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1. Úvod

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila analýzu v jedné z klíčových oblastí 

zdravotní politiky, respektive problematiku sdílení informací v systému zdravotní péče. 

Zdravotní tématikou se zabývám již několik let, nejen v rámci studia, ale i coby 

zaměstnanec této sféry. Právě mé zaměstnání mi umožnilo v praxi více poznat systém 

fungování zdravotní péče a především jeho nedostatky. Jedním z oněch nedostatků bych 

se ráda zabývala ve své diplomové práci.

Až 40 procent všech činností ve zdravotnictví je nějak spojeno se sběrem dat a jejich 

využíváním, pokud však vezmeme v potaz administrativu zdravotních pojišťoven, zvýší 

se nám toto číslo na skoro 100 procent. Správné využívání a de facto vůbec možnost tyto 

informace sdílet, může tento proces výrazně zrychlit a zefektivnit.

Motivů pro výzkum v této oblasti je hned několik. V prvé řadě je to vysoká (a dále stále 

rostoucí) cena zdravotní péče. Dalším motivem je kvalita -  rychlá dostupnost informací 

vede ke snížení rizika chyb a k přesnějšímu rozhodování lékařů.

Mezi ekonomické přínosy patří omezení duplicit odborných vyšetření a s tím související 

snížení neefektivního předepisování léčiv. Dalších úspor lze dosáhnout řízením 

nákupních procesů při pořizování léčiv a materiálů v jednotlivých zařízeních.

Z hlediska kvality lékařské péče vede dostupnost informací o pacientech k omezení rizik 

léčby (interakcí léků apod.) a rychlejšímu stanovení diagnózy v naléhavých případech.

Pro instituce, které zaštitují chod zdravotní péče znamená takový systém jednodušší sběr 

statistických a ekonomických údajů.

Pacienti rovněž pocítí výhodu optimálního systému zdravotní péče a to lepším získáním 

informací o kvalitě zdravotní péče, informacemi o vlastním zdravotním stavu, o cenách 

léčiv atd.

Možné nástroje zvýšení efektivity systému zdravotní péče mohou spadat do různých, 

značně diverzních odvětví. Pro svoji diplomovou práci jsem si však zvolila nástroj pouze 

jeden, tedy možnost zvýšení efektivity systému zavedením lepší možnosti sdílení a 

poskytování informací v systému.

Kritérium zvýšení efektivity však nebude jediné. Mým záměrem rovněž bude poukázat na 

možnost posílení role pacienta v systému, právě v důsledku umožnění lepší 

informovanosti.

Posledním aspektem výzkumu v rámci mé diplomové práce bude aspekt vzniku a 

zavedení nových informačních technologií do systému zdravotní péče. Zde nám
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pravděpodobně vyvstane základní podmínka vzniku inovačních systému, a to impuls ze 

strany tvůrců politiky. Systém, který bude založen na standardním veřejněpolitickém 

cyklu pak musí splňovat veškeré nároky systému, tedy i sumarizace dat pro možnost 

výzkumu, management a tvorbu politiky.
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2. Cíle práce

Cílem mé diplomové práce bude jednak zhodnotit podstatné souvislosti týkající se vedení 

zdravotnické dokumentace a také možné sdílení informací v této oblasti.

Jedná se především o zákonné zakotvení problematiky, dále o teoretické koncepty. Na 

základě dat, poskytnutých z ordinací privátních lékařů uvedu několik případů možné cesty 

pacienta po systému zdravotní péče, od prvních zjištěných příznaků určitého zdravotního 

problému až po konečné řešení ve formě navrhnutých opatření a léčby. Na těchto 

příkladech bych ráda demonstrovala možné slabiny v současném systému vedení 

zdravotnické dokumentace v ČR.

Následně se zaměřím na analýzu různých systémů sdílení zdravotnických informací, 

které jsou používány jak v ČR tak v Evropě a ve světě. Jelikož se jedná o systémy značně 

odlišné bude nutné uvést jednotná hodnotící kritéria. Tato kritéria se pokusím stanovit na 

základě teoretických konceptů zakotvení problematiky. Tedy náležitosti, které by měl plně 

funkční systém sdílení informací splňovat.Klíčovými aktéry, z hlediska veřejné politiky 

budou jednak poskytovatelé zdravotní péče a rovněž pacienti.

Hlavním kritériem analýzy však bude přínos nového systému sdílení informací v rámci 

zdravotní péče pro zvýšení efektivity na jedné straně a posílení role pacienta na straně 

druhé.

Při zkoumání možností sdílení informací je nezbytné určit impuls vzniku a přínos 

systému. Z tohoto důvodu se pokusím vznik systému posuzovat v hlediska tvorby 

politiky,tak, aby byl dodržen standardní veřejněpolitický cyklus, což znamená vyloučení 

možnosti výstupu do komerční sféry a zachování všech nezbytných kritérií zdravotní 

politiky.
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3. Výzkumné otázky

Pro přesnou definici výzkumu práce jsem se pokusila zformulovat několik otázek, které 

by měly de facto definovat přibližně celou zkoumanou problematiku.

V mé diplomové práci se pokusím na většinu zde nastíněných otázek odpovědět. Pokud to 

nebude možné,pokusím se navrhnout alespoň možnost dalšího výzkumu, který by byl 

schopen otázky zodpovědět. Zcela nevylučuji, že během výzkumu budou otázky 

částečně přeformulovány, hlavní myšlenka však musí být zachována, další.

Může zvýšit optimalizace sdílení informací v oblasti zdravotnické dokumentace 

efektivitu systému zdravotní péče?

V rámci této výzkumné otázky je nezbytné definovat pojem efektivita, tak aby plně 

splňoval význam pro systém zdravotní péče.

Efektivita je snaha maximalizovat sociální entitu (zdraví nebo přístup kpéči) tím 

nejekonomičtějším způsobem, který je možný. Každá definice ekonomické efektivity 

odpovídá určitému druhu alokace zdrojů. Systém zdravotní péče je specifický v tom, že je 

zde nezbytné brát v úvahu mnoho dalších hodnot, které je nutné zohledňovat při procesu 

tvorby zdravotní politiky, (více v kapitole Zdravotní politika). Důvod, proč je někdy 

zapotřebí, aby autorita alokovala hodnoty spočívá v tom, že množství hodnot, které by 

bylo třeba alokovat, je  větší, než množství hodnot, které může být skutečně alokováno- 

hodnot je nedostatek a je mezi nimi konkurence, která není plně řešitelná tržními 

mechanismy.1

V rámci diplomové práce se tedy pokusím na analýze současné situace sdílení informací 

v systému zdravotní péče v ČR poukázat na nedostatky, které eventuelně snižují efektivitu 

systému.

Usnadňuje systémová dostupnost zdravotní dokumentace cestu pacienta po systému 

zdravotní péče?

Jako jedno z kritérií zvýšení efektivity v systému zdravotní péče je tedy stanoveno 

usnadnění cesty pacienta po systému zdravotní péče. Pojem usnadnění nelze v tomto 

kontextu vykládat jako pouhé zjednodušení cesty, jelikož pojem zjednodušení by mohl 

být vykládán jako nedostatečný zájem o pacienta popřípadě vynechání některých prvků

1 Gladkij a kol..: Management ve zdravotnictví, s. 7
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systému zdravotní péče. Rovněž nelze pojem usnadnění zaměňovat slovem urychlení, 

v tomto případě nám vyvstanou stejné argumenty jako v předchozím případě. Pojem 

urychlení by tudíž opět mohl vyznít jako zanedbání péče.

Zvyšuje systémová dostupnost zdravotní dokumentace přehlednost a umožňuje lepší 

kontrolu v rámci systému zdravotní péče?

Dalším kritériem zvýšení efektivity je zlepšení přehlednosti a umožnění vetší kontroly 

systému zdravotní péče. Vzhledem k mnoha aktérům působícím v tomto systému se jedná

o kontrolu především ze strany zdravotní pojišťovny, ale i zdravotnického zařízení a 

v neposlední řadě ze strany pacienta. Jak uvidíme v následujících kapitolách právě ona 

možnost zvýšení kontroly je jedním z hlavních důvodů zavadění nových systémů vedení 

zdravotnické dokumentace, proto je nezbytné toto kritérium zahrnout do výzkumných 

otázek práce. Rovněž ona možnost kontroly a lepší přehlednosti systému je nezbytná pro 

flexibilní tvorbu zdravotní politiky a možnost rozhodování v rámci zdravotnického 

managementu.

Jaký má vliv dostupnost zdravotnické dokumentace na počet lékařských výkonů?

V tomto případě pohlížím na zvýšení efektivity systému odstraněním nadbytečných tzv. 

duplicitních výkonů. Nedostatečný informační systém neposkytuje veškeré informace 

potřebné ke stanovení diagnózy popřípadě návrhu léčby u pacienta, v mnoha případech 

pak dochází ke zbytečným vyšetřením, které již pacient absolvoval, ale jejichž výsledky 

nejsou ošetřujícímu lékaři k dispozici. Odstranění duplicitních výkonů je nezbytné nejen 

z důvodů zvyšujících se nákladů, ale rovněž z hlediska snížení zátěže pacienta. Některá 

vyšetření mají negativní vliv na zdraví pacienta (vyšetření RTG) a jejich zbytečná 

opakování mohou mít katastrofální následky.

Jak je zřejmé předešlé výzkumné otázky se zaměřují především na systém a jeho možná 

úskalí. Problematika sdílení informací v systému zdravotní péče je téma, které se váže 

k mnoha aktérům a lze na něj nahlížet z několika pohledů. Pro moji diplomovou práci je 

však stěžejní aktér pacient, proto bych ráda formulovala další výzkumné otázky, které se 

již budou více zaměřovat na tohoto aktéra.

Může přispět přístup pacienta k vlastní zdravotní dokumentaci k efektivitě systému 

zdravotní péče?
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Termín efektivita byl již vysvětlen, zde je však použit z pohledu jednotlivého aktéra.

V rámci optimálního systému sdílení informací má pacient snadný přístup ke své 

zdravotnické dokumentaci, a tudíž je mu dána možnost kontrolovat např. platnost 

očkování, termíny preventivních prohlídek, kontrolních vyšetření apod. Dostatečná 

prevence má značný vliv na efektivitu systému, tudíž je nezbytné zkoumat tento problém i 

z pohledu možné pacientovi odpovědnosti., v případě, že má přístup ke své zdravotní 

dokumentaci.

Zvýší přístup pacienta k vlastní zdravotní dokumentaci důvěru pacienta v systém 

zdravotní péče a ošetřujícího lékaře a zvýší odpovědnost pacienta za svůj zdravotní 

stav?

V této výzkumné otázce je paradoxně spojováno zvýšení efektivity systému přes posílení 

důvěry pacienta v něj. Velká specifičnost systému zdravotní péče však toto spojení 

umožňuje. Velice často se u pacientů setkáváme s nedůvěrou k závěrům, které o jejich 

zdravotním stavu stanoví jeden lékař a tudíž své problémy konzultují s mnohdy i několika 

jinými odborníky. Mým cílem je tedy dokázat, že lepší informovanost pacienta (tudíž 

možnost lepší kontroly své zdravotnické dokumentace) by mnohé pochybovačné pacienty 

odradila od duplicitních návštěv lékařů. Na druhou stranu však pacient musí mít právo, při 

nespokojenosti s lékařem svůj problém konzultovat na jiném místě. V takovém případě by 

však jiný lékař měl k dispozici zprávu od lékaře prvního a mohl by s pacientem lépe 

probrat, proč se právě on rozhodl pro kontrolní vyšetření. Pokud by ze strany lékařů byla 

snaha, mohlo by tímto dojít k odhalení tzv. „obcházečů“ , tedy jedinců, kteří si návštěvami 

lékařů krátí svůj volný čas.

Druhá část hypotézy nastiňuje možnost zvýšení odpovědnosti pacienta za vlastní 

zdravotní stav. Pokud bude mít pacient přístup k vlastní zdravotnické dokumentaci, bude 

mít lepší přehled o nutnosti preventivní prohlídky, prošlém očkování atd. Zlepšení 

prevence dozajista snižuje riziko pozdního odhalení nemoci a začátek včasné léčby, což 

má bezesporu vliv na efektivitu systému.

Nej větší kritika možnosti sdílení informací v systému zdravotní péče je především ze 

strany možného zneužití dat pacientů. Rovněž zabezpečení ochrany informací bude dalším 

významným kriteriem hodnocení informačních systémů. Jelikož se jedná o problematiku 

velice závažnou, rozhodla jsem se jí  věnovat vlastní výzkumnou otázku. Mezi aktéry
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zdravotní péče rovněž patří poskytovatelé informačních technologií, pro které je možnost 

inovace informačního systému v rámci zdravotní péče velice lukrativní oblast. Jedno 

z hlavních aspektů mého výzkumu tedy bude definovat důvod vzniku inovace 

informačních systémů, který by měl vždy pocházet ze strany tvůrců zdravotní politiky a 

nikoliv iniciativou komerčních subjektů.

Znamená otevření zdravotnické dokumentace zdravotnické veřejnosti a osobní 

dokumentace konkrétnímu pacientovi a možný únik informací do komerční sféry 

zvýšení rizika zneužití informací?

Ke všem zde uvedeným otázkám se budu průběžně vracet během zkoumání jednotlivých 

systémů, v závěru práce se pokusím možné odpovědi sumarizovat a navrhnou další 

možný výzkum v oblasti.
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4. Použité metody a sběr dat

(přehled použitých metod, způsob jejich aplikace a zhodnocení jejich použitelnosti, zdroje 

dat)

Ve své práci jsem použila kombinaci metod kvantitativních a kvalitativních, využila jsem 

především tyto metody:

Analýza dokumentů:

Pojem „dokument“ je značně obecný, pro specifikaci tohoto pojmu bych ráda zmínila 

konkrétně následující materiály.

1. příslušné právní normy upravující problematiku vedení zdravotnické 

dokumentace, jedná se o zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zákon 

č. 260/2001 Sb. O péči o zdraví lidu, zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém 

podpisu a vyhláška č. 385/2006 o zdravotnické dokumentaci.

2. další dokumenty upravující možnost vedení zdravotnické dokumentace, především 

tedy Datový standard Ministerstva zdravotnictví.

3. interní materiály ordinací, z důvodu ochrany osobních údajů jsem použila ryze 

anonymizovaná data, která nám uvádějí počty vyšetřených a ošetřených pacientů, 

indikované diagnózy, výkazy pro pojišťovny a další dokumenty, monitorující cestu 

pacienta po systému zdravotní péče.

4. statistiky: pro zkoumání situace v České republice jsou relevantní statistiky 

poskytované především Českým statistickým úřadem a Ústavem zdravotnických 

informací a statistiky. Pro možnost srovnání se zahraničím budu používat 

především statistiky poskytované organizací WHO, OECD a rovněž statistiky , 

které v rámci srovnávacích výzkumů poskytují orgány a organizace Evropské 

unie.

5. výroční zprávy zdravotních pojišťoven: tyto zprávy poskytují detailní informace o 

hospodaření zdravotních pojišťoven, struktuře pojištěnců, incidenci a prevalenci 

chorob apod.

Případové studie

Pro zhodnocení především zahraničních modelů sdílení informací v systému zdravotní 

péče se budu věnovat detailnímu zkoumání případových studií, které se této problematice
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věnují. Zpracováním těchto studií na mezinárodní úrovní se věnuje především společnost
2 vEmpirica . Možnost studia systému informačních technologií ve zdravotnictví na národní 

úrovni nám rovněž poskytují studie a projekty vypracované ministerstvy zdravotnictví 

jednotlivých zemí.

V rámci výzkumu použití zdravotnické dokumentace v papírové podobě jsem se rozhodla 

pro tvorbu vlastní případové studie, která bude opřena o výzkum v ordinacích privátních 

lékařů.

Focus group, expertní šetření

V oblasti zdravotnictví se pohybuji pracovně již čtyři roky, proto se mi podařilo sestavit 

skupinu expertů, která byla ochotna problematiku sdílení informací v systému zdravotní 

péče diskutovat. Jednalo se především o zástupce zdravotnické veřejnosti, tedy lékaře 

(praktik a ambulantní specialista), zástupce pacientů a odborníka na informační 

technologie.

V rámci výzkumu jsem se rovněž účastnila konference E-health 20063, kde jsem se měla 

možnost setkat i se zástupci především managementu nemocniční péče a rovněž 

s poskytovateli nových informačních systémů ve zdravotnictví.

V rámci konference proběhla panelová diskuze, kterou jsem se opět snažila využít pro 

diskuzi této problematiky s experty.

Rozhovory formálního i neformálního charakteru

Během studia problematiky sdílení informací v systému zdravotní péče jsem absolvovala 

odbornou praxi ve Všeobecné zdravotní pojišťovně4 a společnosti Izip a.s.5. V rámci 

těchto praxí jsem prováděla mnoho rozhovorů, především neformálního charakteru se 

zaměstnanci těchto institucí na téma mé diplomové práce.

Rovněž mi byla poskytnuta možnost rozhovorů s vedením organizací, které jsem 

formalizovala metodou předem připravených otázek a jejichž výstup měl značný vliv na 

formování mé diplomové práce.

2 Empirica- soukromá mezinárodní výzkumná a konzultační organizace, zabývající se výzkumem  
problematik eBusiness, eHealth, Informační a znalostní společnost atd.

Konference E-health 2006, v rámci veletrhu Invex, konaná 12.9.2006
4 Povinná praxe ve veřejném sektoru, v rámci studia VSP, srpen 2006
5 Praxe poskytnutá na vlastní žádost, červenec 2006
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Metoda pozorování

Mé zaměstnání ve zdravotním sektoru mi přineslo mnoho možností k zúčastněnému i 

nezúčastněnému pozorování. To především vedlo ke stanovení tématu mé diplomové 

práce, jelikož jsem si stále více uvědomovala, že nedostatečný systém vedení zdravotnické 

dokumentace zhoršuje možnost komunikaci mezi subjekty a tím znesnadňuje cestu 

pacienta po systému i výkon zdravotnické praxe jako takové.

Metodu pozorování jsem uplatnila rovněž během praxí ve Všeobecné zdravotní 

pojišťovně a společnosti Izip a. s..Přede vším pozorování a studium výkonu zaměstnanců 

Všeobecné zdravotní pojišťovny výrazně ovlivnilo zaměření mé diplomové práce.

Data

Zdroje dat použitých v práci jsem již předeslala v části analýza dokumentů. V rámci 

práce budu používat především data vyplývající z národních a mezinárodních studií, 

jejichž věrohodnost je obvykle zaštítěna solidní institucí, která zmíněný výzkum provádí. 

