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Streszczenie

W pracy przedstawiono uwarunkowania oraz oddziaływa-
nie społeczeństwa informacyjnego a także rozwój techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and
Communication Technologies  ICT), na stwarzanie możli-
wości uzupełnienia modelu świadczeń zdrowotnych po-
przez wprowadzenie telopieki.
Społeczeństwo informacyjne w pełni wykorzystuje elektro-
niczne środki komunikacji, takie jak internet, zasoby infor-
macyjne i inne formy usług dostępnych poprzez urządzenia
mobilne, m.in. GPS, GSM, oraz inne formy tzw. e-usług.
Wydłuża się czas aktywności zawodowej, a wielu ludzi co-
raz więcej czasu poświęca pracy. W wielu krajach obserwu-
je się zjawisko starzenia się społeczeństwa, wydłużenia ak-
tywności zawodowej i narastania problemów opieki zdro-
wotnej.
Według demografów proces starzenia się społeczeństwa
rozpoczął się już w 2005 roku, a jego szczyt przypadnie na
lata 2010-2020. W następnej dekadzie w wiek emerytalny
(kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) osiągnie prawie 2 mln lu-
dzi  są to osoby urodzone w powojennym wyżu lat 50. 
W 2020 roku co piąty Polak będzie emerytem (21%) i to pod
warunkiem, że współczynnik narodzin w Polsce będzie
utrzymywał się na wyższym poziomie niż obecnie.
Sposobem złagodzenia problemów służby zdrowia może
być teleopieka, co może przyczynić się do poprawy komfor-
tu życiowego ludzi starszych.

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, opieka me-
dyczna, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Abstract

Determinants, as well as the influence of information so-
ciety on the development of Information and Communica-
tions Technologies (ICT) is discussed in this paper. It is
pointed out that telecare technologies may have several
medical benefits in the existing health care systems.
Information society exploits electronic mass-media like
internet communication and information, as well as vario-
us mobile technologies like GPS, GSM and other forms of
so called e-services. 
Many people work more extensively than some years ago.
From the other hand, the aging of societies in the develo-
ped countries is observed. Demographic data point out
that the process of society aging started in 2005 and will be
specially extensive in years 2010-2020. In the following de-
cade, 2 million people will reach the retirement age (wo-
men: 60 years old, men: 65 years old). In years 2020 every
fifth Polish society will be retired (21%), providing that cur-
rent birth rate will increase.

Telecare may help to solve some medical care problems
and to improve life standard.

Key words: informations society , telemedicine, health care,
information and communication technologies (ICT)

Wstęp

W społeczeństwe informacyjnym towarem staje się informa-
cja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równo-
ważne lub nawet cenniejsze od dóbr materialnych. W społe-
czeństwie tym przewiduje się rozwój usług związanych z tzw.
3P (przechowywanie, przesyłanie, przetwarzanie informacji).
Termin został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka
T. Umesao (wersja oryginalna „johoka shakai”) w artykule 
o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach in-
formatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968
roku w rozprawie pt. „Wprowadzenie do teorii informacji”
(“Introduction to Information Theory”). W Japonii powstał
również „Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, ja-
ko cel narodowy na rok 2000”. Była to realna strategia zakła-
dająca informatyzację kraju, prowadzącą do rozwoju intelek-
tualnego kraju oraz tworzenia wiedzy, a nie dalsze uprzemy-
sławianie kraju i eksploatacja dóbr materialnych [1, 2, 3].

Określenie społeczeństwo informacyjne dotyczy technicz-
nych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształca-
nia informacji.

Teorie rozwoju społecznego przedstawiają społeczeństwo
informacyjne jako kolejny etap rozwoju społecznego, po spo-
łeczeństwie przemysłowym. Nazywane jest ono również spo-
łeczeństwem postnowoczesnym, ponowoczesnym lub po-
przemysłowym. Z punktu widzenia społecznego podziału
pracy, społeczeństwem informacyjnym jest zbiorowość, 
w której większość spośród czynnych zawodowo zatrudniona
jest przy przetwarzaniu informacji. D. Bell określał pracę
człowieka przednowoczesnego jako grę człowieka z przyrodą,
człowieka nowoczesnego jako grę człowieka z naturą nieoży-
wioną, a pracę człowieka ponowoczesnego jako grę między
ludźmi. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyj-
nego to m.in.:
� wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor

usług nowoczesnych (bankowość, finanse, telekomunika-
cja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie). 
W niektórych krajach w tym sektorze pracuje ponad 80%
zawodowo czynnej ludności, przy czym sektor usług tra-
dycyjnych przekracza nieznacznie 10%, 

