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Wstęp

 Telemedycyna i eZdrowie w Polsce rozwijają 
się coraz prężniej. 

 Pojawia się wiele nowych inicjatyw, 
projektów i wdrożeń. 

 Oczekiwane są zmiany regulacji prawnych, 
które zapewnią możliwość zgodnego z 
prawem udzielania usług medycznych na 
odległość oraz zwiększą bezpieczeństwo 
takich usług.
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 Najstarsze karty historii telemedycyny polskiej 
zapisane zostały we Lwowie, sięgają pierwszych 
udanych prób transmisji zapisu EKG 
przeprowadzonych przez Profesorów Mariana 
Franke i Witolda Lipińskiego w 1935 roku.
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Kroki Milowe

 Pierwsze odnotowane w bazie medline 
działania o zabarwieniu telemedycznym 
udokumentowano we współpracy 
międzynarodowej na terenie Dolnego Śląska 
już w 1995 roku, 

 a pierwszą publikację w czasopiśmie 
naukowym krajowym opublikowano 18 lat 
temu, w 1996 roku. 

 Można powiedzieć, że krajowa telemedycyna 
dojrzała. 



9



 Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo 
Telemedycyny zostało zarejestrowane w 1998 
roku. Od tej pory członkowie towarzystwa 
aktywnie uczestniczą w rozwoju i 
rozpowszechnianiu wiedzy o tej 
interdyscyplinarnej dziedzinie medycznej, 
rozwijającej się na pograniczu wielu specjalności 
medycznych. 

 Statystyki mówią, że członkowie stowarzyszenia 
udokumentowali swój wkład w piśmiennictwo 
międzynarodowe w około 7 %.



 Jak widać, nie trzeba być koniecznie członkiem 
stowarzyszenia, żeby angażować się w rozwój 
Telemedycyny. 

 Przynależność naszego stowarzyszenia do 
międzynarodowej organizacji International 
Society for Telemedicine and eHealth (ISfTeH) z 
siedzibą w Szwajcarii oraz współpraca ze 
stowarzyszeniem European Health Telematics
Association (EHTEL) powodują, że dalszy rozwój 
na arenie międzynarodowej naszego 
stowarzyszenia jest nieco łatwiejszy. 



 Telemedycyna i eZdrowie osiągają aktualnie 
wymiar transgraniczny, dlatego wspieranie 
krajowych, a szczególnie dojrzałych 
przedsięwzięć telemedycznych stanowi 
ważny punkt rozwoju tej dziedziny. 

 Aktualna konferencja jest w pewnym sensie 
kontynuacją wcześniejszych, organizowanych 
najczęściej wspólnie z Centrum Systemów 
Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ). 



 Tym razem konferencji przyświeca cel 
prezentacji z inicjatywy uczestników, a nie jak 
wcześniej bywało prezentacji na zaproszenie. 

 W mojej ocenie powyższe świadczy niezbicie 
o postępowym trendzie w rozwoju 
Telemedycyny i eZdrowia w Polsce. 

 Historia i teraźniejszość krajowych usług 
telemedycznych pozwalają na uroczyste 
otwarcie tej konferencji. 
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UWAŻAM ZA OTWARTĄ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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ZAPRASZAMY PIERWSZEGO 
PRELEGENTA
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