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CYFRYZACJA? CZY RACZEJ TRANSFORMACJA CYFROWA?

• Cyfryzacja w medycynie – wprowadzenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej jako powszechnie stosowanego standardu gromadzenia i 
przesyłania dokumentacji medycznej pacjentów. Czasami także 
rejestracja on-line wyników badań.

• Potocznie kojarzone korzyści cyfryzacji:
• efektywność ekonomiczna - głównie redukcja kosztów, …,

• efektywność operacyjna – szeroko rozumiane usprawnienie procesu obsługi 
pacjenta, z naciskiem na korzyści dedykowane pacjentowi właśnie (oficjalnie), 
…

Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że tak rozumiany proces to etap a nie cel. Celem 
jest transformacja cyfrowa całego sektora.



CZYNNIKI STYMULUJĄCE TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ 
SEKTORA MEDYCZNEGO

Statystycznie co siódma diagnoza medyczna jest błędna. 1,5 miliona 
ludzi umiera każdego roku z powodu błędnej diagnozy.

„Artificial Intelligence make take over some of the more routine and 
time-consuming diagnostic tasks”
John Crowford, European Healthcare Industry Leader, IBM

„Big Data will help us save many lives.” 
John Nosta, Digital Health Futurist



PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY JEST CYFROWA (sic!)
… bo dobre mienie, perły …

• 2,5 tryliona bajtów – tyle danych generuje ludzkość każdego dnia,

• 1/3  tego strumienia danych to dane medyczne,

• z efektywnym i przemyślanym wykorzystaniem tego bogactwa wiąże 
się wielkie nadzieje na nadzwyczajny postęp w leczeniu chorób a 
przede wszystkim w profilaktyce,

• 7.724.000.000,00 [USD] – to globalny koszt opieki zdrowotnej w 2017 
roku,

• przy prognozowanym tempie wzrostu – 5,4% rocznie, w 2022 
spodziewane nakłady wyniosą 10,059 mld USD,



PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY JEST CYFROWA

• Big Data - gromadzenie niewyobrażalnej ilości danych:
• w 1991 przechowywanie 1GB kosztowało 569 USD,

• obecnie koszt ten jest mniejszy niż 1 cent

• Gromadzenie i analiza danych statystycznych z wielu lat,

• Gromadzenie danych o każdym pacjencie od momentu poczęcia,

• Medycyna genetyczna (zaawansowane analizy komputerowe, bez 
których nie powstałaby) sięgająca kilka pokoleń wstecz,

• Wykorzystanie sztucznej inteligencji,

• Indywidualna predykcja chorób i aktywna profilaktyka.

Efekt: prognozowany czas życia człowieka przyszłości – 120 lat.



ZNACZNIKI ZMIAN?

• Pierwszy smartfon powstał 10 lat temu, …

• Przeprowadzono (IBM) pierwszy test: model komputera kwantowego 
versus komputer tradycyjny:
• Wynik: 4 dla kwantowego do 10 dla tradycyjnego współczesnego  :

• 4 godziny do 10 tys. lat (sic!)

• Centrum Medyczne w Mikołowie sprawuje codzienną opiekę 
medyczną nad personelem polskiej polarnej stacji badawczej w 
Arktyce (dystans: 3.000 km),

• Futuryści wieszczą złoty wiek dla pacjentów: leczyć będą się w domu, 
nie w szpitalach.



Gotowi skorzystać 
z wirtualnej wizyty
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KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII IT PRZEZ PACJENTÓW 
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GOTOWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH ZA 
POŚREDNICTWEM URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

Źródło: Accenture 2018, Consumer Survey on Digital Health
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BARIERY WDROŻENIA WIRTUALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
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Cyfryzacja wstęp do transformacji cyfrowej

• Punktem wyjścia dla nowego podejścia do medycyny jest cyfryzacja olbrzymiej 
ilości zgromadzonych informacji o pacjentach

• Przykład warszawskiej znanej, działającej od lat przychodni:
• 120 ton dokumentacji,
• 300 m2 powierzchni.

