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Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá elektronizací zdravotnictví v České republice
v letech 2008-2013. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou
sesbírány informace z různých oblastí problematiky. Praktickou částí práce je vytvoření
modelů aplikace moderních technologií RFID a NFC na elektronickou identifikaci
pacienta a zdravotnického personálu.

Abstract:
This Graduation thesis deals with electronization of public health in Czech
Republic. It is divided in theoretic and practical part. Theoretic part contains informations
of various sections of the sphere. Practical part is a simulation of RFID and NFC
electronical identification model for patients and medical staff.
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1. Úvod
Je to dva a půl roku od dokončení mé bakalářské práce, mnohé se v oblasti
zdravotnictví a zdravotnické dokumentace změnilo, ale mnohé také zůstalo nezměněné.
Na závěr své bakalářské práce jsem uvedl následující vizi: „V oblasti zdravotnické
dokumentace je ještě mnoho nedořešeného, jakožto ve zdravotnickém systému obecně.
Myslím si, že jedno souvisí s druhým a pokud bude chtít zefektivnit zdravotnictví v ČR,
neobejdeme se bez radikálních systémových změn, včetně způsobu vedení zdravotní
dokumentace pacienta. Ta při správném nastavení poskytuje nemalé možnosti, ať už jde o
finanční přehledy, evidenci předepisování léků, jasné vykazování lékařských výkonů a
mnoho dalšího .Uznávám náročnost koncepce a realizace takového systému, ale při
dnešní technické vyspělosti to v našich možnostech je.“1
Na základě tohoto závěru jsem se rozhodl věnovat elektronizaci zdravotnictví a
projektu eHealth, v rámci kterého se připravuje komplexní řešení lelktronického
zdravotnictví pro Českou republiku. Cílem práce je zmapovat realizované projekty a
použité technologie při elektronizaci zdravotnictví a na základě zjištěných skutečností
vytvořit vlastní modely elektronizace zdravotnictví pomocí technologie, která dosud
v tomto procesu použita nebyla. Tato struktura mi pomůže na úvod nastudovat vývoj
v českém zdravotnictví za poslední roky, shromáždit plány na další rozvoj v této
problematice a uvést se tak do problematiky. Vlastní namodelování aplikace moderní
technologie tak bude postavena na reálných základech a bude ji možné srovnat s dalšími
realizovanými projekty.
Přechod k elektronickému zdravotnictví se dnes snaží učinit většina rozvinutých
zemí po celém světě. V současné době počítačů a moderních technologií je na čase zbavit
se papírových zdravotních knížek a vytvořit dobře fungující elektronický systém
zdravotnictví, který bude minimálně celoevropsky postaven na jednotných standardech a
struktuře dat.
Momentálně je rozvíjeno mnoho národních i mezinárodních projektů, často však
dochází k vývoji již vyvinutého nebo řešení již vyřešeného problému. Jindy se naopak
1

Šitina, J. Zdravotnická dokumentace z pohledu populace ČR v roce 2006. (Bakalářská práce). Praha :
2006. 69 s. - Univerzita Karlova v Praze. 1.Lékařská fakulta.
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pracuje na přelomovém systému,ale k těmto informacím je ale velmi těžké se dostat,
protože nejsou publikovány. Co se tedy připravuje v České republice? Jaké projekty se
připravují ostatní evropské země? Co bude přínosem plánovaných projektů a jaký bude
dopad na zdravotnictví a pacienty?
Rozvoj moderních technologií je patrný všude kolem nás, ať to jsou stále se
zrychlující procesory počítačů, novinky v oblasti mobilních telefonů, které už zdaleka
nejsou jen mobilními telefony, ale slouží dnes i jako přehrávače hudby nebo fotoaparáty.
Na úřadech a v pojišťovnách se již běžně setkáváme s automatickým pořadníkovým
systémem, který klientům přiděluje čísla obsluhujících přepážek. Jinde se k vyzvednutí
občanského průkazu zaregistrujeme pomocí internetu a přijdeme na magistrát města ve
zvolený čas rovnou k přepážce. V nejlepším případě se podaří vše zařídit z domu přes
počítač s internetem nebo z tramvaje pomocí internetu v mobilu, jak je tomu dnes
například u bankovních příkazů k úhradě.
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2. eHealth a dotace z fondů Evropské Unie2
Nejen na zavádění technologických inovací, ale na ekologické, sociální nebo
stavební projekty je dnes možné získat grant z fondů Evropské Unie. Jedná se potenciální
významnou finanční spoluúčast na jakýkoli projekt ve firemním sektoru nebo veřejné
správě. Fondy EU se mohou na určitých projektech podílet až z 80 %, což každému
žadateli otevírá nemalé možnosti a šance.

2.1. Grantové schéma v rámci IOP a podmínky pro ČR
Pro financování rozvoje ve státní správě je ze strukturálních fondů jedním ze
zdrojů Integrovaný operační program (IOP) pro období 2007 – 2013 , který je zaměřený
na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou
správu, veřejné služby a územní rozvoj. Usnesením vlády ČR č. 175/2006 bylo řídícím
orgánem čerpání určeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Vládou ČR byl schválen
usnesením 197/2007 ze dne 28.2.2007 a Evropská komise IOP schválila 20.12.2007. Rok
tedy trvalo ministerstvu čerpání připravit, necelý rok trvalo jeho schválení Evropské
komisi. 2 roky jsme připravovali IOP k jeho čerpání a nyní se už rok pracuje na
projektech, kterými by ho státní správa ČR čerpala. Celková alokace IOP činí 1 582,4 mil.
EUR (cca. 40 miliard Kč). Pro představu, celkově má Česká republika možnost čerpat
z evropských fondů 26,7 mld. EUR (cca. 667, 5 miliard Kč).

2

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Projekty eHealth v kontextu Integrovaného operačního programu. Praha:
2008. <http://www.mzcr.cz/Unie/Categories/62-dotacni-programy.html>
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Tab. č. 1 Alokace dotací pro ČR v letech 2007-2013

2.2. Cíle Integrovaného operačního programu:
o modernizace veřejné správy (prostřednictvím moderních technologií)
o zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (zaměřených na lidské zdroje
v oblasti sociální integrace, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a v oblasti
bezpečnosti, prevence a řešení rizik)
o

podpora územního rozvoje (ve vybraných oblastech cestovního ruchu, kulturního
života)
Prioritní oblasti využití IOP jsou tedy hlavně v modernizaci veřejné správy, ve

zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a v zavádění ICT (z anglického
Information and Communication Technologies - je označení pro informační a
komunikační technologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie
používané pro komunikaci a práci s informacemi).

V praxi to bude znamenat:
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o zajištění dostatečné nabídky on-line veřejných služeb
o zjednodušení a zefektivnění elektronické komunikace občanů se státní správou
o zajištění kompatibility systémů a jejich propojení
o vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů
veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu (tvorba
jednotného systému identifikace, autentifikace a autorizace pro systém registrů
veřejné správy)
o budování komunikační infrastruktury veřejné správy (výstavba datových sítí,
budování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních
systémů)
o vybudování přístupových míst pro komunikaci s IS veřejné správy (centrální místo
pro přístup do Portálu veřejné správy, kontaktní místa veřejné správy a
zabezpečení komunikačního rozhraní)
o elektronizace služeb veřejné správy (eGovernment = e-health, e-justice, e-kultura,
e-zdraví, e-doprava, e-učení...)

2.3. Pro koho je určen Integrovaný operační program?
Jako příjemci podpory jsou určeny organizační složky státu a příspěvkové
organizace zřízené organizačními složkami státu. Minimální výše výdajů na projekt je
stanovena na 20 mil. Kč, kdy příspěvek z IOP může činit max. 85%. Projekty jsou
vybírány ve třech fázích posuzování 1) Posouzení přijatelnosti projektu (kriteria
přijatelnosti) 2) Kontrola formálních náležitostí (administrativní kontrola) 3 )Hodnocení
kvality projektu.
Kvalita projektu je posuzována dle schopností a zkušeností žadatele z 10 %, dle
potřeby, relevance projektu a jeho regionálního přínosu ze 40 %, dle kvality projektu ze
40 % a dle horizontálních kriterií z 10 %.
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2.4. Grantové schéma Ministerstva zdravotnictví v rámci IOP
V rámci zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb je pracováno na oblasti
podpory „Služby v oblasti veřejného zdraví“. Objem prostředků je 248,5 mio EUR (6,2
mld. Kč). Dotace jsou určeny organizačním složkám státu a jimi zřízenými
příspěvkovými organizacemi, organizacím, které založil kraj nebo obec, nestátním
neziskovým organizacím a fyzickým a právnickým osobám poskytujícím veřejnou službu
v oblasti zdravotní péče.
Je zde tedy 6,2 mld. Kč, které mohou zdravotníci a zdravotní organizace
vyčerpat jako nevratnou finanční pomoc mezi roky 2007 a 2013. Tyto nemalé finanční
prostředky by měly být ve zdravotnictví využity na:
o modernizaci a obnovu přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků)
národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí
o systémové opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence
sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem
o řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro
měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)

3. Historie elektronizace zdravotnictví
Od obecného vyčlenění strukturálních fondů jako zdroje financování velkých
zdravotnických projektů v ČR se nyní dostáváme ke klíčovému projektu, který by mohl
být pro pacienty i zdravotníky velkým krokem kupředu.
Slovo eHealth vychází z anglického výrazu, health = zdraví a e jako výraz pro
elektronizaci. Jedná se o velmi složitý systém, který je nad rámec běžných internetových
aplikací. Státní správa se takto snaží o modernizaci svých služeb občanům nejen ve
zdravotnictví, ale také ve školství, kultuře nebo v oblasti práva.
Momentálně je cílem vytvořit politicky přijatelný koncept rozvoje eHealth.
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3.1. Historie elektronického zdravotnictví v USA a v Evropě
Rychlost vývoje elektronického zdravotnictví budu demonstrovat na vývoji
jedné z hlavních částí, kterou je zdravotnická dokumentace v elektronické podobě. Od
konce 80. let sledujeme velmi rychlý vývoj počítačové techniky a s tím téměř nekonečné
programátorské možnosti, které nám počítače přináší.
Národní akademie věd v USA v roce 1991 publikovala zprávu, která shrnuje
přednosti a nedostatky papírové zdravotní dokumentace v porovnání s dokumentací
elektronickou. Výsledkem osmnáctiměsíční studie bylo doporučení, že elektronický
zdravotní záznam má být primární formou vedení zdravotních záznamů. V EU se v letech
1990 – 1994 rozvíjel program Advanced Informatics of Medicine (AIM), který se snažil
vyvíjet elektronický zdravotní záznam. Jednalo se hlavně o projekty Good European
Health Record (GEHR) – architektura pro elektronický záznam o pacientovi, NUCLEUS
= přizpůsobení el. zdravotního záznamu dle požadavků lékařů a Generalized Architecture
for Language Encyclopedias and Nomenclatures in Medicine (GALEN) = základy pro
vícejazyčné kódovací systémy pro medicínu. Za zmínku stojí ještě český projekt ORCA
(Open Record for Care), který byl řešen mezi roky 1994 a 1998. Postupem času se začaly
do projektů zapojovat další a další technologie a v rozmezí let 1998 a 2002 probíhal
projekt C-CARE, jehož cílem bylo umožnit autorizovaným osobám bezpečný přístup
pacientovi ke zdravotnické dokumentaci pomocí mobilního telefonu a internetu.
Evropa není v užívání používání elektronické zdravotní dokumentace jednotná a
z pohledu praktických lékařů se využívá ve 2 % - 5 % ve Španělsku a Řecku, ve 20 % 50 % v Itálii a Francii, v 50 % až 60 % v Belgii a Nizozemsku a více než v 80 % ve Velké
Británii, Švédsku a Dánsku. Ve velké Británii bylo před pěti lety 98 % osob pro
v elektronické registraci pacientů.3

3

EuroMISE. Vývoj elektornické zdravotní dokumentace v Evropě. Praha:2002.
<http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=informatika&node=5_3>
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3.2. Projekt Mácha v ČR4
V České republice byl jedním z významnějších pilotních projektů elektronizace
zdravotnictví. Zabýval se využitím elektronických karet při vedení zdravotnické
dokumentace pacienta.
Vše začalo v roce 1995, kdy bylo deseti tisícům občanů města Litoměřice,
pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR), v rámci
pilotního projektu rozeslány čipové karty, které sloužily jako experimentální průkaz
pojištěnce. Současně obsahují některé důležité identifikační a zdravotní údaje občana,
držitele této karty. Do experimentu bylo zapojeno 10 pracovišť zdravotnických zařízení a
10 000 občanů..
Technické řešení pro zdravotní kartu v tomto projektu bylo zajištěno pomocí
technologie čipové karty s mikroprocesorem (smart card). Alternativami k tomuto řešení
byla v roce 1996 dále karta s magnetickým páskem, s paměťovým či procesorovým
čipem, karta optická (laserová) či kombinovaná.
Datová struktura na elektronické kartě je rozdělena do šesti bloků:
o identifikační data pojištěnce zdravotní pojišťovny
identifikační data občana pro SSZ zabezpečení
o identifikační data pacienta příslušnost ke zdravotnickému zařízení
o zdravotní údaje pacienta
o data informující o aktuálním zdravotním stavu pacienta, která mohou být využita v
případě urgentních stavů pacienta (alergie, dlouhodobá onemocnění, náhrady
orgánů, očkování) nebo pokud pacient navštíví lékaře, který není o jeho
zdravotním stavu informován
o předpis receptu a předpis poukazu informující o posledních užívaných léčivech a o
zápůjčkách pomůcek zdravotní techniky
o bezpečnostní data

