysem w przyszłości?

W	połowie	października	2020	druga	fala	pandemii,	znacznie	
gorsza	od	wiosennej,	jest	widoczna	niemal	na	całym	
świecie.	W	całej	Europie	notowane	są	rekordy	zakażeń	
i zgonów49.	Zarówno	społeczeństwo,	jak	i	rządy,	mają	tym	
razem	nieco	inne	podejście	do	panującej	sytuacji.	Głównym	
priorytetem	jest	ograniczenie	liczby	i	tempa	przyrostu	nowych	
zakażeń	na	poziomie	umożliwiającym	zapewnienie	opieki	
medycznej	wszystkim	potrzebującym	przy	równoczesnym	
zachowaniu	płynności	ekonomicznej,	w	celu	uniknięcia	
kryzysu	gospodarczego.	Stopniowo	wprowadzane	są	
kolejne	ograniczenia,	ale	już	nie	tak	drastyczne,	jak	wiosną50.	
„The Lancet”,	niezależny	tygodnik	medycyny	ogólnej,	jedno	
z najważniejszych	czasopism	medycznych	w	Europie,	odnosi	
się	do	tych	działań	w	„Naukowym	konsensusie	w	sprawie	
pandemii	COVID-19”51.	Autorzy	publikacji	mocno	skrytykowali	
teorię	nabywania	odporności	stadnej,	która	obecnie	zyskuje	
popularność.	Wskazali	przede	wszystkim	brak	dowodów	
naukowych	na	skuteczność	tej	metody	oraz	olbrzymie	
ryzyko,	jakie	ze	sobą	niesie.	Naraża	nas	przede	wszystkim	
na niewydolność	systemu	opieki	zdrowotnej	i	jej	tragiczne	
skutki:	olbrzymią	ilość	zgonów	oraz	powikłań	w	wyniku	

zakażenia	SARS-COV-2.	Jak	w	takim	razie	powinniśmy	działać?	
Co	zrobić,	aby	lepiej	“zarządzać”	kryzysem	epidemiologicznym	
w	przyszłości?

Specjaliści	wskazują	cztery	kluczowe	kwestie,	które	powinny	
być	uwzględniane	celem	skutecznego	minimalizowana	
negatywnych	skutków	epidemii:	 
1.	role	i obowiązki	pracowników	branży	medycznej; 
2. wpływ	na gospodarkę,	w	tym	handel	międzynarodowy; 
3. zapewnienie	dostępu	do	zasobów	opieki	zdrowotnej; 
4.		utrzymanie	równowagi	pomiędzy	prawami	jednostki	

a dobrem	publicznym.	

Te	aspekty	zostały	zdefiniowane	w trakcie	epidemii	SARS	
w latach	2002-2003	–	wydarzenia,	które	zapoczątkowało	
nową	erę	międzynarodowego	prawa	zdrowia	publicznego52.	
Są niezwykle	ważne	także	teraz;	możemy	śmiało	przypuszczać,	
że	będą	aktualne	w	trakcie	kolejnych	pandemii	i	to	przede	
wszystkim	według	nich	powinniśmy	opracować	strategię	
działań.

Utrzymanie gotowości epidemiologicznej i przygotowanie systemowe

Pierwszym,	oczywistym	wnioskiem,	który	nasuwa	się	
po obserwacji	pierwszej	i	drugiej	fali	pandemii	koronawirusa,	
jest	konieczność	utrzymania	gotowości	epidemiologicznej.	
Chodzi	tu	zarówno	o	zasoby	rzeczowe,	takie	jak	środki	
higieniczne,	leki	i	odzież	ochronną,	ale	także	o	zasoby	ludzkie.	
Nie	możemy	ponownie	dopuścić	do	sytuacji,	kiedy	brakuje	
podstawowych	środków,	np.	rękawiczek	jednorazowych	
czy masek.	Potrzebujemy	większej	ilości	personelu	
medycznego	–	nie	tylko	w	czasach	kryzysu,	ale także	
na co dzień.	Wiemy	też,	że	SARS-COV-2	to nie pierwsza	
i na pewno	nie	ostatnia	pandemia,	której doświadczymy.	
Nadejdą	kolejne,	a	ich	zasięg	i przebieg	może	
być porównywalny.