Na druhou stranu jsem se rozhodla pro tvorbu vlastní případové studie, pro kterou použiji 

data ze zvou ordinací privátních lékařů. Jsem si vědoma toho, že se jedná o ne příliš 

reprezentativní vzorek, v rámci této práce však nejsem schopna kapacitně pojmout větší 

zkoumaný vzorek. Jsem si však jista, že pro alespoň částečné nastínění problémů a 

základní uchopení tématu budou tyto zdroje dat dostačující.
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5. Použitá terminologie

Práce se v největší míře bude věnovat sdílením informací v systému zdravotní péče 

z pohledu konkrétních uživatelů. Proto bude do značné míry opřena o pojmy z oblasti tzv. 

lékařské a zdravotnické informatiky. Obsah třetí oblasti, tzv. medicínské informatiky není 

pro tuto práci příliš relevantní, jelikož je medicínská informatika chápána ve většině jako 

aplikace počítačové vědy do lékařství, přičemž se dotýká oblastí jako jsou principy 

vytváření bází znalostí z oblasti medicíny, experimentální medicíny a její klinické 

aktivity atd.

Lékařská informatika zahrnuje problematiku spojenou se zpracováváním elektronické 

zdravotní dokumentace pro potřeby lékařů ( a v současné době i pro možnost kontroly ze 

strany pacienta).

Zdravotnická informatika se týká řízení a rozhodování v celém zdravotnickém sektoru, 

včetně vytváření, implementace a evaluace různých zdravotnických informačních sektorů.

Definice jednotlivých používaným termínů bude pojata rovněž především z uživatelského 

pohledu, přičemž termíny specifické pro jednotlivé kapitoly budou podrobně vysvětleny 

v jednotlivých kapitolách.

Informační systém: jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací 

a dat. Příkladem informačního systému může být kartotéka. telefonní seznam , kniha došlé 

pošty aneb účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může 

být i v papírové podobě. Specifikem zdravotnického informačního systému je sdílení 

informací z oblasti diagnostické, léčebné, ošetřovatelské činnosti a administrativních 

úkonů.6

Informace: sdělení, které odstraňuje nejistotu nebo nevědomost

Data: jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. Informaci je možno také chápat jako data 

s nějakým přidaným významem (data + význam).

Identifikační údaje: osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a 

zjištění anamnézy7. Pro české zdravotnictví je typické použití jména, příjmení, bydliště a 

rodného čísla .

6 http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD svst%C3%A9m. 21.9.2006
7 Zákon 260/2001 Sb. O péči o zdraví lidu
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Klient: přesněji klient systému, jedná se o uživatele informačního systému, který má 

pravomoci systém používat. Zmíněné pravomoc ovšem nemusí být pro všechny klienty 

jednotné.

Datový standard: pro tuto práci je relevantní Datový standard Ministerstva zdravotnictví, 

který je podrobněji popsán v kapitole Teoretická východiska.

Datová struktura: datový standard pro zajištění přenosu dat o pacientech mezi 

informačními systémy zdravotnických zařízení.

Zdravotnická dokumentace: Pokud jde o povahu zdravotnické dokumentace, lze uvést, že 

je souborným dokumentem, který existuje pro všechny obyvatele České republiky, a jejím 

znakem je i to, že existuje ve formě listinné i počítačové souběžně na řadě míst a v podobě 

předem neomezeného počtu samostatných součástí. Základní rámec právní úpravy 

zdravotnické dokumentace je proveden v § 67b zákona o péči o zdraví lidu, který poměrně 

přesně vymezuje jak její povinný obsah, tak pravidla pro její vedení, uchovávání, 

nakládání s ní a její likvidaci.

Podrobnější náležitosti vedení zdravotnické dokumentace jsou vysvětleny v kapitole 

Teoretická východiska.

Zdravotnicky systém: „je souhrnem služeb, které jsou na daném území (obvykle státu) 

vymezeny právními normami, včetně pravidel pro jejich správu, řízení, financování. 

..... Cílem služeb zdravotnického systému je udržet nebo zlepšit zdravotní stav pacientů.“8

Formy vedení informací o pacientovi

Zdravotnická dokumentace Vedena ošetřujícím lékařem
Vedena zdravotnickým pracovníkem

Lékařské zprávy Doporučení, posudky 
Předání pacienta apod.

Různé formy zdravotních 
průkazů

Zdravotní a očkovací průkaz dítěte 
Očkovací průkaz
Průkaz pracovníka v potravinářství 
Průkaz diabetika 
Průkaz kardiaka apod.

Zprávy pro posudkovou činnost
Dotazníky pro zdravotní

v* • • v*. v spřipojištěni

8 Potůček a kol.: Veřejní politika, s.335
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Zprávj o úraze
Zprávy pro soudy, policii ,ČR, 
apod.

E-zdraví: eZdraví je využívání síťových elektronických informačních a komunikačních 

technologií pro potřeby občanů, pacientů, zdravotnických profesionálů, poskytovatelů a 

plátců zdravotní péče, manažerů a adminstrátorů zdravotní péče a tvůrců zdravotní 

politiky“.9

E-prescribing: využití elektronické sítě ke komunikaci s lékárnou a předepisování receptů. 

Pokud je zároveň funkční systém sdílení informací v rámci systému zdravotní péče je 

možné lepší posouzení výběru vhodného léku. (alergie, kontraindikace s užívanými léky 

atd). V rámci systému e-prescribing je rovněž možné zjistit, zda byl lék vydán, tudíž se 

eliminuje duplicita v předepisování léků.

9 http://www.medtel.cz/ps/article.php?arid=123. 29.9.2006
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6. Teoretická východiska

Teoretická východiska, které bych zde ráda uvedla se budou týkat především možnosti 

využití nových forem sdílení informací v rámci systému zdravotní péče. Následná 

analýza tedy do značné míry vychází z uvedených teoretických východisek.

6.1. Teorie managementu zdravotnictví

Pojem management lze chápat jako ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, 

zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí specifických 

činností, jež jsou nezbytné k naplnění cílů organizace.10

Pokud se zaměříme na zavádění nových prvků do systému zdravotní péče, musíme se 

zaměřit na jednu z nejdůležitějších funkcí managementu a tou je plánování.

Plánování je východiskem pro všechny manažerské funkce. Zahrnuje výběr poslání, cílů a 

volbu činností pro jejich dosažení. Vyžaduje rozhodování, tj. výběr mezi možnostmi 

činností. Plán poskytuje racionální cestu k dosažení předem zvolených cílů, tedy určuje 

kde jsme a kam chceme jít .11

Zdravotní politika je jedna z nejsložitějších oblastí veřejné politiky, především z důvodů 

značné diverzity mnoha aktérů. Systémové plánovaní je tudíž v této oblasti nevyhnutelné. 

Plánování probíhá na mnoha úrovních, od nejvyšší, na úrovní tvůrců politiky, kde se 

rozhodují základní koncepce a cíle zdravotní politiky jako celku, přes úroveň krajů, až po 

plánování v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení. Všechny změny systému tedy 

musí v ideálním případě projít cyklem rozhodování na několika úrovních.

Strategické plánování má čtyři základní prvky:

a) hodnocení vnějšího prostředí

b) hodnocení vnitřního prostředí

c) poslání, cíl a záměry

d) realizace a hodnocení12

Při realizaci nového informačního systému, který by umožňoval sdílení informací ve 

zdravotní péči je rovněž nutné respektovat všechny čtyři základní prvky strategického 

plánovaní.

10 Vodáček, Vodáčková: Management, teorie a praxe, s.17
11 Gladkij a kol.: Management ve zdravotnictví, s. 168
12 Gladkij a kol.: Management ve zdravotnictví, s. 170
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Ad a) hodnocení vnějšího prostředí: Zahrnuje identifikaci klíčových momentů vně

organizace, které mohou ovlivnit budoucnost instituce. Těchto podmínek může být mnoho 

a proto je nezbytné, aby organizace tyto podmínky pojmenovala a analyzovala. V případě 

nového informačního systému je nutné zmapovat dostupné možnosti sdílení informací, 

jelikož by se jednalo o zakázku poměrně dost lukrativní, nabídek ze strany poskytovatelů 

informačních technologií by bylo velice mnoho. Vhodné je zhodnotit i evropský kontext, 

jelikož budoucí kompatibilita s evropskými systémy zdravotní péče bude nevyhnutelná. 

Ad b) hodnocení vnějšího prostředí: Spočívá v podrobném prozkoumání systémů, které 

jsou součástí instituce. Pro hodnocení je účelné provést sběr primárních a sekundárních, 

subjektivních a objektivních dat. V tomto případě je nezbytné provést analýzu 

současného systému předávání informací a stanovit hlavní nedostatky a problémy. Rovněž 

zhodnocení možností systému jako celku, jedná se především o vybavení zdravotnických 

zařízení informačními technologiemi, dále zvážit propojení aktérů a především vybrat, 

které aktéry je nezbytné do nového systému zahrnout.

Ad c) poslání, cíl záměry: Především definice důvodu nového systému sdílení informací je 

nezbytná. Na základě předešlé analýzy tedy stanovujeme cíl nového systému sdílení 

informací. Podle charakteru jednotlivých, již používaných systémů se může jednat o např.

o cíl zlepšení kontroly systému, lepší dostupnost informací pro účely výzkumu, zlepšení 

informovanosti pacienta apod.

Ad d) Realizace a hodnocení: Strategické plánování musí zahrnovat explicitní popis 

hodnocení a kontroly jeho realizace. Plán by měl jasně určovat odpovědné jedince a 

časové rámce pro dokončení strategií. Jak jsem již uvedla dříve, výběr vhodného 

provozovatele systému může být velice složitý, především kvůli možnostem ovlivňování 

a lobbingu ze strany poskytovatelů informačních technologií. Z toho důvodu je nutná 

kontrola ze strany tvůrců zdravotní politiky. Rovněž hodnocení fungování systému a 

případné změny by měly být koordinované buď ministerstvem zdravotnictví, nebo jiným 

státním orgánem.

6.2. E-government

„e-Govemment“ představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy 

pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. 

Jejím cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy 

nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým 

uživatelům.
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Hlavním cílem e-Govemmentu je zvýšení výkonnosti státní správy, které by mělo přispět 

především ke zjednodušení činností veřejnosti při styku s veřejnou správou. Cestou k 

dosažení tohoto cíle je  podpora činností správních úřadů při plnění úkolů státní správy a 

samosprávy vytvořením pravidel komunikačního prostředí odpovídajících charakteru a 

obsahu úloh plněných státními orgány. Tato pravidla podpoří žádanou výměnu informací 

a budou nutnou podmínkou pro spolupráci jednotlivých informačních systémů ve veřejné 

správě.

Dalším cílem je také vymezení procesně-správního charakteru činnosti správních úřadů a 

jeho odrazu ve funkcích informačních systémů, v zohlednění vzájemných vztahů 

vyplývajících z právního rámce fungování a zabezpečení předávání dat na základě 

stanovených práv a povinností.

Pro správnou funkci e-govemmentu je klíčová účelná elektronizace vnitřních agend ve 

veřejné správě, neboť jedině taková elektronizace v konečném důsledku umožní veřejnosti 

volbu lokality a volbu způsobu komunikace s veřejnou správou. Právě elektronizace 

vnitřních agend veřejné správy je tím nejsložitějším úkolem současného e-govemmentu, 

který je stále předmětem hledání správného a efektivního řešení jak v České republice, tak 

v zahraničí. Rozvoj e-govemmentu se v jednotlivých členských zemích EU řídí, které 

většinou obsahově reflektují iniciativu eEurope, resp. vznikající iniciativu 2010. 13

6.3. E-health

Teorie E-health představuje aplikaci informačních a komunikačních technologií napříč 

celým spektrem funkcí, které plní zdravotnický systém. Electronic Health Record 

(elektronicky uchovávané informace) je základním kamenem této aplikace. Elektronicky 

uchovávané informace (EHR) tedy umožňují sdílení informací mezi poskytovateli 

zdravotní péče, institucemi a pacienty.

Produkt E-health lze využít v těchto základních kategoriích:

1. Občané, pacienti: používají e-health pro možnost získání on-line informací, 

elektronickou komunikaci a možné další konzultace svých problémů.

2. Primární péče: využití možnosti E-health zejména pro management, lepší 

informovanost a elektronickou preskripci. Zdravotnická veřejnost rovněž využívá této 

možnosti pro rozvoj dalšího vzdělání.

3. Domácí péče: možnost E-health je v rámci domácí péče využívána především 

z hlediska komunikace a možné kontroly pacientů v domácí péči.

13 http://www.micr.cz/egovernment/default.htm. 14.10.2006
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4. Nemocnice: využití možnosti E-health je prováděno zejména v oblasti logistiky 

(plánování), pacientské administrativy, informací z laboratoří a lékáren a pro možnost 

další komunikace mezi nemocnicí a dalšími poskytovateli zdravotní péče.

Pro využívání možností produktů E-health je  nezbytná dostupnost internetu jak pro běžné 

uživatele, tak pro zdravotnickou veřejnost. Vzhledem k tomu, že se počet uživatelů 

internetu neustále zvyšuje, získává i možnost E-health neustále větší relevanci a 

oblíbenost.

Porovnání počtu uživatelů internetu v domácnosti a zdravotnických profesionálů 

v Evropských zemích, červen 2002. Na následujícím grafu je  tedy možné dokázat, že 

využití možností internetu při sdílení informací v systému zdravotní péče není zásadní 

problém, jelikož velké množství zdravotnických profesionálů již služeb internetu využívá.

■ i  HMltť P’Cf* «  CTJlt 

- t -  9íi»ral 3 emulation

14 The case for eHealth, Denise Silber, s.32, dostupné z www.europa.eu/information. 17.10.2006
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6.4. Teorie reformy veřejné správy, new public management

Do použitých teorií mé diplomové práce jsem zařadila i teorii, která se zabývá především 

problematikou veřejné správy, respektive možnými změnami, inovacemi a celkovým 

zlepšením chodu institucí. Tuto teorii jsem vybrala proto, že i když vysloveně neřeší 

oblast zdravotní péče, některé její koncepty by byly snadno využitelné i při reformě 

systému zdravotní péče, především při změně systému komunikace a informačních 

náležitostí.

Systém veřejné správy vykazuje mnoho společných znaků se systémem zdravotní péče, 

jedná se především o velký počet aktérů v systému, nutnost optimálního kontaktu 

s veřejností, rozsáhlá byrokracie a nakládání s citlivými údaji.

Nejprve bych ráda definovala pár zásad dobře fungující a spravedlivé veřejné správy,jak 

je uvádí učebnice Veřejná správa doc.Pomahače, následně uvedu jak by bylo možné tyto 

zásady fungování transformovat pro systém zdravotní péče.

• „dodržovat právo, a to nikoliv jen literu zákona, ale i duch zákona“15..........ve

zdravotnickém sektoru můžeme tento bod popsat jako léčba „lege artis“

• „udržovat kapacitu a schopnost efektivního výkonu nutných veřejných činností na 

požádání, což znamená trvalé a každodenní uspokojování potřeb a požadavků občanů a

veřejnosti“16.............. v této části by stačilo pouze vyměnit slova „občan a veřejnost“ za

termín pacient a zásada by plně splňovala náležitosti nutné k reformě sektoru 

zdravotnictví.

Uspokojování očekávání občanů (pacientů) v sobě zahrnuje:

• „vzdělávání úředníků veřejné správy, aby poskytované služby byly na vysoké úrovni

současného vývoje“17............o nutnosti neustálého vzdělávání zdravotnického personálu

myslím není potřeba vůbec hovořit, mělo by být samozřejmé

• „odpovědnost veřejné správy za výkon veškeré veřejné činnosti, což představuje

otevřenou veřejnou správu, poskytující občanovi všechny informace o své činnosti 

s výjimkou toho, co musí být ze zákona utajeno“18.............. v tomto bodu je nutné zmínit

15 Pomahač, R . , Vidláková, O.: Veřejná správa , s.193
16 Pomahač, R . , Vidláková, O : Veřejná správa, s. 193
17 Pomahač, R. , Vidláková, O. Veřejná správa, s.193
18 Pomahač, R . , Vidláková, O. Veřejná správa, s. 193
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odpovědnost lékařů za pacienty a povinnost je informovat o jejich zdravotním stavu, 

průběhu léčby, výsledcích vyšetření apod.

• „rovný přístup ke všem osobám, prostý diskriminace anebo protekce, kdy úředníci 

musejí zachovávat spravedlivost vůči všem, musí být nestranní a současně jejich chování

musí být vlídné a ochotné vůči klientovi, jemuž jsou službou“19..........zde je příměr

k systému zdravotní péče jednoznačný. Zásada rovného přístupu by měla být jedním ze 

základních principů zdravotní péče, v současném systému nemůžeme zcela jednoznačně 

mluvit o diskriminaci, avšak případů protekce se bohužel objevuje velmi mnoho. Rovněž 

vlídné a ochotné chování vůči klientovi, v tomto případě pacientovi, by mělo být 

považováno za samozřejmost, v mnoha případech je tomu však právě naopak.

• „identifikaci veřejné správy s pokrokem, což znamená být stále na úrovni nových 

poznatků, sledovat postupy v organizačním, správním a manažerském výzkumu a dobře 

jim rozumět, zejména pokud jde o debyrokratizaci, deregulaci, decentralizaci, redukci

nadměrného papírování, bezpečnost, vlastní vzdělávání a poradenství“20.............. poslední

bod do značné míry definuje smysl a cíle mé diplomové práce, veřejná správa, stejné jako 

systém zdravotní péče je oblast, kde se prolíná působení mnoha aktérů a nutnost 

zjednodušení agendy, která je s současnosti velice rozsáhlá a komplikovaná se brzy stane 

z důvodů zvýšení efektivity nutností.

6.5. Teorie přenosu dat v počítačové síti

Na přelomu 60. a 70. let byl v USA položen základ architektury dnešní sítě internet.
91Základní smysl tehdejšího projektu Arpanet spočíval v akademickém výzkumu možností 

použití počítačových sítí.

Počítačová síť internet se zhruba od poloviny 90. let začíná používat pro zábavu, 

komerční účely či budování informační infrastruktury společnosti, k němuž nebyla 

původně vůbec určena. Na druhou stranu nezbývá než se obdivovat důmyslnosti a 

použitelnosti síťové architektury, která nakonec v soutěži s jinými mladšími modely 

„informační dálnice“ v 90. letech zvítězila.

Další důležitý aspekt je nadnárodní rozšíření této sítě a též anonymita jejího používání. 

Důsledkem je jednak neexistence závazné legislativy vztahující se na využívání této sítě,

19 Pomahač, R . , Vidláková, O. Veřejná správa, s. 194
20 Pomahač, R., Vidláková, O., Veřejná správa, s. 194
21 The Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), vyvinutý Ministerstvem obrany USA, 
byla první operativní síť a předchůdce dnešního internetu.
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dále neexistence nezávislých kontrolních mechanismů, které by vynucovaly dodržování 

stanovených pravidel.