4

Nemocnice Litoměřice. Projekt Mácha. Litoměřice:2003. < http://www.nemocnice-lt.cz/index.php?idm=222>
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Obr. č. 1 Smartcard z projektu Mácha
V roce 1998 byl projekt rozšířen na 25 000 obyvatel Litoměřic, kteří mohli
elektronickou kartu využít postupně ve více než 100 zdravotnických pracovištích
v Litoměřicích jako jsou Městská nemocnice v Litoměřicích, lékárny, vozy rychlé
záchranné pomoci, přepážky Okresní pojišťovny VZP ČR, kontaktní místa referátu správy
sociálního zabezpečení (SSP), okresního úřadu, ordinace praktických lékařů a ordinace
odborných lékařů.
V roce 1998, kdy se projekt Mácha dostával do své druhé fáze, Karel Neuwirt
komentoval stav takto: “Cílem projektu Mácha bylo připravit ověřený soubor podkladů
pro záměr celoplošného zavedení elektronických karet ve zdravotnictví a ve zdravotním
pojištění ČR. Tento cíl se podařilo splnit.“5 Po roce 2000 už ale tak příznivé nebylo, Ing.
Radek Papp ve své prezentaci z roku 2002 uvádí: „Byla ověřena vhodnost čipové karty“ a
„Projekt Mácha byl zejména technicky neperspektivní.“
Od přiznání grantu z evropského dotačního programu Phare v r. 1998 už bohužel
nejsou k dispozici téměř žádné informace o probíhající studii, či o jejích výsledcích
kromě výše citovaného „Byla ověřena vhodnost čipové karty“. Projekt je tedy průběžně
dále rozvíjen nebo byl ukončen. Z projektu bychom si mohli odnést cenné informace o
zkušenostech při zavádění elektronických karet mezi pacienty, poznatky o reakcích
pacientů, ale struktura dat této zdravotní karty asi bohužel nebude použitelná pro dnešní
plánování komplexního systému elektronického zdravotnictví.

5

Neuwirt,.K. Projekt „Mácha“ – experimentální aplikace zdravotní karty. Lékař a technika, 1998, Vol. 5.
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3.3. Projekt IZIP v ČR6
Pilotní provoz systému IZIP byl zahájen v únoru roku 2002, kdy bylo cílem
ověřit ve 4 okresech České republiky možnost aplikace zdravotní knížky na internetu.
Jedná se tedy o data dostupná na internetu, nikoli na kartičce jako tomu bylo u projektu
Mácha. Od počátku roku 2003 je systém IZIP rozšířen na celé území České republiky a
mezi partnery řešení patří VZP, nemocnice typu Homolka, FN Hradec Králové a další
velké společnosti (HP, Oracle, Telefónica O2, T-Mobile, Novell).
„Ke dni 6. 2. 2009 využívalo systému IZIP 1 007 420 přihlášených uživatelů.
Současně bylo již zaregistrováno 9 113 zdravotnických pracovníků, kteří jsou oprávněni
zapisovat do Zdravotních knížek svých pacientů registrovaných v systému IZIP.
Zdravotní knížky obsahují k dnešnímu dni již přes 9 428 730 zápisů“.
Systém vypadá velmi jednoduše, každý pacient i lékař má svůj PIN, hlásí se do
bezpečného prostředí, viz.obrázek bezpečnostní schéma systému IZIP. Výhody lepší
dostupnosti dat pro pacienta i lékaře a zvýšení efektivity zdravotnictví jsou v tomto
projektu nesporné. Bohužel i nevýhody jsou zde zásadní. Systém není nastaven jednotně
pro celou populaci, není oficiálně rozvíjen ministerstvem zdravotnictví a otázkou je na
jaké struktuře dat je postaven. Zda na standardech, které se plánují používat do budoucna
nebo na systému odlišném a nekompatibilním se standardy plánovanými v EU.

Obr. č.2
6

Bezpečnostní schéma IZIP

IZIP. web stránky IZIP. < http://www.izip.cz>
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3.4. Projekt elektronizace v nemocnici Čáslav7
Koncem roku 2008 byl publikován nový systém registrace pacienta v nemocnici
v Čáslavi. Na vývoji se podíleli zaměstnanci nemocnice v Čáslavi, pracovníci centra
EuroMISE (Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii) a
společnost Medicalc. Princip jejich řešení je postaven na dnešní bezčipové kartičce
zdravotní pojišťovny, kterou po příchodu do nemocnice pacient vloží do přístroje na
chodbě nemocnice, skener naskenuje kartičku zdravotní pojišťovny. Když dokončí
naskenování kartičky a napíše své jméno, příjmení a datum narození na přiložené
klávesnici, je vyzván, aby vybral jednu z nabízených možností, za jakým účelem do
nemocnice přišel.
Krok k elektronizaci zdravotnictví toto bezesporu je, ale jedná se o řešení
současného stavu, nikoli do budoucna technologicky použitelnou variantu. Bohužel se mi
i přes e-mailové prosby na zástupce EuroMISE nepodařilo získat podrobnosti dalšího
vývoje a financování tohoto projektu.

Obr. č. 3 Printscreeny obrazovek systému v nemocnici Čáslav7

7

EuroMISE. Projekty v Nemocnici Čáslav. Praha:2008.
<http:// euromise.cz/index.php?conn=0&section=casopis&action= =33& >
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3.5. Projekt Netc@rds ve světě a v ČR8
Výsledkem analýzy VZP (a dalších sdružených spol.) zabývající se
elektronickou identifikací pacienta v roce 2007 bylo doporučení, že identifikátor by měl
být ve formě čipové karty, dále klíčem k informacím mimo kartu a může být i hostitelem
dalších vhodných aplikací. Těmto doporučením odpovídá evropský projekt Netc@rds.
Projekt Netc@rds má za cíl ověření a zavedení čipových karet jako identifikaci
lékaře a pacienta, založeného na funkčních aplikacích v deseti členských státech EU
(Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Česká republika,
Slovenská republika, Lichtenštejnsko, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Slovinsko a
Maďarsko). Jednotlivé účasti zemí na projektu se liší, některé jsou v začátcích, jiné už
mají systém hodně rozvinutý.

Obr. č.4 Zapojení států do projektu Netc@rds

8

Netc@rds. web programu Netc@rds. 2008.
<http:// http://netcards-project.com/web/information>
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Koordinátorem projektu Netc@rds za Českou republiku je obecně prospěšná
společnost Medtel o.p.s. Jako partner se účastní VZP ČR. Projekt podporují i MZ ČR a
CMÚ. Společnost IMA s.r.o. je technologickým a konzultačním partnerem VZP ČR.
Principem je mikroprocesorová čipová karta pacienta, kterou po příchodu do
ordinace lékař zasune do čtečky a tím zpřístupní např. svoji zdravotnickou dokumentaci
lékaři. Důležité je, že oproti předchozím dvěma systémům Mácha a IZIP, Netc@rds se
vydali cestou uloženého klíče od zdravotnických dat na kartičce a vlastní data mít uložená
mimo kartu. Po zpřístupnění dat je lékař může editovat, doplnit a nakonec se odhlásit.

Obr. č. 5 Smartcard karta zdravotní pojišťovny

Obr. č. 6 Princip využití Net@rds, http://netcards-project.com/web/information
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Finanční náročnost tohoto projektu byla mezi roky 2003 a 2005 vyčíslena na
4 460 tis EUR a spoluúčast České republiky byla plánována na 310 tis. EUR.9
Česká republika se tedy připojila k systému Netc@rds, ale stále je zatím ve fázi
plánování a příprav. Zavedení do praxe brání nejasná struktura dat, absence registru
zdrav. pracovníků, nepřipravená legislativa na elektronizaci a v neposlední řadě absence
systému, do kterého bychom se touto kartou přihlašovali. Do budoucna se ale jedná o
zajímavý, mnohde již fungující projekt.
Je tedy více než jasné, že Evropa směřuje nejen k elektronickému přístupu do
zdravotní dokumentace, ale k elektronickému zdravotnictví všeobecně. Při vývoji
takového systému je důležité spousty faktorů, jako je jasná struktura dat a databází,
kompatibilita s ostatními systémy, přizpůsobené zákony o ochraně osobních údajů a
mnoho dalšího. Pro představu uvedu několik čísel, která platila v roce 2002-3 za 15 států
Evropské Unie: populace 375 miliónu osob, 1,2 miliónu lékařů, 2,2 miliónu sester,
273 000 farmaceutů, 200 000 stomatologů, 2,7 miliónu lůžek. Domluvit se na formě
systému pro správu dnes 27 evropských států je velmi složité, ale ne nereálné.

4. Projekt eHealth v České republice - současné plány
elektronizace zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví České republiky na základě Rozhodnutí ministra
zdravotnictví ze dne 1. října 2007 zřídilo Mezirezortní koordinační výbor pro zavedení
eHealth v ČR. Cílem výboru je komunikace problematiky eHealth, mapování projektů,
stanovení priorit a návrhy legislativních a nelegislativních úprav. Výbor na základě
projednávaných dokumentů a materiálů předložených na zasedání vypracovává pro
ministra zdravotnictví doporučující stanoviska týkající se zavádění eHealth v ČR.
Hlavními cíly projektu eHealth z pohledu ministerstva je přispět k lepšímu
zdravotnímu stavu občanů České republiky, zefektivnit poskytování zdravotních služeb
občanům a tím zvyšovat kvalitu poskytované péče. To vše pomocí zavedení komplexních
informačních a komunikačních technologií, které propojí jednotlivé části zdravotnictví
v jeden celek.

9

Ochozka,.J. Projekt Netc@ards . (prezentace), 2003
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4.1. Zavádění eHealth do praxe – pracovní skupiny10
Koncem roku 2007 vznikly pracovní skupiny, mezi které byly rozděleny
odpovědnosti za rozvoj základních částí, ze kterých by se mělo eHealth v ČR skládat.
Ačkoli je vše stále ve fázi plánováni, jasné vyčlenění týmů na nastavení
konkrétních úkolů ke zpracování je významným krokem k realizaci projektu.

4.1.1. Společné cíle pracovních skupin:
o společně vytvořit fungující systém eHealth pro Českou republiku
o analyzovat situaci v jednotlivých přidělených oblastech zdravotnictví
o návrh standardů a struktur dat vycházejících z plánů EU pro dané oblasti
o návrh legislativních a nelegislativích úprav potřebných pro aplikaci systému
o detailní návrh přidělené části systému, jeho aplikace a financování

4.1.2. Kroky, kterými budou jednotlivé cíle naplňovány:
a) legislativní opatření
b) analýza procesů
c) návrh řešení a standardů ve vazbě na další projekty
d) návrh technického řešení a zabezpečení
e) výběrová řízení
f) zpracování a odsouhlasení standardů
g) zajištění zdrojů financování
h) propagace
i) nasazení systému

10

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Seznam priorit eHealth, cíle pracovních skupit. 2008, duben
<http://www.mzcr.cz>
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4.1.3. Pracovní skupiny dle MZ z 15.4.2008
I. Elektronická zdravotnická dokumentace
Aktuálně se zdravotnická dokumentace vede v papírové a elektronické formě,
není však všude stejný systém ani nijak sumarizován přehled vyšetření, které pacient
podstoupil na různých pracovištích, apod. Místo aby se položily základy komplexního
systému, nadefinovaly se standardy, přístupy, formy evidence, archivace celkově
přepracovaným novým zákonem, do této chvíle ale pouze novelizujeme zákon o péči a
zdraví lidu z roku 1966.
Dobře nastavený systém zdravotnické dokumentace má možnost zefektivnit a
tím zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči i zvýši informovanost pacienta.
Cíle pracovní skupiny:
o definovat standardy a obecné řešení pro dostupnost, zálohování, bezpečnost a
integritu zdravotních dat uchovávaných v elektronické podobě
o zabezpečený autorizovaný a auditovatelný přístup k datům v bezpečném on-line
režimu
o zabezpečit funkční výměnu strukturované zdravotnické dokumentace mezi
jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb
o maximální strukturovanost uložených informací, omezení množství volných textů
ve zdravotní dokumentaci
o podpora multimediálních formátů uložených informací.
o interoperabilita s navazujícími systémy a službami, které jsou součástí eHealth
včetně stávajících i uvažovaných informačních systémů budovaných v rámci EU.
o otevřenost vůči vývoji aplikací a služeb poskytovaných komerční sférou.

