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TRANSKRYPCJA – Odcinek XVIII 

 

[00:00:06] 

Prowadzący: Cześć. Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Czy 

zastanawialiście się kiedyś, jak chronione są nasze dane medyczne, ile urządzeń medycznych jest 

stale podłączone do Internetu? Co stoi za regulacjami dotyczącymi urządzeń dopuszczonych do 

użytku? Jak hakerzy mogą wykorzystać ten sprzęt, i tak naprawdę – po co?  O tym już za chwilę. 

Cyberbezpieczeństwo medyczne AI w służbie zdrowiu. Zaczynamy. Moim dzisiejszym gościem jest 

Pan Jarosław Greser – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt nauk ścisłych Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza w Poznaniu i wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach 

związanych z regulacją nowych technologii, w szczególności Internetu rzeczy oraz 

cyberbezpieczeństwem w sektorze medycznym. Panie Jarosławie, jest mi niezmiernie miło móc Pana 

dzisiaj gościć w naszym odcinku. 

Jarosław Greser: Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 

Prowadzący: Panie Jarosławie, na wstępie naszej dzisiejszej rozmowy, chciałbym rozpocząć od Pana 

fascynacji cyberbezpieczeństwem, szczególnie biorąc pod uwagę specjalizację związaną z Internetem 

rzeczy i sektorem medycznym. Skąd się to wzięło? 

Jarosław Greser: No, nie było jakiegoś jednego impulsu czy jakiegoś jednego wydarzenia. Czasami 

ludzie opisują w swoich autobiografiach, że coś ich popchnęło do jakiegoś działania. No, w moim 

przypadku nie było takiego czegoś. Po prostu zawsze interesowałem się technologiami, różnymi. I 

zawsze było to, zawsze było to dla mnie ciekawe, jak działają różne, jak działają różne rzeczy, jak, jak, 

jak coś jest skonstruowane. No i gdzieś tak stopniowo, stopniowo przesuwałem się w kierunku tych, 

tych nowych technologii, a później jeszcze w kierunku bezpieczeństwa. No, bo też zauważyłem, że 

jeżeli mamy taką sytuację, że coś jest podłączone do Internetu, a z drugiej strony, no każdy z nas z 

tego korzysta, to też my chcielibyśmy być bezpieczni. Zacząłem się interesować, jak to jest 

skonstruowane, dlaczego, dlaczego coś jest bezpieczne, dlaczego my uważamy, że, że coś jest 

bezpieczne, czy są takie same reguły jak w realnym świecie, gdzie sobie po prostu zamki robimy w 

drzwiach i zakładamy, że nikt nam tych, tych drzwi nie sforsuje, a tu się okazało, że jest trochę 

inaczej. Więc tędy raczej, więc zacząłem coraz więcej o tym czytać, coraz więcej się interesować i tak 

jakoś naturalnie poszedłem w tym, w tym kierunku, który faktycznie dla, dla prawników nie jest 

oczywisty, i, i grupa osób, która się tym zajmuje jest, jest relatywnie mała, ale rośnie i, i, i bardzo 

fajnie, i też cieszę się, że, że, że mam coraz więcej kolegów i koleżanek, i jest, z kim pracować i 

dyskutować. 
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Prowadzący: Co jest w takim razie bliższe Pańskiemu sercu – cyberbezpieczeństwo i nowe 

technologie, czy jednak nauki prawne? Czy swojego rodzaju fuzja tych dwóch stron? 

Jarosław Greser: Obie rzeczy są mi bliskie. W tym sensie, że no podejście do, podejście do 

cyberbezpieczeństwa z perspektywy nauk prawnych, no to, to jest mi najbliższe i to jest to, co, to, 

czym się to, czym się zajmuję i, i, i ewidentnie ta strona. No, bo do cyberbezpieczeństwa można 

podejść od strony technicznej, no to takie najbardziej, najbardziej oczywiste, od strony socjologicznej, 

psychologicznej. Tamte, te wymiary nauk społecznych są wbrew pozorom bardzo duże, one są 

trochę, trochę pomijane i, i, i techniczne rzeczy górują często też w dyskursie, ale też już mam takie 

wrażenie, że zaczyna się doceniać osoby, z które się zajmują tą społeczną stroną 

cyberbezpieczeństwa. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to, to nie jest tak, że któraś z 

tych dwóch części jest mi bliższa, tylko faktycznie sfuzjowały się i cyberbezpieczeństwo przez pryzmat 

reguł, czyli, czyli to, co, to, czym się prawo zajmuje. 

Prowadzący: Panie Jarosławie, przechodząc teraz do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Wiemy, 

że placówki medyczne mogą być smacznym kąskiem dla napastników, biorąc pod uwagę na przykład, 

no właśnie, newralgiczne dane dotyczące pacjentów. I rzeczywiście chyba najczęściej mamy do 

czynienia z takim obliczem lęku przed atakami na jednostki medyczne. Ale co z nowoczesnymi 

technologiami stosowanymi w medycynie? Mówimy coraz, o coraz częstszym wykorzystaniu aplikacji, 

zdalnym monitoringu funkcji życiowych, teleporadach tak, o nowoczesnych urządzeniach 

wykorzystywanych w leczeniu, czy, czy monitoringu stanu zdrowia. Czy konkretne rozwiązania 

medyczne są czy mogą być celem ataków cyberprzestępców? Czy częściej jednak dalej mówimy o 

danych medycznych, które mogą trafić w niepowołane ręce? Co jest na celowniku? 

Jarosław Greser: Obie te rzeczy mogą być celem i są też. To, to nie jest tak, że my tutaj bazujemy 

sobie na jakichś teoretycznych rozważaniach. Natomiast tak patrząc, patrząc z szerszego obrazka no, 

bo, no każdy, każdy z nas jakoś żyje w tym internecie i, i, i wszyscy się rozwijaliśmy razem z tym 

Internetem. No, bo, bo przecież to nie jest taka technologia, jak nie wiem, jak na przykład 

samochody, że większość, większość ludzi w momencie, kiedy się urodziła, to samochody już istniały, 

czy były, czy były powszechnie dostępne. 