Jak již bylo naznačeno, bezpečností slabiny se vyskytují v samých základech síťové 

architektury , kterými jsou protokoly skupiny TPC/IP. V zásadě se jedná o postupy jakými 

si komunikující počítače a jejich operační systémy vyměňují prostřednictvím sítě internet 

elektronické informace (data), jak tato data formátují a jak je vzájemná komunikace 

řízena.

Jde o logicky poměrně složitý aparát, který v posledních 10ti letech prochází inovačními 

změnami směřujícími ke zvýšení výkonnosti, rozšíření funkčnosti a zejména 

k přepracování bezpečnostních vlastností těchto protokolů. Výsledkem je rozmáhající se 

nasazování bezpečnostních protokolů pro síťovou komunikaci, vytváření tzv. virtuálních 

(šifrovaných) privátních sítí, budování lépe zabezpečených a lépe ovladatelných 

operačních systémů komunikujících počítačů.

Rozvoj bezpečnosti Informačních technologií (IT) pokračuje v posledním desetiletí 

neustále se zrychlujícím tempem, protože je evidentní, že ze všech nedostatků „informační 

dálnice“ je nezabezpečenost tím nejsilnějším retardérem jejího využití. Tvůrci aplikací 

využívajících internet implementují bezpečnostní mechanismy přímo do svých programů, 

takže tyto se stávají z hlediska bezpečnosti nezávislé na síťové architektuře.

Příkladem může být bezpečná elektronická pošta dle standardu S/MIME22 nebo webový
23server s protokolem HTTPS . Je samozřejmé, že i u bezpečnostních mechanismů těchto 

aplikací se postupem doby opět daří odhalit zranitelná místa. Ovšem jejich neužitelnost 

pro útok na informační bezpečnost je kvalitativně horší, protože aplikační protokoly jsou 

již implementovány s cílem zaručovat určitou míru zabezpečení.

Jak již bylo naznačeno výše, jádro zranitelnosti informačních systémů využívajících 

internet není omezeno jen na síťovou architekturu, ale má svůj zásadní podíl ve způsobu 

práce s ní, tedy v lidském faktoru. Zatímco v dnešní době jsou technologické prostředky 

zabezpečení v mnohých případech naprosto dostačující, lidé je většinou neumí, nebo 

nechtějí použít.

22 S/MIME- Secure/ Multipurpose Internet Mail Extension, standard zajišťující bezpečnost elektronické 
komunikace
23 HTTPS je  nadstavba počítačového protokolu http, která poskytuje zvýšenou bezpečnost před 
odposloucháváním či podvržením dat.
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6.5.1. Možné zneužití sítě internet

Pro názornou demonstraci možných hrozeb internetu vezměme v úvahu zdravotnické 

zařízení, které má realizovaný elektronický informační systém a k jeho provozu používá 

místní počítačovou síť (Local Area Network). Tato LAN je připojena určitými 

technickými prostředky k síti internet. Hrozby, kterým je zdravotnický informační 

systém vystaven, lze z hlediska forem útoku rozdělit do několika kategorií.

• odposlech: jde o útok na důvěrnost, útočník odposlouchává ( kopíruje) data přenášená 

po síti internet. V případě zdravotnických zařízení by šlo například o výsledky 

laboratorních vyšetření předávaných pomocí aplikace pro elektronickou poštu nebo 

pomocí protokolu pro přenos souborů.

Další hrozbu může představovat dálková správa důležitých počítačů umístěných v LAN 

zdravotnického zařízení prováděná pomocí internetu, při níž ,může dojít k odposlechu 

autentizačních informací (správcovské jméno a heslo). Těmto hrozbám se lze poměrně 

účinně bránit více metodami, jejichž společným znakem je šifrování internetové 

komunikace. Jde tu o výběr vhodné šifrovací technologie, nastavení a dodržování 

správných pravidel jejího nasazení.

• změna: jedná se o útok na integritu, autenticitu a nepopiratelnost zodpovědnosti, útočník 

způsobí neoprávněnou změnu dat přenášených nebo dostupných po síti internet.

V případě, že máme na mysli data pacientů, mohlo by se jednat například o jejich padělání 

při přenosu po síti internet mezi dvěma zdravotnickými zařízeními. Tomuto se lze bránit 

naprosto stejně jako při odposlechu, navíc, pokud by to bylo na místě, lze zde 

implementovat kvalitní digitální podpis, kterým je zaručena i nepopiratelnost 

zodpovědnosti (autorství). Toto ovšem představuje značně komplikovanější a dražší 

aparát.

Další typ útoku může směřovat ke změně funkčnosti důležitých počítačů (např. serverů) 

uvnitř místní sítě. Proti tomuto se lze bránit poměrně velmi účinnou implementací 

systému firewall24 stojícího na rozhraní mezi LAN a sítí internet, jehož základním 

posláním je přesně vymezit, která data, kterým směrem a mezi kterými počítači či 

programy smějí nebo nesmějí procházet.

Útoky popsané v těchto dvou bodech lze teoreticky velmi snadno provádět, ale v praxi 

jsou takřka neproveditelné. Útočník by totiž musel obsadit bod na trase mezi dvěma 

komunikujícími body, což je v podstatě nemožné.

24 Firewall- výpočetní systém, který logicky i fyzicky odděluje zabezpečenou síť od nezabezpečené sítě a 
pro komunikaci mezi nimi aplikuje bezpečnostní pravidla definovaná bezpečnostní politikou.
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• přerušení ( DOS ATTACK- destroy of system attack) : útok na dostupnost 

znepřístupněním dat je v zásadě možný tím, že vnější útočník se aktivně snaží cílenou 

komunikační kampaní vyčerpat přenosovou kapacitu internetové přípojky a eventuálně 

způsobit kolaps operačních systémů počítačů, které jsou přímo z internetu dostupné. Toto 

nebezpečí se obvykle eliminuje vhodnou konfigurací systému firewall tak, že důležité 

počítače jsou „schované“ za tímto systémem, útočník nemá přístup k nim a maximálně 

dosáhne dočasné znepřístupnění služeb internetu pro uživatele, kteří pracují na vnitřní síti 

LAN.

* infiltrace: implementace a aktivace škodících nebo útok usnadňujících rutin ( krátké 

programy), které mohou zástupně automaticky provádět útoky odposlechem, změnou 

nebo přerušením. K infiltraci může v drtivé většině případů dojít jedině ve spolupráci (byť 

nechtěné) s uživateli sítě LAN. Nejčastější infiltrační cestou je elektronická pošta, která 

jako v zásadě žádoucí internetová služba umožňuje „propašovat“ v těle elektronické 

zprávy, či v její příloze velmi agresivní programový kód. Jde o v poslední době velmi 

zmiňované počítačové viry a podobně. K infiltraci ovšem může dojít i prostřednictvím 

webových prohlížečů, instalací neprověřených programů získaných z nedůvěryhodných 

zdrojů apod.

Toto je v současné době skutečně jediná vážná hrozba sítě internet pro běžný zdravotnický 

informační systém.

6.6. Praktický lékař jako koordinátor

Úloha praktického lékaře v systému zdravotní péče je nesmírně důležitá pro zajištění 

účelného pohybu pacienta po systému zdravotní péče. Jedním ze základních otázek mé 

diplomové práce je právě problém plynulosti pohybu pacienta po systému z důvodů 

nedostačující dokumentace. Tento problém si však mnohdy pacienti způsobují sami, 

jelikož při vstupu do systému vynechají onen základní článek, tedy praktického lékaře, 

který by měl cestu pacienta po systému určovat.

Praktičtí lékaři ve většině případů své pacienty dobře znají a z toho důvodu mohou 

mnohdy vyřešit problém daleko lépe než specialista, který pacienta nezná a nemá 

k dispozici jeho dosavadní anamnézu. V případě nezbytnosti je praktický lékař povinen 

pacienta na odborné vyšetření odeslat, může však určit konkrétního specialistu, který je 

pro problémy pacienta ten pravý.

Ze strany pacientů však mnohdy dochází k nedůvěře a proto praktického lékaře nenavštíví 

a pokouší se vstoupit rovnou do sekundární sféry systému zdravotní péče, tedy přicházejí
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k ambulantním specialistům nebo do nemocnic. Specialisté, pokud nemají doporučení od 

praktického lékaře musejí zjišťovat kompletní anamnézu při rozhovoru s pacientem, který 

si však ve většině případů nepamatuje všechny nezbytnosti důležité pro stanovení přesné 

diagnózy. Vyšetření specialistou je tedy protahováno o další nezbytné vyšetření (laboratoř 

atd.), které by mohl získat od praktického lékaře.

Zavedení systému Praktického lékaře jako koordinátora by tedy do značné míry 

eliminovalo nedostatky v systému sdílení informací, v praxi by to však znamenalo nutnost 

daleko větší disciplinovanosti ze strany pacienta a rovněž specialisté by nesměli pacienta 

bez doporučení vyšetřit.

K modelu praktického lékaře jako koordinátora se vztahuje mnoho výzkumů, které se 

právě onou důvěrou pacienta k praktickému lékaři zabývají.

„Výzkum realizovaný v roce 1997 v Kalifornii v oblasti role praktického lékaře, se 

zaměřil na vnímání role praktického lékaře jako prvního článku v kontaktu se zdravotní 

péčí a koordinátora vstupu do sekundární sféry. Předmětem výzkumu byla též otázka, zda 

jsou podle pacientů praktičtí lékaři překážkou v přístupu k odborným specialistům a zda 

problémy s přístupem ke specialistům zapříčiňují pokles důvěry pacientů v primární péči. 

Výzkumu se zúčastnilo 7718 pacientů, kterým byl poštou zaslán dotazník. Návratnost 

činila 71%. Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že pacienti přikládají velkou důležitost 

praktickým lékařům jako prvnímu článku při vstupu do zdravotnického systému ,cení si 

též úlohy koordinátora při vstupu do sekundární sféry. V závislosti na zdravotním 

problému preferuje od 75% do 91% pacientů nejdříve návštěvu praktického lékaře před 

návštěvou specialisty z vlastní iniciativy. I přes tyto výsledky se téměř jedna čtvrtina 

pacientů setkala se skutečností, že jim praktický lékař nechtěl umožnit návštěvu 

specialisty. U těchto pacientů byla též zjištěna nižší důvěra v primární péči a nižší 

spokojenost s praktickým lékařem.“

Na základě rozhovoru s praktickým lékařem jsem zjistila že důvěra pacienta v systém 

primární péče se ve většině případů odvíjí právě od osobnostních kvalit praktického 

lékaře a podle toho jakou důvěru k němu pacienti pociťují.

25 Sborník IZPE: Vztah lékaře a pacienta v primární péči, s. 17
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7. Zakotvení z hlediska veřejné politiky

7.1. Zdravotní politika

Zdravotní politika představuje souhrn politických aktivit, které mají vliv na zdraví a 

kvalitu života lidí a společenských skupin.26 Úkolem zdravotní politiky je působit na 

instituce, služby a na systém jako takový.

Zdravotní politika přesahuje činnost zdravotnických služeb a zahrnuje i nezamýšlené 

jednání veřejnosti, veřejných, soukromých i dobrovolných organizací a jedinců, které a
97kteří mají vliv na zdraví.

Mezi základní principy zdravotní politiky patří:

Rovnost -  měřitelné s využitím řady ukazatelů 

Ekvita -  spravedlnost, obecný hodnotící princip

Lidská práva -  právo na ochranu zdraví, právo na dostupné zdravotnické služby 

Etika

Účinnost a účelnost -  ekonomické aspekty a výsledky 

Práva pacientů -  lidská důstojnost, informovanost 

Veřejné služby28

Z těchto základních principů zdravotní politiky je pro možnost sdílení informací 

v systému zdravotní péče nezbytný především princip etiky, práv pacientů a účinnosti a 

účelnosti.

Obecný cíl zdravotní politiky, jemuž by měly podléhat všechny kroky uskutečněné v této 

oblasti je zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Tudíž i možná inovace informačních 

systémů a možnost sdílení informací v systému zdravotní péče, by měla být prováděna 

tak, aby byla přínosem především pro pacienta a systém zdravotní péče. Z tohoto důvodu 

musí být vyloučeny takové systémy, které jsou zaměřeny pouze užitkově pro své 

provozovatele. Ze strany provozovatelů informačních technologií často dochází k nátlaku 

na tvůrce zdravotní politiky, proto je nezbytné přesně formulovat cíle možné inovace 

informačních toků v systému zdravotní péče.

Tudíž je nezbytné, aby všechny změny v systému byly prováděny podle standardního 

modelu tvorby zdravotní politiky, který obsahuje následující kroky:

26 Gladkij a kol.: Management zdravotnictví, s. 11
27 Gladkij a kol.: management zdravotnictví, s. 11
28 Háva: přednáška -  Zdravotní politika
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1. Výchozí analýzy problémů

2. Principiální, normativní, hodnotová východiska

3. Cíle a cesty k jejich dosažení

4. věcné návrhy řešení

5. Legislativní proces

6. Rozhodovací procesy, politické rozhodnutí

7. Výstupy: právní normy, programy, projekty29

Hlavním východiskem zdravotní politiky je tedy především definice zdravotních potřeb a 

péče o zdraví.

Na základě analýzy aktuálního zdravotního stavu obyvatel země, jednotlivých regionů, 

populačních skupin a jejich zdravotních potřeb může určovat stát, region či komunita 

(v ČR by tak měly činit především zdravotní pojišťovny) hlavní směry a cíle zdravotní 

politiky, s ohledem na zdroje, které je možné alokovat prostřednictvím zdravotního 

pojištění, z daňových výnosů a ze spoluúčasti či připojištění obyvatelstva do oblasti 

zdravotní péče.30

Jak jsem již uvedla dříve, jakékoli změny v systému zdravotní péče by měly respektovat 

principy zdravotní politiky a tudíž zabránit případnému zneužití finančních prostředků 

systému k zavádění takových inovací, které neprošly standardní tvorbou politiky.

7.2. Bezpečnostní politika

Síře pojetí bezpečnosti IS se může u provozovatelů těchto systémů různit a dle toho se i 

odlišuje rozsah, zpracování a uplatnění bezpečnostní politiky. V současnosti existují 

mezinárodní, evropské a národní standardy resp. Doporučení usnadňující implementaci 

bezpečnostní politiky.

Oblast bezpečnosti informačních systémů daleko přesahuje oblast využívání internetu. 

Útočníci na informační systém zdaleka nečíhají pouze na internetu, ale mnohem častěji 

právě uvnitř (přitom ne všechny útoky musí být úmyslné a ne všechny útoky jsou 

zaviněné lidmi). Zdravotnická zařízení, která jsou povinna vést zdravotnickou 

dokumentaci, automaticky provozují informační systém (ať už v papírové, elektronické či 

jiné podobě), který nakládá s citlivými osobními údaji. Jako takový musí tento systém

29 Háva: přednáška -  Zdravotní politika
30 Gladkij a kol.: Management zdravotnictví, s. 24
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vykazovat určité bezpečnostní rysy, které sice nejsou zákonem konkrétně specifikované, 

nicméně jsou dle zákona přezkoumatelné zejména z hlediska zajištění důvěrnosti a 

integrity uchovávaných informací a též z hlediska jejich autorství. Proto je v zájmu 

provozovatele zdravotnických informačních systémů jakož i pacienta, aby existoval 

systém zabezpečení, který lze budovat více či méně komplexně a profesionálně. Klíčovým 

pojmem je zde bezpečnostní politika.

Bezpečnostní politika je souhrn dokumentů přijatý vedením zdravotnického zařízení jako 

soustava závazných vnitroorganizačních norem. Stanovení bezpečnostní politiky je 

obecně iterativní proces, kvalita bezpečnostní politiky by měla růst s počtem iterací 

(zpřesňováním) nebo si alespoň uchovat svou úroveň s ohledem na měnící se výstupní 

vlivy (prostřednictvím zpětné vazby).

Periodicky se opakující kroky vývoje bezpečnostní politiky:

1. Cíle a strategie řešení bezpečnosti informačních systémů.

2. Analýza rizik.

3. Globální bezpečnostní systém -  jde o popis obecných cílů organizace a zabezpečení 

jejího informačního systému, dokument vypracovaný pro horizont 5 až 10 let.

4. Bezpečnostní protiopatření ve formě bezpečnostních standardů, které mimo jiné 

definují uživatelské bezpečnostní směrnice. Samozřejmě do této kategorie spadá standard 

definující způsob zabezpečení internetové přípojky, který upravuje činnost zejména 

příslušného správce místní sítě a též uživatelů služeb internetu.

5. Zavedení a kontrola uplatňování protiopatření uživateli, správci a dalšími subjekty

informačního systému, jehož součástí je bezpečnostní školení.

6. Vyhodnocování účinnosti protiopatření a vyslovení závěrů ( možný návrat k bodu 1,2,3 

nebo 4).

Zde je nutno poznamenat, že budování bezpečnostní politiky se řídí určitými principy.

Jedním z nich je princip úměrnosti, který používá dvě pravidla:

1. pravidlo: Cena bezpečnostních opatření musí být menší, než předpokládaná ztráta 

v případě, že by došlo k bezpečnostnímu incidentu.

2. pravidlo: Bezpečnostní opatření by mělo cenu případného útoku zvýšit nad 

předpokládaný zisk útočníka v případě úspěšného překonání tohoto opatření.
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Teoreticky je problematika bezpečnosti informačních systému poměrně jasná a 

jednoduchá, praxe však bývá mnohem složitější zejména proto, že zavádění 

bezpečnostních opatření jde většinou proti přirozeným zájmům všech subjektů pracujících 

s informačním systémem. Uživatelé zjišťují, že mají určité povinnosti, na něž nebyli 

zvyklí, nemají dostupné informace nebo služby, které sice ke své práci nutně nepotřebují, 

ale zpříjemnily by jim život. Správce je kontrolován bezpečnostním auditorem, jestli dělá 

to, co má dělat, přibude mu práce spojená s konfigurováním bezpečnostních komponent, 

přístupových pravidel ke zdrojům informačních systémů, vyhodnocováním 

bezpečnostních záznamů generovaných bezpečnostními komponentami apod. Manažer 

musí obětovat část pracovní doby zdravotnického personálu na jeho proškolení a též 

finanční prostředky na údržbu a rozvoj bezpečnosti, které opticky nemají žádnou 

návratnost. Jednoduše řečeno, zavedení bezpečnostní politiky do praxe obecně představuje 

výraznou mentální změnu subjektů Informačního systému.

Vrstvy ochrany dat v systému zdravotní péče, se kterými je nutné počítat v jakémkoli 

novém systému sdílení informací, nám názorně ukazuje následující schéma. Jedná se o 

model poněkud zjednodušený, ale ve své podstatě v něm jsou zahrnuty všechny okolnosti 

a subjekty, kteří se podílejí na toku informací v systému.

Vrstvy ochrany dat
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7.3. Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006

K možnosti inovace sdílení informací v systému zdravotní péče se svým způsobem 

vyslovuje i vládní dokument Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006. 