Odpowiednie	przygotowanie	od	strony	systemowej	pozwoli	
na	szybką	i	skuteczną	wymianę	informacji	pomiędzy	
placówkami	medycznymi.	W	wielu	przypadkach	występują	
trudności	na	poziomie	wymiany	dokumentacji	medycznej,	
dlatego	niezwykle	istotnym	jest,	aby	systemy	HIS	i	EDM	
były	interoperacyjne.	Przykładem	takiego	rozwiązania	jest	
Comarch	Optimed	NXT	–	medyczny	system	szpitalny,	który	
posiada	6	modułów	podstawowych	i	ponad	20	modułów	
specjalistycznych,	dzięki	czemu	może	być	wdrożony	
we wszystkich	placówkach	medycznych,	bez	względu	na	ich	

rozmiar	i	specjalizację.	Interoperacyjność	oprogramowania,	
zwłaszcza	w	kwestii	elektronicznej dokumentacji medycznej,	
jest	jednym	z	wyróżników	produktu.	Możliwość	szybkiej	
i skutecznej	wymiany	informacji	pomiędzy	podmiotami	
ochrony	zdrowia	jest	kluczowa	w	razie	konieczności	
przeprowadzenia	specjalistycznych	badań	Jest	to	szczególnie	
istotne	w	przypadku	trudnych	problemów	klinicznych,	
wymagających	niejednokrotnie	interdyscyplinarnego	
podejścia.	Pandemia	koronawirusa	uświadomiła	nam,	
że to	najwyższa	pora,	aby	wprowadzić	wszystkie	placówki	
medyczne	w	XXI	wiek,	otworzyć	je	na	nowe	technologie	
i otwartą	wymianę	danych.	Modernizacji	wymaga	niemal	
wszystko:	od	infrastruktury	po	procesy53.	Kolejnym	krokiem	
jest	umożliwienie	szybkiego,	bezpiecznego	obiegu	informacji	
na	poziomie	regionów,	krajów,	a	nawet	globalnie.	Pozwoli	
to na skuteczną	identyfikację	sytuacji	potencjalnego	zagrożenia	
i	przedsięwzięcie	odpowiednich	kroków.	W	tym	celu	również	
potrzebne	są	odpowiednie	rozwiązania	technologiczne,	takie	
jak regionalne	platformy	medyczne.	Comarch	posiada	szerokie	
doświadczenia	w	zakresie	tworzenia	systemów	integrujących	
szereg	podmiotów	związanych	z	ochroną	zdrowia.	Wdrożenie	
tego	typu	rozwiązań	umożliwi	stworzenie	bezpiecznego	
środowiska	dla	personelu	i	pacjentów,	a	także	skuteczne	
zarządzanie	w	sytuacjach	kryzysowych.

https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/comarch-optimed-nxt/
https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/e-dokumentacja/comarch-edm/
https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/e-dokumentacja/regionalna-platforma-medyczna/


Personel przede wszystkim

Najbardziej	wartościowym	zasobem,	niezbędnym	do	działania	w	jakiejkolwiek	sytuacji	
kryzysowej,	są	ludzie.	W	przypadku	pandemii	jest	to	wykwalifikowany	personel	
medyczny.	Potrzebujemy	więcej	lekarzy	i	pielęgniarek,	zwłaszcza	teraz	(co	było	już	
podkreślane	kilkakrotnie	w	tej	publikacji	i	na	co	zwracają	uwagę	wszyscy	eksperci).	
Niestety,	nie	wystarczą	im	oklaski.	Niezbędne	jest	stworzenie	odpowiednich	warunków	
pracy,	które	zachęcą	do	podjęcia	tej	ścieżki	zawodowej	oraz	optymalizacja	procesu	
kształcenia.	

Proces	edukacji	i	nabywania	uprawnień	zawodowych	w	medycynie	jest	bardzo	długi	
–	najmłodsi	lekarze	specjaliści	mają	ok.	30	lat.	Oczywiście,	wiedza	medyczna	jest	
niezwykle	złożona,	zdobywanie	umiejętności	skomplikowane,	a	z	samą	praktyką	wiąże	
się	olbrzymia	odpowiedzialność,	przez	co	strukturyzacja	kształcenia	jest	konieczna.	
Młodzi	lekarze,	choć	mniej	doświadczeni,	posiadają	cenną	wiedzę	i	świeże	spojrzenie,	
korzystne	w	procesie	diagnostyki	i	leczenia.	Niestety,	zdarza	się,	że	w	trakcie	staży	
zawodowych	ich	praca	ogranicza	się	do	obserwacji	lub	zadań	marginalnych;	
w pewnym	stopniu	wyręczania	starszych	kolegów	lub	koleżanek	w	niechcianych	
obowiązkach.	Dopiero	w	sytuacjach	takich	jak	pandemia	SARS-COV-2	ich	wiedza	
i umiejętności	są	wykorzystywane	w	sposób	odpowiedni	–	do	rzeczywistej	pomocy	
pacjentom54.

