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Polityki publiczne w sektorze ochrony zdrowia w dobie datafikacji. Analiza na 

przykładzie Polski, Niemiec i Estonii (ze względu na ograniczenia czasowe w ramach 
seminarium zostanie przedstawiony kazus Estonii) 

 

Celem badania jest porównanie sposobów zastosowania technologii datafikacji w zakresie 
polityk ochrony zdrowia w Polsce, Niemczech i Estonii. Technologie takie jak chmura 

obliczeniowa, sztuczna inteligencja czy blockchain zwiększają możliwości gromadzenia, 

przetwarzania i analizy danych. Stają się podstawą procesów decyzyjnych, umożliwiają 
bardziej efektywne wdrażanie usług oraz ich personalizację, tym samym ułatwiając cyfrową 
transformację instytucji biznesowych i publicznych.  
 

Opieka zdrowotna jest jednym z podstawowych obszarów funkcjonowania państwa i ma 
kluczowe znaczenie dla jakości życia jednostek i społeczeństw (OECD, 2019).Przewiduje się, 
że właśnie wykorzystywanie potencjału rosnącej ilości danych będzie jedną z odpowiedzi na 
wyzwania pojawiające się w sektorze ochrony zdrowia takie jak pandemie, nierówny dostęp 
od usług czy nieefektywne i kosztowne polityki publiczne (por. OECD/UE, 2018). W badaniu 
zostaną zidentyfikowane warunki sprzyjające wykorzystywaniu technologii datafikacji, 
bariery dla ich rozwoju oraz konsekwencje wynikające z zastosowania narzędzi 
wykorzystujących potencjał danych.  
 

Przeprowadzane w ramach badania wywiady z ekspertami z analizowanych krajów pozwolą 
wskazać czynniki wspierające wykorzystanie danych w politykach publicznych, takie jak na 

przykład jasność i przejrzystość ram prawnych czy intensywność współpracy pomiędzy 
zaangażowanymi podmiotami (np. instytucjami rządowymi, biznesowymi oraz 
akademickimi). Projekt umożliwi również opisanie czynników utrudniających rozwój 
technologii datafikacji, takich jak na przykład brak standardów w zakresie przechowywania i 
udostępniania oraz wykorzystywania danych czy brak regulacji w obszarze ochrony 
prywatności(por. Deetjen, Meyer, Schroeder, 2015). W ramach projektu zostanie również 
opisane nastawienie kluczowych interesariuszy oraz strategie wykorzystywania danych z 

różnych źródeł (np. publicznych i prywatnych) w krajach o zróżnicowanych społeczno-

ekonomicznych warunkach i poziomach rozwoju digitalizacji usług publicznych.  
 

Ponieważ w dobie rozwoju digitalizacji państwo staje się„[...] głównym brokerem i 
gatekeeperem informacji [...]” (Zieliński, 2017, s. 271), opisane powyżej problemy badawcze 
będą punktem wyjścia do zdefiniowania nowych funkcji państwa. Analiza strategii oraz 

rozwiązań z zakresu datafikacji przyjmowanych w poszczególnych krajach pozwoli na 
porównanie, w jaki sposób Polska, Niemcy i Estonia zmieniają swoje instytucje, by 
wykorzystywać wiedzę płynącą z danych oraz, w które ze swoich zasobów inwestują(np. 
umiejętności przedstawicieli administracji rządowej, rozbudowa instytucji czy cyfrowa 
infrastruktura), by wyeksploatować ten potencjał. 
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