Dokument nastiňuje strategické priority v oblastech moderních informačních a 

komunikačních technologií. V samotném názvu dokumentu je rok 2006 uveden záměrně, 

jelikož si vláda České republiky předsevzala splnění závazků vyplývající z tohoto 

dokumentu právě ke zmíněnému roku.

Vzhledem k tomu, že dokument vznikal ještě před vstupem České republiky do Evropské 

unie je zde převážně nastíněno postupné slaďování jednotlivých problematik se zavedenou 

praxí EU. V dokumenty jsou uvedeny úkoly určitým časovým plánem, který v případě 

dodržení, umožní postupnou harmonizaci naší legislativy s evropskými normami. 

Důležitým bodem dokumentu je konstatování faktu, že vytvoření infrastruktury novodobé 

informační společnosti je základním předpokladem možné konkurenceschopnosti 

ekonomiky ČR v rámci EU. Česká republika se tedy tímto dokumentem připojila 

k programu e-Europe 2003, což je společný závazek kandidátských států EU v oblasti 

rozvoje informační společnosti, který vznikl jako reakce na akční plám členských zemí 

EU (e-Europe2002).

Jedním z bodů koncepce je rovněž možnost využití nových informačních technologií 

v rámci systému zdravotní péče. Díky nově vzniklým možnostem se objevují různá řešení 

provozování zdravotnického sektoru v nově se tvořící informační společnosti, kde se 

nabízí maximální využití zpracování dat elektronickou cestou.

Podle tohoto dokumentu jsou hlavními úkoly v oblasti tzv. e-zdravotnictví:

• postupně nahradit stávající průkazy pojištěnců zdravotních pojišťoven čipovými 

kartami, kompatibilními se standardy EU, v souladu s harmonogramem EU.

• do konce roku 2005 uvést do provozu systém poskytování veřejných zdravotnických 

informací

• do konce roku 2006 vybudovat informační síť propojující střediska poskytování 

zdravotní péče v ČR se středisky v EU a umožňující sdílení zdravotnických dat a 

koordinaci aktivit v případě ohrožení zdraví a života31

31 Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006, dostupné z www.m icr.cz. 20.10.2006

http://www.micr.cz


I přesto, že datování naplnění programu e-Česko je až do konce roku 2006, Ministerstvo 

informatiky již provedlo hodnocení stanovených cílů. V oblasti zdravotní politiky jsou 

stanovené cíle vyhodnoceny takto:

Způsob naplnění: Náhrada stávajícího průkazu pojištěnce je řešena projektem VZP 

"Zavedení elektronického identifikátoru jako průkazu pojištěnce zdravotního pojištění". 

Byl ustanoven přípravný výbor pro zavedení tohoto identifikátoru, který připravil "Návrh 

usnesení vlády ČR k záměru zavedení elektronického identifikátoru jako průkazu 

pojištěnce zdravotního pojištění". Zásadní připomínky, vzniklé z připomínkového řízení 

se však nepodařilo, vzhledem k rekonstrukci vlády, vypořádat.32

32 http://www.earchiv.ez/i sip.php3. 25.10.2006
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8. Zákonné zakotvení vedení zdravotnické dokumentace

Pro zpracovávání a následné užívání zdravotnické dokumentace, ať se jedná o formu 

papírovou, či elektronickou je nezbytné dodržovat mnoho norem jasně definovaných 

zákonem. Tato povinnost je uložena především z důvodů ochrany osobních údajů 

pacientů a dat, která dokumentace obsahuje. Mohlo by se zdát, že zmíněná ochrana je 

v protikladu s možností sdílení informací v systému zdravotní péče. Zákon však přesně 

vymezuje způsob nakládání s daty a nebrání v možnosti sdílení a poskytování informací 

oprávněným osobám.

Nejprve je však nutné uvést mezinárodní zakotvení práva na zdravotní péči, tak jak je 

deklarováno ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod OSN.

článek 25

„Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a 

blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a 

lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v 

nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v 

ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností 

nezávislých na jeho vůli.

Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské nebo 

nemanželské, požívají stejné sociální ochrany. ,,33

* v

Ústava CR a Listina základních práv a svobod

Jako další z dokumentů, který bezesporu upravuje i vedení lékařské dokumentace je 

Ústava České Republiky, respektive Listina základních práv a svobod.

Jedná se především o článek 7: Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.

Omezena může být jen v případech stanovených zákonem, 

článek 8: Osobní svoboda je zaručena 

článek 10 :1. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská 

důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno 

jeho jméno.

33 Všeobecná deklarace lidských práv a svobod, dostupné z www.osn.cz/dokumentv. 25.10.2006
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II. Každý má právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života.

III. Každý má právo na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným 

zneužíváním údajů o své osobě.34

Ochrana osobních údajů

Dalším důležitým dokumentem je zákon č 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Tento 

upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob, práva a povinnosti při zpracování 

těchto údajů a stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňuje předávání osobních údajů do 

jiných států.

Pro možnost zpracování informací v systému zdravotní péče je směrodatný především:

§ 9

Citlivé údaje

Citlivé údaje lze zpracovávat jen jestliže:

C) se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, 

zdravotního pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního 

zákona nebo se jedná o posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených 

zvláštním zákonem

Zpracování a vedení zdravotnické dokumentace se rovněž dotýká :

§13

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k

4 Listina základních práv a svobod ČR , zákon č 23/1993 sb.
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jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních 

údajů.

(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 

technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a 

jinými právními předpisy.35

Při zpracovávání a dalším vedení zdravotnické dokumentace musíme rovněž brát zřetel na 

Úmluvu o lidských právech a biomedicíně č. 96/ 2001 Sb. Mezinárodních smluv. Tento 

zákon nám především poskytuje pohled na možnou informovanost, či neinformovanost 

pacienta o jeho zdravotním stavu a jako první rovněž deklaruje souhlas pacienta 

k lékařských zákrokům.

čl. 5 

Obecné pravidlo

„Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu 

dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.

Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho 

důsledcích a rizicích.

Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“56

Tato úmluva řeší, stejně jako zákon O péči o zdraví lidu právo pacienta na veškeré 

informace o jeho zdravotním stavu.

čl. 10 

Ochrana soukromí a právo na informace

„Každý má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o svém zdraví.

Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. 

Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat.“

35 Zákon č 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů
36 Úmluva o lidských právech a biomedicině, 96/2001 Sb.
37 Úmluva o lidských právech a biomedicíně, 96/2001 Sb.
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Vedení zdravotnické dokumentace

Nyní bych již ráda přikročila ke konkrétním zákonům a normám upravujícím výhradně 

vedení zdravotnické dokumentace. Tuto problematiku upravuje především zákon 

260/2001 Sb., o péči o zdraví lidu.

Zdravotnická dokumentace je souborným dokumentem všech obyvatel ČR. Jejím 

hlavním úkolem by mělo být upřesnění léčby a rovněž by mělo sloužit jako důkaz postupu 

lékaře při léčení.

Věcným obsahem zdravotnické dokumentace jsou jednak osobní údaje pacienta a rovněž 

zdravotní údaje.

Dlouhou dobu byly vedeny diskuse o tom, zda je dokumentace majetkem lékaře, 

zdravotnického zařízení či pacienta a do jaké míry má pacient právo na nahlížení, 

případně i kopii své dokumentace. Platné znění zákona o péči o zdraví lidu přiznává 

pacientovi právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické 

dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho 

zdravotnímu stavu, ale nikoli již právo na dokumentaci jako takovou. V praxi to znamená, 

že zdravotnický pracovník není oprávněn pacientovi zatajovat žádný údaj týkající se jeho 

zdravotního stavu (zejména výsledky vyšetření, diagnózu, zjištěné hodnoty či nálezy, 

léčbu apod.). Ponechává se však na rozhodnutí lékaře, zda podá pacientovi podrobnou a 

ucelenou informaci ústní či zda pacientovi umožní studovat si vlastní zdravotnickou 

dokumentaci, případně si z ní činit výpisky či pořizovat fotokopie. Postup lékaře by 

přitom měl korespondovat s ustanovením zákona o povinnosti poučit pacienta vhodným 

způsobem o povaze onemocnění a potřebných výkonech.

Možnost detailně kontrolovat zdravotní dokumentaci umožňují pacientovi zejména nové 

elektronické metody způsobu uchovávání informací v systému zdravotní péče. V České 

republice však zatím existuje převážně metoda „papírová“, proto mnohdy dochází ke 

zbytečným střetům a nedorozuměním, způsobených nemožností pacienta detailně 

kontrolovat svoji zdravotnickou dokumentaci.

Konečně, zákon o péči o zdraví lidu stanoví způsob použití informací obsažených v 

dokumentaci v případě, že pacient změní lékaře. V tomto případě ukládá dosavadnímu 

lékaři povinnost předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění 

návaznosti poskytování zdravotní péče. Předání těchto informací je možné buď ve formě 

kompletní kopie dosavadní zdravotnické dokumentace nebo ve formě výpisu ze 

zdravotnické dokumentace. Originál zdravotnické dokumentace by měl zůstat u 

původního ošetřujícího lékaře, a to z důvodů případné kontroly ze strany zdravotní
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pojišťovny i z důvodů možného vyžádání ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo 

soudu.

V praxi bohužel mnohdy dochází k neochotě ze strany lékaře poskytnout kompletní 

dokumentaci pacientovi, především v tom případě, mění-li pacient lékaře z důvodu 

nespokojenosti s průběhem léčby, či z jiných důvodů. Absence kompletní zdravotnické 

dokumentace může následně pacientovi způsobovat problémy v komunikaci s dalšími 

pracovníky systému zdravotní péče. ( např. : Pacient si není schopen zapamatovat všechny 

choroby prodělané v minulosti, užívané léky, prodělaná vyšetření atd.)

Další legislativní opatření, které je nezbytné dodržovat při správném vedení zdravotnické 

dokumentace je forma uchovávání.

Formu uchovávání zdravotnické dokumentace řeší:

§ 67b

Zdravotnická dokumentace

(5) Zdravotnická dokumentace může být vedena na záznamovém nosiči ve formě 

textové, grafické nebo audiovizuální. Údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci musí 

být vedeny v listinné formě nebo elektronické formě. Údaje ze zdravotnické dokumentace 

lze z listinné formy přepsat do elektronické formy pouze za podmínky, že bude zároveň 

uchována listinná forma38.

Z této formulace nám jasně vyplývá, že současná legislativa neumožňuje nahrazení 

klasické papírové dokumentace za nějakou formu vedení dokumentace v podobě 

elektronické. Respektive pro vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické 

podobě je nezbytná přítomnost tzv. elektronického podpisu39, jehož zavedení do praxe je 

v současné době poněkud problematické.

(7) Pokud se vede zdravotnická dokumentace pouze na paměťových médiích výpočetní 

techniky, lze zápis zdravotnické dokumentace provádět jen za těchto podmínek:

a) všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují zaručený elektronický 

podpis osoby, která zápis provedla, podle zvláštního právního předpisu

b) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně jednou za pracovní den,

c) po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archivních kopií,

38 zákon č. 260/2001 Sb., o péči o zdraví lidu
39 elektronický podpis je údaj v elektronické podobě, který je připojený k datové zprávě, neboje s ní logicky 
spojený a který slouží jako metoda k jednoznačnému ověřování identity podepsané osoby ve vztahu
k datové zprávě ( zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu)
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d) uložení archivních kopií, které jsou vytvářeny nejméně jedenkrát za rok, je provedeno 

způsobem znemožňujícím do nich provádět dodatečné zásahy. 40

8.1. Likvidace zdravotnické dokumentace

Postup zdravotnických zařízení při vyřazování zdravotnické dokumentace nepotřebné 

nadále k poskytování zdravotní péče upravuje Škartační řád, zveřejněný Ministerstvem 

zdravotnictví ve vyhlášce 385, ze dne 21.července 2006, o zdravotnické dokumentaci. 

Škartační řád ovšem opět obsahuje pokyny pouze při skartování zdravotnických 

dokumentů v listinné podobě. Možný výmaz nepotřebných údajů v elektronických nosičů 

zde zakotven není.

Nyní již k samotným pravidlům vyřazení zdravotnické dokumentace.

Pro možné vyřazení zdravotnické dokumentace je nutné provést tzv. škartační řízení , 

během něhož se posuzuje významnost, doba vzniku a možná další potřebnost 

zdravotnické dokumentace.

Následně je dokumentace označená skartačními znaky A, S, V.

„A“ - označuje zdravotnickou dokumentaci, která se po uplynutí škartační lhůty navrhne 

k trvalému uložení do příslušného archivu, takto označenou zdravotnickou dokumentaci 

lze zařadit do skartačního řízení po uplynutí lhůty 10 let............

„S“ -  označuje zdravotnickou dokumentaci, která se po uplynutí škartační lhůty navrhne 

ke zničení

„V“ -  označuje zdravotnickou dokumentaci, jejíž hodnotu nelze v okamžiku vzniku

určit.............. části zdravotnické dokumentace bez trvalé hodnoty se navrhnou k vyřazení a

zničení, části zdravotnické dokumentace nadále potřebné k zajištění zdravotní péče se 

prodlouží škartační lhůta nejméně o pět let.41

Zničením zdravotnické dokumentace se v těchto případech rozumí znehodnocení takovým 

způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace jejího obsahu. Na druhou 

stranu z praxe známe mnoho případů, kdy i přes zcela zřejmé legislativní ošetření 

likvidace zdravotnické dokumentace dochází k úniku inform ací.

Pro příklad uvedu událost ze dne 29.10.2004, kdy náhodný turista nalezl v lese na 

Liberecku zdravotní karty sportovců, pocházející ze zrušeného Ústavu sportovní 

medicíny. Tehdy se jednalo zhruba o 1500 zdravotních karet, které obsahovaly citlivé

40 zákon č. 260/2001 Sb., o péči o zdraví lidu

41 vyhláška č.385/2006 o zdravotnické dokumentaci
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zdravotní a osobní údaje a tudíž spadaly pod zákonný škartační řád zdravotnické 

dokumentace42.

V případě vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě je zákonem 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu uložena povinnost provádět archivní kopie nejméně 

jedenkrát ročně, je však třeba upřesnit stanovení doby dostupnosti těchto dat.

Nová vyhláška č. 385/2006 o zdravotnické dokumentaci způsob likvidace elektronické 

zdravotní dokumentace neřeší vůbec.

8.2. Datový standard Ministerstva zdravotnictví

Na rozdíl od již zmíněné legislativy, která ve většině případů řeší náležitosti vedení 

zdravotnické dokumentace především v „papírové“ podobě, datový standard nabízí 

možnost využití formy elektronické.

Datový standard je  vytvořen pro zajištění automatizovaného přenosu dat o pacientech 

a dat souvisejících mezi informačními systémy zdravotnických zařízení a je  určen pro 

tvorbu komunikačních rozhraní v nemocničních informačních systémech, 

v laboratorních informačních systémech, v informačních systémech praktických lékařů

i v dalších zdravotnických zařízení.43 

Datový standard neurčuje funkce ani datové struktury uvnitř informačního systému, ty 

jsou v plné kompetenci autorů. Standard definuje tzv. datové bloky, které si lze představit 

jako řetězec znaků, do kterých spadá např. základní identifikace pacienta, urgentní 

informace, souhrnná anamnéza, očkování, podávané léky, ale rovněž také identifikace 

příjmového místa, potvrzení doručení souboru atd. Součástí datového standardu jsou i 

číselníky, např.: Národní číselník laboratorních položek, který respektuje datové struktury 

připravované v rámci Evropské standardizační komise (CEN) a Komise pro lékařskou 

informatiku, dále číselníky ÚZIS44 a číselníky státní správy. Číselníky a datové bloky jsou 

tvořeny ve formátu XML45, pro snazší orientaci a přenositelnost.

Datový standard řeší možný přenos informací pouze pro potřeby zdravotnických zařízení, 

role pacienta, jako dalšího subjektu sdílení informací je zde naprosto vyloučena.

Tento přenos informací je tedy výhradně lékařsky orientovaný a v současnosti se používá 

především v rámci nemocničních intranetů.

42 deník Právo 29.10.2004, dostupne z www.novinky.cz. 27.10.2006
43 Metodický návod Ministerstva zdravotnictví k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy 
zdravotnických zařízení, verze 02.01.01, dostupné z www.m zd.cz. 27.10.2006
44 Ústav zdravotnických informací a statistiky
45 XML -  značkovací jazyk pro dokumenty, které obsahují strukturovanou informaci.
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Mnou oslovení praktičtí lékaři možnost přenosu informací podle datového standardu 

Ministerstva vnitra nevyužívají.

Podle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví lze tyto komunikační moduly 

použít pouze při respektování legislativních požadavků na ochranu osobních údajů o 

pacientech. Zde se nám tedy tento metodický pokyn střetává se zákonem 260/2001 Sb. o 

péči o zdraví lidu, který jasně přiznává pacientovi právo na veškeré informace, vedené ve 

zdravotnické dokumentaci, které se vztahují k osobě pacienta.

Jak jsem však již uvedla, tento systém se používá především v rámci nemocniční péče, 

kde by měl být pacient průběžně informován o svém zdravotním stavu a kompletní 

lékařskou zprávu, vycházející z vedení zdravotnické dokumentace obdržet po skončení 

léčby či hospitalizace.
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Zdravotní péče je jedna z oblastí, ve kterých se rapidně zvedá možnost využití 

elektronické komunikace, informačních serverů apod..

Případní pacienti mnohem častěji volí, v rámci získávání medicínských informací 

možnosti internetu. Například ve Velké Británii je bezmála 100 000 webových stránek 

zaměřených na problematiku zdravotnictví. V roce 1999 navštívilo tyto stránky 30 

milionů lidí, avšak o rok později v roce 2000 vzrostl tento počet na 50 milionů.46 

Tyto inovace mají vliv nejen na velký rozvoj IT technologií v systému zdravotní péče, ale 

rovněž v rámci kvalitativní dimenze mění vnímání zdravotního stavu jednotlivce a jeho 

přístup k péči o zdraví.

Osobní komunikace s lékařem byla tradičně jediná možnost, jak získat informace o svém 

zdravotním stavu. Od té doby se však, především díky spotřebitelům, pacientským 

sdružením a odborné literatuře, tento pohled změnil. Pacienti díky novým možnostem 

vyžadují stále více informací, mnohdy dochází k případům, kdy se pacient před návštěvou 

lékaře dokonale informuje o svých obtížích ( např. pomocí internetu) a od lékaře de facto 

vyžaduje pouze potvrzení o správnosti informací, popřípadě návrh léčby.

