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Nowe szanse na biznes
 w erze niskich stóp procentowych 

Wszechobecna cyfryzacja, spadające stopy
procentowe, niskie marże, duża konkurencja, 
a wreszcie pandemia. Wszystko to sprawia, że banki,
towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje
finansowe muszą szukać nowych obszarów rozwoju
biznesu. Dywersyfikacja portfela produktowego, 
w szczególności rozszerzenie oferty o różnego rodzaju
usługi zdalne to szansa dla organizacji na utrzymanie
klientów, pozyskanie nowych, jak również zwiększenie
ich satysfakcji oraz przywiązanie do marki.



Dla klienta detalicznego, jak i
korporacyjnego bank stanowi instytucję
zaufania gwarantującą stabilność w
jednym z najbardziej newralgicznych
obszarów życia, jakim są finanse. Jak
powszechnie wiadomo, dzisiejszy bank to
nie tylko instrumenty finansowe. To
przede wszystkim jeden z najbardziej
audytowanych, regulowanych, a tym
samym zaawansowanych technologicznie
obszarów gospodarki. 

To także ogromny kapitał zaufania w
społeczeństwie i administracji publicznej.
Banki stanowią alternatywne do podpisu
elektronicznego źródło potwierdzenia
tożsamości w procesie uruchamiania
profilu ePUAP.

Przez banki realizowane są różnego
rodzaju programy socjalne od złożenia
wniosku do wypłaty środków
pieniężnych. W końcu to właśnie banki
były w stanie zaimplementować w
krótkim czasie wymagane zmiany w
systemach informatycznych, żeby
realizować różnego rodzaju programy
pomocowe powołane w celu zwalczania
skutków pandemii COVID-19.

Oczywiście celem nie jest przekształcenie
instytucji finansowej w przychodnię,
szpital czy centrum zdrowia, ale
wykorzystanie wszystkich zasobów i
atutów, jakimi już dysponuje do budowy
jeszcze większej strefy komfortu wokół
swojego klienta. Najlepszym dowodem
na poparcie tej tezy jest fakt, że wiele
banków oferuje już pakiety medyczne
firm trzecich w celu rozszerzenia
swojej oferty, dostrzegając jak,
szczególnie teraz, istotne jest dla nas
zdrowie. 

Najczęściej jednak zabieg ten ogranicza
się do rozbudowy typowej oferty
finansowej o usługi medyczne świadczone
przez wybranego partnera na bardzo
atrakcyjnych warunkach. Klienci
korzystają w tym przypadku z efektu skali
organizacji, która pozwala skutecznie
negocjować warunki świadczenia usług
medycznych z ich dostawcami. Należy
zauważyć, że w tym obszarze bank może
osiągać także cele strategiczne,
nieograniczające się wyłącznie do nowych
przychodów.

JEŻELI BANK CIESZY SIĘ
ZAUFANIEM I POSIADA
ODPOWIEDNI POTENCJAŁ
TECHNOLOGICZNY DO
ZAJMOWANIA SIĘ
NASZYMI FINANSAMI,
DLACZEGO NIE MIAŁBY
POMAGAĆ NAM DBAĆ 
O NASZE ZDROWIE?
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Zanim jednak przejdziemy do gotowego
przepisu na sukces przez rozszerzenie oferty
instytucji finansowej, warto na moment
zatrzymać się przy pojęciu telemedycyny i
spróbować zrozumieć czym ona jest
współcześnie. Jeśli popatrzymy przez pryzmat
ostatniego roku, który większości z nas
upłynął pod znakiem pandemii, różnego
rodzaju obostrzeń czy wprost — tragedii
rodzinnych związanych z zachorowaniami
zauważymy, że opieka medyczna stała się
poważnie utrudniona. 