II. Elektronická preskripce
Již samotný elektronický přenos receptů v rámci jednoho zdravotnického
zařízení přináší množství výhod. Implementace elektronického systému v rámci většího
územního celku nabízí i další přínosy jako jsou:
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o zvýšení bezpečnosti procesu (kontrola interakce mezi léky pomocí expertního
systému)
o evidence lékové historie
o zefektivnění řízení preskripce (zrychlení procesu na straně lékaře i pacienta,
přehled a včasná kontrola účtů a limitů)
o zvýšení kvality (odstranění nečitelnosti, on-line dostupné aktuální přehledy léčiv)
Cíle pracovní skupiny:
o navrhnout požadavky na obsah, strukturu a formu elektronického receptu
o navrhnout zásady preferovaného technického řešení pro vytvoření centrálního
skladu elektronických receptů v ČR
o umožnit elektronickou komunikaci mezi lékařem, který léky předepisuje, a
lékárnou, která léky vydává pacientovi
III. Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotních služeb,
elektronický platební styk
Tento bod je bezesporu nepostradatelnou součástí plánovaného systému a je
jedním ze základních systémů eHealth. Vývoj v této oblasti je veden i v ČR, o čemž
pojednávají kapitoly 2.1.1 a 2.1.2. Významným evropským projektem je Netc@rds,
zmíněný v kapitole 2.1.3. Elektronickou identifikací pacienta se zabývá i níže uvedená
aplikace RFID na kartičku zdravotní pojišťovny.
Cíle pracovní skupiny:
o navrhnout vhodnou formu elektronické identifikace pojištěnce (vedoucí k jeho
přiřazení k pojišťovně, zdravotnímu plánu)
o navrhnout vhodnou formu elektronické identifikace poskytovatele zdravotní péče,
zdravotnický personál
o mezinárodně kompatibilní systém
o příprava pro použití s body I. a II. v této kapitole
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IV. Zdravotní registry, NZIS (Národní zdravotnický informační systém) a
konsolidace resortních dat
Projekt by měl změnit způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech
typů registrů a to včetně položení technologických základů umožňujících bezpečnou a
efektivní komunikaci mezi subjekty. Zásadní je klást důraz na aktuálnost a správnost dat.
V současné době je v oblasti zdravotnictví provozováno několik registrů, které lze rozdělit
na:
o hygienické – dozorové a epidemiologické
o zdravotní – informace o onemocněních a výkonech
o organizační a informační – dlouží ke správě a integraci ostatních registrů,
hodnocení efektivity zdravotní péče atd.
Všechny tyto registry mají různé správce, jsou provozovány na různých místech,
jinými technologiemi a jejich vývoj není koordinován žádným zásadním způsobem. Je
tedy nutné revidovat a změnit strategii NZIS. .
Cíle pracovní skupiny:
o změnit způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech typů registrů
o vypracovat návrh jednotné aplikační platformy NZIS jako zastřešující platformy
národních zdravotnických i hygienických registrů včetně datové architektury
zabezpečující interoperabilitu s Evropskými eHealth systémy
o navrhnout, jak mají být data sbírána od zdravotnických zařízení
o vytvořit registr zdravotnických pracovníků pro použití v bodě I. a III.
V. Klinické rozhodování, klinické protokoly a Technology Assessment
V ČR neexistuje žádná jednoznačná nadnárodní nomenklatura s výkladem
pojmů jako je „doporučený postup“, „standard“, „protokol“ atd. Standardizačními
aktivitami se podpoří zpracování obecného schématu struktury, obsahu a algoritmů pro
vypracovávání jednotlivých konkrétních postupů, tj. standardů, doporučených postupů,
klinických protokolů a dalších. Tyto aktivity mají směřovat především k trvalému
zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb a snížení nákladů.
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Formy zpracování standardů jsou různé. Neexistuje žádný jedinečný nadnárodní
formální předpis, který by bylo možné jednoduše převzít.
Oblast HTA se soustřeďuje na bezpečné a efektivní používání definovaných a
auditovaných nemedicínských technologií, což je oblast, která je významná pro další
rozvoj zdravotnických systémů a jejich finanční udržitelnost.
Cíle pracovní skupiny:
o vytvoření nomenklatury pro tuto oblast s výkladem pojmů, které budou používány
o změnit přístup k problematice využívání standardů, guidelines, klinických
protokolů a systémů pro podporu klinického rozhodování
o definovat základní pravidla používání a kontroly standardů, guidelines, klinických
protokolů a systémů pro podporu klinického rozhodování a navrhnout vhodnou
technologii pro jejich provozování
VI. Portál, vzdělávání, telemedicíína
Portál umožní přístup ke zdravotní dokumentaci pro občany a stane se důležitým
východiskem pro aktivní zapojení pacienta do procesu prevence a poskytování zdravotní
péče. V současné době jsou zdravotní záznamy a další informace nejčastěji roztroušeny
v rámci řetězce poskytovatelů zdravotní péče a pacient nemá zajištěn konsolidovaný
přístup ke své zdravotnické dokumentaci.
Cíle pracovní skupiny:
o vytvořit návaznosti na ostatní projekty eHealth a čerpat z jejich dat a informací,
zejména systému elektronického zdravotního záznamu, elektronické preskripce, či
registrů
o zkvalitnění a zvýšení dostupnosti v oblasti pre/postgraduálního vzdělávání
o zvýšit informovanost občanů o systému zdravotních služeb, kvalitě poskytovaných
služeb, poskytovatelích služeb, právech pacienta, financování zdravotnictví,
odborné informace pro laika o zdraví a nemoci, lécích a další informace
v závislosti na aktuálních potřebách. návrh nutné podpory pro rozvoj telemedicíny
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4.2. eHealth v praxi
Projekt eHealth by měl pacientům umožnit vstupovat do jejich zdravotnické
dokumentace, jednoduše se nechat ošetřit u kteréhokoli lékaře v EU, v lékárně si
vyzvednout léky na předpis pouze prostřednictvím karty zdravotní pojišťovny a využívat
tak moderního zdravotnického systému.
Pro poskytovatele zdravotní péče by ubylo administrativy, zlepšila by se
bezpečnost např. při předepisování léků (expertní systém kontroluje interakce mezi léky),
k dispozici by byla velmi přesná statistická data o poskytované péči, nové možnosti
v oblasti vzdělávání a mnoho dalšího.

4.2.1. Výhody a nevýhody eHealth v ČR
Jako v každé oblastí má zavádění nových systémů své silné a slabé stránky,
které budou vnímány nejen zdravotníky, ale i pacienty. Nutnost se naučit pracovat
s novými technologiemi je dnes běžnou součástí života, ale vznik tak velkého projektu
jako je elektronické zdravotnictví by byl náročnou zkouškou minimálně pro seniory.
Výhody eHealth z pohledu pacienta
o vyřešení otázky dostupnosti zdravotnické dokumentace pacienta
o zefektivnění poskytované lékařské péče
o modernizace českého zdravotnictví
o usnadněné využití lékařské péče v zahraničí
o větší přehled o vlastním zdraví
o přehlednější informace o platbách za zdravotní péči a nastavení limitů
Výhody eHealth z pohledu státu
o data v jasně dané struktuře v mezinárodních formátech
o jednoduchá komunikace mezi zdravotnickými zařízeními,lékaři a pacienty
o dlouhodobě a kvalitně udržované zdravotnické registry
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o spolufinancování projektu z dotační fondů Evropské Unie
o kvalitní technologické vybavení
o statistická data s vysokou mírou spolehlivosti
o nové moderní příležitosti pro výzkum a vzdělávání
Nevýhody eHealth z pohledu pacienta
o zavádění jiného systému než na jaký jsou zvyklí
o nutnost zapamatování si dalších přístupů a hesel
o pravděpodobná výměna karty zdravotní pojišťovny
Nevýhody eHealth z pohledu státu
o složitost nového systému
o dlouhodobá absence politiky eHealth jak v ČR, tak v EU
o chybí mezinárodně dané standardy, struktury dat a databází
o úprava legislativy
o finanční náročnost
o nastavení školících procesů na vedení zdravotnické dokumentace apod.
o chybějící systémové nasazení ICT v současném zdravotnictví

4.2.2. Rizika ovlivňující nasazení projektu
U takto složitého systému, který je v plánu zavést, se nevyhneme několika
druhům komplikací. Jednat se může o právní komplikace, kdy se nepodaří prosadit
potřebné legislativní změny. Personální, kdy se nepodaří zajistit dostatečné odborníky
k dané problematice. Technické komplikace, kdy bude systém špatně navržen. Finanční
komplikace, kdy se nepodaří zajistit finance na celý projekt, ale pouze na jeho část a
provozní komplikace, kdy se nepodaří zajistit provoz NZIS. Největším rizikem je v tuto
chvíli zavedení do praxe nekvalitně naplánovaného projektu, protože zavedení
polovičního systému by nepřineslo požadovaný efekt.
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Finanční problém by mohl být vyřešen pomocí dotačních fondů EU a úprava
legislativy by měla být vyřešena novým zákonem o zdravotních službách, který začne
poslanecká sněmovna projednávat v březnu roku 2009.

4.3. Budoucnost eHealth v ČR
Projekt eHealth má v České republice nemalé ambice. V případě, že se vše
podaří zrealizovat, budeme mít k dispozici komplexní systém, kde základními prioritami
je vysoká kvalita zdravotních služeb, lepší dostupnost zdravotní péče, praktické zapojení
občana-pacienta. V případě kombinace eHealth s dobře promyšlenými reformami
zdravotnictví by ČR měla dlouhodobě stabilní systém poskytování zdravotních služeb.

4.4. Legislativa a projekt eHealth v České republice
Legislativní úpravy jsou nutnou součástí při elektronizaci českého zdravotnictví.
Co se změnilo v právních úpravách za posledních 2,5 let od mé bakalářské práce?
Koncem roku 2006 byl schválen zákon 385/2006 Sb. upravující zejména archivaci el. dat.
Během roku 2008 vznikly čtyři reformní zákony, u kterých se však zastavilo parlamentní
schvalování do března 2009.

4.4.1. Zákon č. 385/2006 Sb. – úpravy § 67b odst. 19 zákona č.
20/1966 Sb [příloha č.1]
V období 1997 až 2004 byl zákon o péči a zdraví lidu (20/1966 Sb.) 25-krát
novelizován a duchu novel pokračovalo ministerstvo i v roce 2006, kdy byla podepsána
vyhláška o úpravě § 67b o zdravotnické dokumentaci.11
Hlavními úpravami v zákoně jsou části týkající se zdravotnické dokumentace:
a) Ve zdravotnické dokumentaci musí být kontaktní údaje na osobu, jíž lze sdělit
informace o zdravotním stavu pacienta.

11

Šitina, J. Zdravotnická dokumentace z pohledu populace ČR v roce 2006. (Bakalářská práce). Praha :
1996. 69 s. - Univerzita Karlova v Praze. 1.Lékařská fakulta.
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b) upravován je skartační plán, úplné znění [příloza č.2]. Skartační lhůty začínají
platit dnem 1. ledna 2008 a klíčové termíny u archivace zdravotnické
dokumentace jsou nastaveny na 10 let od úmrtí pacienta, 10 let od změny lékaře
primární péče, 5 let od posledního vyšetření u ambulantního vyšetření nebo
záznamy závodních lékařů 5 let od data uznání ohrožení nemocí z povolání.
c) upraveny jsou zde podmínky pro odmítnutí zdravotní péče, kdy musí vždy být
sepsáno potvrzení o odmítnutí (buď ze strany pacienta nebo ze strany lékaře)
d) Ve vyhlášce ale vůbec není nově řešeno elektronické zpracování dat, které se tím
pádem řídí staršími předpisy. Zůstává tedy v platnosti, že pokud se údaje ze ZD
přepíší z listinné formy do elektronické, musí se listinná forma zachovat.
Pokud se zápis ZD provede na paměťové medium bez elektronického podpisu, je
nutné ho převést i do papírové formy a opatřit ho datem, podpisem a razítkem
osoby, které zápis převedla.
Bezpečnostní kopie elektronické ZD se musí provádět 1x za pracovní den.
Archivní kopie jsou vytvářeny nejméně 1x za rok a musí být znemožněno do nich
dodatečně zasahovat. Přístup k takto uloženým datům musí být zachován nejméně
po dobu, která je předepsána pro archivaci ZD.

