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Digitalizace zdravotnictví 
má mnoho podob 
a postupně proniká do všech odvětví 

Český zdravotnický systém zaspal dobu až o patnáct 
let, dohnat vyspělé státy a reagovat na výzvy 
současnosti je nyní nezbytnou realitou.

Projekty jako Chytrá karanténa nebo eRouška 
odhalily, jak moc je Česko s přechodem 
k digitálnímu zdravotnictví pozadu. 

Prvními vlaštovkami digitalizace, 
například e-recepty, vzali za vděk i její nejzarytější 
odpůrci z řad lékařů. Aplikace Tečka ukázala na 
možnost evidence očkování (ISIN).

V České republice byl v roce 2021 přijat zákon o 
elektronizaci zdravotnictví, na základě kterého od 
roku 2023 má vzniknout Portál elektronického 
zdravotnictví. Národní strategie elektronického zdravotnictví



Zákon o elektronizaci zdravotnictví

Zákon č. 325/2021 Sb.,
Platnost od 08.09.2021, Účinnost od 01.01.2022 (odložené části: 1. února 2022, 
1. ledna 2023, 1. července 2023, 1. ledna 2024,  1. ledna 2026)

Odložené:
Poskytovatel zdravotních služeb nebo sociálních služeb je jako oprávněná osoba 
povinen

1. dodržovat standardy elektronického zdravotnictví vydané ministerstvem

2. využívat kmenové údaje a řídit se jimi za účelem stanoveným tímto zákonem,

3. ve svém informačním systému evidovat
- identifikátory zdravotnických pracovníků, kteří u něj vykonávají zdravotnické 
povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
- identifikátory pacientů, kterým poskytuje nebo poskytoval zdravotní služby
- ve svém informačním systému zaznamenávat činnosti všech pověřených 
pracovníků přihlášených do jeho informačního systému, který využívá 
Integrované datové rozhraní



Účelem sdělení je urychlit digitalizaci v tomto odvětví

Pilíř č. 1: Bezpečný přístup k údajům a jejich sdílení

Pilíř č. 2: Propojování a sdílení údajů o zdravotním 
stavu pro účely výzkumu, rychlejší diagnostiky a lepšího 
zdraví

Pilíř č. 3: Posílení postavení občanů a zlepšení 
individuální péče prostřednictvím digitálních služeb

Sdělení komise o transformaci 
digitálního zdravotnictví a péče (2018)
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Digitalizace vybraných služeb pro 
pacienty (zákonná)

▪ eRECEPT
▪ Bez papíru do lékárny (občanský průkaz)

▪ eRecept – tisk, sms, mail 

▪ Provozuje SUKL

▪ Přístup přes NIA – přehled Rp

▪ Otevřené rozhraní i pro tvůrce zdravotnických informačních systémů

▪ eNESCHOPENKA
▪ Od 1. ledna 2020 zahájila ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného 

systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.)

▪ Otevřené rozhraní i pro tvůrce zdravotnických informačních systémů

▪ ISIN
▪ Informační systém infekčních nemocí (provozuje ÚZIS)

▪ Portálové řešení

▪ Nově – ePOUKAZ, eOČKOVÁNÍ, …..
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Systém zdravotní péče a registry

Národní zdravotní registry
Národní zdravotní registry vedené podle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách

Statistické výstupy – hlášení ze zdr.zařízení

Přeshraniční služby elektronického zdravotnictví

Služby NCPeH: Pacientský souhrn

O nás – NCPeH – Národní kontaktní místo pro 

elektronické zdravotnictví

https://www.ncpeh.cz/o_nas_ncpeh/


▪Zdravotnická ročenka ČR 2019 (uzis.cz)

ÚZIS – příklad statistického výstupu

Ročenka má 203 stran

https://www.uzis.cz/res/f/008381/zdrroccz2019.pdf


ÚZIS–provozuje NZIS (Národní zdravotnický informační systém)