� gospodarka oparta na wiedzy,
� wysoki poziom scholaryzacji społeczeństwa, 
� wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeń-

stwie, 
� zaawansowany proces decentralizacji społeczeństwa, 
� renesans społeczności lokalne,. 
� urozmaicone życie społeczne. 
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Cechy, funkcje i właściwości 
społeczeństwa informacyjnego 

sprzyjające zmianie modelu świadczeń
zdrowotnych

Za początek tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Euro-
pie można uznać rok1994, wtedy to został opublikowany raport
Bangemanna (Europa i Społeczeństwo Globalnej Informacji.
Zalecenia dla Rady Europy) [2]. Raport stał się przyczyną pu-
blicznej debaty na temat społeczeństwa informacyjnego. Za-
proponowano w nim 10 inicjatyw w celu rozwoju nowocze-
snych technik teleinformacyjnych w następujących obszarach:
� telepraca, 
� szkolenia na odległość, 
� sieci łączące uczelnie i jednostki badawcze, 
� usługi teleinformatyczne dla małych i średnich przedsię-

biorstw, 
� zarządzanie ruchem drogowym, 
� kontrola ruchu powietrznego, 
� sieci na użytek sektora zdrowia 
� komputeryzacja sektora zamówień publicznych, 
� transeuropejska sieć administracji publicznej, 
� infostrada dla obszarów miejskich [4, 5].

Dwa lata później została opublikowana tzw. zielona księga
“Living and working in Information Society” przedstawiają-
ca konsekwencje wynikające z transformacji i wpływ nowo-
czesnych technologii ICT na życie społeczne [3]. W projekcie
eEurope  “An information society for All” (1999) określono
cel budowy nowego typu społeczeństwa, wykorzystującego
możliwości tzw. nowej gospodarki. W roku 1999 opublikowa-
no zieloną księgę “Public Sector Information: a Key Resour-
ce for Europe”, która wskazywała na korzyści dla obywateli 
i całej gospodarki, płynące z wykorzystania technologii tele-
komunikacyjnych i informatycznych. Plan budowy społe-
czeństwa informacyjnego został uchwalony na posiedzeniu 
w Lizbonie 23-24 marca 2000 r. (strategia lizbońska). W 2000
roku na szczycie w Feira przyjęto plan działań eEurope 2002
 “An Information Society for All”. W Göteborgu został
przyjęty plan, który uznawał konieczność modernizacji 
i przyspieszenia reform w krajach kandydujących do Unii Eu-
ropejskiej. Na szczycie w Sewilli został przyjęty plan eEurope
2005 “Information Society for All”, który zobowiązał kraje
członkowskie do:
� rozwinięcia usług elektronicznych (e-government, e-lear-

ning), 
� wprowadzenia elektronicznej opieki zdrowia (e-health), 
� zapewnienia powszechnego dostępu do internetu. 

W maju 2005 roku na szczycie Rady Europy został przyję-
ty program “European Information Society 2010”, według
którego technologie informacyjne są motorem trwałego
wzrostu i warunkiem budowy społeczeństwa informacyj-
nego. Europa dąży do stworzenia globalnego społeczeństwa
informacyjnego.

Społeczeństwa informacyjne to takie, które wdraża i rozwi-
ja następujące elementy:
� wytwarzanie informacji  globalne i masowe generowa-

nych informacji, globalne i masowe zapotrzebowanie na
informację i sposób jej wykorzystywana,

� pobieranie informacji  możliwość odbierania informa-
cji przez wszystkich zainteresowanych,

� przechowywanie informacji  rozbudowa technicznych
możliwości gromadzenia i nieograniczonego magazyno-
wania informacji, 

� przetwarzanie informacji  opracowywanie technologii 
i standardów umożliwiających przetwarzanie poprzez
standardy opisu i wymianę informacji, 

� przekazywanie informacji  przekazywanie informacji
bez względu na czas i przestrzeń, 

� wykorzystywanie informacji  powszechne, nielimitowa-
ne korzystanie z informacyjnych zasobów informacyj-
nych internetu. 

Społeczeństwo informacyjne musi spełniać następujące
funkcje:
� edukacyjną  upowszechnienie wiedzy naukowej oraz

uświadamianie znaczenia podnoszenia kwalifikacji, 
� komunikacyjną  społeczeństwo informacyjne ma za za-

danie stworzenie możliwości komunikowania się wielu
różnorodnych grup w obrębie całości społeczeństwa glo-
balnego, 

� socjalizacyjną i aktywizującą  mobilizacja osób czasowo
lub stale wyłączonych z możliwości swobodnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie. Możliwość wykonywania za-
wodu bez konieczności wychodzenia z domu, aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych. 

� partycypacyjną  możliwość prowadzenia debat i głoso-
wania w internecie, 

� organizatorską  tworzenie warunków konkurencyjności
na rynku, 

� ochronną i kontrolną  stworzenie mechanizmów obro-
ny obywateli i instytucji przed wirtualną przestępczością. 