4.4.2. Reformní zákony ve zdravotnictví 2008 – 200912
V průběhu let 2007 a 2008 vznikaly na ministerstvu zdravotnictví nové zákony,
které by měly legislativu zase o krok přiblížit elektronizaci, ale zároveň by změnily celý
zákon o zdraví lidu z roku 1966. Bohužel, podle dosavadního vývoje, je obměna tohoto
zákona opět mnohem více politickým, než bojem za kvalitní zdravotnictví. Jedná se o
zákony:
o zákon o zdravotních službách
o zákon o specifických zdravotních službách
o zákon o zdravotnické záchranné službě
o změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

12

Česká Televize. Otázky Václava Moravce. 8.2. 2009
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Hlavní, zákonem z této čtveřice je zákon o zdravotních službách, který by měl
nahradit zákon 20/1966 Sb. o zdraví lidu.
Vybrané části zákona:
o

V zákoně jsou jasně řešeny přístupy do zdravotnické dokumentace a to
v paragrafech § 30, § 31, § 32. Přesně uvádějí, kdo a za jakých okolností má mít
přístup k informacím. Tím by měly být připraveny legislativní základy pro
elektronický systém přístupu do zdravotnické dokumentace. Celé znění je
k dispozici v [příloze č.3]

o Zdravotnickou dokumentací se zabývá pátá část zákona s názvem „Zdravotnická
dokumentace a národní zdravotnický informační systém“. Týká se to hlavně
paragrafů § 1, § 55 a § 56. Je zde jasně vymezeno, za jakých okolností se může
elektronická dokumentace vést. Celé znění je k dispozici v [příloze č.4].
o V III. hlavě zákona je 8 paragrafy řešena otázka NZIS (Národního zdravotnického
informačního systému). Národní zdravotnický informační systém je určený ke
shromažďování a zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti
poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných
odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a
kvalitě poskytovaných zdravotních služeb a ke shromažďování a zpracování údajů
pro Národní zdravotní registry. Jedná se tedy o snahu konsolidace dat a nastavení
jednotných pravidel pro data potřebná ve zdravotnictví.
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách) řeší mnohé dosud neřešené otázky, je z větší části legislativním
podkladem pro aplikaci eHealth do ČR. Je v něm ale také několik sporných bodů, díky
kterým se stává součástí již zmíněného politického boje a není tedy vůbec jisté, že bude
v poslanecké sněmovně v březnu roku 2009 schválen.
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5. Teorie vlastní práce – metodika, použitá technologie
Nastudování teorie elektronizace zdravotnictví v ČR za posledních několik let
bylo podkladem pro přehled o vývoji a aktuální situaci této problematiky. Cílem vlastní
práce je využít při elektronizaci zdravotnictví některou z nových technologií, která dosud
nebyla v tomto odvětví v České republice aplikována. Sestavení funkčních modelů by
mělo ukázat, jak by vypadalo praktické použití v praxi a zda je tato technologie při
elektronizaci zdravotnictví použitelná.

Metodika vlastní práce
1) analýza dostupných technologií – článek 5.1.
2) teorie zvolené technologie – článek 5.3
3) HW a SW použitý pro měření
4) návrh použití v praxi
5) praktické sestavení funkčního modelu
6) závěr

5.1. Analýza dostupných technologií a cíl vlastní práce
Přehled metod, kterými bylo ve světě postupováno při elektronizaci
zdravotnictví, je zpracován v teoretické části této diplomové práce. Dosud použité
technologie jsou založeny na elektronické identifikaci pacienta a lékaře, viz. kapitola 3.
Na základě přehledu používaných technologií v teoretické části jsem procházel
další možné alternativy, které nebyly dosud použity v elektronizaci zdravotnictví, a jako
vhodná dosud nepoužitá moderní technologie nejvíce vyhovovala technologie NFC (Near
Field Communication) vycházející z RFID (Radio Frequency Identification).
Cílem diplomové práce je ověřit na samostatně navržených a následně
vytvořených modelech, zda jsou technologie RFID a NFC využitelné při elektronizaci
zdravotnictví.
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5.2. Teorie zvolené technologie
RFID (Radio Frequency Identification) a NFC (Near Field Communication)
RFID je moderní technologie identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních
vln. Tento systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz
na rychlé a přesné zpracování informací a okamžité přenesení načtených dat
k následnému zpracování. Vývoj této technologie začal v druhé polovině 20. století, kdy
se ještě jednalo o spíše vědecký vývoj a bouřlivý rozvoj do běžného života přišel
koncem 90. letech 20. století.
K efektivnímu a kvalitnímu zdravotnictví zajisté patří i přehled o přístrojích,
zdravotnickém vybavení a podávaných lécích. Technologie RFID umožňuje využití ve
všech těchto oblastech.

5.2.1. Princip RFID
Technologie funguje na bázi radiofrekvenčních (RF) vln, kdy čtečka vygeneruje
RF pole. Pokud je v tomto poli umístěn nositel informace (tag), nabije se energií z pole
čtečky. Tag moduluje radiofrekvenční signál podle na něm uložené informace a pošle
zpět. Čtečka následně detekuje pozměněný signál. Standardní protokoly využívající se
v RFID jsou EM 4001, ISO 14443, ISO 15693.

5.2.2. Tag - nositel informace RFID
Technologie RFID je postavena na nositeli informace, což je v tomto případě
takzvaný Tag (transpondér). Ten může mít podobu plastové karty, kterých máme každý
v peněžence několik, nebo může být v podobě kolečka o velikosti pětikoruny, případně
jako náramek na ruku nebo i v podobě milimetr tlusté papírové etikety. Velikost
takovéhoto média je až 4 kB, ale vzhledem k vývoji technologií můžeme očekávat rychlý
posun.
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Obr. č. 7 Různé typy tagů

Typy tagů
o Read Only – mají neměnný kód nastavený při výrobním procesu
o Read/Write – libovolné zapisování a čtení na tyto typy tagů

Obr. 8 Subminiaturní transpondéry RFID mic3 firmy MicroSensys vestavěné do hlav
plastikových šroubů

13

Identifikace RFID tagů
RFID čipy obsahují většinou 96 bitové unikátní číslo takzvané EPC, které (z
hlediska logistiky a obchodu) může být přiděleno každému jednotlivému konkrétnímu
kusu zboží. EPC se přiděluje centrálně výrobcům v jednotlivých řadách. EPC o délce 96
bitů má nabídnout dostatečný číselný prostor 268 milionům výrobců produkujícím každý
16 milionů druhů výrobků (tříd) a v každé třídě je prostor pro 68 miliard sériových čísel.
Protože zatím není ani teoretický výhled na upotřebení takového množství čísel EPC,

13

Hájek, J. časopis Automatizace. Vol. 48, No. 7-8, p. 464
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mohou čipy používat EPC o délce 64 bitů, což sníží jejich cenu. Na druhou stranu je zde i
výhled pro přechod na 128 bitů pro případ, že by číselné řady přestaly stačit.14

5.2.3. Čtečky RFID čipů

15

Abychom byli schopni informaci uloženou na tagu přečíst, potřebujeme čtečku.
Ty jsou buď ve formě mobilních čteček, ve formě snímacích portálů (vypadají jako
bezpečnostní rámy) nebo jako malé krabičky připojené k počítači pomocí USB. Když
získá čtečka informaci od tagu, je možné ji přeposlat pomocí speciálního softwaru do
připojeného IS.

Obr. č. 9 RFID čtečka Intermec

Obr. č. 10 Mobilní RFID čtečka na zboží

Obr. č. 11 Mobilní RFID čtečka - hypermarkety

14

Intermec. web stránky. <http://www.intermec.cz/Produkty-RFID.htm>
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Obr. č. 12

RFID USB čtečka15

5.2.4. Frekvenční pásma RFID15
RFID by bylo schopné pracovat na jakékoli frekvenci v radiovém spektru.
Zvolená frekvence ale zásadně ovlivňuje vlastnosti mezi čtečkou a tagem (rychlost
přenosu, minimální vzdálenost pro spojení...). Použitelné frekvence v radiovém spektru
jsou navíc legislativně ošetřené, a to v každém státě jinak.
125 KHz až 148 KHz (LF pásmo)
o od počátků v 80. letech
o dosah čtečky je do desítek centimetrů
o tagy z měděných cívek o menší kapacitě
o sledování zboží, čipování zvířat
13,56 MHz (HF pásmo)
o rozmach v 90. letech díky menším nákladům
o není zapotřebí používat měď, čip se vnoří do natištěného ingoustového substrátu
o malý dosah komunikace
o knihovny a vstupní systémy
15

Radio Frequency Identification. 2007.
<http”//www.rfidinc.com/tutorial>
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915 MHz (UHF pásmo)
o rozmach v komerčním použití
o zpracování i stovek tagů v jeden okamžik
o cena tagu je několik desítek centů
o nevýhodou je nefunkčnost v blízkosti tekutin a ruzné vlnové délky dle regionu
o použití je hlavně v logistice
433 MHz a 2,45 GHz – aktivní tagy
o napájeny baterií
o větší kapacita paměti
o dosah čtečky je desítky až stovky metrů
o použití na dálničních systémech, identifikace majetku

860 – 930 MHz
UHF tag

125–134 KHz
LF Tag

13.56 MHz
HF Tag

2.45, 5.8 GHz
MW tag

dosah pod 0,5 m
malá rychlost
čtení
vysoké výrobní
náklady
možnost snímání
na kovu
a přes kapalinu
Tab. č. 2

dosah do 1 m
dosah do 10 m
dostatečná
možnost čtení při
rychlost čtení dosah do 3 m
extrémně
vysoké
velká rychlost čtení
vysokých
výrobní
nelze číst přes kapalinu,
rychlostech
náklady
obtížné čtení z kovu
velká cena RFID
obtížné čtení
tagu
přes kapalinu
Srovnání vlastností jednotlivých frekvencí u RFID

Někdy bývá RFID označována jako nástupce systému čárových kódů, oproti
kterému je patrné několik výhod, jako jsou například možnost čtení několika tagů v jedné
chvíli nebo čtení tagů v ohybu a na větší vzdálenost.
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5.2.5. Využití RFID ve světě
V praxi se s technologií RFID setkáváme, aniž bychom si to uvědomovali.
Využití je hlavně v hypermarketech a obchodních domech při evidenci zboží, kde přináší
rychlý přehled o stavu zásob. Na stejném principu také fungují bezpečnostní rámy
v obchodech
Není to ale zdaleka jen o již vyzkoušené evidenci skladů. Tento systém je možné
nasadit v mnoha dalších odvětvích, kde je kladen důraz na přesné a rychlé zpracování
informací, a jejich okamžitý převod k následnému zpracování. Ve výrobních procesech
přináší on-line informace o průběhu na výrobní lince, což umožňuje efektivně plánovat
výrobní a logistické operace. V případě neustálého pohybu majetku je obtížná jeho
evidence, což také řeší tato technologie. 16

Obr. č.13 a 14 štítkový/etiketový RFID čip 14

Podle informací, které jsou k dispozici, budou nové cestovní pasy zemí
Evropské unie obsahovat RFID čip, který bude obsahovat biometrická data o majiteli
pasu. Tento systém by měl umožnit rychlejší odbavení, ztížit padělání těchto dokladů a
případně omezit pohyb hledaným osobám.
Miniaturní čipy integrované do cestovních pasů EU budou mít tloušťkou jen
0,06 milimetru, délku hran 0,4 mm a pouhým okem budou na první pohled prakticky
neodhalitelné. Ty samé RFID čipy se chystá integrovat Evropská centrální banka do

16

Zouzalík, M. Časopis 21 století. 2004
< http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004082127>
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nových Euro bankovek vyšších nominálních hodnot. Čipované bankovky totiž budou
prakticky nepadělatelné, alespoň z počátku.

Obr. č.15

Mini RFID čip

Na světě už jsou i lidské čipy aplikovatelné pod kůži. Doufejme, že tomuto
použití se bude svět ještě nějaký čas bránit.

Obr. č.16 a 17

Implantovaný RFID čip v lidské ruce17
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Obr. č. 18 Foto naskladňování zásob RFID bránou17

5.2.6. Aplikace RFID v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
Jako jedni z prvních zavedli RFID v Brněnském MOÚ ve spolupráci se
společností IBM.
Cílem projektu je ověření hypotézy: „Zavedení radiofrekvenční identifikace
(RFID) do procesu přípravy a aplikace léčiv a zavedení systému podpory přípravy léčiv
umožní přesnou evidenci průběhu přípravy a aplikace léčiva včetně času a identifikace
osob, které s léčivem manipulovaly a propojení těchto dat až ke konkrétnímu pacientovi,
bude znamenat automatizovanou kontrolu složení připravovaného léčiva a potlačení vlivu
lidského faktoru. Zároveň bude zajištěna automatická evidence pohybu osob v
kontrolovaném pásmu a tedy i sledování jejich potenciální expozice cytotoxickým látkám.
To vše by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti pro pacienta i pro zdravotnický personál a
finančním úsporám.“18
Kontrakt se společností IBM byl uzavřen v prosinci roku 2006 a s ukončením
projektu se počítá nejdříve za 4 roky. Celková výše nákladů je plánována na 20,7 miliónů
Kč. Následně se plánuje rozšíření na další oblasti, jako jsou visačky pacientů, identifikace
personálu nebo inventarizace majetku.