Nie rozważamy tutaj jedynie leczenia
zachorowań na COVID-19 lub jego powikłań.
Mówimy raczej o utrudnieniu w dostępie do
opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej,
spowodowanym obłożeniem szpitali,
ograniczoną liczbą personelu medycznego,
czy wprowadzonymi restrykcjami.
Przykładem może być realizacja warunków
ostrożnościowych wymaganych od lekarzy i
pacjentów skutkujących koniecznością  zmian
terminów planowanych badań i zabiegów.
Oczywiście telemedycyna nie rozwiąże
wszystkich problemów z dostępnością usług
medycznych, szczególnie zabiegów, ale mimo
wszystko może znacznie pomóc zmienić tę
bardzo trudną sytuację, w jakiej znalazł się
świat. Często udaje się bowiem osiągnąć
nawet wyższą dostępność lekarzy niż w
klasycznym modelu stacjonarnym. Jednak
warto zadać sobie pytanie, jaka jest
skuteczność diagnostyki czy tym bardziej
leczenia jeśli interakcję z lekarzem ogranicza
się do rozmowy telefonicznej, czasem czatu
czy rozmowy wideo? 

Dodatkowo dostępność opieki medycznej
obarczona jest jeszcze jednym, bardzo
istotnym błędem związanym z lokalizacją. Jeśli
przeanalizować sytuację w dużych miastach,
gdzie często funkcjonują komercyjne
przychodnie, a nawet szpitale, to pozornie
dostępność lekarzy jest duża. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że pacjentami takich
placówek są bardzo często pracownicy
średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy
otrzymali abonament na usługi medyczne w
pakiecie socjalnym od pracodawcy. 

Kluczowym aspektem w tym obszarze jest
sposób leczenia mieszkańców mniejszych
miejscowości czy wsi, który nie funkcjonuje w
typowym dla wielkich korporacji modelu. W
tym przypadku należy postawić sobie jeszcze
inne pytanie: w jaki sposób lekarze, których
kompetencje być może pomogłyby wielu
pacjentom, mają do nich dotrzeć, pozostając
ograniczonymi do swojej niewielkiej praktyki
lekarskiej lub przychodni z dala od wielkich
miast? Współpraca z bankami może
zapewnić skuteczne dotarcie do ludności.
Poza nielicznymi wyjątkami konta bankowe
mają praktycznie wszyscy dorośli. Sektor
bankowy jest na tyle zdywersyfikowany, że od
gigantów finansowych w metropoliach do
lokalnych banków spółdzielczych może
docierać do każdego od wielkich miast do
małych społeczności. To olbrzymi potencjał,
który można i należy wykorzystać, bo
wymagają tego obecne czasy.

JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG
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Jeśli już dostaniemy się do lekarza, niezależnie od przyjętej formy
wizyty, pierwszym krokiem jest zebranie wywiadu, czyli, innymi słowy,
możliwie szczegółowych danych o stanie zdrowia pacjenta, jego
przypadłościach, historii, objawach przebytych chorobach, wynikach
badań, czy wielu jeszcze innych danych. Lekarz ma relatywnie mało
czasu na pozyskanie szczegółowych informacji o pacjencie,
szczególnie że ze względów ekonomicznych czas wizyty jest regularnie
ograniczany. Jeśli lekarz zna pacjenta, choćby z uwagi na to, że zajmuje
się jego zdrowiem od dłuższego czasu, diagnostyka może być krótsza, 
 dokładniejsza, a leczenie bardziej skuteczne. Jeśli jednak odwiedzamy
kolejne gabinety lekarzy różnych specjalizacji, Ci muszą mieć czas na
poznanie naszego przypadku, co w praktyce ogranicza się do
pobieżnego zapoznania się ze wpisami innych medyków w systemie. 

Opisana sytuacja ma miejsce wtedy i zasadniczo tylko wtedy kiedy
kolejne wizyty realizowane są w tej samej przychodni lub w tej samej
grupie medycznej. Jeśli potrzebujemy konsultacji poza macierzystą
placówką, tym bardziej takich, które realizowane są wyłącznie w
ramach NFZ, wymiana danych medycznych praktycznie nie istnieje.
Oczywiście w tej dziedzinie można zaobserwować pewien postęp:
dostępne są portale jak pacjent.gov.pl, które wprowadzają e-receptę
czy e-zwolnienie. Na ten moment nadal istnieje potrzeba
zwiększenia szybkości i skuteczności diagnostyki przy
wykorzystaniu zautomatyzowanych narzędzi. 