Edukacja	medyczna,	dostosowana	do	aktualnych	potrzeb,	powinna	obejmować	
naukę	nowych	technologii	z	zakresu	e-zdrowia,	zwłaszcza	telemedycyny.	
W Comarch	oferujemy	nasze	produkty	m.in.:	uczelniom	wyższym,	technikom,	
szkołom	zawodowym	i	policealnym,	które	kształcą	przyszłych	lekarzy	i	personel	
pielęgniarski.	Nasza	oferta	dla	edukacji	obejmuje	zarówno	odpowiednio	przygotowane	
oprogramowanie,	jak	i	dostosowanie	całej	infrastruktury	technicznej.	Dzięki	
stworzeniu	np.	pracowni	telemedycznej	lub	wirtualnego	gabinetu	lekarskiego	
studenci	mają	możliwość	nauki	pracy	na	rzeczywistych	systemach,	stosowanych	
w	wielu	placówkach	medycznych,	czyli	potencjalnych	miejscach	zatrudnienia.	
Takie umiejętności	pomogą	nie	tylko	im,	ale	także	ich	pacjentom	i	pracodawcom.	

Pandemia	SARS-COV-2	jest	silnym	bodźcem	do	położenia	większego	nacisku	na	
epidemiologię	i	zdrowie	publiczne,	zwłaszcza	w	edukacji	medycznej,	ale	nie	tylko.	
Wszyscy	powinniśmy	znać	podstawy	rozprzestrzeniania	się	chorób	zakaźnych	
oraz	podstawowe	praktyki	i	zasady,	które	mogą	nas	przed	nimi	uchronić.	W uczeniu	
specjalistycznym	warto	bardziej	podkreślić	także	biostatystykę,	naukę	o	danych,	
nadzór	nad	chorobami,	genomikę	wirusów,	interwencje	niefarmaceutyczne	
i monitorowanie	różnych	aspektów	zdrowia	publicznego.	Część	uczelni	już	
dostosowuje	swoje	programy	nauczania.	Ważnym	jest,	aby	w	tym	procesie	uwzględnić	
wnioski	z	obecnej	pandemii	oraz	poprzednich.	Już	wiemy,	że	strategie	działania	
w	przypadku	epidemii	grypy	nie	będą	tak	skuteczne	w	przypadku	koronawirusów	
i	odwrotnie.	Nowe	pokolenie	personelu	medycznego	musi	zostać	odpowiednio	
przygotowane	na	nadchodzące	patogeny	–	także	te,	które	nie	będą	pasować	
do znanych	wzorców55.

https://www.comarch.pl/healthcare/case-study-pracownia-telemedycyny-i-e-zdrowia/


Wsparcie ze strony nowych technologii, czyli AI, ML, big data i telemedycyna

Od	początku	pandemii	koronawirusa	pojawiła	się	pilna	
potrzeba	ustalenia,	jak	walczyć	z	COVID-19,	co	zaowocowało	
ogromną	ilością	publikacji	na	ten	temat.	Był	to	główny	obszar	
zainteresowania	zarówno	wydawnictw	naukowych,	jak	i	
wszelkich	serwisów	informacyjnych.	Tak	duża	ilość	danych	
jest	niemożliwa	do	przetworzenia	przez	człowieka	–	potrzebne	
są	nowe	technologie,	które	w	dużo	szybszym	tempie	analizują	
i	strukturyzują	informacje.	Dzięki	takiej	pomocy	jesteśmy	w	
stanie	dużo	szybciej	prowadzić	badania,	np.	nad	szczepionką	
na	SARS-COV-2.	W	czasach	przed	COVID-19	potrzebowaliśmy	
średnio	17	lat	na	wdrożenie	nowych	technologii	na	szeroką	
skalę.	Wydaje	się,	że	pandemia	na	szczęście	przyspiesza	ten	
proces56.

Platforma	informatyczna	wykorzystująca	sztuczną	inteligencję	
(ang.	artificial	intelligence	–	AI)	wysyłała	wczesne	alerty	
o	wybuchu	epidemii.	Można	powiedzieć,	że	technologia	
ta	odkryła	tragiczny	potencjał	koronawirusa	znacznie	
wcześniej	niż	my.	AI	szybko	zaczęła	być	wykorzystywane	
także	w	określaniu	grup	wysokiego	ryzyka	oraz	faktorów,	
które	wpływają	na	ciężki	przebieg	COVID-19.	Jej	udział	jest	
także	kluczowy	w	pracy	nad	szczepionką.	A	to	tylko	ułamek	
możliwości	sztucznej	inteligencji	–	w	branży	medycznej	