17

Zdroj: http://www.dhs.cz/picture/article/o-firme/profil-firmy/snimace-rfid.jpg
CVUT. Projekt 2C06024. 2006
< http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=2C06024>

18
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5.2.7. Near Field Communication (NFC) jako rozvoj technologie
RFID
Technologie RFID může být pro někoho futuristickým řešení, ale vývoj jde dnes
ještě dále. Představte si, že jdete do stánku s novinami, vyberete si váš oblíbený časopis a
zaplatíte ho pouhým přiložením mobilního telefonu k destičce u okýnka stánku. Odtamtud
doběhnete na tramvaj, nastoupíte a opět přikládáte svůj mobilní telefon k panelu na
držadle, na kterém se zobrazí potvrzení o zaplacení. Dojedete do práce, kde si otevřete
vchod pro personál opětovným přiložením mobilního telefonu ke čtečce u dveří. I toto už
je skutečnost, která brzy přijde mezi nás.

5.2.8. Princip technologie NFC
Technologie NFC pracuje na bázi RFID, kdy tag nebo čtečka jsou v tomto
případě nahrazeny mobilním telefonem. Vše funguje na základě integrovaného NFC
modulu v telefonu, který funguje v pásmu 13,56 MHz na vzdálenost okolo 10 centimetrů
a vyhovuje normám ISO 18092, ISO 21481, ECMA (340, 352 a 356) a ETSI TS 102 190.
Je také kompatibilní s široce rozšířenou infrastrukturou bezkontaktních karet (tagů) firmy
Philips MIFARE®, i s kartou FeliCa společnosti Sony, což jsou na trhu nejrozšířenější
kartové tagy. NFC je postupně testováno v mnoha zemích světa od začátku loňského
roku.
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Obr. č. 19 Architektura NFC v mobilním telefonu
(zdroj: http://www.accenture.com; 27.1.2009)19

5.2.9. Využití technologie NFC
NFC má podle všeho nejlepší předpoklady stát se časem celosvětovým
standardem pro mobilní platby, svědčí pro to například množství zemí, kde běží nebo již
doběhl pilotní provoz, jako je tomu ve Velké Británii. V obchodě se přiblížíte mobilním
telefonem ke čtečce, na klávesnici zadáte PIN a potvrdíte opětovným přiložením, čímž je
platba provedena. Abych ukázal i jiné možnosti, když se přiblížíte telefonem k tagu, který
bude umístěný na zastávce MHD, telefon Vám automaticky nabídne odeslání předepsané
zprávy pro zakoupení jízdenky MHD... stačí jen potvrdit odeslání a nemusíte se s ničím
vypisovat. Masivnímu komerčnímu nasazení zatím ale brání absence jasně definovaných
obchodních modelů a dostatek zařízení, které technologii podporují.

19

http://www.accenture.com; 27.1.2009
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Obr. č. 20 Možné budoucí aplikace NFC

6. Vlastní práce – modely aplikace NFC a RFID
technologie
6.1. HW a SW použité pro vytvoření modelů
Pro vytvoření modelů byly použity tyto tagy:


PVC tag Mifare (86 mm x 55 mm x 1mm), výrobce Philips, o velikosti
paměti EEPROM 1 024 bytů, frekvenci 13,56 MHz, ISO 14443A,
životnost dat 10 let.



PVC kulatý tag Mifare (průměr 25 mm, tloušťka 1 mm), výrobce Philips,
o velikosti paměti EEPROM 320 bytů, frekvenci 13,56 MHz, ISO
14443A, životnost dat 10 let.



Hodinkový tag kulatý, o velikosti paměti EEPROM 1 024 bytů,
frekvenci 13,56 MHz, ISO 14443A, životnost dat 10 let.
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Obr. č. 21 PVC tag Mifare (86 mm x 55 mm x 1mm) a kulatý hodinkový tag

Obr. č.22

Kulatý PVC tag Mifare

Pro vytvoření modelů byly použity tyto čtečky:


USB čtečka NXP, výrobce Arygon Technologies 1332662142



mobilní telefon s NFC technologií, Nokia 6131, f = 13,56 MHz.



mobilní telefon s NFC technologií Nokia 6212, f = 13,56 MHz.
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Obr. 23

USB čtečka

Obr.24 Nokia 6131

Obr.25 Nokia 6212

Pro vytvoření modelů byly použit tento software:


NXP vCard Writer
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6.2. Měření maximální vzdálenosti pro čtení tagu
6.2.1. Teorie měření čtecí vzdálenosti
V rámci doplnění obecné charakteristiky použitých čteček a tagů je v tomto
článku doplněno měření charakterizující maximální vzdálenost, na jakou je čtečka
ještě schopna načíst tag.
Měření je provedeno na tagu Mifare 1 024 kB (viz. čl. 6.1) a na dvou čtečkách:
a) USB NXP (viz. čl. 6.1)
b) Nokia 6131 (viz. čl. 6.1)
Měření je provedeno 10 pokusy na každé čtečce, u každé čtečky je následně
spočítán průměr.

6.2.2. Výsledky měření čtecí vzdálenosti
typ čtečky
/
čtečka USB NXP*
Nokia 6131*
č. měření
1
65
39
2
67
39
3
67
38
4
65
40
5
65
39
6
64
39
7
66
41
8
66
39
9
65
38
10
66
38
průměr
66
39
*údaje jsou v mm
Tab. č. 3 Měření maximální čtecí vzdálenosti tagu

6.2.3. Závěr měření čtecí vzdálenosti
Z měření vyplývá, žě čtecí vzdálenost tagu a čtečky je závislá na použitém
zařízení. U USB čtečky je maximákní vzdálenost pro načtení použitého tagu
v průměru 66 mm, zatímco u mobilního telefonu je mezní vzdálenost 39 mm. Větší
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vzdálenost je pravděpodobně způsobena výkonějším zpracováním vysílací antény
v USB čtečce. USB čtečky i mobilní telefon mají limitní vzdálenost pro načtení tagu
velmi pravidelnou (minimální odchylky při porovnání jednotlivých měření).

6.3. Model aplikace NFC a RFID pro identifikaci lékaře a pacienta
6.3.1. Dnešní funkce kartičky zdravotní pojišťovny
Každý občan České republiky musí být evidován u jedné ze zdravotních
pojišťoven. Na základě toho od pojišťovny obdrží plastovou kartičku, na které jsou
natištěny jeho osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, platnost
průkazu a číslo průkazu. Tímto dokladem se pacient u lékaře prokazuje hlavně za účelem
vyúčtování zdravotní péče. Vše je na bázi opisování a vizuální kontroly a není možné se
z kartičky dozvědět jiné informace než ty, které jsou na ní natištěny.

6.3.2. Teorie možné budoucí funkce identifikační kartičky lékaře
/ pacienta
Představme si kartičku zdravotní pojišťovny stejného designu jako máme dnes,
pouze by podporovala např. technologii RFID/NFC - MIFARE®. Na první pohled vše
jako tomu je v současném případě (vizuálně čitelné informace), ale zároveň by bylo
umožněno i využití systému uložených dat na principu technologie RFID.


identifikace pacienta
Na čip karty budou nahrána základní data o pacientovi – jméno a příjmení,
kód zdravotní pojišťovny, datum narození, rodné číslo = stejné jako tištěná
podoba.
Současně však lze přidat i základní důležité informace jako jsou krevní
skupina, dlouhodobě užívané léky, základní alergie nebo jiné důležité informace
o zdravotním stavu, což by na základě diagnózy na kartičku vždy dohrál lékař
jednoduchým přiložením karty na čtečku u svého počítače = rychlejší než
vypsání receptu.
V praxi by to znamenalo, že kamkoli by pacient přišel na vyšetření,
pouhým přiložením kartičky zdravotní pojišťovny by se zobrazily jeho údaje
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v IS (např. jako podklad pro hlavičku na rtg snímek), nic by se nikam nemuselo
vypisovat. Jiný případ je v sanitce, kdy by přiložením na mobilní čtečku i třeba
celé peněženky došlo k načtení kartičky a tým záchranné služby by v tu chvíli
věděl například o alergii na penicilín nebo o poruše srážlivosti krve převáženého
pacienta. Zde je ale otázkou, jak by k tomu přistupoval zákon o ochraně
osobních údajů. Nutné by bylo šifrování údajů, aby data na kartičce nemohl číst
např. někdo v autobusu MHD přiložením libovolné čtečky ke kabelce
pacientky.


identifikace zdravotnického pracovníka
Stejně jako pacienti, i lékaři, sestry a další zdravotničtí pracovníci by mohli
mít svoji zaměstnaneckou identifikační kartičku, která by je opravňovala ke
vstupu do IS (stejně jako se přihlašuje pacient, tak by se hlásil i lékař – pouhým
přiložením na čtečku a navíc zadáním PIN). Stejnou kartičkou by měli možnost
vstoupit do pacientům nepřístupných částí nemocnice nebo by pomocí své karty
měli možnost platit v nemocniční jídelně a peníze by se jim strhávaly z platu. Na
vše by měli stále jen jednu kartu.
Kdybychom uvažovali ještě dále, stejné vlastnosti jako RFID kartička
může mít i mobilní telefon s NFC. Vybraní lékaři by mohli mít pracovní mobilní
telefon, na kterém by měli nahrány klíče pro přístup do IS, klíče pro vstup do
veřejnosti nepřístupných ordinací a zároveň by pomocí přiložení mobilního
telefonu i platili obědy v nemocniční jídelně. Stačil by jeden mobilní telefon
v kapse pláště a nemuseli by mít identifikační kartičku, peněženku, mobil a
pager, stačila by jedna věc. Nevýhodou je určitě finanční náročnost a složitost
zavedení takového systému. Ta by ovšem nebyla problémem u varianty
s kartičkou a také dokáže obsáhnout „vše v jednom“ v kombinaci se stávajícím
systémem pagerů nebo NFC telefonů.
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6.3.3. Realizace modelu aplikace RFID a NFC na identifikaci
lékaře a pacienta
Abych lépe představil popsané možnosti, rozhodl jsem se naprogramovat
konkrétní příklady, jak by mohla identifikace prostřednictvím RFID technologie v praxi
vypadat. Cílem tohoto modelu je tedy praktická ukázka použití této technologie.
Základními složkami modelu jsou dva typy identifikačních karet.


identifikační karta pacienta

Obr. č. 26 Grafika karty pojištěnce č.1


identifikační karty lékaře

Obr. č. 27

Grafika karty lékaře č.2
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Obě kartičky jsou typu Philips MIFARE® (viz. čl. 6.1), ale každá má
naprogramovánu jinou strukturu uložených dat.
Kartička zdravotní pojišťovny je standardně graficky zpracována, k nepoznání
od originálního kusu zdravotní karty, stejně jako karta lékaře MUDr. Petra Kocny.
Odlišnost zjistíme až při přiložení kartiček na čtečku RFID nebo k mobilnímu telefonu,
který podporuje NFC.


Data uložená na jednotlivých kartách:
V tomto modelu jsou naprogramována pole: jméno, příjmení, kód zdravotní

pojišťovny, název zdravotní pojišťovny, typ krevní skupiny a informace o alergiích.
Kartička lékaře má univerzální grafiku pouze pro účely této diplomové práce a
údaje zaznamenané na tagu jsou údaje: jméno, příjmení, osobní číslo, oddělení a název
nemocnice.
Pacient karta č.1 – na kartě jsou uvedena data – Jan Šitina, 8402263045, 211, ZPMV, 0+,
Alergie na penicilín
Pacient karta č.2 – na kartě jsou uvedena data – Jan Novák, 5506203045, 111, VZP, A+,
bez poznámek
Lékař č.1 – Jan Šitina, osobní číslo 56397, Nemocnice Krč, oddělení IT
Lékař č.2 – Petr Kocna, osobní číslo 3327, VFN, Ústav klinické biochemie
Systém je demonstrován pomocí NFC USB čtečky připojené k notebooku a
softwarem společnosti NXP a druhým způsobem pomocí mobilních telefonů s NFC od
společnosti Nokia, typy 6131 NFC a 6212 NFC.
Princip modelu spočívá v jednoduchých krocích:
1) do kartičky je předem naprogramována struktura dat, v tomto případě: jméno,
příjmení, kód zdravotní pojišťovny, název zdravotní pojišťovny, typ krevní
skupiny a informace o alergiích (toto by v praxi nastavila pojišťovna při vydání
kartičky, popř.
2) přiložíme kartičku lékaře / pacienta na USB čtečku / k mobilnímu telefonu
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3) dochází ke zobrazení dat na obrazovce počítače, případně na display mobilního
telefonu – obr. 26 a 27

Obr. č. 28

Foto karty pacienta č.2

Obr. č. 29

Foto karty lékaře č.2

Funkčnost byla ověřena i na USB čtečce NXP ve stejných krocích jako u mobilního
telefonu.

