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Přednášející

● Ing. Jiří Kubica, jeden ze zakladatelů Reservatic s.r.o.

● Vystudoval VŠB-TU Ostrava

● Podniká od 2002 - vývoje internetových aplikací

● Podílí se na realizaci systémů v oblasti školství, zdravotnictví a v 
komerční sféře a je externím lektorem MBA - oblast e-commerce a 
elektronická bezpečnost

● Zastřešuje realizaci rezervačního modulu pro AG/PCR testování a 
očkování COVID-19 a obecně zajišťuje technologický rozvoj 
systému Reservatic



JAK COVID ZMĚNIL SVĚT WEBOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ?

● “Zkušenosti se zaváděním centrálního rezervačního 
systému pro COVID slovy autorů”

● Tj. subjektivní pohled na posledních 12 měsíců...



CO JE RESERVATIC?

● Globální a univerzální rezervační systém

● V režimu SaaS i on-premise

● Start projektu 2015, založení start-up 2016 společně s MUDr. 
Otakarem Lucákem

● První větší implementace on-premise (MSK) společně se 
Stapro s.r.o. 2017
○ Aktuálně 3 krajská řešení, 8 samostatných nemocnic



JAK TO ZAČALO?

● Nabídka a získání zakázky rezervačního modulu CRS 
10/2021

● Reservatic jako součást Chytré karantény 2.0 (režim SaaS)
Rezervace na AG/PCR testování i očkování COVID-19
○ Jeden z modulů Centrálního rezervačního systému CRS, který je 

jedním z modulů projektu Chytrá karanténa 2.0
○ CFA, ISIN, Registrace, 1221, DWH, mDWH, EPI Dashboard, OČM, 

VOČM, NIS, LIS, ISZR,...

● Lehce jsme netušili, co nás čeká...



CRS

Schéma převzato s laskavým svolením CŘT, pplk. Ing. Jan Ryšavý



● Nesnažit se vysvětlit všechno všem

● Pokud možno nereagovat na jakékoliv provokace v médiích 
či sociálních sítích

● Akceptovat změny zadání i termínů ad-hoc

NEJVĚTŠÍ VÝZVY - KOMUNIKAČNÍ



● Obrnit se trpělivostí, při vysvětlování (mnohdy opakovaně) i 
elementárních základů subjektům jako:
○ ÚOOU
○ NÚKIB
○ PČR/NCOZ
○ Tisk
○ a především koncoví uživatelé…

● Nastavit a dodržovat prioritizaci (i při zpětných vazbách)
○ Stav přetížení vs. malý kontrast tlačítka...

NEJVĚTŠÍ VÝZVY - KOMUNIKAČNÍ



● Za 3 týdny připravit celý systém…

● Podílet se a nebo přímo realizovat od A po Z
○ Analýzy a návrhy
○ Vývoj
○ Testování
○ Podporu

● Komplexní změna jádra systému
○ Výpočet časových slotů vs. reálný “live” systém
○ Vůči všem přistupujícím subjektům (uživatelům i systémům)

NEJVĚTŠÍ VÝZVY - TECHNICKÉ



● Obrnit se stejnou trpělivostí u vysvětlování informací 
(veřejných) v osobní rovině (rodina, přátelé)

● Obětovat veškerý pracovní i volný čas jedinému projektu

● “Ustát to doma” tj. bez rozvodu a bez odcizení dětem
○ Ne všem se povedlo

NEJVĚTŠÍ VÝZVY - OSOBNÍ



ŘEČ ČÍSEL

● 1 velmi intenzivní rok (bez několika dnů)

● 800+ provozoven (AG a PCR testování + očkování)

● 2.500+ rezervačních kalendářů

● 12.000.000+ rezervací

● 1.600+ uživatelů administrační části



ŘEČ ČÍSEL

Ve špičkách

● 1.000.000+ rezervací/12h

● 50.000+ současných uživatelů

● 2.500+ request/s

● 70% vytížení CPU (po upgrade 5/2021)



ŘEČ ČÍSEL

● Ze 3 na 16 fyzických serverů
○ Každý server 2x Intel Xeon Silver 4210, 256 GB RAM
○ Celkem 4TB RAM a 320 jader

● 13.000.000+ odeslaných e-mailů ze systému

● 60+ zapojených vojáků AČR na L1 podpoře

● 3.600+ vyřešených požadavků na technické podpoře



ŘEČ ČÍSEL

● 1.6+ TB logů

● Ze 3 na 15 typů API

● 200+ přistupujících systémů do API



ŘEČ ČÍSEL

● 10.000+ hodin vývoje a analýz

● 40+ workshopů pro administrátory

● 200+ stran metodik

● 2300+ interních úkolů v systému projektového řízení

● 180+ porad



OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM TÝMŮ

Osobně mi vadí, že dosud nezaznělo veřejné poděkování (oproti kritice), 
využiji tedy příležitost a za sebe děkuji:

● MZČR (Ministerstvo zdravotnictví České republiky)

● NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. 
p.)