[00:05:11] 

Jarosław Greser: Natomiast Internet rośnie razem z nami. I proszę sobie przypomnieć, jak wchodziła 

bankowość elektroniczna, która teraz jest powszechna dla wszystkich, i, i, i właściwie jest to 

oczywiste rozwiązanie, to, to, to były bardzo duże obawy, które, które dotyczyły bezpieczeństwa, że 

ludzie mówili, że wolę iść do pani czy pana w banku, bo przez ten Internet to mi pieniądze ukradną. I 

to był bardzo, bardzo, bardzo duży wysiłek ze strony bankowców do tego, żeby przekonać ludzi, że te 

technologie są bezpieczne. I też bardzo duży wysiłek regulacyjny ze strony tutaj głównie, głównie Unii 
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Europejskiej i Rozporządzenie eIDAS, teraz eIDAS 2, które, które wprowadziło pewne procedury 

mające, mające na celu to, to zwiększenie tego poziomu bezpieczeństwa. No i bankowość stała się 

oczywistym rozwiązaniem. A jednocześnie w technologiach medycznych to tak do momentu 

przynajmniej pandemii, to tak nie postępowało no, bo teleporada była możliwa już w latach 2000, 

tam pod koniec lat 2000. Na pewno, na pewno na początku lat 2010 były możliwości i techniczne, i 

organizacyjne, żeby te teleporady prowadzić. Tutaj mówię o takiej najprostszej formie nie, tej, tej, tej, 

tej, wykorzystanie nowych technologii. Zaczęły się pojawiać różnego rodzaju urządzenia, właśnie do 

zdalnego monitorowania. Bardzo dużo urządzeń podłączonych do Internetu zaczęto, zaczęto używać 

w szpitalach i to już są takie urządzenia, które, no dosyć są czasami nieoczywiste, że to jest 

podłączone do Internetu, takie jak na przykład aparaty rentgenowskie, bo to też jest dosyć stara 

technologia przecież i nie, i nie musiałaby być podłączona do Internetu. No, ale ponieważ radiolodzy 

zaczęli też pracować zdalnie, no to, to gdzieś tam się zaczęło wszystko łączyć. No i, ale, ale do 

momentu covidu, właściwie ani po stronie lekarzy, ani po stronie pacjentów nie było takiej, takiej 

woli, żeby, żeby jakoś, jakoś ten Internet, ten Internet mocniej wykorzystywać. No i covid nas to tego 

zmusił, no. No, bo tutaj nie ma co, nie ma co, co ukrywać, że, że to nie był wybór dla bardzo wielu 

ludzi, tylko, tylko przymus i całkowicie ten, ten system zreorganizowano. No, ale jednocześnie w tym 

systemie pojawiło się, przeszliśmy do, do, do Internetu, więc pojawiło się bardzo wiele osób, które 

nie potrafiły z tego korzystać albo nie są doświadczone w korzystaniu z, z, z takich rozwiązań. No i też 

mówi się na przykład o takim, o takim zjawisku, które nazywa się efekt, efekt covid 19 w 

cyberbezpieczeństwie, czyli zwiększona, zwiększona liczba ataków czy prób ataków i w ogóle 

zwiększona aktywność cyberprzestępców. No i tutaj ta agenda ONZ odpowiedzialna za 

telekomunikację, czyli ITU mówi, że aktywność wzrosła o 600%, że oni szacują, szacują aż tak duży 

wzrost spowodowany bezpośrednio tym, że, że pojawił się covid. No i teraz z perspektywy osób, czy 

podmiotów, które, które te ataki prowadzą, no to oczywiście dane medyczne, jako taka, jako taki, 

taka rzecz, która może nie jest prosta, tak. Nie możemy mówić tego w kategoriach proste – trudne, 

ale, ale dane medyczne oprócz takich oczywistych zastosowań, jak dążenie do szantażu, czy, czy, czy 

jako przedmiot ataku ransomware. Mogą też być wykorzystywane na przykład do budowania bardzo 

zaawansowanych profili konsumenckich. Mówi się o tym gdzieś bardziej, bardziej w [niesłyszalne], 

żeby nie, nie zarzucać żadnemu konkretnemu, żadnej konkretnej, czy podmiotowi, czy komuś jakichś 

takich zachowań, które są i nieetyczne, i sprzeczne z prawem, ale gdzieś tam słychać, że, że, że ludzie 

testują, robią takie rzeczy, zwłaszcza, zwłaszcza, jeżeli chodzi o predykcje zapadalności na choroby w 

przyszłości. No i mówi się też o tym, że może to być wykorzystane przez, przez wrogie służby, 

wywiady wrogich państw, no nie. No, bo na podstawie danych medycznych czy danych medycznych 

rodziny możemy sobie zebrać informacje, które mogą służyć na przykład, jako podstawa do, czy albo 
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do szantażu, albo do skłonienia do współpracy, no albo jakby zakładamy, że ktoś na coś zachoruje, to 

ja mogę temu komuś jakąś, jakąś ofertę przedstawić. 

[00:10:03] 

Jarosław Greser: Jeżeli chodzi o ataki na samo, na same, na same urządzenia, to tu jakaś taka 

dwoistość nie, no, bo z jednej strony, z jednej strony mamy ten fragment służby zdrowia, który jest 

bardzo analogowy. No i, no i jego się w ten sposób nie da zaatakować no, bo to, to są często 

technologie pamiętające lata 60 czy 70. A z drugiej strony mamy super nowoczesne urządzenia i, i, i 

wszczepia się też, można sobie poczytać doniesienia medialne o wszczepianiu implantów czy 

wszczepianiu rozruszników serca, które, które no, też mogą się łączyć z Internetem. No i teraz wiemy, 

o co najmniej jednym, tu na poziomie laboratoryjnym to też jest trudno takie dane w przypadku 

służby zdrowia, zresztą bankowości też. No bardzo trudno jest o dane o przeprowadzonych atakach 

no, bo większość tych rzeczy się utajnia, jak tylko się może, no. To, co dociera do, do, do mediów, no 

to, to są już albo cyberprzestępcy to publikują, bo ktoś im nie zapłacił okupu, no albo już mamy po 

prostu taki poziom, czy taką skalę tego incydentu, że, że, że, no nie da się tego jakoś tam ukryć. 