Telemedycyna,	na	którą	do	tej	pory	wiele	osób	spoglądało	z	powątpiewaniem,	od	początku	pandemii	koronawirusa	pozwoliła	
zachować	ciągłość	leczenia	większości	pacjentów.	Stała	się	także	pierwszą	formą	kontaktu	w	przypadku	podejrzenia	zakażenia	
SARS-COV-2.	Możemy	sobie	wyobrazić,	jak	bardzo	zmieniłaby	się	praca	podmiotów	leczniczych	w	przypadku	wdrożenia	opieki	
na	odległość	na	szeroką	skalę.	Tego	typy	rozwiązania,	np.	platforma	Comarch	e-Care,	również	wykorzystują	sztuczną	inteligencję,	
przede	wszystkim	w	celu	automatyzacji	przetwarzania	danych.	Powszechne	stosowanie	telemedycyny	pozwoliłoby	nie	tylko	
na	odciążenie	personelu,	ale	także	zagwarantowało	dostęp	do	opieki	specjalistycznej	większej	ilości	pacjentów,	w	bardziej	
komfortowych	warunkach.	Teraz	już	wiemy,	że	jest	to	możliwe.

może	pomóc	m.in.:	w	optymalizacji	wykorzystania	zasobów	
szpitalnych,	usprawnieniu	diagnostyki	czy	szczegółowej	
analizie	zdrowia	populacji57.

Wizja	nowego,	globalnego	systemu	opieki	zdrowotnej,	opartego	
na	szybkim	przetwarzaniu	dużej	ilości	danych,	wydaje	się	
niestety	odległa.	Technologie	takie	jak	big	data,	AI	i	uczenie	
maszynowe	(ang.	machine	learning	–	ML)	już	teraz	znajdują	
szerokie	zastosowanie	w	procesie	opracowania	nowych	
leków,	medycynie	precyzyjnej,	diagnostyce	i	leczeniu	schorzeń	
rzadkich.	Z	kolei	urządzenia	cyfrowe	i	mobilne	pomagają	
lekarzom	wykonywać	pracę	dokładniej,	wygodniej	i	sprawniej58.

Najczęściej	spotykane	bariery	w	trakcie	wdrażania	nowych	
rozwiązań	to	m.in.:	luki	technologiczne,	zwłaszcza	kwestie	
prywatności	danych,	ich	przechowywania	i	udostępniania59.	
Dlatego	niezwykle	istotnym	jest,	aby	systemy	informatyczne	
wykorzystywane	w	placówkach	medycznych	były	do	nich	
odpowiednio	dostosowane.	W	Comarch	tworzymy	produkty	
dedykowane	branży	zdrowotnej,	z	pełną	świadomością	
wrażliwości	przetwarzanych	informacji.	Stosujemy	
liczne	rozwiązania,	które	gwarantują	najwyższy	stopień	
bezpieczeństwa.	Wśród	nich	można	wymienić:	

•	 	wykorzystanie	światowych	standardów	bezpieczeństwa	dla	systemów	ochrony	zdrowia,	m.in.	IHE	XUA;

•	 szyfrowanie	dokumentacji	medycznej	przy	użyciu	silnych	kluczy	AES	256;

•	 	własne	Data	Center,	które	jest	zgodne	z	wiodącymi	standardami	w	branży 
(ITILv3;	PCI	DSS,	ISAE	3402	typu	I	i	II	oraz	-	co	najmniej	-	wymagania	poziomu	Tier	3),	co	zapewnia	najwyższy	
poziom	bezpieczeństwa	i	wydajności	pracy;

•	 	szyfrowanie	na	zasadzie	P2P	(peer-to-peer),	dzięki	któremu	nie	ma	możliwości	zapisu	rozmowy	na	serwerach	
dostawcy	oprogramowania;

•	 szyfrowanie	end-to-end,	dzięki	któremu	każda	sesja	ma	inny,	wspólny	klucz	tajny.

https://www.comarch.pl/healthcare/produkty/zdalna-opieka-medyczna/platforma-comarch-e-care/


Zakończenie

Trwająca	pandemia	SARS-COV-2	zmieniła	nasze	
społeczeństwo;	możliwe,	że	na	zawsze.	Była	zimnym	
prysznicem	po	wielu	latach	względnego	spokoju	
epidemiologicznego.	Przywróciła	choroby	zakaźne	
do świadomości	i	pokazała,	że	pomimo	znacznych	postępów	
technologicznych	w	dalszym	ciągu	są	dla	nas	zagrożeniem.	
Wskazała	także	wiele	niedociągnięć:	brak	przygotowania	
systemowego,	niedobór	zasobów	ludzkich	i	rzeczowych,	
złe nawyki	higieniczne	dużej	części	społeczeństwa	oraz	ryzyko	
związane	z	naszymi	codziennymi	nawykami.