Starzenie się w społeczeństwie 
informacyjnym

Średnia przewidywalna długość życia w UE jest jedną z naj-
wyższych na świecie i ciągle rośnie. Od 1970 r. oczekiwana
długość życia kobiet w UE wzrosła o 5,5 roku, a mężczyzn 
o 5 lat. Według najnowszych badań Eurostatu, średnia długość
życia kobiet w UE wzrośnie z 81,1 lat w 2000 r. do 85,1 lat 
w 2050 r , a mężczyzn z 74,7 lat w 2000 r. do 79,7 lat w 2050 r.
Udział osób powyżej 65. roku życia będzie wzrastał z 16,1% w
2000, 22% w 2025, do 27,5% w 2050. W Polsce według demo-
grafów proces starzenia się społeczeństwa rozpoczął się już w
2005 r., a jego szczyt przypadnie na lata 2010-2020. W następ-
nej dekadzie wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65
lat) osiągnie 2 mln ludzi. W 2020 roku co piąty Polak będzie
emerytem (21%) i to pod warunkiem, że w Polsce będzie się
rodziło więcej dzieci niż obecnie. Dziesięć lat później, w 2030
roku, osoby w wieku emerytalnym będą stanowiły 25% nasze-
go społeczeństwa, a statystyczny Polak będzie miał 44 lata.
Według demografów w 2020 roku liczba osób uprawnionych
do świadczeń emerytalnych wyniesie 8,2 mln (w 2000 roku 
w Polsce było 5,7 mln. emerytów). Na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym będzie wówczas przypadało 70 osób w wieku nie-
produkcyjnym, czyli dzieci i młodzieży oraz osób starszych
(w 2000 roku na 100 pracujących przypadało 55 osób niepra-
cujących). Ponieważ rośnie długość życia, zachodzi potrzeba
przedłużenia aktywności zawodowej oraz uczenia się do póź-
nej starości, a także zapewnienia opieki osobom starszym. 
W Polsce według danych CBOS z 2000 roku seniorem najczę-
ściej opiekuje się rodzina lub nieformalnie sąsiedzi [6]. Opie-
ka pielęgniarska (10%) i opieka świadczona przez kwalifiko-
wane opiekunki (5%) to najrzadziej spotykane formy opieki
nad osobami starszymi. 

By podnieść bezpieczeństwo, komfort życia osób starszych
i ich rodzin, należy wykorzystać ICT i powszechnie wprowa-
dzić teleopiekę. Misją teleopieki jest podniesienie poczucia
bezpieczeństwa osób chorych i niepełnosprawnych, przeby-
wających stale lub czasowo w domu. W przypadku zagrożenia
teleopieka powinna zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy.
W dalszej perspektywie teleopieka umożliwi zdalną diagnozę,
konsultację, informację medyczną, samokształcenie oraz ko-
rzystanie z usług zdrowotnych, opiekuńczych i psychologicz-
nych, możliwych do udzielania za pośrednictwem telefonu,
internetu i innych środków zdalnej komunikacji. W pierwszej
kolejności teleopieka ma służyć osobom samotnym, obawiają-
cym się braku dostępu do podstawowej opieki w nagłej po-
trzebie. Dla wielu osób teleopieka może być jedyną alternaty-
wą zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych i domów pomocy
społecznej. Ma ona zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tyl-
ko osobom starszym, chorym, czasowo lub trwale niesamo-
dzielnym w ich środowisku domowym, ale również ich bli-
skim, którym umożliwi podjęcie pracy zarobkowej, a nawet
podróżowanie. Teleopieka pomoże też osobom niepełno-
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sprawnym pełniej uczestniczyć w życiu społecznym. Ponadto
mieszkańcy odległych wiosek i małych miasteczek będą mo-
gli w pewnym zakresie utrzymywać stały kontakt z wyspecja-
lizowanymi ośrodkami diagnostycznymi i doradczymi w du-
żych centrach. Może to spowodować zmniejszenie liczby ło-
zek szpitalnych [7].

W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej z 26.02.2008 r.
zawarta jest opinia Komitetu Regionów „Komfortowe funk-
cjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym”
(2008/C 53/07) [8]:. Czytamy tam między innymi, że 

1. „Komitet Regionów sądzi, że projekty ICT na rzecz pro-
mowania samodzielnego życia i zdalnego monitorowania
zdrowia powinny poprawić wydajność usług i zapewnić pra-
cownikom opieki socjalnej i zdrowotnej więcej czasu na zada-
nia, do wykonywania których zostali wyszkoleni. Należy do-
stosowywać technologię do potrzeb osób starszych, a nie od-
wrotnie. Nie może ona prowadzić do zwiększenia poczucia
osamotnienia oraz musi szanować prywatność i godność osób
starszych”.