● Armáda ČR

● ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)

● Interní členové týmů Reservatic s.r.o. a Railsformers s.r.o.

● A další členové týmu Chytrá karanténa 2.0



DĚKUJI ZA POZORNOST

● A těším se na Vaše dotazy

● Ptejte se mě na co chcete, já na co chci odpovím ☺

Ing. Jiří Kubica
www.reservatic.com 

jiri.kubica@reservatic.com

http://www.reservatic.com/
mailto:jiri.kubica@reservatic.com


OČKOVACÍ MODUL STAPRO

Ing. Petra BIČIŠŤOVÁ



COVID-19 V KLINICKÝCH SYSTÉMECH

V souvislosti s COVID nemocnice potřebují:
• nástroj, který zdravotnickému personálu umožní snížit pracnost při evidenci 

vakcinace, pomůže s nastavením procesu průchodu pacienta vakcinačním 
pracovištěm

• získat aktuální informace o pacientech v souvislosti s COVID-19 
• zautomatizovat vykazování dalších agend souvisejících s COVID



KIS v souvislosti s COVID-19 umožňuje:
• Evidenci vakcinace
• Propojení s Reservatic
• Propojení s ISIN 

• Zobrazení informací souvisejících s COVID-19 u pacienta

• Ztotožnění pacienta s RID
• Elektronická žádanka na vyšetření COVID-19 
• Zaslání sms pacientovi s výsledkem
• Seznam hlášení hospitalizovaných pacientů s COVID-19 pro UZIS

COVID-19 V KLINICKÝCH SYSTÉMECH



ZÁZNAM VAKCINACE PROTI COVID 19
• Založení objednávek z Reservatic, automaticky dojde k vytvoření objednávky do diáře, 

vytvoření pacienta v centrálním registru a založení ambulantní karty na vybraném 
pracovišti (možnost ručního importu pacientů z Reservatic)

• Ztotožnění pacienta a přidělení RID
• Vyplnění záznamu o vakcinaci

• Načtení všech známých údajů z KIS
• Přednastavené číselníky
• Pokud má pacient záznamy o očkování, které nejsou v databázi KIS, je možné je načíst z ISIN

• Odeslání informace na ISIN (možnost následného hromadného exportu)
• Po zadání záznamu o očkování je možné vytisknout certifikát
• Vykázání příslušného kódu výkonu na pojišťovnu (součást evidence)
• Další průběžné úpravy dle aktuální metodiky: změna stavu vakcinace, smazání dávky či 

uložení certifikátu, odeslání vakcinace pro 3.dávku…



ZÁZNAM VAKCINACE PROTI COVID 19



INDIKACE U PACIENTA
Pomocí stavových ikon je 
možné nastavit informaci 
o tom, že byl pacient 
očkován, prodělal 
onemocnění COVID-19 
nebo se jedná pouze o 
podezření na virus.

Stavová ikona očkování 
se může automaticky 
„nahazovat“ po vyplnění 
klinické události 
očkování, když pacient 
dostane druhou dávku



K dispozici je dotaz, 
který pro aktuálního 
pacienta dohledá 
informaci, zda má (buď 
dle diagnózy, nebo dle 
laboratorních výsledků) 
informaci o COVID-19. 

V pacientském panelu a 
v urgentních informacích 
se text zobrazuje pouze 
v případě, že je výsledek 
pozitivní, nebo se jedná 
o podezření.

INDIKACE U PACIENTA



Do klinických systémů se on-line načítají k pacientovi informace 
z ISIN: 
• o očkování pacienta
• informace o testování (testu PCR / Antigen), výsledek testu 
• informace o prodělané nemoci COVID19 na základě pozitivního 

PCR testu a počet dní od prodělání 
• vystavené lékové žádanky pacientovi (léčba Bamlanivimab, REGN-

COV2,Ivermectin, Isoprinosin)

Informace se načítají vždy on-line, lze je zkopírovat a přenášet do jiné 
dokumentace. 