6.3.4. Teorie modelu přístupu do elektronické zdravotnické
dokumentace
Obsadíme-li část kapacity kartičky pro kontaktní údaje, ještě stále zbývá volné
místo. Představme si, že máme elektronickou zdravotní dokumentaci, kde jsou veškerá
naše data, nálezy, výsledky vyšetření apod. a hledáme možnost, jak do ni přistupovat.
Vezměme výše uvedenou kartičku, na které by kromě základních údajů byl ještě
nahrán zašifrovaný klíč. Po příchodu k našemu praktickému lékaři bychom položili
kartičku na čtečku a vzhledem k bezpečnosti u takto citlivých dat bychom museli zadat
ještě PIN (jedná se o velmi citlivé údaje, proto podobný systém jako je například u výběru
peněz z bankomatu). Lékaři by se tak zpřístupnila naše elektronická zdravotní
dokumentace, kam by mohl vkládat další zápisy, případně výsledky vyšetření. Systém by
mohl být bez problému nastaven i na různé úrovně přístupů, lékař na rtg nemusím vidět
detaily mých vyšetření, zatímco můj praktický lékař uvidí vše, apod.
Systém klíčů na kartičce zdravotní pojišťovny by byl realizovatelný nejen u
lékaře, ale i v lékárně při výběru předepsaných léků nebo při návštěvě pojišťovny pro
výpis čerpané péče. Stále by se jednalo pouze o jednu kartičku chráněnou PIN kódem,
někdy v budoucnu možná i otiskem prstu.
Způsob načítání informací je stejný jako v kapitole 6.3.3.
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Aplikace RFID a NFC při výběru regulačních poplatků ve
zdravotnictví

6.4.

K vytvoření dalšího modelu bylo vybráno téma výběru regulačních poplatků ve
zdravotnictví. Povinnost vybírat regulační poplatky ve zdravotnictví má ze zákona každé
zdravotnické zařízení.

6.4.1. Aktuální možnosti placení poplatků v nemocnicích
Pacient přichází do nemocnice a před vstupem do ordinace uhradí regulační
poplatek 30 Kč ve speciálním automatu, zasláním SMS nebo například u okénka
pokladny, či informací. Záleží na konkrétním zdravotnickém zařízení. Vždy dostane
potvrzení o zaplacení, které dále předává lékaři/sestře, který proplacení poplatku
kontroluje. Tento systém může být samozřejmě nahrazen přímým výběrem poplatků
lékařem/sestrou v ordinaci, jak je tomu u menších poskytovatelů zdravotní péče.U větších
zdravotnických zařízení je rozhodně efektivnější centrální systém výběru.

6.4.2. Teorie aplikace RFID a NFC při výběru regulačních
poplatků
Vycházejme z modelu RFID identifikační karty pacienta v kapitole 6.1. Na
RFID kartě pacienta jsou nahrána identifikačních data pacienta a klíče pro vstup do
zdravotnické dokumentace. K tomu je možné ještě přidat další data, v tomto případě by se
jednalo o informaci o zaplacení regulačního poplatku.
Cílem je se vyhnout papírovým potvrzením a maximálně využít kartičky
zdravotní pojišťovny jako multifunkčního komunikačního prostředku při návštěvě lékaře
nebo zdravotnického zařízení. Celý proces bude mít za následek komfortnější postup pro
pacienty i lékaře. Kontrola zaplacení by probíhala elektronicky a vše by bylo díky
napojení na IS i automaticky evidováno.
V praxi by to vypadalo tak, že po příchodu do nemocnice pacient přijde
k automatu, vhodí 30 Kč a na označené místo přiloží kartičku své zdravotní pojišťovny.
Během cca. 1 vteřiny dojde k předání informace na kartičku, že částka 30 Kč byla
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proplacena a zaznamenána a pacient může odejít do čekárny ordinace. Po příchodu do
ordinace lékaře podává kartičku lékaři, který přiložením karty na USB čtečku zobrazí
v data o pacientovi (případně po zadaní PINu pacientem tímto otevírá pacientovu
elektronickou zdravotní dokumentaci). Po přihlášení je vyzván, aby jedním stisknutím
myši potvrdil odčerpání nabitých 30 Kč z kartičky zdravotní pojišťovny.
Ideální by byl stav, aby poplatky nekomplikovaly život pacientům, ani lékařům,
ale když jsou dané zákonem, musí placení dodržovat. Výběr je nutné navrhnout co
nejjednodušeji, což se prostřednictvím výše uvedeného systému myslím podařilo.

6.4.3. Realizace modelu aplikace RFID a NFC při výběru
regulačních poplatků
Model hlavně demonstruje jednoduchost a rychlost zapsání/smazání informace o
zaplacení poplatku na zdravotní kartičku. Pro demonstraci přenosu informace jsou využity
mobilní telefony simulující nabíjecí automat pro zaplacení poplatku a vybíjecí čtečku
v ordinaci lékaře. Konkrétně je zde pro demonstrační účely použit hodinkový tag a 2 ks
Nokia 6131. První aparát funguje pro nabíjení informace o zaplacení a druhý pro odběr
informace o zaplacení poplatku na hodinkový tag (pomyslnou kartičku pojišťovny).

Princip:
1) přiložením tagu na druhý (vybíjecí) mobilní telefon zjistíme, zda na hodinkovém
tagu opravdu není nahrána informace o zaplacení. Zobrazí se obrázek no voucher
symbolizující 0 zaplacených regulačních poplatků.
2) Hodinkový tag přiložíme k prvnímu mobilnímu (nabíjecímu) telefonu, kde se na
display obrázkem s mincemi zobrazí nabití kartičky (jako bychom právě zaplatili
30 Kč regulační poplatek).
3) Opětovným přiložením k druhému (vybíjecímu) mobilnímu telefonu dochází ke
zobrazení a odečtení nabité informace o zaplacení poplatku, což musí být
potvrzeno stisknutím tlačítka na telefonu.
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Obr. č. 30

Hodinkový čip použitý k přenosu informace o zaplacení

Ve velkých zdravotnických zařízeních by mohl fungovat tento systém placení
poplatku přes kartičku zdravotní pojišťovny, zatímco v ordinacích by mohl běžet systém
přímého výběru poplatků sestrou/lékařem. Předpokladem pro zavedení tohoto systému je
výměna stávající kartičky zdravotní pojišťovny všem pojištěncům.

6.5. Aplikace NFC při výběru regulačních poplatků ve zdravotnictví
6.5.1. Aktuální využití NFC a výběr poplatků pomocí SMS
Technologie Near Field Communication se začala komerčně pomalu rozvíjet
během roku 2008, její současné využití je tedy pouze v několika pilotních projektech.
V několika nemocnících funguje systém placení regulačních poplatků pomocí
zasílané SMS. Jako první toto zavedla Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde tvar
SMS vypadá takto: LEKAR VFN a odesílá se na číslo 90 222 XX, kde XX je částka 30
Kč nebo 90 Kč.

6.5.2. Teorie aplikace NFC při výběru regulačních poplatků přes
SMS
Zapojení NFC by v tomto případě bylo velmi jednoduché. U vchodů a na
chodbách by byly rozmístěné cedule s tagy, na kterých je předdefinovaná SMS. Pacient
by svůj mobilní telefon pouze přiblížil k takovéto cedulce a na display by se mu zobrazil
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správný tvar SMS a číslo, na které se má odeslat. Stačilo by tak cvaknout na OK a SMS
na zaplacení regulačního poplatku by byla odeslána.

6.5.3. Realizace modelu NFC při výběru regulačních poplatků
přes SMS
Pro naprogramování SMS jsem vybral dva tagy značky Philips MIFARE o
průměru 2,5 cm a kapacitě 1 kB, které budou nalepeny zezadu na listu A4. Zepředu na
zmiňované A4 bude čísly uvedeno 30 Kč a 90 Kč.

30 Kč
90 Kč
Obr. č. 31 List A4 pro SMS platbu poplatku přes NFC
Struktura dat na tagu A – 30 Kč:
telefonní číslo – 90 222 30
text SMS – LEKAR VFN
Struktura dat na tagu B – 90 Kč:
telefonní číslo – 90 222 90
text SMS – LEKAR VFN

Princip:
1) přiložíme mobilní telefon vysílacím místem NFC na list A4, kde je
vyobrazeno 30 Kč nebo 90 Kč (podle toho, co chceme zaplatit)
2) přístroj nám nabídne odeslání předvolené SMS a její odeslání pouze
potvrdíme zmáčknutím jednoho tlačítka
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Obr. č. 32 Zobrazená SMS po načtení čipu 30 Kč

Obr. č. 33 Zobrazená SMS po načtení čipu 90 Kč

Mechanika odesílání takovéto SMS je velmi jednoduchá. Jedinou, za to
podstatnou, nevýhodou je minimální rozšíření NFC mobilů ve společnosti. Model ověřil
bezproblémovou fukčnost tohoto řešení.

7. Závěr
Na modelech aplikace moderních technologií jsme se přesvědčili, že technika je
dnes na opravdu vysoké úrovni a umožňuje zrealizovat prakticky jakýkoli projekt. RFID a
NFC technologie byly ověřeny jako funkční varianta pro elektronickou identifikaci
pacientů a zdravotnického personálu. Díky svým možnostem by RFID/NFC identifikační
kartička lékaře nemusela sloužit pouze pro identifikaci, ale dala by se použít také při
evidenci vstupů do veřejnosti uzavřených prostor nemocnice, při placení obědů v
nemocniční jídelně nebo při akreditaci na kongresech pouhým přiložením karty na čtečku.
Jednou by mohla přijít i doba, kdy nebude potřeba karta zdravotní pojišťovny a
klíče do zdravotnické dokumentace budou nahrány na NFC mobilním telefonu, který
pracuje na stejném principu jako výše zmíněná RFID/NFC kartička. Ve vlastní práci této
diplomové práce se podařilo vytvořit model, kdy NFC telefon a čipová kartička úspěšně
fungovaly jako prostředky použitelné k elektronizaci zdravotnictví.
Z pohledu pacienta by bylo příjemné mít možnost podívat se do svojí
zdravotnické dokumentace dostupné přes internet. Pomocí jedné čipové kartičky bychom
se identifikovali v ordinaci lékaře, vyzvedávali předepsané léky v lékárně nebo na
terminálu pojišťovny kontrolovali vyčerpané limity na svém zdravotním pojištění.
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Na kartě by byly naprogramované kontaktní údaje pacienta a základní údaje o jeho
zdravotním stavu, které by v případě nouze mohly sloužit při zásahu rychlé záchranné
služby. Ta by měla během 5 vteřin životně důležité informace o dlouhodobě užívaných
lécích nebo alergiích. Část této představy se také podařila namodelovat pomocí NFC
identifikační kartičky ve v rámci této práce.
Zdravotnický personál by měl díky elektronické zdravotní dokumentaci a
evidenci léků mnohem více času na pacienty. Elektronizace zdravotnictví by měla mít po
počátečních investicích za následek i snížení nákladů na poskytovanou zdravotní péči.
Modely aplikace RFID a NFC ukázaly, že tyto technologie jsou jednou z cest,
jakou se při elektronizaci zdravotnictví v ČR vydat.
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[příloha č.1]
Č. 385/2006 SB.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2006

O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2007 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§1
(1) Zdravotnická dokumentace vždy obsahuje
a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.

h.

i.

j.
k.

název zdravotnického zařízení, jeho sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název
oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno (dále jen „oddělení zdravotnického
zařízení“), a telefonní číslo zdravotnického zařízení,,
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo pacienta1) , není-li přiděleno, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu pacienta nebo jinou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu; jde-li o
cizince, adresu místa pobytu na území České republiky, a nemá-li ji, adresu bydliště v cizině,
číslo pojištěnce, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, a kód zdravotní pojišťovny,
jméno, popřípadě jména, příjmení a titul a podpis zdravotnického pracovníka, který provedl zápis do
zdravotnické dokumentace,
jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu osoby, jíž lze sdělit informace o zdravotním
stavu pacienta, nebo jinou kontaktní adresu, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu, telefonní číslo,
popřípadě jiný kontakt; jde-li o cizince, adresu místa pobytu na území České republiky, a nemá-li ji, adresu
bydliště v cizině; tyto údaje se uvádí, pokud je pacient sdělí,
datum provedení zápisu do zdravotnické dokumentace; v případě poskytnutí neodkladné péče nebo vykonání
návštěvní služby u pacienta se do zdravotnické dokumentace též zaznamená časový údaj jejího poskytnutí,
razítko zdravotnického zařízení, jde-li o součást zdravotnické dokumentace, která je předávána pacientovi
nebo podle zvláštních právních předpisů jiné fyzické nebo právnické osobě, která je oprávněna zdravotnickou
dokumentaci převzít,
v případě poskytování ústavní péče datum a hodinu
1. přijetí pacienta do ústavní péče,
2. ukončení ústavní péče,
3. přeložení pacienta do jiného zdravotnického zařízení poskytujícího ústavní péči, popřípadě jeho
přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení,
4. předání pacienta do ambulantní péče,
5. úmrtí pacienta,
v případě odmítnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením, popřípadě zdravotnickým pracovníkem nebo
pacientem datum a časový údaj odmítnutí; jde-li o odmítnutí poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým
zařízením nebo zdravotnickým pracovníkem, též vždy důvod odmítnutí; jde-li o odmítnutí zdravotní péče
pacientem, též jeho písemné prohlášení o tomto odmítnutí, popřípadě záznam o něm; odmítá-li pacient
prohlášení podepsat, je součástí záznamu písemné prohlášení svědka o tom, že pacient odmítá poskytnutí
zdravotní péče,
informace o významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta, a to zejména informace z
rodinné, osobní, epidemiologické, sociální a pracovní anamnézy,
informace zjištěné o současném zdravotním stavu, pokud dále není stanoveno jinak.
(2) Zdravotnická dokumentace v návaznosti na zjištěné informace o zdravotním stavu pacienta dále obsahuje

a.

