
Telemedicina Aplicada à Medicina Laboratorial é toda atividade à distância,
como ferramenta de suporte técnico e científico no âmbito Intra e Inter
laboratorial. A fim de discutir isto a SBPC reuniu entre novembro e dezembro de
2021 um grupo de especialistas
A atuação deve ser delimitada por marcos regulatórios legais e princípios da
éticos. Os limites éticos são os mesmos da bioética tradicional: autonomia;
beneficência e não maleficência. Os limites legais devem ser os mesmos já
estabelecidos na legislação atual.
Os requisitos mínimos do sistema devem assegurar confidencialidade e
segurança das informações. Deve garantir segurança do sistema, do provedor e
da rede de transmissão de dados; privacidade, sigilo, conectividade, velocidade,
capacidade suficiente de armazenamento e acessibilidade; softwares integrados,
plano de contingência, e Inteligência Artificial. Os dados devem ser
criptografados com rastreabilidade e armazenamento por 20 anos.
A política de informação deve: garantir que as relações com o paciente sejam
pautadas pela bioética. Para as operadoras e indústrias somente acesso aos
dados populacionais e, aos médicos, acesso limitado ao seu paciente.
O contato entre médico e outros profissionais de saúde/administrativos deve ser
limitado às informações somente de cunho administrativo.
A aplicação no sistema público permitiria melhora na fidelização e
gerenciamento dos serviços de saúde. Na iniciativa privada permitiria melhora
nos processos gerenciais populacionais,
O uso dos dados em ensino e pesquisa permite exploração ilimitada dessas
informações A propriedade dos dados segue as leis vigentes do país
A remuneração deve ser resolvida entre as partes, diluída nos exames, ou
considerada consulta remunerada
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