•Národní onkologický registr
•Národní registr hospitalizovaných
•Národní registry reprodukčního zdraví

• Národní registr asistované reprodukce, Národní registr novorozenců
• Národní registr potratů, Národní registr rodiček, Národní registr vrozených vad

•Národní registry kardiovaskulárních operací a intervencí
• Národní kardiochirurgický registr, Národní registr kardiovaskulárních intervencí

•Národní registr kloubních náhrad
•Národní registr nemocí z povolání
•Národní registr léčby uživatelů drog
•Národní registr úrazů
•Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve
•Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
•Národní diabetologický registr
•Národní registr intenzivní péče
•Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Povinnost posílat hlášení.

S většinou registrů komunikují zdravotnické systémy automaticky

Součástí NZIS jsou Národní zdravotní registry.
Jsou stanoveny zákonem a sdružují statistické údaje 
nejen o vybraných onemocněních



Občan a portál občana – zdr.služby



Stav k 1.9.2022



EC – výměny dokumentace, projekt 
eMeDocs (KV), zobrazeni EC v NIS



Zdravotnická záchranná služba

dokumenty: 
operační středisko: 

- záznamy všech tísňových hovorů 
- deník dispečera
- do budoucna i videohovory

Zásah: (tablet)
- záznam o výjezdu včetně příloh
- výjezdová dokumentace

Komunikace (tablet) při výjezdu:

- zjištění pacienta (identita), požadavek na EC/pacientský souhrn do ZZ, 

- do nemocnice - avizo příjezdu se záznamem o stavu pacienta 



▪ Každý lékař/zdrav.personál má svůj elektronický 
podpis (podepisující osoba) – elektronická identita

▪ Každé registrované zdravotnické zařízení má svůj 
certifikát (SUKL) – elektronická identita

▪ Aplikace má schopnost komunikace dle 
definovaných standardů pro výměnu informací

▪ Funkční ztotožnění osoby v elektronickém světě

Cesta k digitalizaci zdravotnictví
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3. Informace
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Portál občana - přihlášení



Portál občana – možnosti pro 
zdravotnictví



Zdravotnické portály



Přihlášení přes portál občana, doplnění 
č.poj. a POJ, přesto nutné ověřit fyzicky

Pro ověření uživatele portálu je nezbytné vytisknout žádost o ověření údajů. Tuto žádost vytvoříte buď 

v průběhu registrace do zdravotního portálu, nebo kdykoliv později z profilu uživatele. Vytištěnou žádost 

nezapomeňte předložit validačnímu pracovišti společně s dalšími doklady nezbytnými k ověření vašich 

údajů. 
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ZP ČR

kód název IČ sídlo

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 41197518 Orlická 2020/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 47114975 Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 47672234 Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 47114321 Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 46354182 Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 47114304 Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3

213 RBP, zdravotní pojišťovna 47673036 Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava



Portály ZP
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▪Krajský úřad má 2 datová centra

▪ DC1 v budově krajského úřadu

▪ DC2 prostory ČRA na Tlusté hoře

▪Propojení všech ORP, nemocnic ZK,

ZZS ZK, hasiči, policie,

městské policie (10Gb/optika)

Komunikační infrastruktura 
Zlínského kraje (KIZK) – 21Net



▪ Pro potřebu nemocnic Zlínského kraje provozuje kraj digitální datové 
uložiště obrazové dokumentace (KDU PACS) druhé generace

▪ Zajištěním provozu KDU PACS docilujeme dostupnosti uložené obrazové 
dokumentace pořízené ze všech nemocnic ZK (NEMUH, VSN, KNTB i KMN)

▪ Odbor ICT zajišťuje provoz, spolehlivost a pravidelně navyšování kapacit KDU

▪ Pro potřebu nemocnic Zlínského kraje provozuje kraj manažerský 
informační systém ICZ AMIS*MIS

▪ Stále funkční a užívané aplikace REDIMED a ePacs pro výměny 
a zasílání obrazových vyšetření

Zlínský kraj a digitální zdravotnictví



▪Využití DC – umístění sekundárních záloh systémů nemocnic

▪KDU-PACS

▪AMIS*MIS

▪ Žádanko/výsledková komunikace mezi NIS a externími laboratořemi

▪Přístup na internet (služby CESNET)

▪Pravidelná komunikace mezi odborem ICT a IT nemocnic

▪Sdílená funkcionalita spisové služby kraje

▪BIM prostředí pro investiční akce (rekonstrukce, výstavby apod.)