2. „Komitet popiera plan Komisji, by w latach 2007-2008
dokonać przeglądu polityk, mających na celu wsparcie umie-
jętności korzystania z technologii cyfrowych. Jednym z prio-
rytetów powinno być wsparcie władz lokalnych i regional-
nych w ich wysiłkach na rzecz optymalnego wykorzystania
funduszy strukturalnych oraz m.in. programu „Uczenie się
przez całe życie” w celu rozwinięcia umiejętności osób star-
szych i korzystania z cennych doświadczeń zebranych w ra-
mach uczenia się od siebie nawzajem.”

Dokument ten zwraca uwagę na to, jak społeczeństwo in-
formacyjne (a zwłaszcza telefony komórkowe i internet) zmie-
niło język, kulturę, media i społeczeństwo jako całość. Tym
samym problem ,,przepaści” informatycznej dotyczy znacznie
szerszego zakresu zagadnień niż tylko możliwości korzystania
z komputera. Jednym z rozwiązań mogą być wspólne projek-
ty angażujące osoby młode i starsze [9, 10].

Korzyści z wprowadzenia teleopieki

Podstawowym rezultatem uczestnictwa w systemie teleopieki
będzie podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego bar-
dzo wielu pacjentów (w tym mieszkających na wsi i w małych
ośrodkach, oddalonych od stacjonarnej opieki medycznej).
Pierwszą korzyścią społeczną będzie więc obniżenie poczucia
zagrożenia. Ponadto system zapewnia udzielenie pomocy 
w razie upadku, nagłego pogorszenia zdrowia, a w stanach
długotrwałej depresji czy osamotnienia umożliwia utrzyma-
nie więzi z innymi osobami. Zwiększy się mobilność pacjen-
tów i opiekunów, gdyż korzystanie z teleopieki będzie 
w znacznym stopniu niezależne od miejsca ich pobytu.
Zwłaszcza opiekunowie będą mieli stały dostęp do aktual-
nych informacji o stanie osoby chorej. Możliwe będzie rów-
nież zlokalizowanie osoby zagubionej. Coraz tańsze i mniej-
sze urządzenia systemu GPS, zakładane na rękę osobie de-
mentywnej lub zaszywane w odzieży, pozwolą szybko odna-
leźć tę osobę. Jest to ważne nie tylko w oddalonych miejscach,
ale również w miastach, w których osoby z chorobą Alzheime-
ra często się gubią (tam bardziej przydatne będą miniaturowe
lokalizatory komórkowe). Niektóre podsystemy teleopieki
wykorzystywane będą do utrzymywania specjalnej łączności z
dziećmi oraz do ochrony obiektów, a nawet zwierząt. Opieku-
nowie dzięki teleobserwacji będą mogli dłużej lub choćby tyl-
ko spokojniej przebywać w pracy. Pewni bezpieczeństwa oso-
by bliskiej będą pracować efektywniej. Powstaną nowe miej-
sca pracy w sektorze zaawansowanej technologicznie pomocy
indywidualnej i społecznej [11]. Pojawią się nowe możliwości
prowadzenia naukowych badań medycznych i socjologicz-
nych na wielkich populacjach. 

Podsumowanie

Coraz szerszy i tańszy dostęp do technologii teleinformatycz-
nych oraz edukacja społeczeństwa informacyjnego spowodują
zmniejszenie zapotrzebowania na łóżka szpitalne [7]. Potrze-
ba opieki zdrowotnej wysopkiej jakości, którą mogą zapewnić

m.in. technologie ICT, np. e-learning, telekonsultacje i dzie-
dzinowe portale internetowe, jest coraz większa. Należy pro-
gnozować dalszy wzrost aktywności społecznej oraz wykorzy-
stania technologii ICT w służbie zdrowia i opiece nad pacjen-
tem, który będzie jej aktywnym ogniwem. Szczególnie istotne
w tej dziedzinie będzie szersze wykorzystanie internetu oraz
zdalnych i indywidualnych medycznych urządzeń pomiaro-
wych. Cechą współczesnego społeczeństwa jest wzrost zatrud-
nienia w firmach usługowych oraz powstawanie nowych ob-
szarów usług. Ta tendencja obejmie również ochronię zdro-
wia [9, 10, 12]. Już obserwuje się nowe kierunki, które będą
odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie technicznych środ-
ków komunikacji pomiędzy pacjentami a wyspecjalizowany-
mi centrami monitorowania i terapii oraz za tworzenie no-
wych usług paramedycznych [13]. Z jednej strony będą się
tworzyły nowe i coraz kosztowniejsze technologie w medycy-
nie (diagnostyka, terapia, chirurgia), z drugiej zaś niezbędne
będą działania oszczędnościowe w tradycyjnych masowych
obszarach świadczeń medycznych. �
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