Mamy co najmniej jeden dowód na to, że udało się, na szczęście na poziomie teoretycznym, więc nikt 

nie zginął, udało się doprowadzić do, do nieautoryzowanego wyłączenia rozrusznika serca. No efekt 

można przewidzieć tak, jak mam wszczepiony rozrusznik i ktoś mi go wyłączy, to, no to po prostu 

umieram i, i, i to dosyć szybko. Więc, więc jako takie, taki jakby sposób nacisku na kogoś to, to jest 

naprawdę mocne mi się wydaje i teraz wraz z rozpowszechnieniem tych technologii, zwłaszcza z 

rozpowszechnieniem technologii, które będziemy, z których będziemy korzystać w domu, takich jak, 

jak monitorowanie w czasie rzeczywistym, bo to jest ewidentnie przyszłość medycyny, i bardzo wielu, 

bardzo wielu lekarzy o tym mówi, że, że no po prostu po pierwsze potrzebujemy dużych ilości 

danych, żeby rozwijać algorytmy sztucznej inteligencji, ale po drugie dotychczasowe prowadzone 

badania diagnostyczne zawsze były statyczne, i to był ten problem, że, że one były trudne w 

interpretacji, po pierwsze. A po drugie ich wartość diagnostyczna bardzo często była umiarkowana, a 

przy, przy stałym, przy stałym monitorowaniu, no, no to, to się dużo polepszy też, też predykcyjnie. 

No im więcej będzie tych urządzeń, no tym większa, większe niebezpieczeństwo jakichś ataków czy 

wycieków. Do tego jeszcze nam wchodzi technologia 5G, która, która spowoduje, że bardzo dużo w 

ogóle rzeczy wokół nas będzie podłączonych do Internetu. No, bo się rozwijają i smartsamochody, i 

idziemy w kierunku samochodów autonomicznych, i smartdomy. I cała, cała ta koncepcja fog 

computingu, czyli, czyli przetwarzania danych wokół mnie. I w tym wszystkim jestem ja i moje, moje, 

moje urządzenia, które, które zbierają dane, dane o zdrowiu. I to są przecież nie tylko wyroby 

medyczne, które są temu dedykowane i przechodzą odpowiednią certyfikację, ale to jest masa 

urządzeń, która po prostu zbiera dane o stanie zdrowia, takie jak opaski, te, te wearables, czy, czy, 
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czy zegarki elektroniczne nie, które na pewno nie są wyrobami medycznymi, ale tych informacji 

zbierają relatywnie dużo. 

Prowadzący: Panie Jarosławie, a jakie wektory ataków najczęściej mogą być wykorzystane, jeżeli 

mówimy o urządzeniach medycznych, czy zastosowaniu w celach medycznych urządzeń IoT? Czy są 

to klasyczne metody napastników, czy do tematu należy podejść z innej strony? Bo biorąc pod uwagę 

to, o czym Pan mówił przed chwileczką, czyli tak, z jednej strony mówimy o bardzo zaawansowanych 

urządzeniach medycznych, wspomniał Pan o rentgenach, przypuszczam, że takich typów jest tutaj 

bardzo dużo. Natomiast w większości z nich, no stoi jakiś system operacyjny, podejrzewam, że w 

większości będziemy mieli do czynienia z jakimś Windowsem. Więc tak naprawdę gdzieś jakimś 

sercem tego urządzenia, no będzie tak naprawdę komputer, a wspominał Pan również o innych 

elementach, takich jak właśnie rozruszniki serca, które są już gdzieś na stałe wszczepione w pacjenta, 

i tutaj właśnie widzę jakieś takie duże, duże rozgraniczenie. Jeżeli mógłby Pan coś więcej powiedzieć 

na temat właśnie możliwych wektorów na tego typu urządzenia? 

Jarosław Greser: Ja, ja osobiście stoję na stanowisku, że jeszcze długo, długo, długo pierwszym 

wektorem będzie, będzie oczywiście człowiek, i phishing tutaj. I, i, i wchodzenie po prostu w atak 

systemu przy pomocy, przy pomocy, to nie musi być jakiś, znaczy oczywiście spear phishing też, ale, 

ale mi się wydaje, że bardzo długo metody phishingowe będą nam odgrywały rolę. No, bo tutaj 

mówimy nie tylko o atakach na personel medyczny wyższego czy niższego szczebla, ale też na, na 

pacjentów.  

[00:15:07] 

Jarosław Greser: No, bo to oni, przez nich można się dostać, przecież oni też mają, mają dostęp do 

tych urządzeń. I to będzie bardzo długo jeszcze mi się wydaje najsłabszy element. No i też trzeba 

popatrzeć czy z perspektywy cyberprzestępczości, ataki takie jak phishing czy ransomware, zwłaszcza 

te takie, takie powiedzmy sobie, mniej skomplikowane, można zautomatyzować. No, bo to mamy 

jeden biegun, to będzie taka masówka, czyli tych, tych maili phishingowych wysyłamy nie wiem, 10 

milionów na przykład, no i statystyka mówi, że, że złapie się na to nie wiem, 20 osób, czyli 

procentowo to, to są jakieś, jakieś niewielkie liczby. Ale jeżeli ja mam 20, 20, 20 systemów, do 

których się włamałem, no to, to jest dla mnie super, no nie. I z drugiej, a z drugiej strony zupełnie na 

drugim biegunie mamy bardzo złożone, wymagające ogromnej wiedzy, ale też przede wszystkim 

ogromnych zasobów, operacje najczęściej, najczęściej sponsorowane przez państwa, które są 

długofalowe i mają na celu na przykład destabilizację sytuacji w jakimś kraju, co bardzo prosto jest 

zrobić przy pomocy destabilizacji służby zdrowia. No, bo mamy takie badania, że jeżeli, że jakby ludzie 

oczekują od państwa, że służba zdrowia będzie działać i jeżeli ta służba zdrowia przestaje działać, to 

oni też przestają ufać, ufać, ufać swojemu państwu. No to tutaj to będą różnego rodzaju ataki na 
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przykład na rodzące się systemy sztucznej inteligencji. I tutaj te, te, te poison pill atacks albo ataki 

adwersarskie. Tylko to, to, to wymaga niesamowitej ilości zasobów i czasu, żeby taki atak 

przeprowadzić. No i oczywiście nie mamy żadnych, żadnych danych teraz. Ja myślę, że takie ataki też 

będą, tylko no siłą rzeczy będzie ich mniej i nie będziemy się z nimi spotykać na co dzień. To będą 

jakieś nadzwyczajne wydarzenia i, i, i, i one będą, ich skutki będą zupełnie inne, w sensie dużo, dużo, 

dużo takie bardziej dotkliwe. Też z różnych perspektyw, zależy, jaki będzie cel napastnika. No, bo 

jeżeli mówimy o cyberprzestępcy, no to jego głównym celem jest zdobycie pieniędzy, no tutaj, tutaj 