INFORMACE Z ISIN



INFORMACE Z ISIN



Protože veškerá komunikace s registrem ISIN probíhá přes RID 
(resortní identifikátor pacienta) doplnili jsme:
• Automatické načtení RIDu pacienta při jeho založení, nebo při editaci jeho 

údajů
• Možnost aktualizovat jeho kontaktní údaje (telefon, mail) na základě údajů, 

které se vrací z ÚZIS.
• Hromadně načítat RID pacienta a aktualizovat kontaktní údaje pomocí 

naplánované úlohy tak, aby se postupně ke všem pacientům v registru 
doplnil RID.

S RID lze pracovat i v dalších funkcích KIS.

ZTOTOŽNĚNÍ PACIENTA S RID



ELEKTRONICKÁ ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ COVID-19 

• Je možné nakonfigurovat z KIS provolání do webového prohlížeče 
UZIS s žádankou o vyšetření na COVID

• Automaticky se ve webovém prohlížeči předvyplní informace, které v 
KIS jsou (tzn. informace o pacientovi, adrese pacienta a zařízení, které 
vystavuje žádanku)

• Žádanka se poté odesílá přímo v prostředí ÚZIS

Tento proces lze svázat se zadáním žádanky na vyšetření COVID, které 
se z KIS posílá do laboratoře 



• Je možné pacientům odesílat SMS s výsledkem vyšetření. Odesílání 
probíhá na pozadí, tzn. že není nutný zásah uživatele.

• Jakmile se pacientovi zadá nebo změní výsledek, vzniká SMS.
• SMS lze odesílat jen při negativním, resp. pozitivním výsledku 

(parametricky).
• Existuje přehledový formulář s odeslanými sms.

ZASLÁNÍ SMS PACIENTOVI S VÝSLEDKEM



SEZNAM HLÁŠENÍ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ 
S COVID



SEZNAM HLÁŠENÍ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ 
S COVID



DĚKUJI ZA 
POZORNOST



INTEGRACE RESERVATIC SE SYSTÉMY 
STAPRO

Ing. Daniel Rzyman



SPOLEČNÝ VÝVOJ STAPRO X RESERVATIC

2018
• Začátek spolupráce
• Náhrada za STAPRO FONS 

Webdiář
• Vznik krajského portálu s 

webovým objednáváním 
e-health.msk.cz



SPOLEČNÝ VÝVOJ STAPRO X RESERVATIC

2019
Možnost integrace menších KIS s SAAS verzí Reservatic
Objednávání pacientů lékařem



2020
Objednávání na testy 
COVID
integrované s NIS
FONS Enterprise
FONS Akord

SPOLEČNÝ VÝVOJ STAPRO X RESERVATIC



2021
Realizace 
Nové 
eAmbulance

SPOLEČNÝ VÝVOJ STAPRO X RESERVATIC



NOVINKY V PORTÁLU 
PRO PACIENTY A ZDRAVOTNÍKY



NOVÉ WEBOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ

Vylepšené vyhledávání
- Napříč ZZ
- Podle odbornosti
- Vyhledávání lékařů
- Vyhledávání podle 

vzdálenosti



Zobrazení 1: Volné sloty

NOVÉ WEBOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ



Zobrazení 2: Kalendář

NOVÉ WEBOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ



Přehledná navigace pacienta 
při vytváření objednávky
- Výběr místa objednání STEP BY STEP
- Detailní popisy ambulance

- Odkazy na soubory ke stažení
- Informace o pracovní době
- Informace o umístění ambulance

- Detaily připravovaného úkonu
- Popis vyšetření emailem
- Seznam prerekvizit SMS den předem

Ambulance se nachází v 3. patře budovy D., při příchodu se nahlaste na recepci 
naproti schodišti.