• Dokumentacja 1 pacjenta gromadzona w wielu miejscach

• Medycyna Pracy – inny świat medycyny

• Długie okresy przechowywania:
• 20 lat dla medycyny 
• 40 lat dla medycyny pracy

Kto nie zdąży na pociąg do stacji CYFRYZACJA, nie odjedzie do Nowego Świata 
medycyny przyszłości



WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

Bezpieczeństwo obwodowe współcześnie nie wystarcza 
Thales Information Security, XVII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, Szczecin, czerwiec 2017)

Literatura przedmiotu wskazuje, iż incydenty bezpieczeństwa informacji w ok. 70% ÷ 80% 
przypadków są spowodowane przez osoby mające do niej legalny dostęp:

• pracowników merytorycznych,

• personel serwisowy,

• administratorów systemów.

Tak więc nie zaniedbując fortyfikowania systemów zdalnego dostępu, warto szczególnie się skupić na 
tej kategorii incydentów bezpieczeństwa, a zwłaszcza sposobach i środkach mających utrudniać 
dostawanie się poufnych informacji w niepowołane ręce.



Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa informacji - cd.

Na zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa informacji ma wpływ 
wiele czynników:

• dobrze skonstruowane polityki i procedury bezpieczeństwa informacji, znane w 
niezbędnym zakresie wszystkim pracownikom i współpracownikom kontraktowym;

• systemy zarządzania dostępem, najlepiej odwzorowujące organizację firmy i właściwe dla 
niej hierarchie uprawnień i odpowiedzialności;

• systemy klasy DLP (z ang. Data Leakage Protection) utrudniające nieumyślne bądź celowe 
przekazywanie chronionej informacji nieuprawnionym podmiotom;

• systemy wspierające klasyfikację przetwarzanej informacji, pozwalające zapobiegać 
potencjalnemu paraliżowi organizacji wskutek chronienia z jednaką intensywnością 
zarówno informacji wysoce poufnych, jak i danych mało istotnych lub zgoła jawnych.

• pełna rozliczalność wszystkich operacji na danych, w tym również ich przeglądania – jej 
świadomość ma zwykle zbawienny wpływ na postępowanie personelu i zachowywanie 
przezeń należytej staranności przy obchodzeniu się z powierzaną mu informacją;



Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa informacji - cd.

Na rozwiązania klasy DLP składają się w najprostszych przypadkach środki takie 
jak:
• środki implementujące ograniczenia w korzystaniu z nośników wymiennych;

• ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające drukowanie poufnych dokumentów oraz 
kopiowanie ich na lokalne dyski;

• restrykcje dotyczące korzystania z Internetu, a zwłaszcza używania protokołów w rodzaju 
FTP lub usług klasy WebMail;

Jednak nawet wdrożenie tych (zwykle mocno rozbudowanych i kosztownych) środków nie 
zagwarantuje nam szczelności informacyjnej: pozostaje poczta elektroniczna, bez której 
obecnie nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek organizacji.

Kilka typowych zagrożeń wynikających z dostępności poczty elektronicznej oraz sposobów 
przeciwdziałania im zostało przedstawionych na kolejnym slajdzie.



Typowe zagrożenia związane z usługą e-mail

• Korzystanie przez organizację z serwera pocztowego utrzymywanego przez zewnętrznego 
usługodawcę – poufność wewnętrznej korespondencji zależy głównie od stopnia 
niezłomności zasad etycznych, wyznawanych przez pracowników tego dostawcy usług. 
Prostym we wdrożeniu, mało kosztownym i skutecznym środkiem zaradczym jest 
przejście na konsekwentne szyfrowanie wiadomości pocztowych np. przy użyciu 
protokołu S/MIME.

• Omyłkowe wysłanie poufnych danych na niewłaściwy adres – często tzw. literówka w 
adresie spowoduje (zwłaszcza w przypadku usługodawców w rodzaju gmail.com) 
wysłanie e-maila nie w pustkę, tylko do innej osoby. 
W miarę skutecznym środkiem zaradczym może być zastosowanie rozwiązań (np. w 
postaci wtyczki do programu pocztowego) wymuszających dodatkowe potwierdzanie 
zamiaru wysłania wiadomości na adres niefigurujący w wykorzystywanej książce 
adresowej.