Dzięki nowoczesnym systemom można przekazywać całą
dokumentację papierową lub cyfrową w postaci podpisanych
elektronicznie dokumentów kolejnym jednostkom medycznym albo
część badań wykonać ponownie w kolejnej placówce. Jak widać,
wymiana danych medycznych, w szczególności wszelkiego rodzaju
wyników badań, opisów i innej dokumentacji stanowi wyzwanie.
Prawidłowa wymiana danych mogłaby znacząco wpłynąć na
jakość i skuteczność opieki medycznej, jak również obniżyć jej
koszty. Jednak funkcjonalność i korzyści z wymiany danych to jedynie
jeden z aspektów ich przetwarzania. Innym ważnym zagadnieniem jest
zgodność prawna. 

ROLA DANYCH W OPIECE MEDYCZNEJ
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http://pacjent.gov.pl/


Karta Teleporady

Niezrealizowane zlecenia i skierowania

Zlecenia i skierowania

Analogowe wyniki badań (np. klisze RTG)

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna dzieci poniżej 2 roku życia

Dokumentacja medyczna w przypadku zgonu w wyniku

zatrucia/uszkodzenia ciała
Dokumentacja niezbędna do monitorowania losów krwi i

jej składników

30 dni

2 lata

5 lat

10 lat

20 lat

22 lata

30 lat

30 lat

Określając wymogi prawne dla dokumentacji medycznej, konieczne jest wzięcie pod
uwagę norm prawnych wynikających z następujących aktów prawnych:

•    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 2008 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.
1000, ze zm.)
•    Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z
2011, Nr 113 poz. 657, ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z
2020 poz. 666)
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie standardu
organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020
poz. 1395)

Dane medyczne bez wątpienia stanowią dane wrażliwe, tj. dane szczególnej
kategorii  ochrony. Elektroniczna dokumentacja medyczna wymaga zapewnienia wielu
mechanizmów bezpieczeństwa, znanych choćby z trwałego nośnika. Oprócz kontroli
dostępu trzeba zapewnić odpowiednią niezmienność dokumentów, ciągłość dostępu, a
przede wszystkim zgodność z RODO i innymi przepisami prawa. Poniżej zostały podane
przykładowe okresy przechowywania dokumentacji medycznej:

ROLA DANYCH W OPIECE MEDYCZNEJ
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000666
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000666


Istotne są także przepisy szczególne,
wprowadzane w związku z
przeciwdziałaniem skutkom pandemii
COVID-19. 

Dla uchwycenia całokształtu wagi
zagadnienia warto wziąć pod uwagę
wskazówki interpretacyjne zawarte w
orzecznictwie sądowym, jak chociażby
uzasadnienie prawne wynikające z wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
10 kwietnia 2018 r., sygn. akt: II OSK 69/18. 

Zgodnie z tym wyrokiem, należy podkreślić,
że „[...] jednym z obowiązków podmiotów
leczniczych jest obowiązek zapewnienia
pacjentom dostępu do dokumentacji
medycznej dotyczącej ich stanu zdrowia
oraz udzielanych im świadczeń
zdrowotnych. W celu realizacji tego prawa
pacjentów, podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych jest obowiązany prowadzić,
przechowywać i udostępniać
dokumentację medyczną (art. 24 ust. 1
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta). Wykonanie tego
obowiązku obciążającego podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych
wymaga podjęcia działań zapewniających
ochronę dokumentacji medycznej, przy
czym przy jego wykonaniu obowiązany jest
do dołożenia szczególnej staranności w
tym i wystąpienia okoliczności utraty
kontroli nad dokumentacją medyczną [...]”. 

W obliczu restrykcyjnych wymagań,
obowiązków i potrzeb, można stwierdzić,
że instytucje finansowe są gotowe,
posiadają odpowiednie doświadczenie i
potencjał, aby właściwie zarządzać
dokumentacją elektroniczną, także
wybraną elektroniczną dokumentacją
medyczną. 

Co więcej, wydaje się, że to pacjent ma
być głównym dysponentem swoich
danych, dokumentów medycznych i
wyników badań, dlatego naturalnym
krokiem jest  rozważenie utworzenia
interfejsów komunikacyjnych i
umożliwienie mu dostępu do tych
wszystkich informacji poprzez systemy
powiązane z usługami bankowymi, z
których korzysta dotychczas, np. w
kanałach elektronicznych.

