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ZACHOWANIA M-PACJENTÓW 
POWYŻEJ 60. ROKU ŻYCIA

BEHAVIORS OF M-PATIENTS OVER 60 YEARS OF AGE

Streszczenie: W dobie ekspansji Internetu we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności kla-
syczne rozumienie starszych użytkowników ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) 
ewoluuje w kierunku wykształcenia się nowych grup podmiotów rynku zdrowia, do których 
należą e-pacjenci, m-pacjenci. Przedmiotem rozważań w artykule są postawy osób starszych ko-
rzystających z systemów mobilnych e-zdrowia oraz próba określenia specyfiki ich zachowań. Na 
podstawie przeprowadzonych badań sformułowano praktyczne wskazówki dla specjalistów ICT, 
dotyczących zachowań osób starszych w obsłudze systemów mobilnych. Przedstawione wnioski 
mogą być informacją, którą warto wziąć pod uwagę przy projektowaniu aplikacji m-zdrowia.
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Abstract: In the period of Internet expansion in all areas of human activity, the classic un-
derstanding of older ICT (information and communication technologies) users is evolving 
towards the emergence of new groups of health market entities which include e-patients 
and m-patients. The subject of consideration is the behaviour of elderly using mHealth as 
well as stating the specifics of their behaviour in the process of seeking, utilizing, generating 
information about their health. On the basis of the conducted survey, the article formulates 
a number of practical guidelines for ICT specialists regarding the behaviour of elderly pe-
ople in the use of mobile systems. The presented applications might be a hint that should be 
taken into account while designing the e-health applications. 

Keywords: e-health, m-health, mobile applications, e-patient, m-patient, elderly people

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój Internetu oraz urządzeń mobilnych, a także technologii webo-
wych i sieci przesyłania danych wpływa na zmianę systemów e-zdrowia, które dotyczą 
zastosowania nowych technologii informacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb wszyst-
kich obywateli1. Według definicji zaproponowanej w 2003 roku przez Komisję Europej-
ską przyjmuje się, że e-zdrowie stanowi wspólną domenę sektorów ochrony zdrowia 
i sektora technologii teleinformatycznych, w których technologie informacyjno-komu-
nikacyjne (ICT – Information and Communication Technology) służą poprawie dostęp-
ności, efektywności i jakości usług sektora ochrony zdrowia. Pierwsza definicja, która 
pojawiła się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Or-
ganization), określała e-zdrowie jako „efektywne kosztowo i bezpieczne wykorzystanie 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych dla wsparcia zdrowia i dziedzin po-
krewnych, w tym usług zdrowotnych, nadzoru zdrowotnego, informacji, edukacji, wie-
dzy i badań dotyczących zdrowia”2. Dzisiaj, korzystając z Internetu, można mieć realny 
dostęp do informacji z obszaru e-zdrowia, a rozwój systemów informatycznych w pla-
cówkach medycznych i innych podmiotach działających na rynku usług zdrowotnych 
oferuje usługi, do których zalicza się rejestrację online czy e-recepty. W związku z tym 
że ICT tworzą różnorodne rozwiązania, w literaturze spotkać można różne określenia 
odnoszące się do nowych technologii opartych na informacji i komunikacji. Są to: kom-
putery PC, Internet, laptopy, tablety, palmtopy, telefony komórkowe, smartfony oraz ich 
aplikacje. Tematyka wykorzystania ICT i Internetu przez osoby starsze w ostatnich la-
tach stała się bardzo żywa, chociaż nie do końca zbadana. Do tej pory przedmiotem roz-
ważań dotyczących osób starszych w kontekście ICT zajmowali się głównie V. Cardak3 

1  A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Technologie mobilne w zarządzaniu organizacją oparte na wiedzy, 2014, 
http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_263.pdf [dostęp: 12.03.2020].
2  WHO, 58 World Health Assembly, WHA58.28 eHealth, Ninth Plenary Meeting, 25 May 2005.
3  V. Caradec, Personnes agees et objets technologiques: Une perspective en termes de logiques d’usage, 
“Revue Francaise de Sociologie” 2001, No. 42-1, s. 117-148.
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oraz K. Brants i V. Frissen4, wśród polskich autorów E. Frąckiewicz5 i S. Badowska6. Po-
pularność Internetu wśród obecnego pokolenia 60+ jest już znaczna i można spodzie-
wać się, że w kolejnych latach będzie rosła, ponieważ przewiduje się, że w 2050 roku co 
najmniej 30% osób żyjących w UE będzie po 65. roku życia, a na świecie będzie ich żyło 
nawet 2 miliardy. Stąd konieczne jest zwrócenie uwagi na problemy starzejącego się spo-
łeczeństwa i umiejętności wykorzystywania technologii mobilnych, głównie w celu po-
lepszenia jakości ich życia, w tym zdrowia. Fragmentaryczne wyniki przeprowadzanych 
badań wskazują, że osoby starsze coraz bardziej są świadome możliwości, jakie oferuje 
globalna sieć. Również coraz większa grupa osób starszych posiada własne doświad-
czenia związane z m-zdrowiem i coraz chętniej korzysta z systemów mobilnych w celu 
zaspokojenia własnych potrzeb. Systemy mobilne e-zdrowia zyskały większą popular-
ność w Polsce dopiero w ostatnich kilku latach, stąd powstała luka badawcza, w której 
brakuje opracowań naukowych poświęconym m-zdrowiu w kontekście osób starszych. 
Należy wyrazić nadzieję, że analiza mocnych i słabych stron wykorzystywania systemów 
mobilnych e-zdrowia przez osoby starsze stanie się inspiracją do wszczęcia badań. 

