
ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A 
INTEROPERABILITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE 

ZDRAVOTNICTVÍ



Proč řešíme interoperabilitu ve zdravotnictví?

 Zdravotnická dokumentace musí následovat pacienta – pacient-centered
zdravotnictví.

 Větší sdílení korektních a strukturovaných dat je základem lepší a bezpečnější 
zdravotní péče, a zajistí kontinuitu zdravotní péče.

 Informační systém schopný naplnit mezinárodní standardy interoperability (= 
integrovatelnosti a výměny dat) je vyspělý a otevřený. 

 Poskytovatel zdravotních služeb vyžadující interoperabilní systém chrání svoji 
investici, brání se vendor-locku.

 Cíl: Poskytovatel zdravotních služeb schopný naplnit standardizované datasety
pravdivými údaji postavenými na strukturovaných datech využívajících 
mezinárodně uznanou nomenklaturu pro vedení kvalitní zdravotnické 
dokumentace.



NIXZD.CZ – Zavedení přeshraničních služeb 
eHealth v ČR

 Kraj Vysočina, MZdr, SÚKL, Nemocnice Jihlava, Zdravotnická
záchranná služba KrVys

 Cílem projektu je zřízení Národního kontaktního místa pro
eHealth (NCPeH) pro ČR a zapojení ČR do evropské eHDSI pro
služby:

- Pacientský souhrn (projekt NIXZD.CZ I.)
- ePreskripce/eDispenzace (projekt NIXZD.CZ II.)

 Cíl z pohledu krajů (AKČR) – zajištění národní interoperability
výměnných eHealth platforem budovaných kraji a dalšími
subjekty



NIXZD.CZ – Zavedení přeshraničních služeb 
eHealth v ČR

NCPeH jako součást celoevropské
infrastruktury služeb pro eHealth - eHDSI
Spolufinancováno s fondu CEF TELECOM.
Harmonogram:

• Pacientský souhrn – 2017 -2021
• ePreskripce/eDispenzace – 2018 – 2022





Výstupy projektu NIXZD
Zavedení standardizované zdravotnické dokumentace v el. podobě
 EU standard pacientského souhrnu a receptu 
 Zavedeno do legislativy – zákony, vyhlášky
 Mezinárodní technické standardy v ČR – HL7, DASTA, sémantické služby a katalogy
 Tým odborníků k dispozici pro konzultace

Etalon interoperability pro zdravotnické systémy
 Definice  a provoz standardních API dle norem IHE
 Vývojový i testovací rámec (včetně testovacích dat a identit v celé EU, testovací 

eventy koordinované dle metodiky a nástroji IHE)
 Zavedení dobré praxe z celé EU v oblasti bezpečnosti integrace citlivých IS

Technicky
 NCPeH pro ČR v provozu (vývojové, testovací i produkční prostředí)
 Webový portál pro lékaře pro nahlížení do ZD pacientů v celé EU
 Integrace s českými ISVS (ISZR, NRZP, NIA, eGSB) i Portálem občana



Zpřístupnění zdravotnické 
dokumentace v Portálu občana



Dotaz na dostupnou 
dokumentaci

Načtení portálu občana

Identifikátor 
osoby

Žádost o přihlášení 
občana

Ověření uživatele 
pomocí 

dvoufaktorového
přihlášení čipovou 

kartou

Dotaz na dostupnou 
dokumentaci centrálního 

uzlu NIXZD

Zapojené nemocnice

Zapojené ZS

Výměnné sítě
Nemocnice ve 
výměnné síti

ZS ve 
výměnné síti

Dotaz na všechny 
zapojené 

nemocnice, ZS a 
výměnné sítě

Dotaz na všechna 
zapojená zařízení do 

výměnné sítě

Předání identity



Vizuální podoba – seznam dostupných zařízení

Jsou zobrazeny 
všechny zdravotnická 
zařízení s alespoň 
jedním dostupným 
dokumentem pro 
uživatele



Možná vizuální podoba 
staženého dokumentu
• Formát PDF

Technicky mezi NCP  a zdrojem HL7 L1 CDA

• Visuální forma je generována přímo 
ve zdrojovém zařízení



Zpřístupnění zdravotnické 
dokumentace v portálu NCPeH



Portál NCPeH CZ - https://portal.ncpeh.cz/



Portál NCPeH CZ - https://portal.ncpeh.cz/



Portál NCPeH CZ - https://portal.ncpeh.cz/



A jak jsme na tom tedy 
reálně s integrací k NCPeH?



Stav připravenosti NIS/KIS v ČR k NCPeH

eMEDOCS/ISAC 
(ICZ)

FONS Ent. 
(Stapro)

GALEN 
(Stapro)

Transmise 
(Stapro)

Medicalc 
(Medicalc)

Integrační 
platforma 

FNOL

Zlatokop 
(IKEM)

PS L3  ✔ ⏳ ❔ ⏳ ✔ ❔ ❔
PS L1 ✔ ⚒ ❔ ⚒ ✔ ❔ ❔
ČR ⚒ ⚒ ✔ ❔ ❔ ⚒ ❔
EU ❔ ⚒ ⚒ ❔ ❔ ⚒ ❔

✔
⏳
⚒
❔

hotovo
v testování

ve vývoji
stav neznámý

Úloha A

Úloha B



Kde je tedy problém?
 Lékařská veřejnost stále nevnímá zdravotnickou dokumentaci jako zdroj 

informací pro jiné lékaře, případně pro pacienta

 Vedení nemocnic, projektoví manažeři (i dodavatelů) ani pracovníci IT 
neznají a nevnímají problematiku/význam interoperability

 V ČR převládá zásadní neznalost mezinárodních standardů

 Nemocnice žádající o EU dotace (IROP) si neuvědomují svůj závazek vůči EU
 V zadávacích podmínkách veřejných zakázek jsou fatální chyby v popisu 

požadavků na dodavatele -> malý tlak na dodavatele = uzavřené NIS/KIS

 ČR/Ministerstvo zdravotnictví nemá jasnou vizi v oblasti interoperability a 
sdílení (centralizace) zdravotnické dokumentace



Nové výzvy pro NCPeH

• X-eHealth (H2020) – standardizační rámec pro nové 
scénáře
• Laboratorní požadavky, výsledky
• Propouštěcí zprávy
• Snímky PACS
• Přenos EHR (??) - ISO/TR 20514:2005, ISO 18308:2011

• Podpora IPS – International Patient Summary
Projekt CEN/TC251 - http://www.ehealth-standards.eu/en/projects/
EN 17269 a TS 17288 – připravovaný přenos do ISO

V diskuzi
• Podpora FHIR
• Interoperabilita mezi registry zdravotnických pracovníků
• Využití eID pacienta a evropské digitální peněženky

http://www.ehealth-standards.eu/en/projects/


www.nixzd.cz

Děkujeme za pozornost!!

A za spolupráci!

http://www.nixzd.cz/
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