NOVÉ WEBOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ



DISTANČNÍ KONZULTACE (CHAT + VIDEO)

Pacient

Lékař



REPOSITORIUM
ZABEZPEČENÁ ULOŽENKA 
ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

• Obousměrné zabezpečené sdílení 
zdravotnické dokumentace
- S pacientem 

- S lékařem

- S libovolným orgánem státní zprávy

• Možnost ověření pomocí elektronické 
identity

• Možnost stažení ve zdrojovém formátu
• Možnost náhledů a tisku zpráv



DĚKUJI ZA 
POZORNOST



WORKSHOP
TELEMEDICÍNA, 
TELEMONITORING A VZDÁLENÁ 
PÉČE O PACIENTA



TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VZDÁLENÉHO 
DOHLEDU NAD PACIENTY

Ing. Daniel RZYMAN Ing. Martin MUDRA



TELEMEDICÍNA

Nově připravovaný projekt 
kontinuálního monitorování pacientů 
uvnitř a také mimo ZZ
Cíle projektu 

Snížení zátěže zdravotních sester a zdravotnického personálu 
Zvýšení kvality poskytované péče
Zvýšení bezpečí pacientů

Milníky projektu
Zahájení pilotního provozu uvnitř ZZ v 2021 (Mladá Boleslav)
Navazující projekty 2022, 2023



KONCEPT využití uvnitř ZZ



KONCEPT využití mimo ZZ



Telemedicína - PACIENT

Cílem je dosažení plně automatického 
kontinuální monitorování

Teploty
Tepové frekvence, 
Krevního tlaku, 
SpO2 kyslíkové saturace
Dechové frekvence
Případně jiné hodnoty 

spálené kalorie
spánkové fáze
hladina cukru v krvi atp.

Různé typy mobilních monitorovacích zařízení



PILOTNÍ PROJEKT 
MLADÁ BOLESLAV



Pilotní projekt – Mladá Boleslav

HLAVNÍ POŽADAVKY doc. Dudra (05/2021) 
znělo to jednoduše:

Systém nezávislý na NIS („otevřená“ komunikace s NIS)

Spolupracující s mobilním monitorovacím zařízením 
pro neinvazivní, kontinuální a dlouhodobé sledování 4 vitálních funkcí

Implementace EWS
Možnost využití v nemocnici (Telemetrie) i pro domácí péči (Telemedicína)

Násobné zvýšení bezpečí pacientů (plošné využití)

Zvýšení efektivity SZP - součástí ověřovacího procesu bude klinické 
hodnocení



Pilotní projekt – Mladá Boleslav

Další požadavky
Práce s velkým objemem dat – zpracování číselných řad
Sbírání parametrů každých 15 minut (zajišťuje MDAP)
Přímá komunikace s MMZ 
Výdrž baterie - cca 3 dny
Přihlašování uživatelů a správné notifikace (zatím mobilní telefony)
Vedle standardního PC i velký monitor do sesteren
Plošné x vybrané skupiny (chronici, kardiaci, Covid pacienti atd.) tj. oddělení 
nebo „cross“



Pilotní projekt – Mladá Boleslav

Popis realizace
Pomohla zkušenost z „Michalovců“
Stejné parametry – jiné zařízení (nyní mobilní, stálý monitoring)
Analýza požadavků a implementace EWS
Přenos dat (přes cloudové úložiště)
Práce s násobně větším množstvím dat
Využití portálu pacienta s funkcemi pro TLM
Hledání vhodného zařízení (na trhu v ČR zatím není zařízení umožňující sledování 
4 vitálních funkcí – a tedy ani s certifikátem)
Testování 6 typů zařízení – pro pilot jsme vybrali 2 typy – Telemetrie x
Telemedicína
Řešení je náročné na technologie (pokrytí WIFI) a změnu způsobu práce sester



PILOTNÍ PROJEKT 
MLADÁ BOLESLAV

ŽIVÁ UKÁZKA



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST



TELEMEDICÍNA V NEMOCNIČNÍM 
PROSTŘEDÍ

Ing. Adrián PETRIK



SKÓRE VČASNÉHO 
VAROVANIA

(SVV)

EARY WARNING SCORE
(EWS)



OBSAH

Čo je skóre včasného varovania

Možnosti riešenia (manuálne/automaticky)

Integrácia s FONS Enterprise



ČO JE SKÓRE VČASNÉHO VAROVANIA?

Jednoduchý bodovací systém

6 fyziologických parametrov

Výsledné skóre = súčet [0..18]

1 kategória -> intervencie



SKÓRE VČASNÉHO VAROVANIA

Teplota

Tlak krvi

Pulz

SpO2 - okysličenie

Úroveň vedomia

Dychová frekvencia

SVV

0 – 18

Kategória

0, 1, 2 , 3



ESKALÁCIA STAROSTLIVOSTI PODĽA SVV

SVV SKÓRE FREKVENCIA MONITOROVANIA KLINICKÁ ODPOVEĎ

0
Minimálne

každých 12 hodín

• Pokračovať s rutinným 
monitorovaním, SVV pri každom 
súbore pozorovaní

Celkové SVV:

1-4

Minimálne
každých 4-6 hodín

• Informovať zdravotnú sestru, ktorá 
musí zhodnotiť stav pacienta.