Na druhou stranu více informací mnohdy neznamená kvalitnější informace. Je nezbytné si 

uvědomit, kdo je poskytovatelem informací. V současné době je většina internetových 

stánek, které se zaměřují na poskytování medicínských informací v rukou komerčních 

subjektů. Jediným důvodem pro poskytování informací tedy bývá případný zisk 

komerčního subjektu. V těchto případech se jedná především o farmaceutické společnosti, 

které prostřednictvím informačních internetových stránek nabízejí své produkty. Dopad na 

zdraví pacienta, který není sám schopen určit pozitiva či negativa nabízeného produktu 

může být katastrofální.

Nejinak je tomu i pří provozování možnosti sdílení informací v systému zdravotní péče. 

Při zkoumání jednotlivých systému sdílení zdravotní péče je nezbytné se zaměřit na důvod 

vzniku toho či onoho systému. Pokud je onen impuls veden ze strany komerčních 

poskytovatelů informačních systémů, nastává otázka zda tento systém je skutečně 

nezbytný a tudíž i výhodný pro systém zdravotní péče a všechny jeho aktéry. Z tohoto

9. Etické aspekty problematiky sdílení informací v systému zdravotní péče

46 Michael Parker, J A Muir Grey: What is the role o f  clinical ethics support in the ery o f e-medicine?, 
dostupné z www.ime.bmi.com , 11.11.2006
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důvodu bude aspekt vzniku a možní provozovatelé informačních systémů důležitým 

bodem při analýze systémů sdílení informací.

Nyní však vyvstává otázka, kdo má přebrat zodpovědnost za zřízení informačních 

možností v systému zdravotní péče? ...............

Tento problém by měl být řešen především tvůrci zdravotní politiky, kdy možnost inovace 

informačních systému ve zdravotnictví projde standardním vývojem, jako každý veřejně 

politický problém a tudíž jeho výstup bude plně odpovídat požadavkům aktérů zdravotní 

péče a nikoliv komerčním subjektům.

Etický aspekt sdílení informací však nemůžeme zúžit pouze na poskytovatele 

informačních technologií. Dalším a neméně důležitým hlediskem je poskytnutí kompletní 

lékařské dokumentace pacientovi, nebo alespoň detailní informování pacienta ze strany 

lékaře. V rámci medicínské etiky probíhají neustálé diskuze na téma kolik a jaké 

informace sdělovat pacientovi ( např. při zjištění závažné choroby). Podle zásad klinické 

etiky by veškeré podávání informací pacientovi mělo být založeno na respektu vůči 

pacientovi a na schopnosti lékaře odhadnout jaké informace a jakým způsobem podat. 

Z tohoto hlediska může mít poskytnutí kompletní lékařské dokumentace pacientovi 

(prostřednictvím systému sdílení informací) negativní vliv, jelikož pouhé sdělení diagnózy 

bez odborného vysvětlení může mít katastrofální následky.47

47 Kol autorů: Clinical Ethics, s.90
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10. Aktéři a jejich jednání

Cílem této kapitoly bude vymezení hlavních aktérů systému zdravotní péče a jejich úloha 

v systému. Rovněž se pokusím vymezit postoj aktérů k možnostem sdílení informací 

v systému zdravotní péče.

Jak jsem již uvedla dříve systém zdravotní péče je charakteristický poměrně značnou 

diverzitou aktérů a v mnohých případech i protichůdnými zájmy, které jednotliví aktéři 

prosazují. Veškeré možné změny v systému se proto neobejdou bez rozsáhlých diskuzí a 

najít cestu, která by uspokojovala zájmy všech je mnohdy velice problematické ne-li 

nemožné.

10.1. Tvůrci zdravotní politiky

Tvůrcem zdravotní politiky, ostatně jako každé veřejné politiky, je stát. Jeho hlavní funkcí 

je na jedné straně zastupovat zájmy občanů a definovat stěžejní etické a ideologické 

zakotvení zdravotní politiky, na straně druhé je povinností státu sjednotit zájmy všech 

aktérů, kteří vstupují do problematiky, vytvořit takové ekonomické, politické a 

společenské podmínky, ve kterých by systém dokonale fungoval a v neposlední řadě by 

právě stát měl zastávat onen zmiňovaný sytém brzd a rovnovah, především v hospodaření 

pojišťoven, aby nemohlo docházet jak ke zneužití zdravotní péče tak k případným 

finančním únikům. Prioritou státu by mělo být jednak co možná nej vyšší komfort pacienta 

ale i adekvátní podmínky pro možnost výkonu lékařského povolání a důstojné ohodnocení 

všech pracovníků v této sféře, které by odráželo náročnost jejich povolání.

Zdravotnictví je jedna z oblastí, kde se silně projevuje ideologické zaměření vládní strany, 

paradoxně je to rovněž sféra, která patří k nejcitlivějším tématům politické diskuse a 

nějaké razantní změny mohou velice výrazně ovlivnit princip znovuzvolení té či oné 

strany.

Stát a ministerstvo zdravotnictví coby tvůrci zdravotní politiky, zodpovídají za 

legislativní zakotvení systému zdravotní péče. Z toho vyplývá, že možnost nové úpravy 

sdílení informací musí nutně projít legislativní úpravou a pro tu je nezbytná určitá 

politická shoda. Vzhledem k tomu, že jedna z priorit zdravotní péče by měla být 

efektivita a nová úprava možnosti sdílení informací by ke zmíněné efektivitě 

pravděpodobně vedla, úlohou tvůrců zdravotní politiky by měla být změna v oblasti 

legislativy, která zaštiťuje vedení a užívání zdravotnické dokumentace.
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10.2. Zdravotní pojišťovny

Hlavní změna, kterou prodělalo české zdravotnictví po roce 1989 byla především 

v zavedení zdravotního pojištění a následném vzniku zdravotních pojišťoven, které měly 

nahradit systém státního zdravotnictví. Zákonem o všeobecném zdravotním pojištění byly 

stanoveny základní principy nového systému dále práva a povinnosti jak pacientů, lékařů, 

tak i samotných pojišťoven. V roce 1991 vznikla Všeobecná zdravotní pojišťovna a 

z důvodů konkurence byl v roce 1992 umožněn vznik i oborových, resortních a 

podnikových pojišťoven. Jejich hospodaření však bylo mnohdy velmi neprůhledné a 

následný krach některých pojišťoven znamenal rozpoutání bouřlivé debaty o kvalitě 

nastaveného systému a rovněž způsobil značnou nervozitu v řadách pacientů, kteří byli 

klienti zmíněných pojišťoven.

Na úrovní hospodaření zdravotních pojišťoven závisí všeobecná ekonomická stabilita 

zdravotnického systému jako celku. V současnosti se však čím dál více argumentuje 

neprůhledností hospodaření a přílišnými náklady na byrokratický aparát.

Hlavní úlohou zdravotních pojišťoven je nákup zdravotní péče pro pojištěnce 

v současnosti se však daleko více akcentuje smysl zdravotních pojišťoven z hlediska 

přerozdělování finančních prostředků určených na systém zdravotní péče. Vyrovnané 

hospodaření a uspokojení potřeb pojištěnců by tedy mělo být jejich hlavním cílem.

V současnosti se však největší zdravotní pojišťovna potýká se značně nevyrovnaným 

hospodařením, což je důsledek neefektivního systému zdravotní péče. Donedávna byl 

deficit VZP bezmála 11 miliard korun.48

Zmíněná neefektivita je podle zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny způsobena 

především neprůhledností systému, nadbytečného využívání a mnohdy i zneužívání 

zdravotní péče a v neposlední řadě nedostatečnou kontrolou, především ze strany VZP.49 

Možnost právě oné lepší kontroly by mohl zajistit nový systém sdílení informací, který by 

však podle zástupců VZP musel být doplněn řadou dalších změn v systému zdravotní 

péče. Např. možnost zavedení kontrolních mechanismů (jak na straně lékařů, tak pacientů) 

při zneužívání systému zdravotní péče. Jak se domnívá ředitele krajské pobočky VZP 

v Pardubicích největší problém současného systému zdravotní péče zpolitizovanost 

celého systému a nemožnost politické shody v zásadních otázkách reformy. 50

48 Výroční zpráva VZP za rok 2005
49 Vyjádření zástupců VZP, použití metody round table během praxe ve VZP.
50 Formální rozhovor s ing. Michalem Provazníkem, uskutečněný dne 20.9.2006
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Pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny byl vytvořen systém internetového přístupu 

ke zdravotnickým záznamům pacienta pod názvem Izip. Jedná se o projekt v České 

republice dosud ojedinělý. Jelikož se jedná o jednu z možností sdílení informací 

v systému zdravotní péče, bude fungování systému a jeho výhody a nevýhody uvedeny 

v samostatné kapitole práce.

10.3. Zdravotnická zařízení a poskytovatelé zdravotní péče

Vzhledem k široké škále a velkému počtu zdravotnických zařízení je zde patrná velká 

různorodost jednotlivých aktérů a poměrně problematická cesta konsenzu. Zástupci 

lékařských organizací mnohdy nedokáží „táhnout za jeden provaz“, jelikož prosazují své 

individuální zájmy, rovněž se čím dál častěji projevuje výrazný lobbing ze strany 

nejsilnějších organizací (Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora atd.) a 

ostatní marginální organizace nemají mnoho možností uplatňovat svá práva.

Z důvodů zjednodušení bych rozdělila zdravotnická zařízení na:

A) Zařízení primární péče, jedná se většinou o privátní ordinace především praktických 

lékařů, stomatologů a gynekologů.

„Pracoviště primární péče jsou často organizována skupinově -  do praxí, kde pracuje více 

lékařů pohromadě, či do poliklinik, kde se kromě všeobecných lékařů nacházejí i ordinace 

některých odborných lékařů“51

B) Nemocniční zařízení, kde jsou pacienti hospitalizováni. Ve fakultních nemocnicích 

probíhá rovněž praktická výuka studentů lékařské fakulty.

C) Léčebné ústavy obvykle úzce specializované např. na léčbu dlouhodobě nemocných, 

rehabilitační léčbu, respirační onemocnění atd.

D) Lékárny

E)Výzkumné ústavy

F) Hygienické stanice, rozdělené podle pole působnosti na krajské, státní atd.

Jak jsem již uvedla na začátku velká diverzita aktérů vede i k poměrně odlišnému přístupu 

zástupců jednotlivých segmentů zdravotní péče k možnosti sdílení informací v systému. 

Problém nedostatečné komunikace v rámci systému považuje za závažný většina 

zdravotnické veřejnosti, v názoru jak tento problém řešit se však do značné míry 

rozcházejí.

51 Potůček, M. Sociální politika.Praha : s.82
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Zástupci primární péče52 považují za nejlepší možnost ve sdílení informací formu 

zavedení tzv. gate keepingu, tedy metodu regulace pohybu pacientů.53 která by měla 

zaznamenávat veškeré provedené ošetření, vyšetření, zákroky, předepsané léky atd. Lékař 

by tak mohl okamžitě zjistit, zda pacient již neabsolvoval stejné vyšetření u jiného lékaře 

a zřejmě by tím docházelo k výrazně menším finančním ztrátám. Princip gate keepingu 

však neumožňuje pacientovi vstoupit do systému zdravotní péče jinak než přes 

praktického lékaře. Z tohoto důvodu je tento systém odmítán především z řad 

ambulantních specialistů.

Problém nedostatečné komunikace v rámci systému považují za závažný i zástupci 

ambulantních specialistů54 jeho řešení však vidí v jiném způsobu než je zmiňovaný gate 

keeping. Ve většině případů považují ambulantní specialisté za problematickou

komunikaci s praktickým lékařem. Praktik obvykle pacienta nevybaví dostatečnou 

dokumentací, mnohdy vůbec žádnou, což stěžuje odborníkovi stanovení přesné diagnózy, 

nebo pouze prodlužuje dobu vyšetření.

Praktičtí lékaři jsou rovněž podle specialistů v určitých oblastech nedostatečně vzděláni a 

z toho důvodu špatně diagnostikují zdravotní stav pacienta a nedelegují ho na správné 

specializované pracoviště.

Další problém postihující ambulantní specialisty je rovněž spojen s nemožností 

komunikace, ale v tomto případě se jedná spíše o dialog mezi jednotlivými specialisty. 

Pokud odborník neshledá na pacientovi problémy, indikované pro jeho specializaci 

většinou se pacientem dále nezabývá a nepodstoupí ho kolegovi, jehož specializace by 

byla vhodná pro řešení zdravotní indispozice pacienta. Tento fenomén vzniká z důvodů 

jisté lhostejnosti a celkového nezájmu o pacienta a jeho problémy.

Postoj ambulantních specialistů k možnosti lepšího sdílení informací v rámci zdravotní 

péče je tedy více než kladný. Jako optimální řešení vidí mnozí z nich buď možnost 

centrálně sdílených informací pomocí internetu (projekty e-haelth), popřípadě možnost 

zavedení nových čipových karet (místo stávajících kartiček zdravotní pojišťovny), na 

kterých by byly veškeré potřebné informace zaznamenány. Někteří z mnou oslovených 

lékařů již spolupracují s projektem Izip, podstatu projektu považují za smysluplnou, 

problémem je však jeho dobrovolnost, tudíž nerelevantní obraz skutečnosti. ( Fungování 

projektu Izip bude detailněji popsáno později.)

52použití metody round table s praktickými lékaři
4 Gate-keepingu se ve Francii nedaří, Zdravotnické noviny 12.11.2004, ročník 53,č. 46, 2004

54 použití metody round table s ambulantními specialisty
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Samostatnou kapitolou možnosti sdílení informací je problematika nemocniční péče.

V rámci hospitalizace absolvuje pacient mnoho vyšetření, jejichž výsledky jsou prováděné 

v rámci jedné instituce, tudíž by jejich dostupnost měla být snazší, při stanovení konečné 

diagnózy a návrhu léčby. V České republice vzniká postupem času v rámci mnoha 

nemocnic systém tzv.nemocničních intranetů, respektive elektronické informační systémy, 

k jejichž provozu se používá místní počítačová síť. ( Local Area Network)

O systému sdílení informací v rámci nemocniční péče budu podrobněji hovořit v dalších 

kapitolách.

10.4. Občané, pacienti, pojištěnci

„ Občané vystupují v systému zdravotní péče v několika rolích: jednak jako plátci 

zdravotního pojištění, jako pacienti tj. cíloví konzumenti zdravotní péče, a měli by také 

působit jako zástupci veřejnosti v dozorčích radách nemocnic a pojišťoven. “55 

Je možno říci, že pacienti jsou nejdůležitější složkou celého systémů a svým způsobem 

ovlivňují všechny ostatní aktéry zdravotní politiky. Zdravý občan je hlavním cílem a 

objektem státní politiky na podporu zdraví. Případné negativní sociální jevy, které mohou 

občana postihnout např. nemoc, úraz, stáří, těhotenství( zde se nejedná o jen negativní), 

musí rovněž řešit stát a to poskytnutím adekvátního systému zdravotní péče.

Občan jako plátce zdravotního pojištění ( V ČR vzniká povinnost participovat na 

zdravotním pojištění narozením, nebo získáním státního občanství)56 rovněž rozhoduje o 

přísunu financí do zdravotnictví.

U těchto aktérů zdravotní politiky však vyvstávají největší problémy a nedostatky 

systému jako takového. Pro příklad uveďme alespoň nej markantnější problémy 

spatřované pacienty. Oproti minulým letům si pacienti výrazně méně stěžují na kvalitu 

poskytované péče, naopak čím dál častěji pociťují jako velký problém nerespektování 

práv pacientů a nedostatečnou informovanost.

Druhým problémem pociťovaným pacientem je špatná možnost komunikace ( tento 

problém je typický spíše pro nemocnice, než malé ordinace ) Nemožnost dialogu 

s lékařem mnohdy vyvolává u pacientů zbytečnou hysterii a zveličování problémů.57 

Pacienti patří na jedné straně k nejzranitelnějším aktérům zdravotní politiky, na straně 

druhé bohužel k nejproblematičtějším. Mám na mysli nechvalně známé „obcházeče

55 Analytická, hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky  /.: Zdravotní politika a ekonomika,
Institut zdravotní politiky a ekonomiky, roč.2, číslo 1, říjen 2002
56 Zákon č. 48/1997 Sb. O všeobecném zdravotním pojištění
57 Neformální rozhovory s pacienty
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lékařů“, jedná se především o některé občany z řad důchodců, či nezaměstnaných, kteří si 

kompenzují přebytek volného času návštěvou lékaře i bez relevantního důvodu. Zmínění 

pacienti způsobují systému značné finanční ztráty a obírají lékaře o čas, který by mohl 

věnovat pacientům se skutečnými problémy ( tento problém pociťují především praktičtí 

lékaři).

„Na ochranu svých práv a zájmů vytvářejí pacienti na základě zákona č.83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, dobrovolná sdružení, která tvoří v systému zdravotního pojištění spolu 

se sdružením pojišťoven protiváhu sdružením poskytovatelů (zdravotnických služeb).58

V problematice sdílení informací v systému zdravotní péče zastávají pacienti dvojí úlohu.

V prvním případě vystupují jako poskytovatelé informací ( ošetřujícímu lékaři musí sdělit 

všechny okolnosti, týkající se jejich zdravotního stavu: prodělané nemoci, rodinnou 

anamnézu, užívané léky atd.). V případě druhém vystupují jako subjekt, který chce být 

informován a to velmi podrobně.

V prvním případě poskytování informací narážíme na problém, že pacient, pokud u sebe 

v konkrétní moment nemá veškerou svoji zdravotní dokumentaci, není schopen poskytnou 

lékaři důvěryhodnou zprávu o svém zdravotním stavu, jelikož si vše nemůže pamatovat. 

Tím pádem dochází k prodloužení doby stanovení diagnózy, popřípadě započetí léčby a 

mnohdy i ke zbytečným duplicitním vyšetřením, které nejen že zatěžují systém zdravotní 

péče, ale mnohdy i zdraví pacienta ( např. u vyšetření RTG, CT atd.)

V případě druhém, kdy nám pacient vystupuje v roli příjemce informací, narážíme na 

problém spíše neochoty ze strany lékaře informovat pacienta o výsledcích vyšetření, 

stanovené diagnóze a možné další léčbě. Tato situace by rovněž byla řešitelná možností 

optimálnějšího sdílení informací, respektive zavedením takového systému, který by 

umožňoval pacientovi kdykoliv svoji zdravotní dokumentaci kontrolovat.

10.5. Poskytovatelé informačních technologií

Vzhledem k tématu práce jsem se rozhodla zúžit poskytovatele služeb v systému 

zdravotní péče na poskytovatele služeb umožňující sdílení informací. Tudíž na subjekty, 

zabývající se informačními technologiemi a jejich implementací v systému zdravotní 

péče.

