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Czy sztuczna inteligencja to szansa na 
optymalizację procesów zachodzących 
w systemie ochrony zdrowia, szczególnie 
w związku z niedoborem kadr? Czy potencjalne 
korzyści przewyższają ewentualne negatywne 
konsekwencje? Czy uwarunkowania prawne 
i etyczne są w stanie zagwarantować 
bezpieczeństwo stosowania algorytmów?  
 

Oprócz wzrostu znaczenia usług telemedycznych 

w walce z pandemią COVID-19, coraz szersze 

zastosowanie w tym zakresie ma sztuczna 

inteligencja. Algorytmy i maszyny uczące się mogą 

być użyte w walce z pandemią, choć oczywiście nie 

mogą rozwiązać wszystkich problemów. Wśród 

potencjalnych zastosowań sztucznej inteligencji w 

walce z koronawirusem, International 

Association of Mutual Benefit Societies (AIM), 

wskazuje m.in. na możliwość:  

• przewidywania pandemii – poprzez szybkie 

zbieranie informacji z różnych sektorów 

i źródeł informacji dostępnych na całym 

świecie (np. raporty informacyjne, treści 

internetowe) i ich przetwarzanie. Często 

powiązanie danych z różnych obszarów, w tym 

np. wykorzystanie danych z systemu 

rejestracji lotów pozwala śledzić 

rozprzestrzenianie się choroby w innych 

częściach świata i umożliwia zastosowanie 

działań ograniczających rozprzestrzenianie się 

epidemii, w tym z wykorzystaniem danych z 

poprzednich epidemii. To jest niezwykle 

ważne dla rządów, badaczy i agend zdrowia 

publicznego, bowiem umożliwia 

formułowanie działań i ich koordynację już na 

wczesnym etapie zagrożenia epidemicznego.  

 

• szybszej diagnostyki - diagnostyka oparta na 

sztucznej inteligencji, która jest stosowana w 

pokrewnych dziedzinach, może być również 

używana do diagnozowania infekcji, takich jak 

COVID-19. Firmy i start-upy twierdzą, że 

posiadają algorytm do automatycznego 

wykrywania raka płuc i zmian w płucach z 

wykorzystaniem promieni rentgenowskich. 

Ten algorytm może szybko zidentyfikować 

RTG od pacjentów z COVID-19 jako wynik 

„nietypowy”, co może przyspieszyć diagnozę i 

właściwą alokację zasobów. 

• opracowania szczepionki lub leczenia 

- sztuczna inteligencja ma zdolność 

szybkiego przeszukiwania ogromnych baz 

danych pod kątem istniejącego leku, który 

może pomóc w walce z chorobą. Może 

również pomóc w identyfikacji nowych 

cząsteczek niezbędnych do  opracowania 

nowego leku. Powyższe musi być oczywiście 

poparte odpowiednimi dowodami 

naukowymi dotyczącymi m.in. efektywności 

i bezpieczeństwa danej terapii.  

 

Niewątpliwie zastosowanie sztucznej inteligencji 

(AI) w dziedzinie opieki zdrowotnej może pomóc 

poprawić życie pacjenta, nie tylko w czasie 

pandemii. Może przyczynić się do stabilności 

systemów opieki zdrowotnej, ponieważ może być 

wykorzystywana na wszystkich etapach procesu 

diagnostyczno-terapeutycznego: od zapobiegania, 

przez diagnostykę po leczenie, ale może również 

pomóc w administracji systemów opieki 

zdrowotnej. Często staje się „drugą opinią” 

diagnozy lub innego rodzaju decyzją w opiece 

zdrowotnej.  