• Zdravotná sestra rozhodne, či je 
potrebná zvýšená frekvencia 
monitorovania a/alebo ďalšia 
eskalácia zdravotnej starostlivosti.

Celkové SVV:

5 alebo viac
alebo

3 v jednom parametri

Zvýšená frekvencia monitorovania 
minimálne

1 krát za hodinu

• Zdravotná sestra ihneď informuje 
ošetrujúceho lekára.

• Urgentné zhodnotenie stavu 
pacienta ošetrujúcim lekárom.

• Presun pacienta a klinická 
starostlivosť v monitorovanom 
prostredí.

Celkové SVV:

7
alebo viac

Kontinuálne
monitorovanie vitálnych funkcií

• Zdravotná sestra okamžite 
informuje ošetrujúceho lekára.

• Neodkladné zhodnotenie stavu 
pacient skúseným lekárom, resp. 
špecialistom v intenzívnej medicíne.

• Zvážiť preklad na JIS / OAIM / OMIS.



MOŽNOSTI RIEŠENIA
AKO TO BOLO DOTERAZ

1. Sestra zmerala jeden/viac 
parametrov pri lôžku

2. Namerané hodnoty si 
zapísala do poznámok

3. Údaje prepísala ručne do 
observačnej tabuľky (*)

4. Údaje prepísala do dekurzu
pacienta (zvyčajne 
neštruktúrovane – voľným 
textom)

Čas kontroly 1 pacienta:

Čas pre OŠEJ:

Nesystematicky

Rôzne intervaly

Nie všetky parametre





ĎALŠIE PROBLÉMY MANUÁLNEJ 
EVIDENCIE

Identifikácia pacienta – detskí, starí a dementní pacienti

Zápis poznámok - zámena, chybovosť, omyl

Zápis hodnôt inému pacientovi do PC

Manuálne prepisovanie do dokumentácie - chybovosť

Duplicitná práca a vyššia časová náročnosť

Šablóny a makrá = všetci zdraví



1. Sestra vykoná meranie 
pacienta pomocou 
Monitora vitálnych 
funkcií

2. Monitor odošle 
informácie do NIS 
(online cez wifi)

Čas kontroly 1 pacienta: 5-6 min

Čas pre OŠEJ: 1,5 hod.

AKO TO JE DNES



Ciele riešenia

1) Bezpečnosť pacienta
2) Úspora neefektívnych činností
3) Automatizácia procesov
4) Ochrana zdravotníckeho personálu



Systém na toto použitie bol
vytvorený a modifikovaný
spoločnosťami

DODANIE MONITORA 
VITÁLNYCH FUNKCIÍ A 
PODPORU PRI INTEGRÁCII 
REALIZOVALA SPOLOČNOSŤ

INTEGRÁCIU S NIS FONS 
ENTERPRISE
REALIZOVALA SPOLOČNOSŤ



MONITOR 
VITÁLNYCH
FUNKCIÍ

EWS - Early Warning Score

SVV – Skóre Včasného Varovania



PROCES MERANIA

Identifikácia zdravotníckeho pracovníka

Identifikácia pacienta

Meranie hodnôt sondami

Manuálne zadanie hodnôt

Odoslanie dát (wifi)



IDENTIFIKÁCIA ZDRAVOTNÍCKEHO 
PRACOVNÍKA

Nasnímaním QR kódu z vizitky



IDENTIFIKÁCIA PACIENTA

Nasnímaním QR kódu z náramku pacienta



MERANIE HODNÔT SONDAMI

Teplota

Tlak

Pulz

SpO2



MANUÁLNE ZADANIE HODNÔT

Stav vedomia

Počet dychov



ODOSLANIE DÁT








Nemocnica Michalovce

• 16 zariadení online
• 1 OŠEJ = cca 25 pacientov
• Minimálne 2x denne

• Flexibilné využitie:
• Merania jedného, viacerých 

alebo všetkých parametrov
• dostupné aj pre DET a NOV



Integrácia
FONS Enterprise



INTEGRÁCIA S FONS ENTERPRISE

Odosielanie informácií o hospitalizovaných pacientoch (HL7)

