Perspektywy i bariery rozwoju rynku

21 mld euro w usługach telemedycznych
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Wartość europejskiego rynku świadczeń telemedycznych to nawet 21 mld euro. Jednocześnie wydatki na
telemedycynę to na razie około 1 procent potrzebnych nakładów. W Polsce potrzebny jest mechanizm
zwrotu kosztów za usługi telemedyczne.

W telemedycynie dane osobowe powinny zostać oddzielone od medycznychAutor: Shutterstock
Obecnie Komisja Europejska działa na rzecz opracowania wytycznych w sprawie jednolitej oceny skutków
usług telemedycznych, w tym skuteczności i efektywności pod względem kosztowym. W telemedycynie
nie ma jednak jednej recepty na wszystkie problemy zdrowotne, dlatego chodzi o wypracowanie ścieżek,
które pozwolą stworzyć najlepsze podstawy do uruchomienia tych świadczeń.
- Problemem jest to, ze istnieje naturalna pokusa, aby mnożyć badania radiologiczne w razie braku
badań klinicznych w określonym zakresie – mówił dr Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia podczas konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą
poświeconej prawu i telemedycynie.
Obecnie przepisy prawne umożliwiają wyjątkowo zdalne badanie chorego, jeżeli nie ma innej możliwości
uzyskania wiedzy na temat kondycji chorego, choć generalną zasadą jest to, ze decyzje o leczeniu
podejmowane są w wyniku bezpośredniego kontaktu lekarza i pacjenta. To jest postrzegane jako bariera
prawna uniemożliwiająca rozwój tych usług.
Ryszard Olszanowski, z-ca kierownika projektu KIGMED służącego firmom, które chcą upowszechniać
świadczenia telemedyczne w Polsce, mówił o konieczności wykazywania płatnikowi, że telemedycyna się
opłaca, i że dzięki niej możliwe są do uzyskania korzyści finansowe.
Dr Leszek Sikorski zwrócił także uwagę na konieczność oddzielania danych osobowych od danych
medycznych już na etapie ich tworzenia, aby tym samym zminimalizować ryzyko przedostania się ich do
osoby nieuprawnionej.
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad uregulowaniami prawnymi, które zniosą
bariery rozwoju telemedycyny także w Polsce. Na razie obszary blokujące rozwój tych usług
zintensyfikowane przez Komisję Europejską to m.in. konieczność wprowadzenia przejrzystości, którą
zapewni prywatność oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa. Prace KE zmierzają także ku rozwiązaniu
problemu wydawania pozwoleń, akredytacji i rejestracji usług telemedycznych oraz specjalistów w tej
dziedzinie, odpowiedzialności, zwrotu kosztów i jurysdykcji. Obecnie technologia nie stanowi już bariery
rozwoju świadczeń telemedycznych.