Nowy	koronawirus	pojawił	się	w	wyjątkowo	trudnym	roku,	
który	rozpoczął	się	m.in.	wielkimi	pożarami	w	Australii	i bliską	
wizją	wojny	nuklearnej.	Kolejne	niepokojące	wydarzenia	
na światowej	scenie	politycznej	i	klęski	żywiołowe	co	jakiś	czas	
odwracały	uwagę	od	kryzysu	epidemiologicznego60.	Pomimo	
tego	pandemia	SARS-COV-2	uświadomiła	nam	kilka	istotnych	
rzeczy:	po	pierwsze,	zdrowie	jest	najważniejsze	i	bardzo	
kruche;	po	drugie	–	pozwoliła	bardziej	docenić	pracowników	
kluczowych,	mi.n.:	personel	medyczny,	sprzedawców,	kurierów,	
rolników	czy	ekipy	sprzątające.	Bez	nich	nie	bylibyśmy	
w stanie	funkcjonować,	a	osoby	potrzebujące	i	chore	zostałyby	
bez podstawowej	opieki.

W	medycynie	COVID-19	wywołał	niemałą	rewolucję.	Niejako	
zmusił	nas	do	wykorzystania	narzędzi,	które	były	dostępne	
już	od	wielu	lat,	ale	do	tej	pory	wydawały	się	zbędne.	
Dodatkową	barierą	przed	ich	wdrażaniem	były	obiekcje	
i	stare	przyzwyczajenia,	zarówno	po	stronie	personelu	
medycznego,	jak	i	pacjentów.	W	momencie	podwyższonego	
ryzyka	i	ograniczonego	dostępu	do	podmiotów	leczniczych	
wideokonsultacje,	teleporady	i	zdalny	monitoring	pacjentów	
pozwoliły	zachować	ciągłość	leczenia,	uzyskać	poradę	lekarską	
czy	skierowanie	na	badania.

Pandemia	pomogła	zbudować	poczucie	
współodpowiedzialności	za	zdrowie	w	podmiotach,	dla	których	
do	tej	pory	była	to	kwestia	marginalna.	Pracodawcy,	branża	

transportowa	czy	handel	rozpoczęły	badania	oraz	edukację	
pracowników	i	klientów.	Dzięki	temu	placówki	medyczne,	
diagnostyczne	i	organy	rządowe	otrzymały	niezbędne	
wsparcie.	Niezwykle	pomocna	była	także	szybka	adaptacja	
modyfikacji	i	nowych	metod	działania:	umożliwienie	pracy	
zdalnej,	przeniesienie	działalności	online,	otwarcie	sprzedaży	
wysyłkowej	itp.	

W	scenariuszu	z	eksperymentu	„Event	201”	pandemia	kończy	
się	po	18	miesiącach,	osiągając	tragiczny	wynik	65 milionów	
zmarłych.	Po	tym	czasie	zaczyna	zwalniać,	przede	wszystkim	
ze	względu	na	mniejszą	liczbę	osób	podatnych	na wirusa	
–	po	masowej	liczbie	zarażeń	duża	część	populacji	zyskuje	
pewną	odporność.	Wirus	jest	obecny	w	społeczeństwie	
do momentu	opracowania	skutecznej	szczepionki	lub	dopóki	
80-90%	populacji	nie	„przejdzie”	choroby.	Od	tego	czasu	
pozostanie	prawdopodobnie	endemiczną	chorobą	wieku	
dziecięcego61.	Nie wiemy	jeszcze,	jak	zakończy	się	historia	
SARS-COV-2.	Wszyscy	mamy	nadzieję,	że	przy	mobilizacji	
całego	społeczeństwa	uda	nam	się	uniknąć	jak	największej	
liczby	ofiar	ludzkich,	przy	równoczesnym	zachowaniu	ciągłości	
gospodarczej.	Zdecydowanie	jest	to	ogromna	lekcja	pokory	
i	solidarności	dla całej	populacji.	Pokazuje,	że	w	takich	
sytuacjach	znaczenia	nie	mają	granice,	różnice	religijne,	
polityczne	czy	ekonomiczne.	Walka	z	chorobami	zakaźnymi	
dotyczy	wszystkich	i	każdy	z nas	jest	współodpowiedzialny	
za zdrowie	–	swoje	i	pozostałych.	
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