Sprawdzone mechanizmy
bezpieczeństwa, weryfikowane przez tak
wiele audytów zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych dają klientowi duży
komfort i jest to bardzo istotny kapitał
zaufania, jaki może otwierać drzwi do
zupełnie nowej klasy usług. 
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W erze IoT obracamy się wśród niezliczonej ilości
danych, sami je generujemy niemal w każdej sekundzie,
z każdym naszych ruchem, słowem czy gestem.
Dzisiejsze możliwości obliczeniowe pozwalają gromadzić
te dane, a od wielu już lat mechanizmy BigData oraz
sztucznej inteligencji dają nam szanse na ich podstawie
wnioskować, podejmować decyzje czy prowadzić
biznesy. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku różnego
rodzaju danych medycznych, w szczególności tych,
mierzonych w sposób ciągły, np. danych o przebiegu
chorób przewlekłych jak choćby cukrzyca. Pacjenci
cierpiący na tę chorobę wymagają stałego monitoringu
poziomu glukozy i kilku innych parametrów. Można
założyć, iż posiadając wszystkie te dane, zbierane z
różnych powodów i z różnych źródeł będzie możliwość
wykorzystania ich do przewidywania z dużym
wyprzedzeniem chorób nowotworowych. 

Często mówi się, że profilaktyka jest o wiele lepsza niż
leczenie. Być może  mechanizmy analityczne, tak dobrze
już rozeznane w instytucjach finansowych można
wykorzystać do stawiania nowych tez badawczych,
wyciągania nowych wniosków czy opracowywania
nowych metod leczenia trudnych, śmiertelnych chorób.
Skoro aplikacja mobilna banku jest w stanie za
pomocą mechanizmów AI doradzać klientowi w
zakresie jego finansów tylko na podstawie wpływów
i wydatków na koncie osobistym, jak wiele więcej
mogłaby wygenerować korzyści, kierując klienta na
badania profilaktyczne odpowiednio wcześnie i w
odpowiednim kierunku?

DANE TO NIE TYLKO DOKUMENTY
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Niezależnie od klasy danych medycznych, w procesie leczenia niezwykle ważna jest ich
aktualność i autentyczność. Lekarz, podejmując decyzję, wybierając postępowanie
medyczne, ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Naturalnym jest więc
oczekiwanie, aby dane, na podstawie których podejmuje się leczenie były
prawidłowe, oddające rzeczywistość. Niezależnie czy jest to dokumentacja
medyczna, czy mierzone w czasie z dużą częstością wartości konkretnych parametrów
życiowych. 

Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do papieru i pieczęci. Dzisiaj można powiedzieć, że
idziemy z duchem czasu - wiele komercyjnych placówek opieki medycznej wystawia
dokumenty opisujące wykonane procedury czy wyniki badań z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Nie mniej jeśli leczenie wymaga wielu wizyt u różnych
lekarzy, nie mają oni możliwości sprawdzenia autentyczności dokumentów. Tym
bardziej, jeśli nie pracują w tym samym systemie danej przychodni lub grupy
medycznej. Jeśli do tego dodamy konieczność konsultacji zdalnych, bo to wymusza na
nas rzeczywistość, to w jaki sposób lekarz z jednego końca kraju może potwierdzić
tożsamość swojego pacjenta, którego przyjmuje pierwszy raz i robi to zdalnie? Poza
wyjątkami odpowiedź na tak postawione pytanie jest prosta: nie może! 

Dlatego właśnie nie są realizowane takie wizyty i tym samym tracimy szanse konsultacji
dla ludzi którzy, chcą się leczyć jak również dla tych, którzy poświęcili wiele lat swojego
życia, aby pomagać innym, ale nie mogą tego zrobić przez brak elementarnych narzędzi
do potwierdzenia tożsamości. Poza podpisem kwalifikowanym, wspomnianą wcześniej
platformą ePUAP - tylko banki - mogą być tak bardzo wiarygodne w potwierdzaniu
tożsamości. Kolejny raz widzimy, jak elastycznie instytucje finansowe mogą
odpowiedzieć na podstawowe wyzwania, jakie stawiane są w obszarze ochrony
zdrowia.

WIARYGODNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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gromadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w bezpiecznym miejscu
cyfryzacja dokumentacji papierowej, archiwalnej lub aktualnej za pomocą
mechanizmów OCR
długotrwałe śledzenie parametrów medycznych wraz z alertami dla pacjenta,
opiekunów i lekarzy
możliwość integracji z urządzeniami konsumenckimi (termometry, pulsoksymetry,
Apple HealthKit, Google Fit itp.) i profesjonalnymi (pompy insulinowe, czujniki CGM,
EKG itp.)
możliwość integracji z urządzeniami diagnostycznymi, posiadanymi przez pacjenta
lub wypożyczanymi na czas badań z centrum medycznego
bezpieczne udostępnianie danych przez pacjenta wybranym lekarzom, centrom
opieki zdrowotnej czy towarzystwom ubezpieczeniowym
czat z lekarzem i bezpieczna konsultacja wideo z każdym lekarzem zarejestrowanym
na platformie niezależnie od jego miejsca pracy
monitoring przyjmowania leków
wyszukiwanie aptek i centrów medycznych o wymaganym profilu.

Rynek finansowy ma do zaoferowania ogromny potencjał wynikający z
dotychczasowych inwestycji, kompetencji, doświadczenia, a także posiadanego kapitału.
Czas zatem przyjrzeć się konkretnym propozycjom rozwiązań, które mógłby
zmienić oblicze banku czy towarzystwa ubezpieczeniowego i rozwinąć nowy
obszar biznesu. Innowacyjny pomysł na telemedycynę w banku zakłada implementację
kompleksowej platformy medycznej stawiającej klienta w centrum zainteresowania i
opieki. To swego rodzaju elektroniczna, interaktywna  książeczka medyczna dająca
pacjentowi szereg ułatwień w zakresie ochrony zdrowia, m.in.:
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Warto podkreślić, że integracja z urządzeniami medycznymi, szczególnie
profesjonalnymi wniesie do zdalnego leczenia nową jakość, uwalniając lekarza z
ograniczeń rozmowy telefonicznej. Dostępne dzisiaj innowacyjne technologie
pozwalają na szerszą diagnostykę zdalną, a rozwój tej gałęzi rynku tylko przyspiesza. Już
dzisiaj można zdalnie przeprowadzać niektóre badania, które wcześniej odbywały się
tylko w przychodni czy w szpitalu. Otwarta platforma łącząca pacjenta z lekarzem,
można by powiedzieć platforma współpracy medycznej na wspólnym zbiorze danych to
nowa, realna szansa na zdalne leczenie. Warto wspomnieć, że na świecie pojawiają się
już całe oddziały działające w trybie telemedycznym, jak choćby Mercy Virtual w
Missouri w USA [zob. więcej informacji na stronie szpitala: https://www.mercyvirtual.net
oraz na stronie fundacji K.I.D.S. https://kids.org.pl/news/zapraszamy-na-webinar-
k.i.d.s.szpitale-przyszłosci].

Dodatkowo, jeśli przypomnimy sobie, że to pacjent jest w centrum opieki i to on za
pomocą aplikacji mobilnej decyduje jakie dane wprowadza do platformy i komu
je udostępnia, to zobaczymy, że w tym samym ruchu rozwiązuje się problem wymiany
danych pomiędzy poszczególnymi lekarzami. Oczywiście platforma taka, choć
kompleksowa, przygotowana do konkretnych celów medycznych z perspektywy klienta
banku byłaby rozszerzeniem działającej już bankowości elektronicznej czy aplikacji
mobilnej. Taki zabieg pozwoli budować nowe usługi na bazie już istniejącej relacji
zaufania z klientem, co znacznie zwiększa szanse powodzenia.
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https://www.mercyvirtual.net/


Biorąc pod uwagę, że bank w aplikacji
mobilnej może dostarczyć dodatkową
zakładkę dotyczącą zdrowia pacjentowi,
który jest jego klientem, to można założyć,
iż z tej samej platformy i tej samej aplikacji
mobilnej może korzystać lekarz. Dzięki
takiemu zabiegowi instytucja finansowa,
nie zmieniając profilu swojej działalności,
stałaby się zaufanym centrum
komunikacji kojarzącym pacjentów z
lekarzami, niezależnie od ich miejsca
pobytu. Dzięki zastosowaniu opisanej
wcześniej integracji z różnymi
urządzeniami, nie byłyby to jedynie
rozmowy telefoniczne czy wideo - ale
zdalna diagnostyka i leczenie. Takie
podejście może uczynić realnym i
atrakcyjnym leczenie pacjenta ze Szczecina
przez lekarza z Rzeszowa. Oczywiście pod
tym warunkiem, że obie strony będą
klientami tego samego banku, co tylko
podnosi atrakcyjność jego oferty.