tak jakby, no patrząc z perspektywy prawnika, no nie, no to ja, ja, posługujemy się tym, jak, jaką ktoś 

ma motywację. Jak ktoś ma motywację pieniężną, no to, no to będzie atakował tam, gdzie jest łatwo 

te pieniądze zdobyć, ale jak ktoś ma inne motywacje, to to już jest dużo, jest w stanie włożyć dużo 

więcej wysiłku w to, żeby swój cel, swój cel osiągnąć. Także, no i jeszcze mamy ten drugi fragment no, 

czyli jeżeli, jeżeli zwiększamy ilość urządzeń Internetu rzeczy, a wiemy, że te urządzenia, no są 

relatywnie słabo zabezpieczone ze względu na swoją budowę, bo no, bo to są małe rzeczy, więc, więc 

nie mogą pobierać też dużej ilości energii. No, bo można by je było mocno zabezpieczyć, tylko 

wymagałoby to znowu nie wiem, na przykład jakichś dedykowanych chipów. No, ale to będzie brało 

energię, nikt tego nie chce, bo, bo to kosztuje i… 

Prowadzący: Będzie kosztowało. Oczywiście, prawda? [Niesłyszalne]. 

Jarosław Greser: Tak. No i to urządzenie będzie mniej wydajne dla mnie, jako dla, dla, dla 

użytkownika. No, bo przecież musiałbym nie wiem, słuchawki ładować, co 15 minut to, po co mi takie 

słuchawki? I tutaj, no tutaj jest bardzo mocna rola producentów. No oczywiście nie da się też, też 

wszystkiego zrobić i zadekretować, i na pewno będą, będą błędy. No i to, co mówiliśmy no, no mamy 

przede wszystkim też zjawisko długu technologicznego w urządzeniach Internetu rzeczy. Mamy to 

zjawisko osieroconych urządzeń, czyli tych, które, które gdzieś tam jakieś start-upy zrobiły, czy nawet 

duże firmy, i przestały to wspierać. Ale to dalej jest na rynku, dalej jest podłączone do Internetu. 

Także tędy na pewno też. I ja myślę, że, no tutaj są też prace legislacyjne prowadzono, żeby trochę to 

zjawisko zmniejszyć czy ukrócić, zwłaszcza jakby niedawno, niedawno. Mówiąc niedawno, to mówię o 

październiku, i to końcu października, zdaje się to był 29 październik tego roku. Unia Europejska 

ogłosiła rozporządzenie delegowane do, do, do Dyrektywy [niesłyszalne], czyli dyrektywy radiowej, 

którym obejmie wymogami takiego podstawowego cyberbezpieczeństwa wszystkie urządzenia, które 

się komunikują przy pomocy fal radiowych z Internetem, czyli większość no, albo wszystkie nawet 

może, nie. Więc, więc tutaj mamy pewne, mamy pewne działania, ale ja, ja odpowiadając tak w 

jednym zdaniu na to pytanie, no to na pewno ludzie i na pewno, na pewno urządzenia, przy czym, 

przy czym o ile przy urządzeniach tutaj jednak jest pewna presja też legislacyjna na producentów, i 
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myślę, że tutaj to będzie, jakby sytuacja będzie się poprawiać, czy nawet radykalnie się będzie 

poprawiać. 

[00:20:20] 

Jarosław Greser: No, bo w stosunku do tych, do tych takich, jak można sobie spojrzeć w Internet, 

takie były alarmujące wręcz artykuły z początków lat 2010, tam 2012, 2013 rok, gdzie ludzie pisali, że 

to jest w ogóle technologia, która jest niezabezpieczona, Internet rzeczy, i to jest w ogóle zaproszenie 

do ataku, no to teraz już tak nie jest. Jest, jest, jest dużo lepiej, chociaż nie idealnie i, i jeszcze długo 

do tej idealności dążymy. No, a z drugiej strony, no z ludźmi jest trudniej zawsze. No, bo to są kwestie 

edukacji, a poza tym, no psychologowie mówią, że nie ma osoby, która jest w 100% odporna na 

manipulacje, do tego stopnia, że są, że są badania prowadzone, że nawet ja mogę wiedzieć, że jestem 

manipulowany, ale i tak pójdę tą, tą drogą z jakiegoś, z jakiegoś powodu. To są po prostu 

mechanizmy takie psychologiczne, które, które no, które będą na nas oddziaływać. I, i, no nie wiem, 

może jakoś bardzo szybko wyewoluujemy, ale nie wydaje mi się no, bo ewolucja to jednak jest 

długotrwały proces. 

Prowadzący: Panie Jarosławie, od jakiegoś czasu już mówimy o urządzeniach medycznych, ale 

chciałbym jeszcze wrócić do jednej, jednego aspektu. Od czego zależy klasyfikacja wyrobów 

medycznych? I jak na przypisanie wpływa później właśnie nad, na nadzór nad danym systemem? Kto 

nad tym czuwa? Co jest wyrobem medycznym, a co już nim być nie może?  

Jarosław Greser: A to jest, to jest takie, takie pytanie, na które relatywnie jest prosto odpowiedzieć, 

dlatego że, żeby stać się, żeby coś się stało wyrobem medycznym, to nie jest nigdy przypadek. To 

zawsze trzeba chcieć, żeby się tak stało i trzeba przejść odpowiednią procedurę. I teraz ta procedura 

jest regulowana w rozporządzeniu o wyrobach medycznych, to jest Rozporządzenie Unii Europejskiej. 

Chodzi o to, żeby w całej, w całej Unii były te same zasady dotyczące, dotyczące tego, co jest tym 

wyrobem i, i jak, jak, jak się tym wyrobem można stać. Natomiast to, co jest ważne, że wyrób 

medyczny, czy ten rynek wyrobów medycznych jest bardzo silnie regulowanym rynkiem i to nie od 

teraz, bo to akurat to rozporządzenie, o którym mówię weszło w życie w maju tego roku, ale  

wcześniej były inne akty prawne, które również bardzo silnie regulowały ten rynek. I to, dlaczego to 

jest ważne no, bo jeżeli lekarz albo jakiś, jakaś inna osoba z personelu medycznego chce wykorzystać 

cokolwiek to, to coś musi być wyrobem medycznym, bo jeżeli nie będzie wyrobem medycznym, to 

odpowiedzialność jest przerzucona na lekarza czy, czy pielęgniarkę na przykład. Więc jest, jest w, w, 

w ustawach tych o systemie, systemie zdrowia, jest wprost napisane, że można tylko wykorzystywać 