1. Wykorzystywanie ICT w obszarze m-zdrowia

Przyjęty styl życia ma wpływ na jakość starzenia się społeczeństw. Realizowane war-
tości, postawy, które nie zawsze są wzorem zachowania, a także odżywianie się i aktyw-
ność fizyczna wpływają na zdrowie ludzi. Coraz częstsze występowanie przewlekłych 
chorób stanowi poważny problem dla zdrowia publicznego. W dziedzinie badań nad 
zdrowiem publicznym opracowano interwencje zdrowotne mające na celu zapobie-
ganie otyłości, paleniu i konsumpcji alkoholu, mające także zastosowanie w leczeniu 
chorób przewlekłych u pacjentów7. Usługi realizowane przez e-pacjentów w większości 
koncentrują się na poprawie stanu zdrowia pacjenta. S. Fox identyfikuje e-pacjentów 
z internautami poszukującymi w Internecie informacji na temat zdrowia8. Dziś uzna-
je się, że pojęcie e-pacjenta coraz częściej ewoluuje w kierunku m-pacjenta, czyli ta-
kiego, który korzysta z aplikacji mobilnych dostępnych na urządzeniach przenośnych. 
Rynek m-zdrowia dotyczy zdrowia mobilnego, które funkcjonuje dzięki urządzeniom 

4  K. Brants, V. Frissen, Inclusion and Exclusion in the Information Society, [w:] R. Silverstone (ed.), 
Media, Technology and Everyday Life in Europe. From Information to Communication, Ashgate, Ro-
utledge 2005, s. 21-33.
5  E. Frąckiewicz, Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspek-
tywy, CeDeWu, Warszawa 2019, s. 44.
6  S. Badowska, Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych, „Zarządzanie i Fi-
nanse. Journal of Management and Finance” 2016, vol. 14, nr 1, s. 65-85.
7  L.E. Burke, M.A. Styn, S.M. Sereika, M.B. Conroy, L. Ye, K. Glanz et al., Using mHealth technology to 
enhance self-monitoring for weight loss: A randomized trial, “American Journal of Preventive Medicine” 
2012, 43, s. 20-26.
8 S. Fox, The engaged e-patient population, Pew Internet & American Life Project, Washington 2008, http://
www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2008/PIP_Health_Aug08.pdf.pdf [dostęp: 10.03.2020].
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mobilnym, takim jak smartfony, tablety, iPady, bądź innym urządzeniom bezprzewodo-
wym i odnosi się do wykorzystania technologii komunikacji mobilnej w celu uzyskania 
dostępu do usług i informacji zdrowotnych9. Wykorzystywane w tym celu są nie tylko 
same aplikacje, ale też cały system czujników i sensorów, który działa w oparciu o tech-
niki mobilne. W projekcie z 2013 roku, opracowanym przez A.T. Kearneya, m-zdrowie 
uważane jest za obszar e-zdrowia i  obejmuje wykorzystanie klasycznych technologii 
komunikacji mobilnej oraz wielu innych technologii mobilnych, dzięki którym można 
oferować lub otrzymywać usługi zdrowotne10. Urządzenia mobilne zyskują przewagę 
nad konwencjonalnymi metodami w kilku aspektach, takich jak np. monitoring, który 
może mieć charakter ciągły i nie musi odbywać w warunkach szpitalnych, co ma zna-
czący wpływ na redukcję kosztów. Dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo 
identyfikacji różnych zaburzeń i problemów zdrowotnych w krótszym czasie, co może 
wpłynąć na niedopuszczenie do osiągnięcia krytycznego stanu zdrowia. 

Na rysunku 1 przedstawiono podstawowy obieg informacji medycznej w apli-
kacji mobilnej. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie zanotowane wyniki i  raporty 
zostają zapisane w aplikacji, przez co można je odtworzyć w każdej chwili w celu 
porównania i zestawienia wyników badań.

Rysunek 1. Obieg informacji w przykładowej aplikacji mobilnej
Figure 1. Information flow in an example mobile application 

Źródło: opracowanie własne na podst.: Mobilne Państwo. Instytut Łączności – Państwowy 
Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

9  S. Agarwal, A.E. LeFevre, J. Lee, K.L. Engle, G.  Mehl, C. Sinha, et al., Guidelines for reporting of 
health interventions using mobile phones: Mobile health (mHealth) evidence reporting and assessment 
(mERA) checklist, BMJ, 2016, 352 i 1174.
10  O. Scheel, J. Anscombe, T. Wintermantel, E. Reincke, Mobile Health: Mirage Or Growth Opportu-
nity?, AT Kearney 2013.
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Stopień, w jakim osoby starsze wykazują zainteresowanie innowacyjnymi rozwiąza-
niami technologii mobilnych, zależy przede wszystkim od istniejących potrzeb, poziomu 
zgodności z ich wartościami oraz wcześniejszych doświadczeń. Według A. Parasurama-
na gotowość technologiczna odnosi się do skłonności człowieka do przyjęcia akceptacji 
nowoczesnych technologii w kontekście zaspokojenia swoich celów w życiu zawodowym 
i prywatnym. Jest to wieloaspektowa konstrukcja, która zawiera cztery wymiary: 

