Przed nami dekarbonizacja i dalsza cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej

Medexpress, 2022-01-14 10:00

Raport Deloitte:

Przed nami dekarbonizacja i dalsza
cyfrowa transformacja opieki
zdrowotnej
Fot. Getty Images/iStockphoto

W 2022 roku światowy sektor opieki zdrowotnej w dalszym ciągu stawiać będzie czoła wyzwaniom związanym z
nieustępującą pandemią. Oznacza to m.in. zmianę sposobu i warunków świadczenia usług medycznych i szybki
rozwój wirtualnych usług medycznych. Jednocześnie coraz wyraźniej widać rosnące znaczenie zrównoważonego
rozwoju i wpływu na środowisko naturalne.

Opieka zdrowotna na całym świecie odpowiada za 4 proc. emisji dwutlenku węgla – to więcej niż
przemysł lotniczy czy transport morski. Wynika to głównie z faktu, że większość szpitali i placówek
opieki nie jest zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej, a jednocześnie wszędzie tam
nieustannie pracuje specjalistyczny sprzęt medyczny i na szeroką skalę wykorzystuje się np.
urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze.
Z drugiej strony, zmieniający się klimat ma bezpośredni wpływ na zdrowie populacji i dodatkowo
obciąża infrastrukturę opieki zdrowotnej. Jest to największe globalne zagrożenie dla zdrowia, przed
którym stoi świat, ale równocześnie szansa na przedeﬁniowanie skali oddziaływania środowiska na
społeczne determinanty zdrowia.
Ponieważ wpływ zmian klimatu wciąż rośnie, liderzy opieki zdrowotnej będą musieli zbudować
odporność swojej infrastruktury systemowej, łańcucha dostaw i zasobów siły roboczej, aby wytrzymać
zdrowotne efekty klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, susze, pożary i burze, ale też, aby sprostać
napływowi pacjentów z chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i innymi problemami
zdrowotnymi wywołanymi zmianami klimatycznymi – uważają autorzy raportu „2022 Global Health
Care Outlook. Are we ﬁnally seeing the long-promised transformation?”, przygotowanego przez ﬁrmę
doradczą Deloitte.
WARTO PRZECZYTAĆ
Pandemia katalizatorem transformacji opieki zdrowotnej

Pandemia ujawniła istniejące słabości systemów zdrowia publicznego, narażając pracowników służby
zdrowia na ogromny stres. Przyczyniła się również do ponownego wyobrażenia sobie przyszłości
zdrowia publicznego, w której promowane są wspólne cele proﬁlaktyki i dobrego samopoczucia całych
społeczności i w której odchodzi się od tradycyjnego paradygmatu opieki nad chorą jednostką.
Jak wynika z raportu, istnieje niewątpliwa potrzeba przekształcenia borykających się z problemami i
ograniczonych systemów zdrowia publicznego w systemy skupione na człowieku, integracyjne i
odporne na przyszłe wstrząsy. Ta nowa wizja będzie wymagała nawiązania nowych partnerstw między
publicznymi i prywatnymi świadczeniodawcami opieki zdrowotnej, nowych źródeł ﬁnansowania,
nowych podmiotów wnoszących różnorodne umiejętności i wiedzę fachową oraz podjęcia znaczących
kroków w zakresie cyfryzacji zdrowia. Pandemia COVID-19 zapoczątkowała rosnącą świadomość
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potrzeby inwestowania w zdrowie populacji poprzez wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych
modeli współpracy ponad granicami zawodowymi, instytucjonalnymi i organizacyjnymi, co ma
kluczowe znaczenie dla poprawy infrastruktury opieki zdrowotnej.
W dobie globalnego kryzysu, systemy opieki zdrowotnej będą wymagały wielu nowych inwestycji, a w
ich transformacji kluczową rolę mogą odegrać cyfrowe technologie – od ukierunkowanych aplikacji po
całe inteligentne miasta. Przy czym, istotne jest, aby zacząć od wykorzystania potencjału już
posiadanych zasobów, następnie inwestować w nowe rozwiązania lub wchodzić w partnerstwa
umożliwiające dalszy rozwój, wreszcie – automatyzować powtarzalne procesy.
– Systemy opieki zdrowotnej mogą przenosić do chmury funkcje takie jak szkoleniowe bazy danych,
środowiska testowe i awaryjne kopie zapasowe. W ten sposób mogą nauczyć się wykorzystywać
możliwości rozwiązań chmurowych, aby z czasem przenieść tam swoje podstawowe procesy. Dążenie
do osiągnięcia opłacalności na większą skalę oznacza też, że przynajmniej część rutynowych działań,
takich jak np. testowanie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej, powinna odbywać się
automatycznie – mówi Paweł Kuśmierowski, partner associate, Life Sciences & Health Care Poland w
Deloitte.
Sama konieczność zachowania dystansu społecznego zmusiła dostawców usług medycznych do
szybkiej implementacji narzędzi wirtualnej opieki i coraz powszechniejszego polegania na
zaawansowanych technologiach, takich jak rozwiązania chmurowe, technologia 5G, sztuczna
inteligencja (AI) oraz interoperacyjne zbiory danych i ich zaawansowana analityka.
Transformacja cyfrowa jest niezbędnym krokiem w przygotowaniach do zorientowanej na konsumenta
przyszłości systemów opieki zdrowotnej. Pomoże też zbudować i wyposażyć „szpital bez ścian”, który
połączy opiekę szpitalną z alternatywnymi modelami, w tym opieką środowiskową i domową.
.Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.
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