Inovace v systému sdílení informací přichází především ze strany aktérů zdravotní 

politiky, ve většině případů se jedná o tvůrce tedy vládu, parlament, ministerstvo

58 Analytická hodnota a koncepční východiska zdravotní politiky  /..Zdravotní politika a ekonomika, Institut 
zdravotní politiky a ekonomiky, roč. 2., číslo 1., říjen 2002
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zdravotnictví atd. Je to zejména z důvodu, že jakákoliv změna ve způsobu vedení 

zdravotnické dokumentace musí být opřena o změnu legislativy. Pokud tedy zástupci 

státu rozhodnou o změně nastává jednání na různých úrovních především se zástupci 

zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení a v neposlední řadě by k jednání měli být 

pozvání reprezentanti různých pacientských sdružení. Po usnesení na vhodné variantě 

záznamu zdravotnických dat následuje výběr poskytovatele služeb. Ve většině případů se 

jedná o soukromé firmy, které se nějakým způsobem zabývají přenosem dat, 

informačními technologiemi apod..

Právě ono zapojení soukromého sektoru, coby poskytovatele informačních služeb, 

vyvolává u mnohých vlnu kritiky z důvodů nedostatečné ochrany citlivých 

zdravotnických údajů právě oním soukromým sektorem.

Současné možnosti informačních technologií nám však umožňují vybrat takový systém, 

který svými parametry bude do posledního detailu splňovat náročná bezpečnostní kritéria, 

stanovená pro uchovávání zdravotnických informací, (více k tomuto tématu je uvedeno 

v kapitole Bezpečnostní politika) V takovém případě závisí tedy pouze na zadavateli 

projektu, v tomto případě na zástupcích státního sektoru, zda vyberou takový projekt, 

který bude ona bezpečnostní kritéria splňovat.

Ovšem bezpečnostní politika není jediným kritériem, které by měl vybraný poskytovatel 

informačních technologií respektovat. Možnost spravovat komunikační síť v systému 

zdravotní péče je velice lukrativní oblast, proto v tomto případě mnohdy výrazně 

převyšuje nabídka poptávku. Otázkou však zůstává vybrat takový systém, který bude 

výhodný především pro aktéry a následné utváření zdravotní politiky a tudíž jeho hlavním 

smyslem nebude pouze zisk provozovatele.

Pro názornost bych ráda uvedla schéma, které, dle mého názoru vystihuje komunikační 

možnosti v systému zdravotní péče, nastiňuje množství aktérů v systému a jejich 

vzájemné propojení s komunikačním centrem. Schéma jsem se rozhodla uvést již v této 

kapitole, jelikož je pro moji práci stěžejní a čtenář si tak může lépe uvědomit složitost 

celého systému.
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Komunikační možnosti v systému zdravotní péče

Pro názornost jsem se pokusila sestavit model, který nastiňuje jednu z množností sdílení 

informací v rámci zdravotní péče. Do tohoto modelu jsou zahrnuti všichni klíčový aktéři, 

v praxi by takovéto propojení bylo poněkud těžce realizovatelné, jelikož by se obtížně 

hledal sjednocující prvek. V tomto modelu je rovněž nejasný „zřizovatel“, tedy aktér, 

odpovědný za fungování a bezpečnost systému. V praxi je obvykle propojen s jedním 

z aktérů buď z řad zdravotních pojišťoven, ministerstva, Či jiného komunikačního centra 

(v tomto případě mám na mysli např. kraje, coby zřizovatele nemocnic). Rovněž zapojení 

dodavatelů by bylo velice komplikované, jelikož, se jedná o subjekty ryze komerční, 

jejich sjednocení je velice nepravděpodobné. Toto si lze představit pouze na lokální 

úrovni (nemocniční LAN).

Schéma nám tedy ilustruje poněkud ideální model zapojení aktérů v rámci sdílení 

informací v systému zdravotní péče. V následující analýze budou představena schémata 

v praxi fungujících systémů, kde bude možné definovat značně menší počet aktérů, 

participujících na systému, než jak je tomu na tomto schématu.
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11. Současné vedení zdravotnické dokumentace v systému zdravotní péče 

v ČR

Na základě konzultace s lékaři a zdravotnických personálem se pokusím definovat hlavní 

nedostatky a úskalí současného systému sdílení informací v systému zdravotní péče. Pro 

názornost zvolím tři případy cesty pacienta po systému a zaměřím se především na proces 

zjišťování informací a komunikace v systému. Cestu pacienta po systému nejprve popíši a 

následně se zaměřím na momenty potřeby sdílení informací.

Případ 1:

Pacient XY, věk 24 let přichází ke svému praktickému lékaři, kvůli bolesti na hrudi, 

bodavého charakteru. Na základě jeho výpovědi zjišťuje lékař následující anamnézu: 

Bolesti se u pacienta objevují zhruba dva dny, před tím fyzicky pracoval na zahradě, jinak 

má sedavé zaměstnání . Bolest je vázána na pohyb dýchání, v klidu v sedě je bolest 

minimální, chůze obtíže nezhoršuje. Pacient je u praktického lékaře zaregistrovaný, tudíž 

lékař má k dispozici kompletní předchozí anamnézu. Pacient byl doposud zdráv, není 

obézní, nekouří, cholesterol a ostatní laboratoř má v normě. Jediné občasné bolesti 

v oblasti hrudní a bederní páteře.

Fyzikální vyšetření: poslechový nález na srdci a plicích je zcela v normě, puls pravidelný, 

klidný, není tachykardie, TK je v normě 120/80. Dalším vyšetřením je zjištěn blok hrudní 

páteře, výrazný spasmus paravertebrálního svalstva celé páteře, zejména v hrudní a 

bederní oblasti, předklon lehce omezený, úklon do strany zhoršuje bolesti na přední straně 

hrudníku. Je provedeno základní vyšetření EKG, zcela fyziologická křivka.

Předepsána analgetika a klid, kontrola za čtyři dny, při zhoršení obtíží ihned.59

Komentář: Vzhledem k tomu, že pacient zvolil standardní cestu po systému zdravotní 

péče, tedy při zjištění obtíží navštívil nejprve praktického lékaře. Z toho důvodu, že má 

lékař k dispozici kompletní pacientovu zdravotní dokumentaci, nepovažoval za nutné 

odeslat pacienta k dalšímu vyšetření ke kardiologovi.

V případě, že by pacient zvolil cestu nestandardní, tedy rovnou by navštívil specialistu, 

musel by absolvovat další vyšetření (především laboratoř), jelikož specialista, který nemá

59 Interní materiály praktického lékaře
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k dispozici dokumentaci, je  povinen učinit takové kroky, aby v žádném případě nedošlo 

k zanedbání péče.

Případ 2:

Pacient XY se řádně objednal na vyšetření k ambulantnímu specialistovi oboru manuální a 

léčebné rehabilitace. Přišel bez doporučení praktického lékaře a tudíž bez jakékoli 

zdravotní dokumentace.

Úkolem specialisty tedy bude na základě vyjádření pacienta a následného vyšetření 

stanovit diagnózu a navrhnout léčbu.

Záznam lékařského vyšetření je následující:

NO: bolesti z C páteře již letité,zhoršení potíží během 3 měsíců. Bolesti z C páteře 

s projekcí do záhlaví a do obou HK až do II-IV prstu oboustr. Více dx. Parestesie v obou 

HK, noční bolesti, parestesie se objevují i při jízdě na kole a nutí pacienta protřepávat 

ruce.

Má pocit slabosti v obou HK více v PHK a často mu vypadávají věci z rukou a pociťuje 

chlad na rukou.

OA: Diabetes mellitus na PAD , ICHS sy AP .hypertenze

TH : perorální antidiabetika, léky na bolest -  název nezná a léky na srdce

RTg bylo zhotoveno asi před Vi rokem, RHb léčení absolvoval asi před rokem a měl

přechodnou úlevu .

RTg není k disposici, název léků pacient nezná.

PA: práce ve stoje při obsluze přístrojů,kde jsou i vibrace , doma práce na zahradě a 

pomáhá synovi při stavbě domu .

Obj : omezená pohybová funkce v dolní C s nálezem RZ v šíjovém svalstvu. Trp ve 

středním trapézu dx, oploštění m. supraspinatus a infraspinatus dx ,porucha ve 

scapulohumerálním rytmu dx.,prime mover je horní trapéz.positivní odporované pohyby 

na svalstvo z radiálního epikondylu s nálezem Rz ve svalstvu na dorsu předloktí, 

oploštělý thenar,.oslabení svalové síly pro addukci palce .Tinel dx je positivní .chladná 

akra a barevné změny na akrech obou Hk s poruchou citlivosti .

Z: VAS projevy Cbsy 1 utr praecip dx , projevy radiální epikondylitis a susup sy Kt dx, 

susup diabetická polyneuropathie60 .

60 Interní materiály ordinace ambulantního specialisty
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Komentář: První problém vzniká tehdy, kdy pacient poruší pravidla systému zdravotní 

péče a vynechá první krok, tedy návštěvu svého praktického lékaře, který by mu napsal 

doporučení k ambulantnímu specialistovi. Na tomto doporučení bývá zpravidla uveden 

popis pacientových obtíží a základní informace o jeho zdravotním stavu. Ambulantní 

specialista tudíž musí tyto informace zjistit od pacienta, což je nejen zdlouhavé, ale rovněž 

nepřesné.

Pacient rovněž uváděl, že absolvoval rentgenové vyšetření, jehož závěry nemá k dispozici 

a ani neví, kde by bylo možné onen rentgen získat. Zmíněné rentgenové vyšetření je 

ovšem nezbytné pro stanovení diagnózy, proto jej bude muset pacient absolvovat znovu. 

Od Rtg. nálezu se bude odvíjet další sled potřebných grafických vyšetření.

Odbornému lékaři rovněž chybí informace o léčbě diabetů a kardiovaskulárního systému a 

jeho kompenzaci. Tato informace je nezbytná pro zabránění komplikací z důvodu diabetů 

a léčby kardiovaskulárního systému (pacient nezná medikaci) při stanovení dalšího 

postupu v rámci léčebné rehabilitace. Zde tedy nastává významné prodloužení cesty 

pacienta po systému z důvodu nedostatku informací. Pokud by existoval systém sdílení 

informací, bylo by možné ihned zjistit jaké léky pacient užívá a kde se nachází onen 

rentgen, který je nezbytný pro stanovení dalšího postupu v rámci možné rehabilitace. 

Odborný lékař tedy musí pacienta na rentgenové vyšetření poslat znovu, čímž jednak 

zatěžuje systém v podobě duplicity vyšetření a rovněž prodlužuje cestu pacienta po 

systému, čímž se zbytečně odkládá řešení jeho obtíží.

Případ 3:

Na linku záchranné služby byla nahlášena událost bezvědomí. Volající oznámil, že na 

zastávce tramvaje zkolaboval asi čtyřicetiletý muž. Do několika minut dorazila na místo 

záchranná služba s lékařem. Na místě bylo u postiženého zjištěno hluboké bezvědomí, ale 

ostatní vitální funkce (krevní oběh a dýchání) nebyly porušeny.. Pacient byl převezen na 

oddělení ARO, kde bylo nutné zjistit příčinu bezvědomí. Muž měl u sebe pouze kartičku 

zdravotní pojišťovny, kde bylo možné zjistit jeho identifikační údaje. Jiné údaje o jeho 

zdravotním stavu (např. průkaz diabetika nebo průkaz pacienta s kardiostimulátorem) 

nebyly nalezeny. .Rovněž stav po požití alkoholu nebyl orientačním vyšetřením zjištěn, 

intoxikace jinou omamnou látkou však lékař na místě zjistit nemohl. Orientačním 

vyšetřením glykémie byla zjištěna normální hodnota. Podle náhodného svědka, který byl 

přítomen celé události prodělal muž před upadnutím do bezvědomí klonické křeče 

končetin a obličeje.
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Po chvíli se pacient spontánně probírá je zmatený a obtížně komunikuje. Vzhledem k 

prodělaným křečím je pacient převezen na neurologickou ambulance, kde je 

diagnostikován stav po epileptickém záchvatu s bezvědomím.61

Komentář: Vzhledem k tomu, že v rámci systému zdravotní péče v ČR neexistuje možnost 

sdílení informací o pacientech, bylo nezbytné určit příčinu bezvědomí na základě 

důkladného vyšetření, které zbytečně prodlužovalo stanovení diagnózy. Pokud by 

existoval např. systém elektronických zdravotních karet, kde by měly být uloženy 

základní záznamy třeba právě pro případ emergentní služby. Na takové kartě by bylo 

uloženo, že pacient je epileptik, tudíž by bylo možné ho ihned převézt na neurologické 

oddělení a jeho cesta by nebyla prodlužována pobytem na jednotce anesteziologicko- 

resuscitačního oddělení.

Shrnutí uvedených kasuistik:Na základě uvedených případů nám vyplynuly některé 

nedostatky současného vedení informací, které nám nabízí systém zdravotní péče. Jak je 

zřejmé, optimalizovaný systém sdílení informací by umožnil lepší informovanost 

zdravotnických profesionálů a tím usnadnil cestu pacienta po systému. Na druhou stranu 

je však nutné zmínit, že kdyby byl současný systém využíván tak, jak byl původně 

nastaven, bylo by možné mnohé nesrovnalosti, vzniklé nedostatkem informací, 

eliminovat. V rámci případu 3, tedy bezvědomí na ulici, je však nezbytnost optimalizace 

systému jasně prokazatelná. V tomto případě by bylo zavedení nového systému sdílení 

informací jednoznačným přínosem ke zvýšení komfortu pacienta.

61 Konzultace s lékařem ARO
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12. Informační systémy pro sdílení dat v rámci zdravotní péče

Nyní bych již ráda přikročila k praktickému zkoumání informačních systémů, 

používaných ve zdravotnictví.

Pro lepší orientaci bych ráda zmíněné systémy rozdělila a rovněž uvedu, které konkrétní 

systémy budou následně zkoumány.

12.1. Online systémy

Mezi tzv. online systémy řadíme ty, které nějakým způsobem využívají možnosti sítě 

internet. V rámci možnosti sdílení informací se jedná o uložená data na serveru, jehož 

klienti mají k těmto datům povolený přístup. Tyto systémy mohou mít tzv. dvojí orientaci. 

Za prvé se může jednat o systém orientovaný na pacienta, což znamená že hlavní kredit ze 

systému má pacient, především v možnosti kontrolovat své lékařské záznamy. Rovněž 

sám pacient určuje komu umožní své lékařské záznamy sdílet.

V druhém případě se jedná o systém orientovaný lékařsky.V praxi jde o online přístup do 

databáze lékaře, kde je možné zjistit požadované informace. Tento systém do svého 

fungování příliš nezahrnuje prvek pacienta.

Mezi online systémy do jisté míry patří i informační sítě v rámci nemocniční péče, pouze 

však tehdy, pokud jsou propojeny se sítí internet. Jelikož je problematika nemocničních 

intranetů téma velice obsáhlé, nebudu ho zahrnovat do tohoto rozdělení, ale pokusím se 

tomuto tématu věnovat vlastní kapitolu.

V rámci následující kapitoly, která uvádí možnost sdílení informací na serveru, tedy již 

zmiňované online systémy, bych se ráda zaměřila na zkoumání projektu Izip. Jedná se o 

systém zavedený v České republice, který umožňuje vedení internetové zdravotní knížky, 

tento systém je především orientovaný na pacienta, ale rovněž umožňuje přístup do 

systému vybrané zdravotnické veřejnosti.

Dalším zkoumaným systémem bude možnost centrální evidence lékařských záznamů, 

založená na principu e-health, který nabízí společnost Ness. Tento systém je v současnosti 

funkční v Izraeli, ale i v České republice již byl představen a to na konferenci E-health 

2006. Jedná se o systém, který je poněkud protichůdný k systému Izip, jelikož je 

orientován výhradně lékařsky.
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Pro možnost porovnání zařadím do výzkumu i třetí systém, pracující na principu E-health. 

Jde o projekt implementovaný v australském zdravotnictví, který je spravován nestátní 

neziskovou organizací Nehta.

12.2. Offline systémy

Mezi tzv. offline systémy řadíme ty, které pro možný přenos dat využívající jiné médium, 

než internet a server, který je na internet neustále připojen. Na druhou stranu není 

vyloučeno, že i offline systémy mohou pracovat se sítí internet, ten je však v tomto 

případě používán pouze v roli podpůrného přenašeče informací.

Pravděpodobně nejrozšířenější a já  si troufám říci, že jedinou metodou možnosti sdílení 

informací jsou v tomto případě tzv. čipové karty zdravotního pojištění, které slouží jako 

přenašeči informací.

Čipové karty zdravotního pojištění se v poslední době velmi rozšiřují po celém světě. Pro 

moji práci, jsem tudíž zvolila ty projekty, které se mi zdály nej zajímavější a nejblíže 

podmínkám českého zdravotnictví. Konkrétně se bude jednat o projekty čipových 

zdravotních karet, které byly implementovány ve Slovinsku, Německu a Francii.

Aby tato kapitola nebyla opřena pouze o studie ze zahraničí, doplním ji analýzou tzv. 

Pilotního projektu Mácha, který proběhl ve vybraných lokalitách České republiky. Bude 

se ovšem jednat o nástin poněkud zevrubný, jelikož z důvodů neustále se střídajících 

ministrů v oblasti zdravotní péče, nebyly závěry projektu nikterak publikovány.

Co se týče orientace offline systémů, tak zde se nedá jednoznačně hovořit, zda je tento 

systém orientován na pacienta, nebo lékařsky. Ovšem je možné, že detailnější výzkum 

nám na tuto otázku odpoví. Do značné míry totiž zaleží na tom, kolik a především jaké 

informace jsou na čipové kartě uchovávány. Tento aspekt totiž nemusí být v jednotlivých 

systémech jednotný a tudíž se tím může měnit i smysl a funkce celého systému.

12.3. „Papírová dokumentace“

V rámci výzkumu možnosti sdílení informací pomocí papírové dokumentace jsem se 

soustředila především na současnou situaci v českém zdravotnictví. K tomuto záměru mi 

posloužily případové studie, ve kterých jsem se snažila postihnout možnosti, ale 

především největší úskalí tohoto systému.

V tomto bodě je možné namítnout, že při použití lékařských záznamů v papírové podobě 

je aspekt sdílení prakticky nemožný. Ve skutečnosti tomu tak není, sdílením v tomto
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případě myslím situaci, kdy pacient prochází systémem zdravotní péče a svoji 

dokumentaci, teda pouze tu, kterou mu lékař poskytne přináší takzvaně „v ruce“.

Pokusila jsem se zmapovat cestu pacienta od zaznamenání prvních příznaků určité 

„zdravotní indispozice“ přes diagnostiku a léčbu. V centru mého zájmu však byla veškerá 

zdravotnická dokumentace, která touto cestou vznikne, nebo by měla vzniknout a její 

zhodnocení, především z uživatelského pohledu.
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13. Kritéria analýzy

Systémy, které bych ráda podrobila výzkumu vykazují značnou míru diverzity. Z tohoto 

důvodu je nutné stanovit předem daná kritéria, nebo spíše náhledy, ze kterých budou 

jednotlivé systémy zkoumány. V této kapitole uvedu ona čtyři kritéria a pokusím se 

nastínit co bude spadat do výzkumu v rámci jednotlivých kritérií.