•	 optymizm (pozytywne postrzeganie technologii i przekonanie, że zapewnia 
ona ludziom większą kontrolę, elastyczność i wydajność życia);

•	 innowacyjność (tendencja do zostania pionierem technologii); 
•	 dyskomfort (postrzegany brak kontroli nad technologią i  poczucie przy-

gnębienia);
•	 niepewność (brak zaufania do technologii i sceptycyzm co do jej zdolności 

do prawidłowego działania). 
Optymizm i innowacyjność to kluczowe czynniki, które zachęcają ludzi do ko-

rzystania z nowych technologii, natomiast dyskomfort i niepewność budują niechęć 
konsumentów do przyjmowania nowych rozwiązań z zakresu nowoczesnych tech-
nologii, wywołując uczucia niepokoju, niepewności i dyskomfortu11. 

Chociaż platformy i  aplikacje mobilne związane ze zdrowiem są postrzegane 
jako obiecujące technologie, promujące zachowania zdrowotne, to gotowość użyt-
kowników, a zwłaszcza osób starszych do korzystania z mobilnych technologii może 
być problematyczna. Analizując pojęcie starości i starzenia się, warto zwrócić uwa-
gę, że oba procesy dotyczą wielu czynników środowiska wewnętrznego i zewnętrz-
nego. Pojawiają się na różnych etapach życia ludzkiego, dlatego trudno jest określić 
jednoznacznie ich początek. Według naukowców z Pew Research Center w Stanach 
Zjednoczonych, którzy przebadali 3000 osób między 18. a 65. rokiem życia, początek 
starości różni się w zależności od tego, kto wypowiada się w tej kwestii. Dla większości 
osób poniżej trzydziestego roku życia starość zaczyna się po 60. Urodzinach; ludzie 
w wieku od 30 do 49 lat za seniorów uważają osoby po siedemdziesiątce, natomiast ci 
między 50. a 64. rokiem życia przesuwają próg starości na 72 lata, a respondenci, któ-
rzy skończyli 65 lat, umiejscawiają go w wieku 74 lat12. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) za początek starości uznaje 60. rok życia oraz stosuje następujący podział13: 

−	 młodzi starzy (young old) – osoby w wieku 60/65-74 lata (tzw. wczesna starość),
−	 starzy starzy (old old) – „starość dojrzała”, osoby w wieku 75-90 lata (tzw. późna 

starość),
−	 najstarsi starzy (the oldest old) – „długowieczni”, osoby w wieku 90 lat i więcej. 

11 A. Parasuraman, Technology readiness index (TRI): A  multiple-item scale to measure readiness to 
embrace new technologies, “Journal of Service Research” 2000, 2, s. 307-320.
12  https://www.pewresearch.org/?s=elderly+age&topics=generations-and-age [dostęp: 4.06.2020].
13  O. Czerniawska, Starość wczoraj, dziś i jutro, [w:] W. Wnuk (red.), Ludzie starzy w trzecim tysiącle-
ciu. Szanse, nadzieje, potrzeby, UTW, Wrocław 2002, s. 11.
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Stąd autorka artykułu bez względu na fakt, który punkt w życiu człowieka uznawa-
ny jest za początek starości, sugerowała się pojęciem starości w znaczeniu medycznym, 
tj. na „trzecim wieku”, przypadającym na lata 60-65. Z kolei terminem „czwarty wiek” 
gerontolodzy określają osoby między 75-80 rokiem życia. Wtedy też najczęściej ujaw-
niają się przewlekłe schorzenia czy niepełnosprawności wynikające z przemijających lat. 
Osoby starsze nie stanowią jednolitej grupy ani pod względem stanu zdrowia, ani też 
sprawności psychicznej i fizycznej. Zmusza to do rozpatrywania starości jako zróżnico-
wanego okresu życia, w którym następują dalsze zmiany w funkcjonowaniu człowieka. 
Bez wątpienia starość niesie ze sobą zmiany, które z trudem dają się ująć w ramy wieku 
kalendarzowego. Stąd bardziej miarodajne jest opisywanie starości w odniesieniu do 
funkcjonowania człowieka w kontekście biologicznym, psychicznym, kulturowym oraz 
społecznym. Wyniki badań i raporty opracowane w Stanach Zjednoczonych przez Na-
tional Telecommunications w 2001 roku wykazały, że chęć korzystania z Internetu różni 
się w zależności od kompetencji użytkownika. Oznacza to, że osoba starsza, która zaczy-
na korzystać z technologii mobilnych i uczy się ich obsługi, może wykazywać sprzeczne 
odczucia, takie jak np. frustracja, ponieważ będzie jej trudniej znaleźć właściwe rozwią-
zania niż osobie, która codziennie korzysta z Internetu14. 