diagnostickou rozvahu a návrh dalšího diagnostického postupu, jestliže to zdravotní stav pacienta vyžaduje,
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předpokládanou konečnou diagnózu, návrh dalšího léčebného postupu a informace o průběhu léčení,
záznam o rozsahu poskytnuté nebo vyžádané zdravotní péče,
záznam o
1. předepsání léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely nebo zdravotnických prostředků,
2. podání léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely pacientovi ve zdravotnickém
zařízení, včetně podaného množství, v případě podání transfúzního přípravku jednoznačně
identifikující kód; datum a podpis zdravotnického pracovníka, který léčivý nebo transfúzní
přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely podal,
3. vybavení pacienta léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely včetně množství
zdravotnickým zařízením,
4. vybavení pacienta zdravotnickými prostředky zdravotnickým zařízením,
e. záznam o vystavení příkazu ke zdravotnickému transportu,
f. záznamy o ošetřovatelské péči, popis a průběh ošetřování, doporučení k dalšímu ošetřovatelskému postupu,
g. záznam o provedení očkování, včetně uvedení názvu očkovací látky a čísla šarže a data její exspirace,
h. písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím vyšetřovacího, léčebného nebo jiného
zdravotního výkonu (dále jen „zdravotní výkon“), jestliže povinnost písemné formy souhlasu stanoví zvláštní
právní předpis1a) nebo jestliže s ohledem na charakter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné formě
zdravotnickým zařízením vyžádán
i. záznam o souhlasu pacienta s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu2),
j. záznam o použití omezujících prostředků vůči pacientovi a o ohlášení této skutečnosti soudu,
k. kopie informací předávaných o pacientovi v listinné formě, popřípadě záznam o jejich předání a stejnopisy
posudků,
l.
záznam o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi 3) s uvedením, kdy, kým a v jakém
rozsahu k nahlédnutí došlo; záznam se neprovede v případě nahlédnutí zdravotnickým pracovníkem v
souvislosti s poskytováním zdravotní péče,
m. záznam o uznání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti a záznam o započetí ošetřování člena rodiny a
jejich délce; záznam o ukončení dočasné pracovní neschopnosti provede zdravotnické zařízení, které pacienta
vedlo v evidenci práce neschopných občanů před jejím ukončením; jestliže byl pacient v průběhu dočasné
pracovní neschopnosti předán do evidence jiného zdravotnického zařízení, je součástí zdravotnické
dokumentace též záznam o dni jeho předání nebo převzetí,
n. záznamy lékaře orgánu sociálního zabezpečení související s kontrolou posuzování dočasné pracovní
neschopnosti,
o. záznamy o jiných významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta, které byly zjištěny v
souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
b.
c.
d.

§2
Součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou
a.
b.

c.
d.

e.

f.

výsledky vyšetření, včetně grafických, audiovizuálních, digitálních nebo jiných obdobných záznamů těchto
vyšetření,
písemné informace o zjištěných skutečnostech o zdravotním stavu pacienta, průběhu a ukončení jeho léčení
nebo doporučení a návrhy na poskytnutí další zdravotní péče, které si předávají zdravotnická zařízení v rámci
zajištění návaznosti zdravotní péče o pacienta4) ,
v případě primární zdravotní péče písemné informace o dosavadním vývoji zdravotního stavu předané
předchozím registrujícím lékařem primární zdravotní péče5) ,
v případě lůžkové péče, zvláštní ambulantní péče ve stacionáři6) , nebo jde-li o pacienta umístěného ve
zdravotnickém zařízení z jiných než zdravotních důvodů 7) ,
1. záznam o aktuálním vývoji zdravotního stavu podle hodnocení sděleného pacientem a cílený
objektivní nález,
2. souhrn informací (epikríza) o průběhu vyšetření a léčby a plán dalšího postupu, pokud ústavní péče
trvá déle než 7 dnů,
3. písemná informace lékaře, který lůžkovou péči nebo zvláštní ambulantní péči ve stacionáři
doporučil,
v případě závodní preventivní péče údaje o obsahu a podmínkách výkonu práce, k níž je zdravotní stav
zaměstnance sledován, a to včetně údajů o zařazení jednotlivých faktorů pracovního prostředí do příslušné
kategorie8) a písemné informace o dosavadním vývoji zdravotního stavu nebo jeho vývoji od doby provedení
poslední lékařské preventivní prohlídky, předané registrujícím lékařem primární zdravotní péče, pokud tyto
informace nejsou v dokumentaci obsaženy9) ,
záznamy o vyšetřovacích, léčebných nebo administrativních výkonech provedených pro potřeby zvláštních
právních předpisů10) , včetně záznamů o zdravotním stavu pacienta, a kopie zpráv, informací a údajů
předaných podle těchto zvláštních právních předpisů,
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g.

záznam informací a údajů nezbytných pro jejich poskytování do Národního zdravotnického informačního
systému.
§3

(1) Na každém listu zdravotnické dokumentace se uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
pacienta, datum narození, není-li rodné číslo přiděleno, dále název zdravotnického zařízení, popřípadě název oddělení
zdravotnického zařízení.
(2) Součásti zdravotnické dokumentace uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky, které jsou jejími samostatnými
částmi, vždy obsahují údaje stanovené v této příloze s tím, že při zaznamenávání údajů a informací do samostatných
částí zdravotnické dokumentace se použije ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) až g).
§4
(1) Součástí zdravotnické dokumentace zdravotnické záchranné služby jsou
a.
b.
c.
d.
e.

zvukový záznam o výzvě (žádosti) k poskytnutí zdravotní péče,
záznam operátora nebo deník operačního střediska,
kopie záznamu o výjezdu,
identifikační a třídicí karta,
záznam o hromadném odsunu pacientů.
(2) Součástí zdravotnické dokumentace lékařské služby první pomoci je kniha denních záznamů.
§5

(1) Zápis do zdravotnické dokumentace provádí zdravotnický pracovník bezodkladně poté, co nastane některá
ze skutečností podle § 1 nebo § 2.
(2) Záznam o zdravotním stavu pacienta uvedený v § 2 písm. d) bod 1 se doplňuje o informace o aktuálním
vývoji zdravotního stavu pacienta nejméně jedenkrát za 24 hodin; v případě podstatné změny zdravotního stavu
pacienta se záznam doplní neprodleně.
§6
(1) Vyřazování zdravotnické dokumentace ve skartačním řízení zajišťuje zdravotnické zařízení, které ji vede,
v souladu se skartačním řádem, který je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky. To platí obdobně pro správní úřad, který
podle zákona převzal zdravotnickou dokumentaci, nebo zřizovatele zrušeného státního zdravotnického zařízení, který
nepřevedl práva a závazky tohoto zařízení na jiné jím zřízené zdravotnické zařízení (dále jen „skartující správní
úřad“)11) .
(2) Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let a označuje se skartačním znakem „S“, pokud
není zvláštním právním předpisem nebo v příloze č. 3 této vyhlášky stanoveno jinak.
(3) Skartační lhůta pro uchovávání zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jedním
zdravotnickým zařízením počíná běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž nastala
skutečnost uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce nebo byl proveden poslední záznam ve zdravotnické
dokumentaci pacienta.
(4) Pokud zdravotnická dokumentace nebo její části vedená o pacientovi svým zařazením nebo věcným
obsahem podléhá několika lhůtám pro její uchování podle přílohy č. 3 této vyhlášky, doba uchovávání a skartační znak
se stanoví vždy podle nejdelší lhůty.
§ 6a
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Na zdravotnickou dokumentaci vedenou podle dosavadních právních předpisů se vztahuje skartační řád a
skartační plán stanovený v přílohách č. 2 a č. 3 této vyhlášky, s tím, že skartační lhůta počíná běžet dnem 1. ledna 2008.
§7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006.

Ministr: MUDr. Rath v. r.

[příloha č.2]
PŘÍLOHA Č. 3 K VYHLÁŠCE Č. 385/2006 SB.
PŘÍLOHA Č. 2 K VYHLÁŠCE Č. 385/2006 SB.
SKARTAČNÍ PLÁN
Skartační lhůty zdravotnické dokumentace nebo její části se stanoví takto:

1. primární zdravotní péče - S
10 let od změny lékaře primární péče a předání písemné informace v rozsahu potřebném k zajištění
návaznosti zdravotní péče o pacienta nově zvolenému lékaři primární péče, nebo 10 let od úmrtí pacienta.

2. specializovaná ambulantní zdravotní péče a zvláštní ambulantní péče - S
5 let po posledním vyšetření pacienta a předání informace o průběhu a výsledku tohoto vyšetření
příslušnému lékaři primární zdravotní péče, nebo 10 let od úmrtí pacienta, pokud není dále stanoveno jinak.

3. dispenzární péče - V
a.

b.
c.

10 let od vyřazení pacienta z dispenzární péče nebo ukončení dispenzární péče a předání informace
obsahující veškerá podstatná data o výsledcích vyšetření, léčení a vývoji onemocnění příslušnému lékaři
primární péče, nebo 10 let od úmrtí pacienta,
100 let od data narození dialýzovaného pacienta, nebo 10 let od jeho úmrtí,
100 let od data narození pacienta, který je podle zvláštního právního předpisu14) nosičem infekčního
onemocnění, nebo 10 let od jeho úmrtí.

4. zdravotní péče poskytnutá v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování,
včetně zdravotní péče poskytnuté v souvislosti s protialkoholní nebo protitoxikomanickou
léčbou - S
100 let od data narození pacienta, nebo 10 let od jeho úmrtí.

5. ústavní péče - hospitalizace - S
40 let od poslední hospitalizace pacienta ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní péči, nebo 10 let od
úmrtí pacienta.

6. lázeňská péče - S
10 let od ukončení lázeňské péče o pacienta a předání informace obsahující veškerá podstatná data o průběhu
lázeňské péče.
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7. závodní preventivní péče
a) - S
100 let od data narození pacienta s uznanou nemocí z povolání, nebo 10 let od jeho úmrtí, pokud dále není
stanoveno jinak,
b) - V
5 let od data uznání ohrožení nemocí z povolání, nebo 5 let od úmrtí osoby ohrožené nemocí z povolání,
pokud dále není stanoveno jinak,
c) - V
5 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající práci zařazenou podle zvláštního právního předpisu
do kategorie prvé nebo druhé a předání informace o vývoji zdravotního stavu v době výkonu práce a charakteristiky
zdravotní náročnosti vykonávané práce, včetně uvedení kategorie práce podle jednotlivých faktorů pracovních
podmínek a délku jejich expozice, a předání dalšímu příslušnému zdravotnickému zařízení závodní preventivní péče,
nebo 10 let od úmrtí této osoby,
d) - V
10 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající rizikovou práci ve smyslu zvláštního právního
předpisu, pokud dále není stanoveno jinak, a předání informace o vývoji zdravotního stavu v době výkonu práce
a charakteristiku zdravotní náročnosti vykonávané práce, včetně uvedení kategorie práce podle jednotlivých faktorů
pracovních podmínek, jejich míru a délku jejich expozice, a předání dalšímu příslušnému zdravotnickému zařízení
závodní preventivní péče, nebo 10 let po úmrtí této osoby,
e) – V
40 let od ukončení zaměstnání osoby vykonávající rizikovou práci ve smyslu zvláštního právního
předpisu14a), pokud to zvláštní předpis požaduje, a předání informace o vývoji zdravotního stavu v době výkonu práce a
charakteristice zdravotní náročnosti vykonávané práce, včetně uvedení kategorie práce podle jednotlivých faktorů
pracovních podmínek, jejich míru a délku jejich expozice, a předání dalšímu příslušnému zdravotnickému zařízení
závodní preventivní péče, nebo 10 let po úmrtí této osoby,
f) - S
u zaměstnance kategorie A15) alespoň do dosažení věku 75 let, vždy však po dobu nejméně 30 let po
ukončení pracovní činnosti v kategorii A,
g) - V
30 let od data uznání těžkého pracovního úrazu, 10 let od data uznání ostatních pracovních úrazů.
Písmena a) a b) se vztahují na zdravotnickou dokumentaci vedenou zdravotnickým zařízením primární
zdravotní péče, závodní preventivní péče a zdravotnickým zařízením příslušným podle zvláštního právního předpisu 16)
k posuzování a uznávání nemocí z povolání; písmeno c) až g) se vztahují na zdravotnickou dokumentaci vedenou
zdravotnickým zařízením závodní preventivní péče.