Jednak z uwagi na brak właściwych regulacji, 

sztuczna inteligencja niesie ze sobą również 

zagrożenia. Ludzie obawiają się m.in. asymetrii 

informacyjnej związanej z procesem 

podejmowania decyzji przez algorytmy, 

niezamierzonych skutków sztucznej inteligencji czy 

też potencjalnego wykorzystania danych 

wrażliwych w złej wierze.  
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Warto wskazać na kryteria rekomendowane przez 

AIM brane pod uwagę w zakresie stanowienia ram 

prawnych dotyczących sztucznej inteligencji, tj.: 

1. Konieczne są odpowiednie ramy prawne 
oparte na kwestiach etycznych, w celu 
uregulowania zasad korzystania z wrażliwych 
danych zdrowotnych.  Przemysł i władze 
publiczne powinny zagwarantować 
przejrzystość w zakresie wykorzystywanego 
algorytmu w automatycznie podejmowanych 
procesach decyzyjnych, a także w zakresie 
celu i danych do tego wykorzystywanych. 

2. Zasady etyczne muszą skupiać się na ludzkim 
działaniu i nadzorze nad wprowadzaniem 
sztucznej inteligencji do systemu. W 
określonych sektorach, takich jak opieka 
zdrowotna, gdzie kontrola ludzi nad 
algorytmami ma zasadnicze znaczenie, 
powinny być opracowane odpowiednie 
zasady w formie „ekosystemu zaufania”. 

3. Konieczna jest ocena technologii medycznych 
w celu analizy skuteczności sztucznej 
inteligencji, szczególnie jeśli dotyczy to opieki 
medycznej gwarantowanej na podstawie 
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. 
Dodatkowym gwarantem budowania zaufania 
mogą być instytucje kontrolujące, 
monitorujące bezpieczeństwo i skuteczność 
algorytmów sztucznej inteligencji. 

4. Zbiory danych i procesy wykorzystywane w 
budowaniu systemów sztucznej inteligencji 
muszą być udokumentowane i możliwe do 
prześledzenia. Muszą być dostępne 
objaśnienia dotyczące systemu sztucznej 
inteligencji, a te powinny zawierać informacje 
o tym, w jaki sposób systemy sztucznej 
inteligencji wpływają i kształtują proces 
decyzyjny, jak są zaprojektowane i jakie jest 
uzasadnienie ich wdrożenia. Należy zająć się 
również aspektami prawnymi  np. 
dotyczącymi odpowiedzialności.  Algorytm 
powinien zostać zatwierdzony przez oficjalny 
organ, jeśli istnieją koszty po stronie 
zabezpieczenia społecznego. 

5. Należy opracować szczegółowe kryteria 
jakości gromadzenia danych, aby 
zagwarantować wykorzystanie obiektywnych, 
dokładnych i dobrej jakości danych w 
odniesieniu do określonego celu (np. gdy 
sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do 
diagnozowania poważnych chorób, takich jak 
rak). Gromadzenie i przetwarzanie danych 
musi być zgodne z zasadami ochrony danych 
(RODO). 

6. Ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji 
powinny zawierać regulacje zapewniające 
bezpieczeństwo jej stosowania, które 
powinny zapobiegać dyskryminacji i selekcji 
ryzyka w opiece zdrowotnej. Wykorzystanie 
danych nigdy nie powinno mieć negatywnego 
wpływu na podstawowe prawa pacjentów, 
takie jak dostęp do opieki zdrowotnej.  

7. Praca instytucji normalizacyjnych powinna być 
ograniczona do norm dotyczących technologii, 
bezpieczeństwa produktów stosowanych w 
opiece zdrowotnej lub urządzeniach 
medycznych. Jeśli chodzi o leczenie, diagnozę 
i inne interwencje medyczne, standardy 
powinny być opracowane przez właściwe 
autorytety/podmioty medyczne. 

8. Przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w 
systemie opieki zdrowotnej powinny 
towarzyszyć działania mające na celu poprawę 
wiedzy na temat usług e-zdrowia. UE powinna 
zainicjować działania promujące wiedzę w 
tym zakresie, np. za pośrednictwem zaleceń 
dla krajów członkowskich.   

 

Pełna wersja rekomendacji AIM, dostępna na 

https://www.aim-mutual.org/wp-

content/uploads/2020/04/Position-Paper-

AI_final-version.pdf  
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