2. Zachowania osób starszych w m-zdrowiu

Aplikacje mobilne odgrywają coraz większą rolę w opiece zdrowotnej, a poprawnie 
zaprojektowane i zintegrowane mogą przynieść wiele korzyści w rozwoju e-zdrowia.  
M-zdrowie przyczynia się do podniesienia jakości życia pacjentów, dzięki czemu 
mogą bardziej aktywnie zarządzać swoim zdrowiem. Użytkownicy, dzięki rozwią-
zaniom opartym na zdalnym monitorowaniu zdrowia, zwiększają swoją mobilność, 
kontrolę stanu swojego zdrowia, a także szybciej reagują na zaistniałe niepokojące 
symptomy choroby. M-zdrowie może także wspierać pracowników służby zdrowia 
w bardziej efektywnym leczeniu osób starszych, a poprzez mobilne aplikacje możli-
we staje się promowanie wśród pacjentów zdrowego stylu życia15.

Wiedza o  tym, w  jaki sposób osoby starsze postrzegają technologię mobilną, 
to kluczowe aspekty, jakie powinny być brane pod uwagę przez instytucje rządowe 
oraz podmioty świadczące usługi skierowane do seniorów. Osoby starsze potrze-
bują integracji społecznej, ponieważ, jak twierdzi E. Frąckiewicz, seniorzy są grupą 
społeczną, którą od korzystania z nowych technologii powstrzymuje niewiedza do-
tycząca sposobu ich użycia, poczucie utraty kontroli nad informacjami dotyczącymi 
własnej osoby, obawa przed zepsuciem urządzenia, a w związku z tym poniesienie 

14  P. DiMaggio, E. Hargittai, W.R. Neuman, J.P. Robinson, Social Implication of the Internet. Annu. Rev. 
Sociol. 2001, 27, 307-336.
15  I. Hallberg, A. Ranerup, Actors and Intentions in the Development Process of a Mobile Phone Platform 
for Self-management of Hypertension, “Informatics for Health and Social Care” 2015, No. 40(4), s. 299-318.
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wysokich kosztów naprawy16. Technologie mobilne powinny być dostosowane do 
seniorów17 na poziomie fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Aplikacje mobilne 
muszą być stworzone w oparciu o najnowszą technologię, uwzględniając preferen-
cje i nawyki osób starszych – tylko w taki sposób mogą zostać zaakceptowane przez 
seniorów. Znajomość preferencji osób starszych w projektowaniu urządzeń mobil-
nych jest bardzo ważna, i, jak podkreśla J. Wakefield, koncentrując się na osobach 
starszych, należy niwelować rozbieżności między sposobem działania innowacji 
technologicznych a umiejętnościami seniorów. Na przykład czas reakcji ikony na 
urządzeniu Apple wynosi 0,7 sekundy, a  czas odpowiedzi osoby powyżej 65 lat oko-
ło 1 sekundy18. Chociaż istniejące ekrany dotykowe w smarfonach posiadają możli-
wość ustawienia stopnia wrażliwości ekranu na dotyk, to i tak jest to niewystarcza-
jące dla osoby, która przy cięższym dotyku palcem wykaże dodatkowo mimowolne 
drżenie ręki. W  takiej sytuacji urządzenie mobilne odczyta to jako machnięcie 
palcem, aniżeli dotyk. Osoby starsze częściej wykazują błędne postrzeganie kolo-
rów, mają zwiększoną wrażliwość na olśnienie, ostrość i czułość kontrastu. Wolniej 
niż osoby młode przetwarzają i rozpoznają wzory19. Ograniczenia akustyczne osób 
starszych, brak prawidłowej percepcji oraz lokalizacji dźwięków powinny być wzię-
te pod uwagę w trakcie projektowania interfejsu. Seniorom trudniej jest zachować 
skupienie, stąd konieczne jest, aby aplikacje mobilne zawierały ograniczoną ilość 
przejrzystych i czytelnych informacji, zaprezentowanych w prosty sposób20. Wraz 
z wiekiem zarówno zdolność, jak i chęć do przyswajania nowych umiejętności się 
zmniejsza, więc korzystne jest tworzenie kampanii społecznych motywujących se-
niorów do samokształcenia, na przykład na uniwersytetach trzeciego wieku. Jak 
podaje GUS w  raporcie „Jak korzystamy z  Internetu? – 2017”, liczba użytkowni-
ków smartfonów spada wraz z  wiekiem. Aczkolwiek osoby starsze coraz częściej 
podejmują decyzję przełamania własnych barier związanych z korzystaniem z ICT, 
powodując, że ich liczba jako użytkowników smartfonów na przestrzeni lat wzrasta. 
W 2014 roku, w grupie wiekowej 55-64, było ich zaledwie 7%, a w grupie wiekowej 
65-74 lata – 3,0%. Z kolei w roku 2017 odsetek ten był zdecydowanie większy i pre-
zentował się następująco: 55-64 lata (29,1%), 65-74 lata (14,9%)21. Gerontolodzy 
podkreślają, że starość jest „szansą samodzielnego odkrywania siebie, a na indy-
widualny proces starzenia mogą wpływać ci, którzy sami się rozwijają, wzbogacają 