8. záchranná služba a lékařská služba první pomoci - S
a.
b.
c.

záznam operátora nebo deník operačního střediska nejméně 10 let od posledního záznamu,
záznam o výjezdu 10 let od výjezdu zdravotnické záchranné služby,
záznam o zdravotní péči poskytnuté lékařskou službou první pomoci nejméně 10 let od ošetření pacienta,
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d.

zvukový záznam o výzvě (žádosti) k výjezdu záchranné služby nebo lékařské služby první pomoci 24 měsíců
od obdržení výzvy.

[příloha č.3]
Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách
§2
(1) Poskytovatel je povinen
a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován
o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech
jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“),
b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující
se k jeho zdravotnímu stavu a ke zdravotním službám, které musí být zodpovězeny.
(2) Informace o zdravotním stavu obsahuje zejména údaje o účelu, povaze,
předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních
služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů. Existuje-li více možností poskytnutí
zdravotních služeb, musí být součástí informace rovněž sdělení o těchto možnostech a
jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta. Ošetřující zdravotnický pracovník
doporučí pacientovi z uvedených možností postup, který pro něho považuje za
nejvhodnější.
(3) Součástí informace o zdravotním stavu je i sdělení o možnosti pacienta
a) odmítnout podání informace o svém zdravotním stavu podle § 3,
b) určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, včetně možnosti
nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizování jejích výpisů, opisů nebo kopií,
nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu podle § 4; tato
skutečnost je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to účelné,
c) požadovat při podání informace přítomnost svědka podle vlastního výběru.
(4) Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta, který je osobou zbavenou způsobilosti
k právním úkonům, informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému
zástupci pacienta, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Poskytnutí informace o
zdravotním stavu, včetně zodpovězení doplňujících otázek, nezletilému pacientovi nebo
pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům je poskytovatel povinen zajistit
způsobem zohledňujícím rozumovou vyspělost pacienta a jeho aktuální schopnost
informaci porozumět.
(5) Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je
poskytovatel oprávněn sdělit osobám blízkým pacientovi, kterými se pro potřeby tohoto
zákona rozumí příbuzní v pokolení přímém, sourozenci, manžel a registrovaný partner,
nebo členům jeho domácnosti23), kteří nejsou osobami blízkými a budou o pacienta
osobně pečovat, informace, které jsou pro ně nezbytné k zajištění této péče nebo pro
ochranu jejich zdraví.
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§3
(6) Pacient může odmítnout podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě
může písemně určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se informace o
zdravotním stavu je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam
podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Vzdání se podání informace o zdravotním
stavu nelze respektovat, jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou
nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob.
(7) Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může
být v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně
předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví.
Podle věty první nelze postupovat v případě, kdy
a) informace o určité nemoci nebo predispozici k ní je jediným způsobem, jak
pacientovi umožnit podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu,
b) zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí, nebo
c) informace o zdravotním stavu je jediným způsobem, který umožní pacientovi
v případě nepříznivé prognózy zajistit nezbytná opatření k zajištění osobních
záležitostí.
(8) Poskytovatel může v nezbytném rozsahu zadržet informaci o zdravotním stavu
nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům jeho
zákonnému zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, v případě podezření, že se tato
osoba podílí na zneužívání nebo týrání, ohrožování zdravého vývoje tohoto nezletilého
pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, popřípadě dochází k
závažnému porušení rodičovské zodpovědnosti nebo jiných povinností spojených s péčí o
dítě, lze-li předpokládat, že poskytnutím této informace by mohlo dojít k ohrožení
pacienta.
§4
(9) Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho
zdravotním stavu, a současně může určit, zda těmto osobám náleží právo nahlížet do
zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě, pořizovat si výpisy, opisy nebo kopie
této zdravotnické dokumentace. Pacient může rovněž vyslovit zákaz podávání informací
o svém zdravotním stavu jakékoliv osobě. Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz
kdykoliv po přijetí, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.
Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě;
záznam podepíše zdravotnický pracovník a pacient.
(10) Zákaz podávání informací o zdravotním stavu vyslovený pacientem se nepoužije
na podávání informací, popřípadě na sdělování údajů bez souhlasu pacienta podle tohoto
zákona. Zákazem podávání informací podle odstavce 1 není dotčeno podávání informací
podle jiných právních předpisů.
(11) Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby,
které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na informace o jeho
aktuálním zdravotním stavu osoby blízké.
(12) Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem,
mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o
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výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace
vedené o jeho osobě a pořizovat z ní výpisy, opisy nebo její kopie. Pokud zemřelý pacient
za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu, lze informaci
osobám blízkým podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo
ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

[příloha č.4]
Hlava II
Zdravotnická dokumentace
Vedení zdravotnické dokumentace
§5
(13) Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat
s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů.
(14) Zdravotnická dokumentace podle účelu jejího zaměření obsahuje
a) osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro jeho identifikaci, kterými jsou jméno,
popřípadě jména, a příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo
pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta,
adresu místa trvalého pobytu pacienta nebo bydliště mimo území České republiky,
popřípadě místo hlášeného pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
b) informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných
zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním
stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb,
c) údaje zjištěné z rodinné a pracovní anamnézy pacienta,
d) další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.
§6
(1) Zdravotnickou dokumentaci lze vést na záznamovém nosiči ve formě textové,
grafické, včetně záznamů zobrazovacích metod, nebo audiovizuální.
(2) Zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem
vedena v listinné nebo elektronické podobě.
(15) Zdravotnická dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, musí být
vedena průkazně, pravdivě a čitelně. Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené
a) v listinné podobě musí být opatřen
1. uvedením data a časem jeho provedení,
2. podpisem zdravotnického pracovníka, který zápis provedl, a otiskem razítka
s jmenovkou nebo čitelným přepisem jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení; to
neplatí v případě poskytovatele, který je fyzickou osobou a poskytuje zdravotní
služby vlastním jménem,
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b) v elektronické podobě musí být opatřen identifikačním záznamem, který obsahuje
nezměnitelné datum a čas provedení záznamu, identifikační údaje pacienta,
identifikační údaje poskytovatele a zaručený elektronický podpis zdravotnického
pracovníka, který záznam provedl.
(16) Opravy zápisů ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem. Zápis se
opatří uvedením data a času opravy a dalšími náležitostmi podle odstavce 3. Původní
zápis musí zůstat čitelný.
(17) Zápis do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě, který
neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. b), se vždy po jeho zhotovení převede
též do listinné podoby.
§7
Zdravotnickou dokumentaci lze vést pouze v elektronické podobě za těchto
podmínek:
a) technické prostředky použité k uložení záznamů v elektronické podobě zaručují, že
údaje v provedených záznamech nelze dodatečně modifikovat a vždy obsahují
všechny náležitosti podle § 6 odst. 3 písm. b); technickými prostředky jsou
organizačně-technická opatření, informační systémy, aplikační programové vybavení,
technické zařízení včetně účelových zařízení a vybrané pracovní postupy,
b) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní
den,
c) před uplynutím doby životnosti zápisu na paměťovém médiu výpočetní techniky je
zajištěn přenos na jiné paměťové médium,
d) uložení archivních kopií musí být provedeno způsobem znemožňujícím provádět do
těchto kopií dodatečné zásahy; archivní kopie jsou vytvářeny nejméně jednou za
kalendářní rok,
při uchovávání archivních kopií na paměťových médiích výpočetní techniky je zajištěn
přístup k těmto údajům a jejich čitelnost nejméně po dobu, která je stanovena pro
uchování zdravotnické dokumentace.
Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů, opisů nebo kopií
§8
(18) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou po předchozí
domluvě v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její
výpisy, opisy nebo kopie
a) pacient nebo zákonný zástupce pacienta; do záznamů autorizovaných
psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může
pacient nebo zákonný zástupce pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy, opisy nebo
kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu
terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,
b) osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná
pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu
léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),
c) osoby blízké zemřelému pacientu v rozsahu stanoveném v § 4 odst. 4.
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(19) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu
nahlížet a pořizovat si její výpisy, opisy nebo kopie, jestliže je to v zájmu pacienta nebo
jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních
předpisů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu nahlížení,
a) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci
v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a další zaměstnanci
poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání a splnění úkolů podle
tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a při hodnocení správného postupu při
poskytování zdravotních služeb,
b) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které se podílejí na výkonu
působnosti správních orgánů, oprávněné k výkonu kontroly podle tohoto zákona nebo
jiných právních předpisů a pověřené osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického
povolání přizvané ke kontrole v rozsahu jejich pověření,
c) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání
1. které se podílejí na výkonu působnosti příslušného správního orgánu
v souvislosti s přezkoumáním lékařského posudku podle jiného právního
předpisu,
2. pověřené příslušným správním orgánem vypracováním odborného stanoviska
k návrhu na přezkoumání lékařského posudku nebo, jde-li o orgán, který převzal
podle tohoto zákona zdravotnickou dokumentaci, pověřené pořizováním výpisů,
opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace pro zajištění návaznosti zdravotních
služeb o pacienta,
d) osoby pověřené zdravotními pojišťovnami k provádění činností v rozsahu
stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění,
e) zdravotničtí pracovníci příslušní podle jiných právních předpisů k posuzování
zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení, zejména nemocenského nebo
důchodového pojištění, státní sociální podpory, zaměstnanosti, sociálně-právní
ochrany dětí, sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a úrazového pojištění,
f) osoby uvedené v odst. 1 v rozsahu nezbytném pro uplatnění jejich práv,
g) osoby podílející se na evidenci údajů nebo na kontrole sdělování údajů do Národního
zdravotnického informačního systému podle tohoto zákona,
h) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání provádějící hodnocení
kvality a hodnocení bezpečí podle tohoto zákona a osoby se způsobilostí k výkonu
zdravotnického povolání provádějící externí klinické audity lékařského ozáření podle
zákona o specifických zdravotních službách,
i) soudní znalci v oboru zdravotnictví v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého
posudku pro potřebu trestního řízení nebo pro řízení před soudem podle jiných
právních předpisů,
j) inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod v rozsahu
stanoveném zákonem o civilním letectví34).
(20) Osoby, kterým je podle odst. 3 písm. f) zajišťována součinnost, a Veřejný
ochránce práv mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi bez jeho
souhlasu pouze za podmínky anonymizace osobních údajů vedených o pacientovi.
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(21) Pokud poskytovatel není schopen zajistit nahlížení do zdravotnické
dokumentace, zajistí pro osoby uvedené v odstavci 1 kopii zdravotnické dokumentace,
aniž je oprávněn za pořízení této kopie požadovat úhradu.
(22) Osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a
zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu činností, které jsou předmětem výuky, mohou
do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet v rozsahu nezbytně nutném
pro zajištění výuky; to neplatí, jestliže s tím pacient vyslovil nesouhlas.
§9
(23) Pokud si osoba oprávněná k pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické
dokumentace nepořídí výpis, opis nebo kopii vlastními prostředky na místě, poskytovatel
pořídí kopii zdravotnické dokumentace. Výpis nebo opis zdravotnické dokumentace pro
osoby uvedené v § 8 poskytovatel pořídí pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení
kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou. Poskytovatel pořídí výpis, opis nebo kopii
zdravotnické dokumentace
a) pro osoby uvedené v § 8 odst. 1 do 20 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné
k tomu oprávněné osoby,
b) pro osoby uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) až j) v rozsahu nezbytném pro splnění účelu
nahlížení do 10 dnů od obdržení písemné žádosti,
pokud z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup nebo pokud nebyla dohodnuta
jiná lhůta.
(24) Poskytovatel, který pořídil výpis, opis nebo kopii zdravotnické dokumentace pro
pacienta nebo pro jinou oprávněnou osobu nebo pro osoby podle § 8 odst. 2 písm. e), f), a
j), může požadovat
a) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo
opisu nebo náklady vynaložené na pořízení fotokopie zdravotnické dokumentace,
b) za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s
jejich odesláním,
nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu, opisu nebo
kopie z veřejného zdravotního pojištění.
(25) V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě,
má pacient nebo jiná osoba oprávněná podle § 8 odst. 1 právo na pořízení její kopie na
technickém nosiči dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele; to
neplatí, požaduje-li listinnou podobu.
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