Přesnost: zkoumání přesnosti systémů bude především zaměřeno na konkrétní sdílené 

údaje. Tedy do jaké míry je systém schopen zaznamenat komplexní zprávu, kterou 

posléze může nabídnout ke sdílení. Některé systémy mohou přenášet pouze určité kódy 

(např. číslo diagnózy), oproti tomu jiné mají schopnost uchovávání celé lékařské zprávy.

V rámci tohoto kritéria je rovněž nutno stanovit, kolik a jaké informace jsou nezbytné 

k možnosti optimálního sdílení, tedy zda je dostatečné uchovávání informací ve formě 

kódů, nebo zdali je nezbytný kompletní výpis dokumentace.

Systémovost: v rámci tohoto kritéria bude řešena především kompatibilita systému 

s ostatními složkami oblasti zdravotní péče. Tedy do jaké míry je systém schopen 

napojení na ostatní používané systémy. V praxi se bude jednat především o kompatibilitu 

systému sdílení informací např. s lokálními sítěmi (nemocniční intranet), nebo ostatními 

segmenty systému zdravotní péče (zdravotní pojišťovny, Ústav zdravotnických informací 

a statistiky).

Kritérium systémovosti bude rovněž řešit jednu z nejdůležitějších oblastí tohoto výzkumu 

a to ochranu a možné zneužití zdravotních a osobních dat a záznamů.

Úspornost: jak jsem již uvedla dříve oblast zdravotní péče se potýká se stále rostoucími 

náklady na úhradu péče a fungování systému jako celku. Z toho důvodu je nutné, aby i 

možná reforma v oblasti vedení zdravotnické dokumentace byla zaměřena na možnou 

finanční úsporu. Toto kritérium bude tudíž zaměřeno především na eliminaci zbytečných a 

duplicitních výkonů, urychlení cesty pacienta po systému, zlepšení prevence (pomocí 

lepší informovanosti pacienta) apod.

Funkčnost: poslední kritérium výzkumu bude výhradně zaměřeno na možné uživatele 

systému, především tedy zdravotnickou veřejnost a pacienty. Bude mě hlavně zajímat tzv.
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„uživatelská pohodlnost“, tedy zda systém jednak příliš nezatěžuje a nezdržuje lékaře 

v práci a rovněž zda a jakou možnost má pacient ke sdílení svých lékařských záznamů. 

Výsledem používání těchto výzkumných kritérií bude doplnění tabulky, kterou pro 

názornost uvádím již nyní. Na konci výzkumu bude rovněž stanovena optimální škála 

hodnocení, které pak bude zaneseno do tabulky, ze které nám vyplyne optimální možnost 

sdílení informací v systému zdravotní péče.

Informace na Čipové karty Papírová
1 i  W m I  serveru dokumentace
Přesnost
Systémovost | ■ ■
Úspornost .v?:
Funkčnost
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14. Informace na serveru

První oblast výzkumu bude zaměřena na oblast sdílení informací pomocí uchovávání 

informací na serveru.

První hodnocený projekt bude systém Izip.

14.1. Izip

Společnost Izip je provozovatelem tzv. internetové zdravotní knížky a její působení je 

v současnosti zaměřeno výhradně na Českou republiku.

Zdravotní knížka na internetu může obsahovat všechny informace o zdravotním stavu 

pacienta a je přístupná z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. Číst v ní může jen 

pacient, nebo lékař, kterému pacient udělí právo přístupu. Zapisovat údaje mohou pouze 

lékaři registrovaní v systému Izip.

Systém Izip se od začátku roku 2003 rozšířil na území celé České republiky. Do systému 

se postupem času registrují nejen lékaři, ale i ostatní zdravotnická veřejnost (laboratoře, 

lékárny atd.) . V současnosti jsou v systému zapojeny i některé velké zdravotnické ústavy 

jako Nemocnice ne Homolce, Masarykův onkologický ústav, Centromed apod. 

Generálním partnerem a zřizovatelem společnosti Izip a.s. je Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR. Z tohoto důvodu je systém Izip výhradně určen pro pojištěnce VZP, do 

budoucna se ovšem uvažuje o možném zrušení této exkluzivity a možnost používat 

zdravotní knížku bude nabídnuta i pojištěncům ostatních pojišťoven.

Elektronická zdravotní knížka obsahuje jednak základní údaje o identifikaci pacienta 

(jméno, bydliště, rodné číslo, pojišťovna), a jeho praktickém lékaři (jméno, adresa 

ordinace). Dále zde může být popsán pacientův aktuální zdravotní stav, prodělané závažné 

nemoci, upozornění na alergii, užívané léky atd. Rovněž při prodělání jakéhokoliv 

vyšetření je možné jeho výsledky zaznamenat do zdravotní knížky. Ve výsledku by pak 

měl vyjít celkový obraz o zdravotním stavu pacienta, který může mít za určitých 

podmínek k dispozici nejen pacient, ale i zdravotnický personál, se kterým pacient během 

cesty po systému zdravotní péče komunikuje.

Propojení aktérů v rámci fungování systému Izip nám ukazuje následující schéma.
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62

Princip fungování systému Izip

Po registraci obdrží pacient doporučeně přístupový kód, pro aktivaci své zdravotní 

knížky. Po prvním přihlášení bude moci nadále do své zdravotní knížky vstupovat a tedy i 

v ní číst.

Následně může pacient umožnit přístup do své zdravotní knížky lékaři, nebo jinému 

zdravotnickému pracovníkovi k nahlížení, nebo k zapisování.

Co se týče ochrany zdravotnických dat systém Izip využívá nej modernější prostředky pro 

ochranu citlivých dat před ztrátou či zneužitím.

Všechny informace jsou umístěny na velmi dobře zabezpečených serverech a jsou pod 

neustálou kontrolou. S vlastní databází pracují pouze administátoři, při čemž se jedná o 

speciálně vyškolené osoby. Jako identifikační číslo využívá Izip se souhlasem pacienta 

jeho rodné číslo. Přístupový kód generuje program zcela náhodně, žádný z pracovníků 

systému nemá možnost jej zjistit, kromě tohoto kódu má každý klient možnost vytvoření 

tzv. druhého, osobního hesla, pro lepší zabezpečení systému.

Bez přístupového kódu a osobního hesla není možné do systému vstoupit.

Co se týče softwarového zabezpečení, to probíhá na několika úrovních, pro lepší 

názornost uvádím schéma tohoto zabezpečení.

62 Prezentace společnosti Izip a s., E-health konference 2006, Brno



Zdravotnická data a jejich přenos jsou zabezpečena na stejných principech jako 

internetové bankovnictví. Po zadání kódu a přihlašovacích hesel probíhá autentifikace a 

autorizace požadavku na přístup k datům. Server zkontroluje, zda uživatel, který zadal 

heslo splňuje všechny podmínky pro to, aby mohl v knížce číst, či do knížky zapisovat.

Systém internetových zdravotník knížek umožňuje v podstatě okamžitý přepis 

kompletního zdravotnického záznamu do internetové zdravotní knížky pacienta. Tento 

krok je umožněn především proto, že většina zdravotnických softwarů ( Amicus, Praktik, 

Clinicum) je se systémem kompatibilní. Poté co se lékař do systému přihlásí (nutno zadat 

identifikační číslo, přístupové heslo a osobní heslo) si může přes rodné číslo otevřít kartu 

pacienta. Tento přístup je však povolen pouze těm lékařům, kterým pacient tento přístup 

umožní.

Ve zdravotní kartě jsou sekce: anamnézy, očkování, laboratoř, RTG, sono, léky, 

hospitalizace, diagnózy a poznámky klienta.

Podle důvodu návštěvy lékaře, je následně možno zapsat záznam do konkrétní rubriky, do 

které je určen. Pokud by byly záznamy ve zdravotní knížce kompletní, jsou schopni lékaři 

poskytnout detailní obrázek o zdravotním stavu pacienta.

V případě, že chce do své zdravotní knížky nahlédnout pacient je procedura obdobná a i 

pacient má právo do své zdravotní knížky zapisovat.

Co se týče přístupu zdravotnické veřejnosti do systému Izip, tak je nutno uvést, že 

používání systému je zcela dobrovolné. To bohužel zapříčiňuje určitou ztrátu relevantnosti 

celého systému. Lékař totiž může potřebovat přesně ty záznamy, které do systému 

uloženy nebyly ( třeba z důvodu toho, že dotyčný lékař se systémem napracuje) a možnost

63 http:/Avww.izip.cz/index.php?p==14 5 1. 25.11.2006
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sdílení informací, která by vedla k zlepšení systému zdravotní péče, je  tudíž nulová. Na 

druhou stranu jsou lékaři motivováni ke spolupráci se systémem Izip finančními 

odměnami. V současné době se jedná o 5 Kč za zápis a 50 Kč za nově zaregistrovaného 

pacienta64. Ani tato bonifikace však není pro některé lékaře dostatečně motivující.

Systém Izip využívá v současnosti zhruba jeden milion pacientů, 9000 lékařů a 

zdravotnické knížky obsahují zhruba 5 milionů záznamů.65 Pokud z těchto údajů 

vezmeme průměr, vyjde nám 5 lékařských záznamů na jednoho pacienta. Z praktického 

pohledu je toto číslo velice malé, jeho možnému zvýšení však brání onen princip 

dobrovolnosti, na kterém je systém Izip postaven.

Dalším nedostatkem systému je v současnosti zanedbatelné zapojení lékáren do systému.

V rámci systému zdravotní péče, tvoří výdaje na léky jednu z největších položek, proto je, 

v důsledku možného zvýšení efektivity, toto zapojení nezbytné. Rovněž z pohledu lékaře 

je nutné, pro detailnější seznámení se zdravotním stavem pacienta, informace o 

vyzvednutých a užívaných lécích.

Na závěr analýzy systému Izip bych se jen krátce zmínila o vzniku a současném právním 

postavení společnosti Izip, která systém internetových zdravotních knížek provozuje. Jak 

bude zřejmé, okolnosti vzniku systému Izip jsou poněkud neobvyklé.

Společnost Izip byla založena třemi lékaři konkrétně MUDr. Pavlem Hronekem, MUDr. 

Milanem Cabmochem a MUDr. Miroslavem Ouzkým. Následně byli osloveni možní 

partneři, Všeobecná zdravotní pojišťovna, IBM, Komerční banka a Eurotel, kteří mohli 

zajišťovat chod systému po stránce finanční a systémové. Do ledna 2007 má systém Izip 

exkluzivitu pouze pro pojištěnce a smluvní lékaře Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Rovněž v rámci vývoje se společnost Izip přeměnila na akciovou společnost.

Je tedy zřejmé, že ke vzniku společnosti nevedla žádná úvaha o nutnosti zavedení 

takového systému do české zdravotnické praxe, iniciovaná nějakým vládním či státním 

subjektem.

Ráda bych poukázala na to, že právě tento fakt odlišuje systém Izip od jiných systémů E- 

health využívaných v zahraničí.

Pro mnohé potencionální uživatele je právě neexistence možné vyšší (ať už státní nebo 

jiné) kontroly systému důvodem ke značné nedůvěře.

64 Údaje získané na praxi ve společnosti Izip a.s.
65 Konference E-health 2006, Brno
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Hodnocení systému IZIP

Nyní bych ráda přikročila k hodnocení systému podle mnou zvolených kritérií.

Kritérium Výhody Nevýhody
Přesnost Systém je schopen 

zaznamenat komplexní 
lékařskou zprávu

X

Systémovost Je kompatibilní s většinou 
lékařských softwarů i 
nemocničních sítí. Používá 
nejmodemější systém 
zabezpečení.

Je nutné zavést možnou 
sumarizaci dat pro zdravotní 
pojišťovny a další segmenty 
systému zdravotní péče 
(ÚZIS). V rámci sítě 
internet vždy hrozí možné 
zneužití dat.

Úspornost Eliminuje duplicitu výkonů, 
umožňuje lékaři rychlejší 
rozhodování.

Vzhledem k malému počtu 
lékařů a pacientů 
zapojených v systému nelze 
zatím o přílišných úsporách 
hovořit. Chybí zapojení 
lékáren do systému.

Funkčnost Uživatelsky velice 
pohodlný, pro lékaře i pro 
pacienta.

Nutnost připojení 
k internetu po během celé 
pracovní doby lékaře.
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14.2. Společnost Ness

Dalším systémem sdílení informací v sektoru zdravotní péče bude produkt společnosti 

Ness. Tento systém mi byl představen na E-health konferenci. Společnost Ness se chystá 

tento produkt nabízet ke zvážení různým aktérům systému zdravotní péče. V současnosti 

je systém společnosti Ness používán v systému zdravotní péče v Izraeli.

Společnost Ness Czech s.r.o. je dodavatelem IT řešení a služeb ve střední a východní 

Evropě. V České republice působí od roku 1990. Je součástí nadnárodní skupiny Ness 

technologies, Inc., registrované v USA. Ness Czech se zaměřuje na vybraná odvětví 

telekomunikace, finance, průmysl, energetiku, veřejnou správu a zdravotnictví.66

V tomto případě je zřizovatelem systému sdílení informací , stejně jako u společnosti Izip 

soukromá firma, firma Ness nespolupracuje s žádnou zdravotní pojišťovnou. Opět zde 

tedy chybí onen moment systémového požadavku ze strany řídících struktur a tedy je 

českému zdravotnictví nabízen ryze komerční produkt.

Produkt společnosti Ness určený ke sdílení informací v systému zdravotní péče se nazývá 

dbMotion.

Princip fungování systému dbMotion

Podle rozdělení informačních systémů ve zdravotnictví by systém dbMotion spadal do 

kategorie tzv. online a lékařsky orientovaných. I přesto, že jsem tento koncept zařadila do 

kapitoly „Informace na serveru“, svým způsobem je zde využito poněkud jiných 

možností.

Řešení dbMotion vytváří virtuální archiv dat lékařských záznamů tím způsobem, že 

propojuje jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb. Všechna data zůstávají 

v původním formátu, na původních místech a v původních systémech. Z tohoto důvodu se 

nejedná o klasické uchovávání informací na serveru.

Na vyžádání jsou potřebná data okamžitě vyhledána, analyzována a zpřístupněna 

subjektu, který o ně projeví zájem.

V praxi tento systém funguje následovně: např. Ambulantní specialista potřebuje ke 

stanovení diagnózy výsledky krevních testů z laboratoře, které však pacient u sebe nemá. 

Jelikož však na krevní testy posílal pacienta jeho praktický lékař, je  zřejmé, že zmíněné 

výsledy bude mít uloženy ve své databázi. Pomocí systému dbMotion tedy ambulantní

66 www.ness.cz. 27.10.2006
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specialista zadá požadavek na zpřístupnění výsledků vyšetření krevních testů pacienta 

XY,. Tento požadavek je následně odeslán přes systém dbMotion do databáze praktického 

lékaře a bez jeho přičinění mu zmíněný systém informace vyhledá o odešle je subjektu, 

který o ně požádal.

Podstata systému tedy spočívá ve vytváření virtuálních klinických objektů - souborů 

pacientových dat - na vyžádání v reálném čase a z různých zdrojů. Jedinou podmínkou pro 

využití systému je neustálé připojení k síti internet.

Systém dbMotion je jednoznačně kompatibilní se všemi v současnosti používanými 

lokálními nemocničními sítěmi. Umožňuje tedy i komunikaci na úrovni nemocnice- 

praktický lékař.

Co se týče bezpečnostní politiky, je zde uplatňována zásada bezpečnosti k přístupu 

k datům na základě rolí, skupin, akutnosti potřeby a dalších parametrů.

Systémová bezpečnost je zajištěna programy „security standards SAML 1.067, Public key 

Cryptography Standards X509, Certificate Encryption, Digital Singing, MD“68 

Podmínkou užívání systému je vlastnictví přístupových práv.

Sdílená data jsou tedy zobrazována na straně žadatele. K dispozici jsou data 

strukturovaná, textové zprávy, obrazové informace, výsledky laboratoří atd..

Data tudíž nejsou uložena v duplicitním datovém prostoru, při dotazování jsou nově 

zformulována a sestavena.

Jak jsem již uvedla, systém dbMotion nenahrazuje lokální informační sítě v rámci 

nemocnic, ale i ambulantních pracovišť, ovšem ke svému fungování vyžaduje existenci 

těchto sítí. Pokud tedy nemocnice, nebo ambulantní pracoviště nebude vlastnit svoji 

vlastní lokální síť, kde jsou informace uloženy, je spolupráce se systémem dbMotion 

nemožná. Tento princip nejlépe vystihuje následné schéma.

67 SAML umožňuje přechod autentizačních a autorizačních informací mezi zúčastněnými stranami. 
Poskytuje tzv. „prosazení důvěry“. Tato aplikace tedy může prosadit, že jde o určitého uživatele a ten má 
určitá privilegia.
68 Prezentace společnosti Ness, konference E-health 2006, Brno
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Schéma nám ukazuje informační propojení většiny aktérů systému zdravotní péče. Jeden a 

podle mě nej významnější zde chybí, jedná se o pacienty. I když jde o systém lékařsky 

orientovaný, pozice pacienta nikdy nemůže být úplně vypuštěna.

Na obrázku je sice znázorněný server, v tomto systému však funguje nikoliv pro ukládání 

informací, jako v případě systému IZIP, ale má funkci pouze zprostředkovatele ve 

formulaci dotazu na vyžádané informace.

Podle české legislativy, která upravuje možné vedení zdravotnické dokumentace je sice 

majitelem zdravotnické dokumentace lékařské zařízení, avšak pacient, alespoň podle 

Listiny základních práv a svobod, může rozhodovat o nakládání se svými osobními údaji.

V tomto systému však pacient nemá možnost rozhodnout komu bude jeho zdravotnická 

dokumentace zpřístupněna a komu ne. Rovněž zde není vytvořen žádný prostor pro 

kontrolu lékařských záznamů samotným pacientem, jako je to například u internetových 

zdravotních knížek.

Dalším nedostatek systému je nutnost online přístupu během celé pracovní doby lékaře.

V tom by nebyl zas takový problém, v současné době vlastní většina lékařů internetové 

připojení. Problém by však nastal v situacích, kdy je využita lékařská pohotovost, či 

rychlá záchranná služba. V takových situacích by nebylo možné se dostat přes systém

69 Prezentace společnosti Ness, E-health konference 2006, Brno
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dbMotion např. do databáze praktického lékaře, z důvodu, že by jednoduše nebyl připojen 

na internet. Pokud tedy není možné sdílet informace 24 hodin denně, je systém velice 

nedostatečný.