16  E. Frąckiewicz, Nowe technologie…, s. 50-52.
17  W artykule określenia „osoby starsze” i „seniorzy” są używane zamiennie. 
18  J. Wakefield, The Generation That Tech Forgot, http://www.bbc.com/news/technology-32511489 
[dostęp: 14.03.2020].
19  H. Zhao, Universal Usability Web Design Guidelines for the Elderly (Age 65 and Older), Uni-
versity of Maryland, USA, http://www.co-bw.com/DMS_Web_the_elderly_on_the_web.htm [dostęp: 
15.03.2020].
20  Ibidem, s. 16-22.
21  G. Ułan, GUS: Jak Polacy korzystali z  internetu w 2017 roku, https:// antyweb.pl/gus-jak-polacy-
-korzystali-z-internetu-w-2017-roku/ [dostęp: 30.04.2020].
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swoją osobowość, zmierzając do określonego celu”22. Warto zatem przekonywać se-
niorów do korzystania z systemów mobilnych choćby z uwagi na to, iż postęp tech-
nologiczny jest tak szybki, że nieustanne kształcenie się w zakresie obsługi urządzeń 
ICT może niwelować poczucie wykluczenia cyfrowego.

Nowoczesna technologia może pomóc osobom starszym ułatwić opiekę me-
dyczną, wygenerować większy dostęp do informacji i  spowodować wzrost pozio-
mu interakcji społecznych, samooceny i ogólnej satysfakcji z życia23. W literaturze 
przedmiotu wskazuje się na zaawansowane czujniki i sieci technologii, które mogą 
ulepszyć jakość życia seniorów. Przykłady obejmują nowoczesne domy wyposażone 
w inteligentne systemy oświetleniowe, inteligentne kuchnie (systemy wykrywania 
awarii urządzeń kuchennych) czy automatyczne systemy bezpieczeństwa. Interak-
cja człowiek – urządzenie, a nawet człowiek – robot może być korzystna w sytu-
acji ekstremalnej, kiedy niezwłoczna jest pomoc osób trzecich. Przykładem takiej 
reakcji jest upadek osoby starszej, która na skutek tego zdarzenia nie może sama 
interweniować i prosić o pomoc. Inteligentny dom, „uzbrojony” w  technologicz-
ne rozwiązania, może rozpoznać zdarzenie i  w celu udzielenia pierwszej pomocy 
poinformować odpowiednie służby24. Kolejnym przykładem, który może znacznie 
ułatwić starszym użytkownikom korzystanie ze smartfona i innych nowoczesnych 
technologii, jest voice user interface, czyli interfejs głosowy. Do najpopularniejszych 
z nich należy wirtualny asystent Siri (dla użytkowników sprzętu z systemem iOS) 
oraz S-Voice, który dostępny jest dla użytkowników Androida. Dzięki temu wirtu-
alnemu asystentowi głosowemu możliwe jest operowanie telefonem bez klikania, 
a nawet spoglądania na ekran. To bardzo wygodne rozwiązanie szczególnie dla osób 
starszych, których dłonie nie są w pełni precyzyjne. Jest również użyteczny dla osób 
o słabszym wzroku lub nawet niewidomych.

3. Trendy w rozwoju aplikacji m-zdrowia
 
Transformacyjny skok technologii mobilnych związany z wprowadzeniem pierw-

szego inteligentnego telefonu miał duży wpływ na ewolucję m-zdrowia. Umożliwiło 
to połączenie wielu technologii w jedną, w postaci urządzenia mobilnego, jakim jest 
smartfon, którego funkcjonalność niewiele różni się od funkcjonalności komputerów 
stacjonarnych lub mobilnych. W Polsce wśród osób w wieku 65 lat i więcej w 2013 
roku odnotowano 14,1% internautów, podczas gdy w 2003 roku było ich zaledwie 

22  E.P. Piotrowski, Meandry przedłużania życia poprzez aktywne uczestnictwo w  zajęciach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, [w:] M. Orłowska (red.), Skazani na wykluczenie, Wydawnictwo APS im.                        
M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2005, s. 156-167.
23  L. Gamberini, M.A. Raya, G. Barresi, M. Fabregat, F. Ibanez, L. Prontu, Cognition, technology and 
games for the elderly: An introduction to ELDERGAMES Project, PsychNol. J. 2006, 4, s. 285-308.
24  A. Cesta, G. Cortellessa, M.V. Giuliani, F. Pecora, M. Scopelliti, L. Tiberio, Psychological Implica-
tions of Domestic Assistive Technology for the Elderly, Psychol. J. 2007, 5, s. 229-253.
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0,9%25. Zdaniem 71% badanych w wieku 50+ Internet jest narzędziem pozwalającym 
na zaoszczędzenie czasu, a zdaniem 67% z nich bez ICT społeczeństwo nie mogłoby 
funkcjonować. Prawie połowa (48%) stwierdziła też, że Internet pomaga „zabijać” im 
czas, gdy się nudzą lub nie mają co robić26. Uważa się, że wzrost liczby użytkowników 
Internetu wynika z bardziej przystępnych cenowo smartfonów i taniejących planów 
transmisji danych komórkowych. Bycie w ciągłym kontakcie online jest społecznie 
pożądanym zjawiskiem, przez co wśród nowych zagrożeń dla zdrowia odnotowuje się 
je jako uzależnienie behawioralne od Internetu. 