To oczywiście nie ogranicza banków do
sięgnięcia po usługi dużych, komercyjnych
placówek opieki zdrowotnej i zaproszenia
ich do opublikowania swoich wizyt w
aplikacji mobilnej. Jak wcześniej zostało to
powiedziane, banki robią już podobny
zabieg, ograniczając się jednak do
atrakcyjnej ceny abonamentu medycznego
dodawanego do produktów finansowych.
Możliwość dostępu do pacjenta, który jest
klientem banku to ogromna szansa na
rozwój współpracy z klientami portfela
B2B.

Kolejną korzyścią, jaką niesie takie
rozszerzenie portfolio banku to prowizje za
wizyty, ale także za autoryzacje płatności,
które są nieodzowną częścią spotkania
pacjenta z lekarzem. Bank mógłby
zaproponować płatność bezpośrednią
pomiędzy własnymi kontami albo
autoryzację płatności kartą własną na
rachunek klienta. 

Jest to ciekawa alternatywa dla klasycznych
płatności w aplikacji (in-app purchases),
które zawsze wiążą się z dodatkową
prowizją Apple lub Google. Przy tej okazji
warto wspomnieć o programach
lojalnościowych, jakie można budować
wokół innowacyjnych usług medycznych.
Nie wymieniając wszystkich, najbardziej
atrakcyjne mogłyby być takie nagrody jak
wizyty za płatności czy choćby dostęp do
platformy w pakiecie z kontem, wybranymi
kartami kredytowym czy kredytami.

MÓJ BANK POMAGA MI DBAĆ O MOJE
ZDROWIE
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Mówiąc o kredytach, nie sposób
zapomnieć o ryzyku kredytowym, którego
analiza jest kluczowa w podejmowaniu
decyzji kredytowej. Stan zdrowia pacjenta
niewątpliwie wpływa na faktyczny poziom
tego ryzyka. Pod względem prawnym,
należy jednak do sfery prywatności mocno
wrażliwej. Technicznie, można wyobrazić
sobie mechanizm, pozwalający zwiększyć
elastyczność kredytową dla osób, które
zdecydują się zezwolić kredytodawcy na
analizę danych medycznych. Mówiąc
wprost, dla klienta to bardziej
atrakcyjna oferta kredytowa, dla banku
mniejsze ryzyko i pewne spłaty.
Jednakże takie mechanizmy wymagają
wszechstronnej oceny pod kątem
prawnym, w szczególności w
odniesieniu do zasady równości,
prywatności, zakazu profilowania czy
norm antydyskryminacyjnych. 

Podobnie wygląda sytuacja w
towarzystwach ubezpieczeniowych. Już
dzisiaj istnieją polisy komunikacyjne
uzależnione od stylu jazdy badanego przez
aplikację. Klient, udostępniając swoją
szczegółową dokumentację, mógłby
sprawić, że jego polisa będzie po prostu
tańsza, a jej dostawca podejmuje mniejsze
ryzyko. Warto wspomnieć, że takie
platformy już dzisiaj mają gotowe moduły
dostosowane do współpracy z
Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

MÓJ BANK POMAGA MI DBAĆ O MOJE
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Mówiąc o korzyściach, jakie płyną z
wprowadzenia do oferty instytucji
finansowej platformy telemedycznej, nie
sposób zapomnieć o wartościach
dodanych, takich jak choćby przywiązanie
do marki, zacieśnienie relacji zaufania czy
zwiększenie satysfakcji klienta. Wiele
banków działających w Polsce już dzisiaj
stawia sobie za cel zwiększanie czasu, jaki
klient spędza w aplikacji mobilnej. To
oczywiście czas, który można wykorzystać
by zaoferować szersze portfolio, ale też
poznać nawyki klienta, tak istotne w
procesie przygotowania atrakcyjnych
produktów.

Integracja z urządzeniami takimi jak zegarki

czy opaski to fantastyczne narzędzie do

budowy wiedzy o kliencie i jego potrzebach.