wyroby medyczne. No, czyli ustawodawca mówi tak – ja stworzę system bardzo silnie regulowany, w 

którym będziemy badali bezpieczeństwo urządzeń, bo to są nie tylko urządzenia. No na przykład 

wyrobami medycznymi są też czy mogą być maseczki, jeżeli tam przejdą odpowiednią procedurę. Ale 
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przyjmijmy, że urządzenia. Są one badane w odpowiedniej procedurze i ponieważ ufamy tej 

procedurze, to mówimy lekarzom, stosujcie tylko to, co jest wyrobem medycznym, bo to jest 

bezpieczne dla waszych pacjentów, a jeżeli nie zastosujecie tego w ten sposób, to wy będziecie 

ponosić odpowiedzialność. Dlatego stworzył się też ogromny rynek nie no, no, bo lekarz nie, nie, nie 

wykorzysta czegoś, co nie jest wyrobem medycznym dla, dla własnego bezpieczeństwa, no i 

oczywiście też dla bezpieczeństwa pacjenta. I teraz, żeby coś wyrobem medycznym się stało, to, to, 

to zastanawiamy się nad, najpierw nad tym, do jakiej to ma należeć klasy. Klasy są cztery – I, IIa, IIb i 

III. Im większa potencjalna szkoda dla pacjenta, tym wyżej musimy klasyfikować, a im wyżej 

klasyfikujemy, tym trzeba bardziej surowe kryteria spełnić, a przede wszystkim to, to, co jest ważne, 

od klasy II wymagane jest uczestnictwo niezależnego, niezależnej jednostki certyfikacyjnej. No, czyli 

taki jest, taki, taka specjalna, to grupa takich specjalnych niezależnych też od państwa, to są 

podmioty prywatne, firmy prywatne, ale one w odpowiedniej procedurze są wybierane tak, żeby, 

żeby nie można było wpływać na ich decyzje, takie jakby niezależne laboratoria.  

[00:25:00] 

Jarosław Greser: Tutaj mówię w skrócie, tak. No, bo to, bo to oni robią różne rzeczy. No i taka 

jednostka notyfikująca dostaje to nasze urządzenie razem z kompletem dokumentacji i sprawdza, czy 

faktycznie to tak jest, jak my napisaliśmy. No i jeżeli dostaniemy, dostaniemy pozytywną decyzję, 

[niesłyszalne] jednostka notyfikująca powie, że tak, to faktycznie tak działa, to wtedy możemy złożyć 

wniosek do, do urzędu, który wpisuje nas na listę wyrobów medycznych. I wtedy już tym wyrobem 

medycznym jesteśmy. I teraz, procedura jest długa, relatywnie oczywiście, jest długa i jest kosztowna 

no, bo zwłaszcza, jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o tych wyrobach z klasy IIb czy III, to tam też badania 

kliniczne trzeba prowadzić w wielu przypadkach i, no i przede wszystkim wykorzystanie zewnętrznej, 

zewnętrznej jednostki notyfikacyjnej. No oni też muszą zarobić i też trzeba im za to zapłacić. Więc to, 

to wszystko, to wszystko wpływa na, na finalny efekt. Dlatego nie wszyscy producenci, a zwłaszcza 

takich prostszych albo tych, tam gdzie oni nie potrzebują, oni mówią, że – my nie robimy tego dla 

pacjentów, tylko robimy to, po prostu zbieramy sobie dane o stanie zdrowia, bo, bo mamy takie fajne 

aplikacje i będzie ci pokazywać, ile robisz kroków, i w ogóle, jak szybko biegasz, i jakie masz super 

postępy. No to oni nie, nie rejestrują tego, jako wyroby medyczne, bo nie potrzebują, a jednocześnie, 

no zbierają ogromne ilości danych, które może wykorzystują, może nie, no tego nie wiemy. Więc, 

więc mamy cały zupełnie osobny rynek rzeczy, które, które, czy na pierwszy rzut oka wydają się 

wyrobami medycznymi, jak takie, jak te opaski, co pulsometry mają nie, badają nam puls. Ale to 

najczęściej wyroby medyczne nie są. I też, co ciekawe, teraz się taki praktyczny problem pojawia, czy, 

czy lekarze mogą na tej podstawie na przykład diagnozować pacjenta, bo, bo wiem, że, wiem, że, że 

to, to nie jest teoretyczny problem, część, część osób chciałaby, a jednocześnie, no przepisy tego 
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zabraniają, bo mówią – no, jak pozyskujesz dane nie z wyrobu medycznego, no to nie mamy 

gwarancji, że one są poprawne. 

Prowadzący: No tak, jak Pan wspominał. To paski potrafią zbierać masę najróżniejszych danych i 

wydaje mi się, że niejedno pewnie urządzenie medyczne mogłoby pozazdrościć takiej bazy danych. 

Jarosław Greser: No zwłaszcza, zwłaszcza te systemy sztucznej inteligencji, które są z tymi 

urządzeniami podłączone, no nie. No, bo, no tylko oczywiście najczęściej producenci te dane zbierają 

i sprzedają po to, żeby budować profile konsumenckie, a nie po to, żeby, żeby leczyć, czy, żeby to 

było wykorzystane w systemach sztucznej inteligencji. No, bo przecież tak, nie mają takiego celu. I też 

szczerze mówiąc pewnie nikt tego od nich nie oczekuje.  

Prowadzący: Panie Jarosławie, wspominał Pan odnośnie bardzo rygorystycznych kwestii badań nad 

urządzeniami medycznymi tak, jeżeli chodzi o ich właśnie parametry medyczne. Natomiast chciałbym 

jeszcze ruszyć takie samo podejście pod kątem cyberbezpieczeństwa. W Pana publikacji dotyczącej 

Rozporządzenia 2017/745 o wyrobach medycznych pisze Pan na samym wstępie – „specyfika 

wyrobów medycznych wymaga, aby ich producenci kładli szczególnie nacisk na kwestie związane z 

bezpieczeństwem ich stosowania. Jednocześnie rozwój technologii informatycznych, a szczególnie 

Internetu rzeczy, spowodował, że w medycynie powszechnie zaczęto wykorzystywać wyroby 

komunikujące się za pośrednictwem sieci, także takie, które na stałe są do niej podłączone. Budzi to 

uzasadnione pytanie w zakresie ich bezpieczeństwa z perspektywy cyberbezpieczeństwa”. Jak 

wygląda polskie czy europejskie prawo w zakresie dopuszczania tego typu urządzeń i nadzoru nad 

nimi, właśnie pod kątem już ich bezpieczeństwa, i no takich scenariuszy, o których Pan już na samym 

wstępie mówił? 