Typowe zagrożenia związane z usługą e-mail

i jak im przeciwdziałać – cd.
• Wysłanie wiadomości do wielu adresatów bez używania opcji UDW, czyli w sposób 

ujawniający każdemu z nich adres pocztowy (a właściwie tożsamość) co najmniej jednego 
z pozostałych.
Najprostszy środek zapobiegający takim (potencjalnie kosztownym – vide RODO) 
incydentom: analogicznie jak wyżej, spotyka się też blokowanie takich przesyłek na 
bramce systemu pocztowego.

• Wysłanie wiadomości zawierających dane szczególnie wrażliwe (np. medyczne) do 
adresatów, w których przypadku nie można zastosować szyfrowania wg standardu 
S/MIME – ryzyko wycieku danych lub skarg do UODO.
Najwygodniejszy środek zapobiegający takim potencjalnym problemom polega na 
użyciu rozwiązań stosujących szyfrowanie symetryczne z dostarczaniem adresatowi 
hasła via SMS.



Zapewnienie elementarnej rozliczalności procesu drukowania 

i postępowania z wydrukowanymi dokumentami.

Problem: zaleganie zbędnych lub zapomnianych wydruków na powszechnie 
stosowanych drukarkach sieciowych – zjawisko nagminne.

Rozwiązanie: stosowanie drukarek, wymagających przed fizycznym wydrukiem podania 
na konsoli hasła lub przyłożenia karty identyfikacyjnej do czytnika.

Problem: niewielka szansa na ustalenie osoby, która zagubiła dokument lub przekazała 
go w niepowołane ręce.

Rozwiązanie: automatyczne oznaczanie każdej strony wydruku kodami graficznymi 
pozwalającymi na ustalenie osoby zlecającej wydruk – możliwości jest 
wiele, od małych znaczników QR Code po oznakowanie w stylu znaków 
wodnych.



Zapewnienie elementarnej rozliczalności procesu drukowania 

i postępowania z wydrukowanymi dokumentami – cd.

Jednoznacznie wskazują na takie rozwiązania „Wytyczne, zasady i rekomendacje dla 
usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania 
elektronicznej dokumentacji medycznej” w punkcie 6.3.6 Załącznika nr 1:

b. Organizacja procesu drukowania na urządzeniach innych niż indywidualne drukarki 
(dołączone tylko do jednego stanowiska roboczego) powinna zapewniać wstrzymywanie 
fizycznego wydruku do momentu pojawienia się przy urządzeniu drukującym i 
uwierzytelnienia się (np. przez podanie hasła) osoby, która wydruk zleciła. 

c. Organizacja procesu drukowania powinna zapewniać rozliczalność tego procesu metodą 
ukrytego znakowania dokumentów, w sposób umożliwiający co najmniej ujawnienie 
daty i czasu powstania wydruku oraz identyfikatora osoby, która wydruk zleciła. 



Przewidywane nowe kierunki działań w dziedzinie 

bezpieczeństwa informacji.

Zazwyczaj mówiąc o bezpieczeństwie informacji ograniczamy się do takich jej atrybutów, 
jak autentyczność, poufność, integralność, dostępność, rozliczalność i niezaprzeczalność, 
zdefiniowanych w odpowiednich normach z serii ISO/IEC 27000.

Jednak sytuacja współdzielenia przez wiele różnych podmiotów baz danych (głównie 
szeroko rozumianych danych osobowych) zawierających ogromne ilości informacji każe się 
zastanowić nad wprowadzeniem i możliwościami implementacji nowej cechy, roboczo 
nazwanej zaprzeczalnością.

Możemy bowiem coraz częściej mieć interes prawny i ekonomiczny w wykazaniu, że 
konkretna porcja informacji ze współdzielonego repozytorium nie znalazła się w obiegu za 
naszym pośrednictwem. Jak to zrobić – to już jest temat do dłuższej dyskusji i analiz.
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