▪Propojení detašovaných pracovišť

Nemocnice Zlínského kraje a KIZK



▪ Narodit se můžeme

- porodník

- neonatolog

- registrující dětský lékař

- registrující praktický lékař

A další: 
- zubař

- různí specialisté (gynekolog, ortoped, …)

- komplement (laboratoře, radiologie, apod.) 

Pobyt v nemocnici, lázních, apod.

▪ ale umřít musíme

Digitalizace zdravotnictví –
člověk/pacient

Objektem primární péče je pacient
Ve všech případech vzniká nějaká zdravotnická 

dokumentace 

( např.: dokumentace porodu, rodný list, 

propouštěcí zpráva, registrační list, ambulantní 

zpráva, protokol o laboratorním vyšetření, 

příjmová zpráva, překladová zpráva, popis k 

obrazové dokumentaci, operační protokol, list o 

prohlídce mrtvého, úmrtní list, posudek, …..)

Dokumentace dnes již téměř bez výjimek vzniká 

v digitální podobě a v nějakém informačním 

systému - aplikaci

Má formu např.: zprávy, záznamu či tabulky

Ale i v dnešní době, je ve většině případů, 

vytištěna a podepsána ručně.

Archivuje se tedy převážně v „papírové“ podobě.



▪V modulech nemocničních systémů – klinických, komplementárních 
( laboratorní, zobrazovací metody, ….) cca 4,5 mil. dokumentů ročně

▪V přípravě je projekt 
centrálního 
dlouhodobého 
digitálního uložiště 
zdravotnické 
dokumentace 
nemocnic Zlínského kraje
▪ přechod na 

„bezpapírovou“ nemocnici

Projekt centrálního uložiště ZD
Odhad počtu vzniklých dokumentů

2020 rok kovidový - počty vyšetření

Statistiky - počty KNTB KMN VSN UHN Celkem

min.

počet

dokumen

tů

dokumentů

celkem

Unic. RČ - Ošetření 142 904 77 620 145 817 100 902 467 243 

Poč.amb.vyšetření 1 391 408 432 926 371 276 994 530 3 190 140 1 3 190 140 

Hospitalizací 30 444 14 581 10 726 21 522 77 273 2 154 546 

Porodů 2 160 644 791 1 498 5 093 3 15 279 

Nar.dětí 2 218 646 798 1 515 5 177 2 10 354 

Operací 12 575 5 106 2 620 7 069 27 370 1 27 370 

Laboratorní nálezy 763 102 142 598 112 875 7 069 1 025 644 1 1 025 644 

Popisy obrazové 

dokumentace 85 164 40 385 37 412 7 069 170 030 1 170 030 

4 593 363



▪ Příklad 1:

- ordinace neurologické odbornosti
- lékařka a majitelka nemá email
- přes aplikaci řeší ambulantní zprávy, recepty
- výkony pro vykázání pro ZP píše na papír,

předává dceři a ta přepisuje do PC a vykazuje
- její „dvorní“ IT za ni podepisuje smlouvy a dodatky pro ZP

▪ Příklad 2:

- kožní ambulance, přes PC POJ a recepty
- ambulantní zprávy píší na stroji (2 lékařky)
- její „dvorní“ IT 1x měsíčně zpracovává a odesílá dávky pro ZP

(Ne)digitální extrémy?



Děkuji 
za pozornost

Ing. Petr Bělík, Krajský úřad ZK, Odbor ICT, Třída Tomáš Bati 21, 761 90 Zlín