Naturalnie nikt nie chciałby być aż tak

głęboko monitorowany dlatego w procesie

poznawania klienta platforma medyczna

musiałaby zastosować anonimizację i

pseudonimizację, dzięki którym klient

zachowałby swoją prywatność, a bank

skuteczniej mógłby budować wiedzę o

trendach panujących wśród klientów.
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Szeroka integracja z urządzeniami otwiera
furtkę do szerszego zastosowania
telemedycyny czy w ogóle leczenia
zdalnego. To jednak dopiero początek. W
świecie sztucznej inteligencji podpowiedzi
dla pacjentów, lekarzy czy wspomniane
wcześniej przewidywanie groźnych chorób
na podstawie analiz BigData stają się
rzeczywistością już dzisiaj. Instytucje
finansowe mają a największy potencjał w
zakresie posiadanych kompetencji i
obecnych inwestycji w technologie IT, by
móc cieszy się mandatem do
przewodzenia tej cyfrowej rewolucji w
medycynie.

Na koniec warto zauważyć jeszcze jeden
istotny trend technologiczny, który może
okazać się niezwykle skutecznym
akceleratorem rozwoju telemedycyny - VR
& AR (Virtual Reality and Agumented
Reality). Już dzisiaj prowadzi się pierwsze
skomplikowane operacje przy użyciu
Microsoft Hololens. 

Jednocześnie nowoczesne smartfony są już
wyposażane w silniki analizy neuronowej,
jak np. Apple Neural Engine i różnego
rodzaju czujniki jak choćby LiDAR, aby
umożliwić tym konsumenckim
urządzeniom coraz lepsze wchodzenie w
naszą rzeczywistość. Już dzisiaj istnieją
aplikacje, które na podstawie milionów
zdjęć zmian skórnych mogą nam
zaproponować wizytę u specjalisty i być
może uniknięcie nowotworów skóry. Jeśli
te technologie dalej będą rozwijały się w
tym tempie, można sobie wyobrazić, że już
niedługo nasze osobiste urządzenia staną
się przedłużeniem zmysłów badającego
nas lekarza nawet z drugiego końca świata.

Banki i firmy ubezpieczeniowe mogą już
dzisiaj dołączyć do tej rewolucji i odegrać
w niej ogromną rolę, poszerzając swój

biznes i zmieniając świat na lepszy,

bardziej przewidywalny.
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W ramach misji Social Innovation  [zob.
więcej informacji o rozwoju technologii
medycznych w grupie Hitachi w dokumencie:
https://www.hitachi.eu/sites/default/files/field
s/document/sib/whitepapers/social_innovatio
n_in_healthcare_whitepaper1.pdf] Hitachi
angażuje się w różne inicjatywy poprawiające
jakość życia na świecie. Medycyną,
przetwarzaniem danych, analityką i sztuczną
inteligencją globalnie organizacja zajmuje się
od wielu lat. Również od wielu lat Hitachi
dostarcza bardzo wydajne, bezpieczne i
niezawodne rozwiązania do instytucji
finansowych w Polsce i na świecie. To
pozwoliło zbudować solidne fundamenty
technologiczne i kompetencje w tym zakresie,
aby ostatecznie zbudować platformę opieki
medycznej wraz z elementami
stowarzyszonymi, takimi jak platforma ECM,
moduły integracji i analityki BigData czy w
końcu wszechobecny na polskim rynku
finansowym trwały nośnik na bazie WORM. 

W Polsce Hitachi zaangażowało się we
współpracę z fundacją K.I.D.S. w celu
zbudowania systemu zdalnej opieki dla
jednego z najważniejszych w Polsce szpitali
dziecięcych. Poprzez stworzenie Systemu
Zdalnej Opieki Hitachi we współpracy z
fundacją K.I.D.S. pragnie pomóc wszystkim
osobom, które są związane z działalnością
szpitali dziecięcych - zarówno dzieciom,
rodzicom jak i zespołom medycznym. 

W pierwszej kolejności nasze działania
skierowane są do osób potrzebujących 

rozwiązania telemedycznego monitorującego
dzieci z cukrzycą typu 1.

Podsumowując, mamy pełną świadomość
wyzwań stojących przed nami, próby
utworzenia współpracy w ramach
nieoczywistych dotychczas branż, tj. sektora
bankowego i medycznego. 