Jarosław Greser: No, samo, samo to Rozporządzenie no, bo jak mówimy o wyrobach medycznych, to, 

to mówimy o europejskim prawie. Nie ma tutaj, znaczy są też oczywiście polskie przepisy, ale te, te 

przepisy uzupełniają to, to, to Rozporządzenie MDR. I teraz, samo to Rozporządzenie nie odnosi się 

bezpośrednio do cyberbezpieczeństwa. Tam nie używa się takiego sformułowania. Mówi się o 

bezpieczeństwie produktu. Produkt ma być bezpieczny nawet, jeżeli wykorzystuje oprogramowanie 

komputerowe. Raczej się takimi pojęciami posługuje, posługują twórcy tego Rozporządzenia. No i 

teraz, jest dosyć dużo klauzul generalnych, z których można wyinterpretować, że, że no, bo jeżeli coś 

ma być bezpieczne, to ma być bezpieczne na wszystkich polach. Czyli ma mnie nie kopnąć prąd, jak 

tegoo urządzenia dotknę, ma dawać poprawne wyniki, ma nie wiem, jak się zbije szybka, to, to ma, 

nie mają wystawać te ostre krawędzie, tylko ma się, takie małe mają się zrobić. 

[00:30:06] 

Jarosław Greser: Dlatego jakby patrzymy na to z, jak się zapali na przykład, żeby wiedzieć, trzeba, 

trzeba, co do niektórych oczywiście sprawdzić palność tych urządzeń. No, no masę różnych, różnych 
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kwestii, które są z tym związane. No i, jeżeli to jest podłączone do Internetu, no to powinno być też 

bezpieczne z tej, z tej, z tej strony, czyli powinno być cyberbezpieczne. Ale jednocześnie nie, nie 

używa się tego pojęcia. No i teraz, to, to powoduje takie wątpliwości interpretacyjne, nie. Niektórzy, z 

czym ja się nie zgadzam, ale niektórzy ludzie, czy niektórzy prawnicy uważają, że samo to, że 

ponieważ to nie zostało wprost nazwane czy wprost wymienione, no to ta kwestia nie będzie na 

przykład podlegała badaniu w trakcie, w trakcie notyfikacji. No ja się z tym absolutnie nie zgadzam. 

No, bo jeżeli wiemy, że, że, że, że można wyrządzić komuś fizyczną krzywdę poprzez włamanie się do, 

do określonego urządzenia. Już nie mówię o takich kwestiach, że, że fałszujemy wyniki badań, na 

przykład ten ktoś jest leczony, na coś, na co nie powinien albo nie jest leczony, a powinien być 

leczony, czyli też ta szkoda jest w dłuższym okresie. No, to, to oczywiste jest, że to rodzi potencjalne 

niebezpieczeństwo. Więc, więc ja trochę ubolewam nad tym, że ta kwestia nie została wprost 

wskazana, ale jednocześnie uważam, że to jest regulowane i na pewno należy brać pod uwagę te, te 

czynniki. I co ciekawe, Unia Europejska też wydaje się, że tak uważa. Teraz jest bardzo duża dyskusja 

na temat, na temat Rozporządzenia dotyczącego sztucznej inteligencji, jest projekt tego urządzenia, 

tego Rozporządzenia. I tam jest wprost wskazane, że wyroby medyczne, sztuczna inteligencja, która 

jest wyrobem medycznym, to jest, jest możliwe już, można sobie coś takiego bez problemu 

wyobrazić, że, że bardzo dużo jest systemów sztucznej inteligencji, które wspierają, wspierają lekarzy 

czy, czy, czy, czy, czy robią różnego rodzaju inne operacje związane z danymi medycznymi. To taka, 

taka sztuczna inteligencja nie będzie objęta regulacjami prynajmniej w tej wersji, którą mamy na 

dzisiaj nie, nie będzie objęta regulacjami Rozporządzenia o sztucznej inteligencji, tylko będzie objęta 

tym rozporządzeniem MDR, czyli wprost Unia czy albo nie wprost, no zależy jeszcze, kto interpretuje, 

czyli mówi tak – wszystko to, co jest potrzebne, żeby to była dobrze i bezpiecznie działająca 

technologia, jest w Rozporządzeniu o wyrobach medycznych. A to Rozporządzenie, ten akt o 

sztucznej inteligencji też mówi o cyberbezpieczeństwie. I tam dosyć dużo jest tych regulacji 

dotyczących cyberbezpieczeństwa. Ja uważam, że słusznie, bo, bo my trochę mam takie wrażenie, 

zapominamy o tym, że, że, że, że, że sztuczna inteligencja to, to jest taka, to jest taka technologia, 

która potencjalnie jest, też może być przedmiotem ataku, a zwłaszcza, zwłaszcza, że tym wektorem 

ataku na nią są urządzenia Internetu rzeczy, dostarczające dane. 

Prowadzący: Jeżeli już jesteśmy przy, przy sprawach związanych ze sztuczną inteligencją, wspominał 

Pan o, o Rozporządzeniach i, i rozmawialiśmy również o wykorzystaniu w tej sztucznej inteligencji 

właśnie z wykorzystaniem zbieranych informacji, ogólnie Big Data i tak dalej we wspieraniu diagnoz, 

leczeniu, i o modelowaniu chorób. Jak wygląda sprawa zaufania i przewidywalności takich diagnoz? 

Bo tak, jak Pan zauważył, no w pewnym sensie one też mogą być podatne na swojego rodzaju 

manipulacje. 
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Jarosław Greser: No, są tak zwane spory w doktrynie, bo, bo, bo, jak czytam sobie literaturę 

medyczną, no to od czasu do czasu pojawiają się doniesienia, że predykcja, zwłaszcza, jeżeli chodzi o 

rozpoznawalność obrazów jest dużo wyższa, niż w przypadku ludzi. Ale znowu pojawiają się inne 

artykuły, które mówią, że wcale nie, że jest niższa albo taka sama. 