Aplikacje na smartfony dotyczące m-zdrowia oraz przynależące do nich inne 
zestawy urządzeń mobilnych, takich jak na przykład inteligentne zegarki, monitory, 
są coraz częściej powiązane z różnymi czujnikami do noszenia oraz z Internetem 
rzeczy (Internet of Things –IoT27) w różnych aplikacjach medycznych28. Z każdym 
dniem stają się bardziej wszechobecne oraz chętniej stosowane w opiece zdrowotnej 
przez osoby starsze. Liczba aplikacji do zarządzania stanem zdrowia i diagnostyki 
chorób szybko rośnie, stanowiąc obecnie 40% wszystkich aplikacji związanych ze 
zdrowiem. Rodzaje aplikacji m-zdrowia mogą obejmować29:

•	 sprawdzanie symptomów choroby,
•	 wyszukiwanie profesjonalistów w dziedzinie ochrony zdrowia,
•	 zarządzanie dokumentacją kliniczną i finansową,
•	 zarządzanie stanem zdrowia i edukacją zdrowotną pacjentów, samokontrolę 

pacjentów lub ich zdalne monitorowanie przez lekarzy oraz programy rehabilitacyjne.
Sercowo-naczyniowe mobilne monitory zdrowia zatwierdzone klinicznie uży-

wane są do obserwowania i diagnozowania chorób serca. Inne, kierowane do cho-
rych na cukrzycę (cukrzyca jest najczęściej występującą chorobą u osób starszych. 
Szacuje się, że dotyka nawet 40% osób powyżej 65. roku życia30) służą do monito-
rowania i  zarządzania poziomem glukozy we krwi i  do właściwego dawkowania 

25  D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzysta-
nia. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, Contemporary Economics 
2013, 7, s. 317-341.
26  P. Kubicki, D. Batorski, Kompetencje medialne osób w  wieku 50+. Bariery i  rekomendacje, [w:]                 
M. Federowicz, S. Ratajski (red.), O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, Polski Komitet do spraw 
UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa 2015, s. 315–336.
27  Istota Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT, często opisywany jako „Internet przyszłości”), tkwi 
nie tylko w samych urządzeniach, ale ich potencjale, jakim jest wysyłanie i gromadzenie danych. My-
śląc o IoT, zastanawiamy się nad tym, w jakim stopniu smart przedmioty są w stanie spożytkować dane 
do usprawnienia naszego życia. Jeśli uda się nam okiełznąć Big Data, generowane przez smart-urzą-
dzenia, to IoT stanie się jednym z głównych budulców naszej epoki, https://www.forbes.pl/technolo-
gie/czym-jest-internet-rzeczy [dostęp: 10.02.2020].
28  A. Sungoor, Potencjalny Internet rzeczy m-Health Things (m-IOT) dla nieinwazyjnego wykrywania po-
ziomu glukozy, Roczna Międzynarodowa konferencja IEEE Engineering in Medicine and Biology Socie-
ty, Boston, USA, 5264-6, http://dx.doi.org/10.1109/IEMBS.2011.6091302,%202011 [dostęp: 11.02.2020].
29  162 mobilne aplikacje zdrowotne (2017), Otwarty System Ochrony Zdrowia. Raport Specjalny, https://
www.osoz.pl/static_files/ebook/Aplikacje_mobilne_2017_OSOZ_Polska.pdf [dostęp: 30.04.2020].
30  https://enelsenior.pl/pl/artykuly/choroby-starcze-na-jakie-najczesciej-choruja-seniorzy [dostęp: 30.04.2020].
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insuliny. Przykładem tej aplikacji, realizującej jednocześnie funkcje kilku obsza-
rów (monitorowanie zdrowia, motywacja, komunikacja, odżywianie), jest MySugr 
– dzienniczek diabetyka. Przejrzysty interfejs aplikacji pozwala notować pomiary 
poziomu glukozy we krwi oraz prowadzić dziennik spożywanych posiłków. W ten 
sposób diabetycy mają możliwość obserwacji zmian w dokonywanych pomiarach 
oraz korelowania ich z dietą31. Aplikacje mobilne w coraz większym stopniu zastę-
pują stare zbiory danych pacjentów, trzymane w papierowych kartotekach. Postęp 
w diagnozowaniu, gromadzeniu i przechowywaniu zbiorów danych wygenerowa-
nych z urządzeń mobilnych jest wykorzystywany na co dzień przez środowisko le-
karzy. Użytkownicy smartfonów dotknięciem palca sterują rozbudowanymi funk-
cjami. Poprzez machnięcie palcem otrzymać mogą bieżące informacje dotyczące 
swojego zdrowia. Postęp technologiczny pozwala korzystać z urządzeń medycznych 
coraz mniejszych rozmiarów. Pomiar EKG możliwy jest za pośrednictwem smart-
fona i Personal Digital Assistant (PDA)32. Powszechna dostępność wbudowanych 
czujników do pomiaru pracy serca wraz ze smartfonem tworzy multidyscyplinarne 
podejście w rozwoju m-zdrowia. Z kolei bezpłatna aplikacja KtoMaLek, ułatwiania 
osobom chorym dostęp do niezbędnych farmaceutyków. Zasada działania jest pro-
sta: użytkownik wprowadza nazwę poszukiwanego leku, następnie system analizuje 
jego dostępność w okolicznych aptekach i wyświetla listę placówek (wraz z adre-
sami, godzinami otwarcia) oferujących lek. Zdalna rezerwacja leków w  aplikacji 
KtoMaLek jest dużym ułatwieniem zwłaszcza dla osób starszych z ograniczoną mo-
bilnością. Do innych ciekawych rozwiązań w obszarze m-zdrowia zaliczyć można: 