Dotychczasowe doświadczenie pozwala
stwierdzić, że jest to kierunek i zadanie
spotykające się z aprobatą decydentów
rynkowych. Ogromnym wyzwaniem są
zagadnienia dotyczące obszaru
zapewnienia bezpieczeństwa,
efektywności i zgodności prawnej
systemów. Dlatego oprócz
technologicznej gotowości podejmujemy
silne zaangażowanie w należytym
rozpoznaniu tematyki, udzielenia lub
pozyskania konkretnego doradztwa i
wsparcia rynkowego. Wydaje się, że jeżeli
banki w Polsce chciałyby rozszerzyć swoje
portfolio usług i  sięgnąć po rozważane
tutaj rozwiązania telemedycyny nowej
generacji -  jest to możliwe już dziś. Sektor
medyczny mógłby natomiast uzyskać
partnera posiadającego dobrą
infrastrukturę elektroniczną do
zarządzania przepływem danych
elektronicznych.

Dlatego rozmowy międzysektorowe wydają
się kluczowe dla wsparcia i cyfryzacji sektora
medycznego, a przede wszystkim dla
polepszenia jakości i dostępności świadczeń
medycznych dla pacjentów. 
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Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej aktywny zawodowo
w branży IT od ponad 20 lat. Przez 10 lat pracował jako ekspert a później
menedżer w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank). Od 2007 roku
zaangażowany w rozwój wirtualizacji serwerów x86 w banku i w Polsce.
Założyciel i lider grupy użytkowników VMware User Group. Menedżer projektu
masowej konsolidacji serwerów. Doświadczenie w pracy międzynarodowej
zdobył pracując jako Channel Sales Engineer for Eastern Europe & Russia/CIS w
Citrix. Od 2014 roku równolegle do swojej pracy zawodowej, jako pasjonat
technologii hobbystycznie pisze felietony dla ITwiz skupione na innowacjach i
nowoczesnych technologiach, m.in: automatyzacji, sztucznej inteligencji,
komputerach kwantowych czy chmurze obliczeniowej. Posiada liczne
certyfikaty techniczne Microsoft, VMware, Citrix, Hitachi, a także ITIL. Obecnie
pełni funkcję Senior Pre-Sales Manager CEE w polskim oddziale Hitachi Europe.

KRZYSZTOF WASZKIEWICZ

MARIUSZ SUDOŁ

TADEUSZ WOSZCZYŃSKI

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego z doświadczeniem
transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking &
Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Ukończył z wyróżnieniem
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnicząc także
w sfinansowanym przez rząd Szwajcarii stypendium naukowym na Universität
Zurich. Dyrektor Operacyjny na region Europy Środkowo-Wschodniej w Hitachi
Europe Limited, odpowiedzialny za sektory regulowane (bankowość,
nowoczesna energetyka), w tym za praktykę prawa bankowego, praktykę
prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów,
komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów oraz strategię rozwoju
biznesu. Wykładowca i autor wielu publikacji naukowych dotyczących prawa
gospodarczego.

Od 15 lat związany z firmą Hitachi Europe, którą jako Country Manager
zarządza w Polsce, Austrii, Czechach, Słowacji i krajach bałtyckich. Ekspert w
zakresie nowych technologii IT w sektorze bankowym. Absolwent Politechniki
Śląskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, stypendium Master
Program Infotech (Infomatyka) na Universitat Stuttgart oraz Szkoły Głównej
Handlowej (Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie). Uczestnik
programów szkoleniowych dla menedżerów na zagranicznych uczelniach takich
jak Wharton, Kellogg School of Management czy IESE. Od 2010 roku Członek
Prezydium Forum Technologii Bankowych. Współzałożyciel i w latach 2007-
2016 przewodniczący Grupy ds. Biometrii Forum Technologii Bankowych w
Związku Banków Polskich. Współautor szeregu publikacji na temat biometrii,
kart multiaplikacyjnych, digitalizacji przedsiębiorstw oraz regulacji. Brał udział
w szeregu innowacyjnych na skalę europejską projektach dotyczących
pierwszych sieci bankomatów i oddziałów biometrycznych w Polsce i w Turcji,
systemów „paperless”, pierwszych systemów kart multiaplikacyjnych i
systemów DLP w administracji publicznej czy też wdrożeniach dotyczących
rozwiązania problemu trwałego nośnika informacji. 