Prowadzący: Bo rozumiem, przepraszam, że przerwę, bo podobnie, jak rozmawialiśmy na temat 

banków tak, że swojego w pewnych czasach, no to było coś całkowicie nowego, ludzie nie byli 

przyzwyczajeni, bali się, że nagle przez płatności internetowe znikną ich oszczędności i tak dalej. Czy 

tutaj nie mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem? To znaczy, że z takim przeświadczeniem, że 

jednak osoba, która, no jest lekarzem, uczyła się x lat, aby, aby wykonywać swój zawód i, jeżeli ona 

przeglądnie to zdjęcie rentgenowskie, to na pewno zrobi to lepiej, a niżeli sztuczna inteligencja, która 

po prostu będzie sprawdzała powiedzmy piksel po pikselu. 

Jarosław Greser: No, pewnie tak. Plus mamy oprócz, oprócz takiego, takiego podejścia mamy jeszcze 

takie silne ukorzenienie też zawodu lekarza, który no, który ma bardzo takie mocne konotacje 

społeczne i, że to jest jakiegoś rodzaju misja. 

[00:35:07] 

Jarosław Greser: Natomiast takie najnowsze badania pokazują, że, no cały czas mamy do czynienia z 

tym, tym czynnikiem, czynnikiem ludzkim. To znaczy sztuczna inteligencja nie będzie zmęczona, może 

pracować 24 godziny na dobę w, nieważne czy jest przed, czy po obiedzie, osiągnie te same, bo nie je 

obiadu, no nie. Osiągnie te same rezultaty, co w przypadku ludzi i, i, i mamy na to dowody. No to są 

zupełnie, zupełnie inne są wyniki przed i po jedzeniu, i to. Ja pamiętam, jak, jak analizowaliśmy  takie, 

takie wyniki badań dotyczące sędziów, że sędziowie, którzy są głodni wydają surowsze wyroki w 

stosunku do tych samym osób i bardzo podobnych spraw, jeżeli są po obiedzie. Są, te wyroki są 

łagodniejsze. I tutaj no, mamy bardzo dużo podobnych zjawisk no, ale to, to zaufanie trzeba 

budować, po pierwsze. A po drugie, lekarze niechętnie też, przynajmniej wielu z nich, bo ja nie 

mówię, że wszyscy, są też, też osoby, które są pionierami i, i chcą, widać, że to jest, widać, że to jest 

też przyszłość medycyny i w to się angażują. Ale lekarze mają też, no nie mówią o tym, przynajmniej 

ja nie widziałem gdzieś publicznie, ale tak, tak w kuluarach, no to mówią o tym, że, no boją się, że po 

prostu maszyna im zabierze nawet nie tyle pracę, tylko takie, jakby tą ważność społeczną, tą, tą, to, 

to, to, tą istotę bycia w roli społecznej. No, ale mamy z drugiej strony no, bo to, że rozwinęła się 

bankowość internetowa i ja podejrzewam, że to będzie takie same zjawisko, to nie jest przypadek. To 

nie jest tak, że ktoś usiadł sobie nie w jednym i w drugim banku, i powiedział – no wiecie, róbmy 

rzeczy przez Internet, bo to jest takie fajne nie, i takie w ogóle przyszłościowe. To chodziło o bardzo, 

bardzo twarde, o twarde dane, czyli, to jest dużo tańsze, jest mniejsza ilość błędu. I dlatego musimy 

w to inwestować. A w przypadku medycyny mamy jeszcze ten problem, że mamy bardzo duży 
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niedobór kadr medycznych, to jest jedno zjawisko. A drugie zjawisko to jest starzejące się 

społeczeństwo, czyli takie, które będzie wymagało coraz większej ilości tych, tych działań medycznych 

czy operacji medycznych. No i ktoś je musi przeprowadzić. A ze, ze względu na opóźnienia 

systemowe, w sensie, w sensie tego zjawiska, nie da się przyspieszyć ilości lekarzy w krótkim okresie, 

bo nawet gdybyśmy dzisiaj powiedzieli – kształcimy 100 tysięcy osób na lekarza, to oni i tak będą 

lekarzami dopiero za, za lat 10 najprędzej. No, czy oczywiście abstrahując czy to jest w ogóle możliwe 

i tak dalej, to są tutaj w Polsce pewne próby podejmowane, zwiększa się ilość uczelni medycznych, 

jakby to, gdzieś się próbuje to robić, ale dalej to, to, mówi się o tym, że to nie starczy nawet na 

zastępowalność tych kadr, które są. Zwłaszcza, że średnia wieku lekarzy w Polsce jest dosyć wysoka, 

w zależności od, od specjalizacji to, to może być nawet ponad 60 lat. Czyli za chwilę, za chwilę po 

prostu, znaczy już teraz widzimy, że, że, że tych ludzi brakuje. No chyba nikt nie powie, że mamy 

nadmiar lekarzy i łatwo się dostać do, do lekarza. Obojętnie, czy pierwszego kontaktu czy specjalisty. 

No i w tym momencie pojawia nam się sztuczna inteligencja. Bo to, to jest też, też nie musi być 

system, czy, czy właściwie, nie zakłada się, że to będzie system, który lekarza zastąpi. To ma być 

system, który lekarza wspiera, czyli lekarz ma raczej autoryzować wyniki, które, czy, czy autoryzować 

drogę leczenia, które, które, które sztuczna inteligencja podpowie. Ale też bardzo ważna rzecz, te, 

niektóre z tych algorytmów są tworzone w taki sposób, żeby odciążyć od działań niemedycznych 

lekarzy, czyli robić tą tak zwaną biurokrację. Ja myślę, że to też jest bardzo fajny, bardzo fajna droga 

rozwojowa i to, i to na pewno, na pewno będzie pomagać, i na pewno będzie się rozwijać w tym 

kierunku. 

Prowadzący: Panie Jarosławie, jeżeli, chciałbym jeszcze chwileczkę pozostać w tematach sztucznej 

inteligencji. Bo wspominał Pan o akcie w sprawach sztucznej inteligencji, który dotyczy Unii 

Europejskiej. I właśnie, czy Unia Europejska, która jest, no mówiąc wprost, no niżej w hierarchii, jeżeli 

chodzi o wykorzystanie tych technologii niż USA, czy na przykład Chiny, nie wychodzi z tym projektem 

troszkę za wcześnie, troszkę przed szereg? 

Jarosław Greser: No, tutaj to jest takie, trzeba tak z metra poziomu na to spojrzeć. No, bo, no Unia 

Europejska sobie postawiła taki cel, że chcemy tworzyć technologie, które są zgodne z naszymi 

wartościami. 