−	 Electronic Skin – czujnik noszony na nadgarstku wykorzystywany między 
innymi u osób chorych na chorobę Parkinsona lub padaczkę. Czujnik wykrywa ruchy 
mięśni lub atak padaczkowy i uwalnia lek, znajdujący się w pojemniku pod skórą; 

−	 HealthPatch – czujnik biometryczny umieszczony na klatce piersiowej, któ-
rego zadaniem jest ciągły pomiar pracy serca, temperatury i czynności oddechowych; 

−	 Proteus – czujnik pozwalający na wykrycie czy pacjent w  odpowiednim 
czasie zażył lek, a także monitorujący podstawowe czynności życiowe; 

−	 TempTraq24 – czujnik pozwalający na całodobowy monitoring tempera-
tury ciała u dzieci i niemowląt i przesyłający informację na ten temat do rodziców. 

Aplikacje te dobrze wpisują się w społeczne zadania m-zdrowia, przeciwdziała-
jąc barierom w dostępie do leczenia osobom najbardziej potrzebującym33. Można 
przewidywać, że liczba nowych aplikacji medycznych obsługiwanych przez urzą-
dzenia mobilne w dalszym ciągu będzie rosła.

31 162 mobilne aplikacje zdrowotne (2017), Otwarty System Ochrony Zdrowia. Raport Specjalny, https://
www.osoz.pl/static_files/ebook/Aplikacje_mobilne_2017_OSOZ_Polska.pdf [dostęp: 30.04.2020].
32  S. Kwon, J. Lee, G.S. Chung, K.S. Park, Validation of heart rate extraction through an iPhone acceler-
ometer, Paper presented at the Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011, s. 98-101.
33  162 mobilne aplikacje zdrowotne (2017), Otwarty System Ochrony Zdrowia. Raport Specjalny, https://
www.osoz.pl/static_files/ebook/Aplikacje_mobilne_2017_OSOZ_Polska.pdf [dostęp: 30.04.2020].
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4. Zalety i wady rozwiązań mobilnych wykorzystywanych 
w obszarze e-zdrowia w kontekście osób starszych 

W  celu rozważenia specyfiki zachowań osób starszych korzystających z  sys-
temów mobilnych wykorzystywanych w  obszarze e-zdrowia zastosowano analizę 
SWOT. Analiza SWOT jest jedną z metod zarządzania oraz doradztwa34. Dzięki za-
stosowaniu macierzy analizy SWOT możliwe jest uporządkowanie zdobytych infor-
macji, przydzielając je do grup35:

−	 mocne strony analizowanego obiektu (ang. Strengths);
−	 słabe strony analizowanego obiektu (ang. Weaknesses);
−	 szanse, których wykorzystanie może przyczynić się do korzystnej zmiany 

analizowanego obiektu (ang. Opportunities);
−	 zagrożenia, czyli niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany analizowanego
−	 obiektu (ang. Threats).
Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji. Wszystkie czyn-

niki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję systemów mobilnych wykorzysty-
wanych przez osoby starsze można podzielić na zewnętrzne w stosunku do syste-
mów mobilnych i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych oraz wywierające 
negatywny wpływ na systemy mobilne i mające wpływ pozytywny. Ze skrzyżowania 
tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników36:

•	zewnętrzne	pozytywne:	szanse;
•	zewnętrzne	negatywne:	zagrożenia;
•	wewnętrzne	pozytywne:	mocne	strony;
•	wewnętrzne	negatywne:	słabe	strony.
 W tym przypadku macierz SWOT wykorzystano w celu oceny możliwości za-

stosowania systemów mobilnych e-zdrowia w kontekście osób starszych. Rezultat 
analizy przedstawiono na rysunku 2.