Príjem výsledkov z prístrojov (HL7)

Automatický zápis informácií do dekuzru

Automatický výpočet kategórie SVV podľa parametrov

Zobrazenie SVV v zozname hospitalizovaných aj postieľkach

Alerty zaisťujúce upozornenie personálu na dôležité udalosti
Zhoršenie SVV od posledného merania
Omeškanie merania SVV v závislosti od kategórie
Neexistenica merania SVV



DEKURZ - INFORMÁCIA O MERANÍ SVV



MODUL Teplotná tabuľka



PREHĽAD SVV NA ODDELENÍ / OŠEJ



MODUL LÔŽKA - ALERTY



DĚKUJI ZA 
POZORNOST



ELEKTRONIZACE KOMUNIKACE A 
MINIMALIZACE KONTAKTU

Ing. Daniel RZYMAN Daniel PETRIČKO



ONLINE KOMUNIKACE LÉKAŘE A PACIENTA

• Pandemie urychlila potřebu online komunikace nejen mezi 
zdravotnickými zařízení, ale i lékaře s pacientem. Důvodem 
není jen snížení počtů pacientů v čekárně, ale lepší dostupnost 
zdravotních služeb a úspora času.



OBJEDNÁVÁNÍ K LÉKAŘI PŘES INTERNET

• Pacient se může objednat 24/7
• V ordinaci se sníží počet telefonátů
• Personál má více času na pacienta v ordinaci
• Objednávací systém může automaticky odeslat potvrzení 

objednávky s dalšími informacemi
• Lékař si může určit ordinační hodiny a typy objednávek, které 

budou dostupné pro online objednání



ONLINE KONZULTACE

• Může se jednat o audio nebo video konferenci mezi lékařem a 
pacientem.

• U některých odborností jsou rozšířené i online chaty s možností 
vložení obrázku. 

• Vhodné pro chronicky nemocné pacienty, pacienty dojíždějící z 
velké dálky nebo jako nadstandardní služba pacientům mimo 
ordinační hodiny lékaře.

• Pacient se může připojit přes telefon, tablet nebo počítač.



ČEKÁRENSKÉ SYSTÉMY

• Může se jednat o zařízení s možností výběru důvodu návštěvy
• Některé systémy nabízí čtečku karty pojišťovny a občanského 

průkazu s možností registrace pacienta do ordinace.
• Systém může být doplněný o obrazovku, kde se zobrazují 

vyvolaní pacienti dle přiděleného čísla a může být doplněno o 
reklamní spoty, informace o zdravotnickém zařízení nebo 
televizní zprávy.

• Čekárenský systém nemusí být jen hardwarové zařízení. Může 
se jednat o mobilní aplikaci pro pacienty. Pacient potvrdí v 
aplikaci svůj příchod do čekárny a informace se přenese do SW 
ordinace.



VÝMĚNA DOKUMENTŮ - LÉKAŘ A PACIENT

• Může se jednat o lékařské zprávy z vyšetření
• Informace i změně kontaktních údajů pacienta
• Měření z různých přístrojů, které může mít pacient pro domácí 

léčbu
• Fotodokumentaci 
• Různé posudky a podobně…



WEBOVÉ STRÁNKY NEBO ZDRAVOTNICKÝ 
PORTÁL

• Pacienti čím dál více vyhledávají informace o lékařích a 
zdravotnických zařízeních na internetu. 

• Internetová vizitka se tedy stává čím dál důležitější.
• Pacienti mají však čím dál větší nároky a chtějí mít možnost se 

nejen objednat. Poptávka pacientů je po náhledu na svá data 
vedená u lékaře (měření, medikace, očkování, datum poslední 
provedené prevence, laboratorní výsledky…), možnost zaslat 
lékaři výsledky vyšetření, lékařské zprávy nebo záznamy 
měření ze svých přístrojů (diabetes, vysoký tlak a další…)



DNEŠNÍ DOBA SI ŽÁDÁ ONLINE ŘEŠENÍ



PROPOJENÍ PORTÁLU S FONS GALEN

+

Vybrané funkce

• Objednávání pacientů

• Přístup ke zdravotnické dokumentaci 

nemocnic

• Repositorium

• Telemedicína

• Telekonference

• Adresář připojených lékařů

• Sdílení pacientské identity

• Redakční systém – individualizovaný 

obsah

pro každého poskytovatele



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST
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