[00:40:00] 

Jarosław Greser: Te wartości to, to prawa podstawowe, czy, czy prawa człowieka. No i tutaj między 

innymi taką wartością jest na przykład ochrona danych osobowych, czy prawo do prywatności. I to 

robi się właśnie w opozycji do Chin, czy w opozycji do Stanów Zjednoczonych. W Stanach 

Zjednoczonych ten, ta, ten też [niesłyszalne] aktów prawnych opiera się na ochronie konsumenta, 

ale, czyli jak chronimy konsumenta, no to zezwalamy na, zwalamy na rozwój tych technologii tak 
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długo, jak długo ona, ona tych konsumentów nie, nie, nie rani, czy tam nie, nie wyrządza im krzywdy. 

A w Chinach mamy tak, że możecie sobie rozwijać technologie, ale my, jako państwo musimy mieć 

nad tym kontrolę i dostęp do tego wszystkiego, czyli takie, takie. Zresztą mówi się ten Great Wall of 

China i, i jakby stworzenie w ogóle swojego systemu trochę, znaczy nie już trochę, no bardzo 

autonomicznego od zewnętrznego, od zewnętrznego Internetu. No i teraz powstały nam właściwie 

trzy Internety i trzy filozofie tego, jak, jak my się mamy w tym wszystkim posługiwać. No i, no i Unia 

Europejska wymyśliła sobie taki pomysł, czyli powiedziała – technologia tak, ale nie kosztem naszych 

wartości nawet, jeżeli mielibyśmy być trochę z tyłu. Bo ten, to, co wypracowaliśmy przez, przez 

ostatnie 60 lat plus jeszcze całe dziedzictwo oświecenia i tak dalej, jest tym, tym DNA Europejczyków 

i my mamy, po to nad tym pracowaliśmy, że mamy tego bronić, więc nie rzucimy i nie zrobimy na 

przykład modelu chińskiego czy amerykańskiego, gdzie, gdzie po prostu wielkie korporacje robią 

sobie różne działania i, i zarabiają na tym pieniądze. Tutaj jednak ten taki państwowo czy, czy 

wolność przez państwo nie, to się tak, tak się kiedyś mówiło, taka doktryna była, gdzieś to jeszcze 

mocno pobrzmiewa. No, więc ja, ja bym sobie zadał takie pytanie – no, czy chcę żyć w takim kraju, 

gdzie, czy takim miejscu, gdzie mam przynajmniej nadzieję na to, że, że jakieś podmioty, które, które 

to regulują, czy które się tym zajmują, czy, czy chciałbym żyć w takim miejscu jak, jak Chiny, że 

wszystko jest regulowane, ja nie mam na nic wpływu, ale jednocześnie tworzy mi to pewną też iluzję 

bezpieczeństwa i dopóki ja podążam za tymi regułami, to, to, to wszystko jest dobrze. Gorzej, jeżeli, 

gorzej, jeżeli tego nie robię, no to czy chcę żyć w takim świecie, jak jest, czy taki, który  zbudowany w 

Stanach no, czyli, że kluczowym kryterium jest zysk i, i, i jakby idziemy w tym kierunku. No to tutaj 

mamy taki, taki dylemat. Oczywiście to nie jest czarno białe i to się gdzieś tam, gdzieś tam będzie 

przewijać i, i, i, i, i, i, i, i łączyć, i różnicować. No, ale taki, taka ewidentnie jest i to jest bardzo jasno 

komunikowane, i przez Ursulę von der Leyen, i przez, przez innych urzędników unijnych, że chcemy 

iść, iść w tym kierunku nawet, jeżeli byśmy nie byli, nie byli liderami w, w jakichś konkretnych 

technologiach. Ale jednocześnie uważa się, że Unia jest na tyle silna, zwłaszcza, jeżeli chodzi o 

zaplecze te, te takie, tako, takie techniczno-uniwersyteckie, że no, na pewno będziemy się ścigać. 

Prawdopodobnie nie, nie we wszystkich dziedzinach wygramy, czy będziemy na drugim miejscu. No, 

bo faktycznie tak jest, że, że, że, że w niektórych tych technologiach odstajemy, ale chodzi o to, żeby 

też nie wypaść z tego, żeby nie, nie było takiej sytuacji, że ktoś nam, że musimy technologię kupować, 

bo, bo ten się, w takiej dużej skali, bo, bo Unia Europejska była zawsze eksporterem technologii, a nie 

importerem, nie. I tutaj jakby to też jest, zwłaszcza dla, dla Niemców, którzy bardzo dużo technologii 

eksportują, to jest takie duże zaskoczenie, że oni nagle tracą tę palmę pierwszeństwa w nowych 

technologiach [niesłyszalne]. Bo tam się tak dużo tych technologii wcale nie eksportuje. 
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Prowadzący: Panie Jarosławie, to tak na zakończenie, w którym kierunku idzie medycyna, idzie 

medycyna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sieci? 

Jarosław Greser: No przede wszystkim wspierania, wspierania lekarzy w diagnozach, ja myślę. To, to, 

to jest jedna rzecz. Czyli bardzo dynamiczny będzie rozwój sztucznej inteligencji, z jednej strony. A z 

drugiej strony, monitorowanie na żywo i, i też wychodzenie poza szpital. To znaczy bardzo dużo, teraz 

musimy dużo operacji przeprowadzić w jakimś konkretnym miejscu, w szpitalu. Ja myślę, że będziemy 

od tego odchodzić na rzecz, na rzecz zdalnego świadczenia usług medycznych  i też zdalnego 

dostarczania danych do świadczenia tych usług.  

[00:45:00] 

Jarosław Greser: No i nie możemy zapomnieć o robotyce, która też się bardzo, bardzo rozwija w, w 

usługach medycznych, czyli, czyli i roboty diagnozujące, i roboty prowadzące operacje. No i tutaj też 

idzie się w takim kierunku, żeby one były autonomiczne, to znaczy same te operacje prowadziły. No 

nie wiadomo, czy to kiedykolwiek będzie no, bo to też ludzie muszą jakby mieć do tego zaufanie i to 

jakoś tam też trzeba aprobować, żeby tak było. Ale na pewno robotyka będzie też takim trendem, czy 

jest takim trendem, który ma bardzo mocne, no czy bardzo mocno go widać w medycynie. 

Prowadzący: Moim i Państwa gościem był Jarosław Greser. Panie Jarosławie jeszcze raz, bardzo 

dziękuję za Pana obecność i dzisiejszą rozmowę. 

Jarosław Greser: Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.  

Prowadzący: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. 

 