34  M. Pańkowska, Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001, s. 44-46.
35  Z. Biniek, Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym, Vizja Press & IT, Warszawa 
2010, s. 12-13.
36  G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2003, s. 235.
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Tabela 1. Analiza SWOT systemów mobilnych w e-zdrowiu w kontekście osób starszych
Table 2. SWOT analysis of mobile systems in e-health in the context of the elderly

Mocne strony Słabe strony
 – mobilność (dostęp do aktualnych in-

formacji dotyczących zdrowia z dowol-
nego miejsca i w dowolnym czasie),

 – wygoda i komfort użytkowania,
 – możliwość dbania o  własne zdrowie 

bez wychodnia z domu,
 – dokumentacja i  zalecenia lekarskie 

w formie
 – elektronicznej,
 – niejednokrotnie wielopoziomowa ko-

nieczność autoryzacji w celu bezpiecz-
nego uzyskania możliwości dostępu 
do aplikacji,

 – oszczędność czasu i pieniędzy

 – opór i obawy osób starszych przed ko-
rzystaniem (zepsucie, wysokie koszty 
naprawy),

 – nieodpowiednie dopasowanie inter-
fejsu do ograniczeń psychofizycznych 
osób starszych,

 – nieznajomość nowoczesnej techno-
logii może spowodować wykluczenie 
cyfrowe osób słabszych, w wersji mo-
bilnej systemu możliwy brak dostępu 
do pełnej historii choroby pacjenta,

 – uzależnienie działania systemu od do-
stępności Wi-Fi lub danych komórko-
wych

 Szanse  Zagrożenia
 – upowszechnienie bezprzewodowej tech-

nologii Wi-Fi i Internetu mobilnego,
 – upowszechnienie się urządzeń prze-

nośnych,
 – relatywnie niewielki koszt i  wielkość 

urządzeń mobilnych,
 – informatyzacja służby zdrowia (zmniej-

szenie kolejek do specjalistów),
 – rozwój społeczeństwa informacyjnego 

i srebrnej gospodarki

 –  możliwość wycieku danych (w tym 
danych wrażliwych),

 – możliwość dostępu do danych przez oso-
by niepowołane, kradzież tożsamości,

 – nieprawidłowo zabezpieczona sieć,
 – awaria sieci lub systemu, skutkuje bra-

kiem dostępu do danych dotyczących 
zdrowia starszych osób,

 – brak aktualizacji oprogramowania i w 
dowolnym czasie)

Źródło: opracowanie własne.
 
Przedstawiona analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych czte-

rech grup czynników, opisaniu ich wpływu na rozwój technologii mobilnych z ob-
szaru e-zdrowia w   kontekście osób starszych, a  także możliwości osłabiania lub 
wzmacniania siły ich oddziaływania. 

Podsumowanie
 
Dynamika zmian dotyczących systemów mobilnych e-zdrowia jest obecnie tak 

duża, że wymaga ciągłych badań, monitorujących kierunki jego rozwoju, zwłaszcza 
w kontekście osób starszych, które w przyszłości będą głównymi użytkownikami 
tych aplikacji. Z badań United Nations, Department of Economic and Social Affairs 
wynika, że w 2017 roku na świecie żyło 962 miliony osób w wieku 60 lat i starszych. 
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Obliczono wówczas, że populacja osób w wieku 60 oraz 60+ rośnie w tempie około 
3% rocznie. Do 2050 roku co szósta osoba na świecie będzie w wieku powyżej 65 lat 
(16%). W 2018 roku po raz pierwszy w historii liczba osób w wieku 65 lat i starszych 
przekroczyła liczbę dzieci poniżej piątego roku życia. Przewiduje się, że liczba osób 
w wieku 80 lat lub starszych wzrośnie trzykrotnie, ze 143 milionów w 2019 roku do 
426 milionów w 2050 roku37. Stąd konieczne jest, aby m-zdrowie w równym stopniu 
zaczęło służyć wszystkim starszym obywatelom bez względu na ich wiek. Ze wzglę-
du na zagrożenia wynikające z korzystania z systemów mobilnych aplikacje mobilne 
powinny być konstruowane w taki sposób, aby mogły zapewnić dostęp do danych 
jedynie osobom uprawnionym. Bezpieczeństwo i łatwość obsługi pozwoli seniorom 
odczuwać satysfakcję związaną z ich wykorzystaniem. Zrozumienie barier w ogól-
nym stosowaniu urządzeń mobilnych u osób starszych jest pomocne w tworzeniu 
właściwych rozwiązań dla systemów mobilnych. To z kolei ułatwi codzienne czyn-
ności, zmniejszy izolację tych i pomoże w planowaniu zdrowego cyklu dnia. Prze-
prowadzona analiza SWOT dodatkowo wskazała mocne i słabe strony oraz szanse 
i zagrożenia wynikające z użytkowania systemów mobilnych z zakresu e-zdrowia. 
Można sądzić, że dla osób starszych najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo do-
tyczące danych wrażliwych, do których przynależą dane o zdrowiu pacjenta.

Systemy mobilne z zakresu e-zdrowia pomagają w utrzymaniu prawidłowego 
stanu zdrowia i niezależności, pod warunkiem że są wartościowe dla starszych użyt-
kowników. Bezprzewodowa, mobilna komunikacja ułatwia zbieranie danych o wła-
snym zdrowiu oraz monitoruje środowisko w celu utrzymania aktywnego zaanga-
żowania w funkcje poznawcze i fizyczne. Połączenie świata technologii z medycyną 
otwiera drzwi do nowych innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym systemy mobil-
ne e-zdrowia zrewolucjonizują wiele istniejących ograniczeń oraz wpłyną znacząco 
na codzienność osób starszych.
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