Další aktér, který v systému chybí, jsou lékárny. Při popisu nedostatků systému Izip, jsem 

poukazovala na to, že nedostatečné zapojení lékáren v systému poněkud brání možnému 

zvýšení efektivity. Systém Izip však zapojení lékáren do systému alespoň umožňuje.

V rámci programu dbMotion je tento aktér vypuštěn úplně. Stejně jako u každého systému 

sdílení informací i zde je pro efektivní fungování nezbytné zapojení všech, nebo alespoň 

většiny aktéru systému zdravotní péče z oblasti zdravotnických zařízení.

Ve schématu fungování systému dbMotion je uvedeno napojení i na informační systému 

zdravotních pojišťoven, systém však neřeší do jaké míry bude možné tímto způsobem 

mapovat cestu pacienta po systému. Zda budou vytvořeny nějaké individuální účty, nebo 

pouze náhodné kontroly.

Na závěr bych zmínila nedostatek, který je poněkud diskutabilní, jedná se o motivaci 

aktérů systém používat. V rámci systému Izip, jsou lékaři motivováni určitými finančními 

bonusy. Ani tato motivace však není úplně relevantní. Pokud by se mělo zaručit 

plnohodnotné fungování systému dbMotion, bylo by nezbytné určité direktivní opatření ze 

strany řídících struktur systému zdravotní péče. Tato direktiva by však musela být opřená

o výrazné legislativní změny a do značné míry i jakési uvědomění tvůrců politiky o 

nezbytnosti systému sdílení informací. Zabezpečení tohoto systému jedinou soukromou 

firmou mi však v současné době nepřipadá příliš politicky průchodné.
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Hodnocení systému dbMotion

Kritérium Výhody Nevýhody
Přesnost Možnost přenosu kompletní 

lékařské dokumentace, včetně 
obrazových materiálů.

Systémovost Kompatibilita s lokálními 
informačními systémy. 
Moderní způsob zabezpečení.

Nutnost existence lokálních 
informačních systémů. Možné 
nahlížení nepovolaných osob 
do lékařské dokumentace.

Úspornost Systém může zabránit 
duplicitním lékařským 
výkonům a v rámci lepší 
informovanosti je schopen 
zrychlit cestu pacienta po 
systému zdravotní péče.

Systém nepočítá se zapojením 
lékáren, rovněž zde není řešena 
sumarizace pro potřeby dalších 
aktérů systému zdravotní péče. 
Pacient nemůže kontrolovat 
své zdravotní záznamy např. 
kvůli preventivním vyšetřením. 
Nedostupnost informací 24 
hodin denně.

Funkčnost Nevytváří duplicitní prostor 
pro uchovávání lékařských 
záznamů.

Nutnost formulace přesného 
dotazu pro získání informace, 
potřeba neustálého připojení na 
síť internet.
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14.3. IHRIS -  Integrated Health Record and Information Service

Posledním zkoumaným online systémem je e-health projekt provozovaný v rámci 

australského zdravotnictví. Zmíněný produkt jsem vybrala proto, že se výrazně liší od 

předchozích dvou zejména v iniciaci vzniku.

Pro upřesnění se jedná o online systém s uchováváním informací na serveru, především 

lékařsky, ale i systémově zaměřený.

Australský systém se potýkal s výrazným vzrůstem nákladů na zdravotní péči. V rámci 

analýzy, kterou zhotovil parlament, byly stanoveny dvě nejvíce rizikové oblasti v rámci 

růstu nákladů. Jednalo se o stárnutí obyvatelstva na jedné straně a na straně druhé byly 

stále se zvyšující požadavky na zkvalitnění péče užíváním nejmodemějších technologií.70 

Jako jedno z možných řešení tohoto problému bylo navrženo zkvalitnění informačního 

systému ve zdravotnictví, respektive využití produktů e-health.

Postupné kroky provedené z důvodu optimalizace informačního systému jsou uvedeny na 

následujícím schématu:
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K naplnění tohoto možného řešení byla v červnu 2005 australským parlamentem založena 

nezisková organizace NeHTA (National e-health Transition Authority), která měla za úkol 

nejprve vyvinout zákonitosti a strukturu systému a následně působit jako správce systému. 

Mělo se jednat o systém elektronicky zpracovávaných zdravotnických informací, který by 

měl působnost v rámci celé země.

Prvním krokem k zavedení centrálního informačního systému byla potřeba zavedení 

jednotných identifikátorů aktérů.

70 Nehta: Paths to benefits, s.9.dostupnč z www.nehta.gov/au, 11.11.2006
71 Jennifer Lis, Gretha van der West: Care for ICT, An internacionál research of ICT use in health care, 
PWC, s. 119
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Nejprve se jednalo o poskytovatele zdravotních služeb. Každý poskytovatel obdržel 

identifikační kód, který pomocí čísla označoval konkrétního poskytovatele a rovněž byl 

doplněn o určení místa výkonu praxe. Tento kód postupně získali všichni poskytovatelé 

zdravotních služeb, tedy nemocnice i ambulance.

Druhý krok byl obdobný, identifikační kódy bylo nutno přidělit všem občanům, 

využívajícím služeb zdravotnictví. V Austrálii neexistuje systém rodných čísel, proto byla 

veškerá populace vybavena obdobným identifikátorem jako zdravotnická zařízení.

V rámci australského zdravotnictví existovalo mnoho informačních databází, které však 

nebyly vzájemně propojeny. Z toho důvodu byl zřízen jednotný informační systém, který 

tedy neslouží pouze k uchovávání lékařských záznamů, ale rovněž vede jiné lékařské 

databáze. Jednalo se především o registr transplantací, infekčních chorob, vakcinace atd. 

Následné sloučení nám ukazuje použité schéma.
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Princip fungování systému IHRIS

Po zavedení identifikačních kódů byl vytvořen server, na který bylo možné ukládat 

zdravotnické informace a následně je z  tohoto serveru sdílet. Pro připojení do systému 

používá lékař svůj identifikační kód a pro zpřístupnění pacientových záznamů musí zadat 

i osobní kód pacienta. Záleží tedy na pacientovi, zda lékaři svůj kód sdělí a umožní mu tak 

náhled do své zdravotnické dokumentace.

Své záznamy může kontrolovat i pacient a to přes připojení k internetu.

72 Nehta: Paths to benefits, s. 18, dostupné z www.nehta.gov/au, 11.11.2006
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Co se týče formátu lékařských záznamů, tak systém IHRIS neumožňuje sdílení kompletní 

lékařské zprávy, do systému jsou vkládány určité kódy, které znamenají jednotlivé 

diagnózy, způsoby léčby, předepsané léky atd.. Záznamy jsou nazývány jako zdravotní 

profil pacienta. Podle tvůrců systému však jsou tyto kódy dostatečné pro rozhodování o 

cestě pacienta systémem.

Do systému IHRIS jsou zapojeny i lékárny což umožňuje tzv. e-prescribing, neboli 

elektronické předepisování léků. V systému je tedy uvedeno nejen jaký lék pacient užívá, 

ale rovněž zda si předepsaný lék vyzvedl z lékárny či nikoliv. Z tohoto důvodu odpadají 

problémy, kdy pacient tvrdí že recept ztratil a i přesto, že si lék vyzvedl požaduje po lékaři 

další recept.

Další funkcí systému je sumarizace dat. I při zachování anonymity má systém IHRIS 

schopnost poskytnout data např. počet nemocných HIV, výskyt infekčních chorob atd. 

Tato data jsou nezbytná pro preventivní kroky vytvářené v rámci zdravotní politiky o 

možné předcházení vzniku rizikových faktorů.

Zabezpečení systému je v současnosti neustále v diskuzi. Společnost Nehta požaduje 

zabezpečení především z důvodu možného úniku informací do komerční sféry, např. 

farmaceutickým firmám apod..

Zřízení centrálního evidenčního systému bylo především z důvodů redukce nákladů na 

zdravotní péči, které mělo být podpořeno lépe informovaným managementem. Tato 

redukce měla být zajištěna snížením duplicitních vyšetření, zvýšením efektivity, zlepšení 

prevence a lepší kontrolou spotřeby léčiv a zdravotnického materiálu.

Co se týče rozsahu použití evidenčního systému IHRIS, tak v červenci 2006 byla 

vykazována tato čísla:

94,7% praktických lékařů využívá e-prescribing

82,2% praktických lékařů využívá systém pro zadávání laboratorních testů

79,5% praktických lékařů využívá možnost sdílení informací v rámci Electronic Medical

Record73

73 www.nehta.gov.au. 11.11.2006
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Rozsah fungování systému nám však nejlépe doloží následující schéma.
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74 Nehta: Paths to benefits s. 14,dostupné z www.netha. eov/au. 11.11.2006
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Hodnocení systému IHRIS

Kritérium Výhody Nevýhody
Přesnost Lékařská zpráva je zapsána 

pomocí kódů, chybí 
možnost uložení obrazové 
dokumentace (rtg).

Systémovost Dostupný přes síť internet. 
Zabezpečení systému je 
neustále ve vývoji.

Zabezpečení pouze přes 
jeden kód.

Úspornost Eliminuje duplicitu 
vyšetření. Podporuje e- 
prescribing. Má vliv na 
management systému 
zdravotní péče. Odvádí data 
dalším subjektům systému 
zdravotní péče. Velký počet 
uživatelů.

Na start projektu vydáno 
130 milionu dolarů.75

Funkčnost Informace jsou přístupny 
nepřetržitě. Pacient může 
kontrolovat své záznamy.

75 www.nehta.gov.au. 11.11.2006
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15. Analytická zjištění

V těchto kapitolách byly představeny tři poněkud odlišné systémy, umožňující sdílení 

informací v systému zdravotní péče pomocí ukládání informací na serveru.

Nyní bych ráda tuto kapitolu alespoň částečně shrnula a podívala se celkově na praktické 

využití těchto systémů.

Prvním výrazně odlišným znakem všech systémů byl původ jejich vzniku. Jako jediný 

relevantní považuji poslední, tedy australský systém e-health, jehož vznik je opřen o 

standardní politický cyklus řešení problému (problémem bylo v tomto případě stále 

rostoucí náklady na systém zdravotní péče).

Systém, který je založen na základě určité komerční aktivity, či iniciativy jednotlivců ve 

většině nemůže dojít k možnému direktivu, tudíž bude vždy založen na určité 

dobrovolnosti používání a pojem efektivita je  tedy ne příliš relevantní.

Všechny tři systémy splňovaly požadavky omezení duplicity vyšetření, lepší 

informovanost lékaře a tedy snazší cestu pacienta po systému zdravotní péče. Avšak i toto 

tvrzení má své úskalí. Systém dbMotion poskytuje informace pouze pokud je lékař, který 

informace vlastní připojen k síti internet. U systému Izip je toto kritérium, stejně jako 

předešlé omezeno zatím malým počtem uživatelů.

Jeden z nejdůležitějších funkčních aspektů systémů e-health je uživatelská možnost 

pacienta. Systém dbMotion toto nenabízí vůbec. Naopak produkty Izip a IHRIS umožňují 

kompletní kontrolu lékařských záznamů ze strany pacienta a tím zlepšení možné 

prevence. Na rozdíl od systému IHRIS uvádí Izip ve své zdravotní knížce plnotextovou 

zprávu (IHRIS zaznamenává pouze kódy), což je pro pacienta určitě srozumitelnější.

Jak jsem již uvedla dříve, jednou z nejnákladnějších položek v systému zdravotní péče 

jsou výdaje na léky. V rámci zvýšení efektivity je tedy nutná určitá forma kontroly těchto 

výdajů, proto je nutné do systému sdílení informací zapojit i lékárny a jiné výdejny léků 

hrazených ze zdravotního pojištění. Systém dbMotion opět s lékárnami nepočítá, systém 

Izip s nimi sice počítá, avšak v praxi zapojení lékáren do systému příliš nefunguje. Systém 

IHRIS zapojení s lékárnami do systému sdílení informací nejen počítá, ale rovněž 

umožňuje i e-prescibing, neboli elektronické předepisování receptů.

Dalším z diskutovaných aspektů e-health je systém zabezpečení. Myslím že všechny 

mnou popisované systémy mají v rámci možností dobře zabezpečen možný únik 

informací. Je zde tedy ve všech směrech dodržována bezpečnostní politika, tak jak byla
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nastíněna v teoriích. Zabezpečení australského systému je neustále ve vývoji, proto bych 

zde raději konečné stanovisko neuváděla. Jsem si však vědoma toho, že pro zřizovatele 

tohoto systému, tedy pro organizaci Nehta je bezpečnost dat jednou z priorit, proto ani zde 

nebude možné zneužití informací hrozit. Na druhou stranu při nedodržování 

bezpečnostních pokynů ( např. vždy se z prohlížené stránky odhlásit), může k určitému 

nebezpeční dojít, v tomto případě však nese riziko sám uživatel.

Pro efektivní fungování systému zdravotní péče je nezbytný dobře vedený management, 

který by měl být opřen o dostatek informací. Tyto informace by mělo být možné získat 

právě ze systému sdílení informací. Proto by tyto systémy měly být vybaveny možností 

sumarizace dat pro potřeby dalších aktérů systému zdravotní péče. Jako jediný nám tuto 

možnost opět poskytuje pouze systém IHRIS. Výstup dat je v rámci australské zdravotní 

politiky využívám k formulaci cílů např. v rámci epidemiologie a prevence.

Jak mi bylo sděleno pracovníci systému Izip do budoucna rovněž uvažují o napojení 

systému na portál, který by byl schopen sebrané informace vyhodnocovat. V současnosti 

se však potýkají s legislativním zakotvením této možnosti.
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v
16. Čipové karty

Elektronická karta pacienta je nový fenomén v aplikaci informatiky a komunikací ve 

zdravotnictví. Tato karta obsahuje počítačově čitelné údaje a informace týkající se 

identifikace pacienta, jeho zdravotního stavu a poskytování zdravotní péče a 

zdravotnických služeb

Evropské aplikace elektronické karty ve zdravotnictví zahrnují řadu oborů a oblastí - 

diabetológie (DIABCARD), medicíny urgentních stavů (CARDLINK), kardiologie 

(Deficard), farmacie (A-Card), onkologie (Cancer Follow-up Card) a řadu dalších. Avšak 

úsilí koordinačních aktivit se zaměřuje především na všeobecnou zdravotní kartu 

(základní údaje o zdravotním stavu a údaje pro urgentní medicínu) - projekt CARDLINK, 

Sesam-Vitale (Francie), BodyCare, QuasiNiere, VitalCard (Německo) a řada 

dalších.Některé přínosy elekronické karty ve zdravotnictví lze přímo vyčíslit, avšak řadu 

dalších lze kvantifikovat jen obtížně. Využitelnost pacientských karet se zvyšuje jejich 

použitím v dalších, zdravotnictví příbuzných oblastech - např. ve zdravotním pojištění či v 

sociálním zabezpečení.

Co se týče technických parametrů čipové karty pracují většinou na obdobné bázi, ke které 

bych se ráda vyjádřila nyní. V popisu jednotlivých typů čipových karet používaných 

v zahraničí se již zmíním pouze o určitých anomáliích.

Technické parametry čipových karet

Pod pojmem čipová karta rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v nějakém nosiči. 

Obsahují kryptografický koprocesor s dostatečně velkou pamětí (RAM, ROM, EEPROM) 

a software (operační systém).

Nejbezpečnější jsou tzv. PKI karty ( Public Key Infrastructure), které poskytují 

dvoufaktorovou bezpečnost, karta + PIN.

Samotný čip na kartě plní funkci k ukládání dat. Disponuje vlastní pamětí, operačním 

systémem a prostorem pro ukládání dat. Centrální řídící jednotka koordinuje a řídí veškeré 

operace a pohyb dat uvnitř čipu a mezi ním a vnějším prostředím.

Pro možné získání dat z karty je nezbytná tzv. čtečka, která je kompatibilní se systémem 

čipové karty.

Pro účely uchovávání zdravotnických informací se nejčastěji používají karty ID/PKI, tedy 

karty s nej vyšší možností zabezpečení dat a informací.
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Výrobci zaručují životnost karet v průběhu 100.000 až 1 milion transakcí a dobu uchování 

dat minimálně 10 let. Čipová karta může být používána v rozmezí teplot -25 až +85 °C.

Z hlediska rozdělení informačních systému ve zdravotnictví patří čipové karty mezi tzv. 

offline systémy. V těchto případech si oprávněná osoba ( pravděpodobně lékař), přečte 

údaje o pacientovi přímo z jeho čipové karty, aniž by musel využívat další centrální 

databáze, či jiné registry. Po skončení vyšetření, či ukončení léčby následně uloží na 

pacientovu kartu další údaje, nezbytné pro pohyb pacienta v systému zdravotní péče.

Nyní bych již ráda překročila k analýze konkrétních projektů čipových karet.
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16.1. Případová studie -  Pilotní projekt Mácha

První zkoumaný projekt je poněkud netypický, avšak zařadila jsem ho do své práce 

z důvodu, že byl jako jediný implementován v České republice. Jelikož se jednalo pouze o 

projekt pilotní, výstupy výzkumu nebudou mít takovou váhu jako výstupy ostatních 

zkoumaných systémů.

Projekt byl zahájen v roce 1995 v Litoměřicích, jeho posláním bylo ověřit možnost 

zavedení čipových karet pro identifikaci pacienta-pojištěnce v systému zdravotní péče. 

Výstupem projektu měly být shromážděné informace a podklady pro plošné zavedení 

čipových karet v rámci celého systému.

Projekt byl rozdělen do dvou fází:

1. fáze: Bylo vydáno přibližně 10 000 karet pro vybrané pacienty, občany města 

Litoměřice. Několik privátních lékařů, záchranná služba, městská nemocnice a 

VZP byli vybaveni čtecím zařízením zdravotních karet.

2. Bylo vydáno dalších 16 000 karet pro zbylé pacienty. Byla rozšířena datová 

struktura karty- o data pro SSZ. Rovněž byl rozšířen okruh zdravotnických 

zařízení vybavených čtečkou . V prostorách městské nemocnice byly instalovány 

informační „kiosky“ pro možnost kontrolování dat na kartě ze strany pacienta.

Funkce karty: Identifikační data pacienta- pojištěnce

Využití karet v nemocničním informačním systému

Medicínská data pro potřeby rychlé záchranné služby

Zdravotní a administrativní data

Využití v lékárnách, možnost e-prescribing

Očkovací průkaz

Data občana pro SSZ
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Jak jsem uvedla v úvodu kapitoly, projekt probíhal v roce 1995. V této době ještě nebyly 

používány tzv. PKI karty, které svou kapacitou umožňují daleko objemnější přenos dat. 

Jak můžeme vidět na obrázku, karta spíše připomíná telefonní kartu. V současné době 

pracují zdravotnické karty spíše na principu kreditních karet. Rovněž zmíněná čipová 

karta nemá možnost dvoufázové ochrany, tedy karta -  identifikační kód.

Náklady: Pro představu bych zde ráda uvedla i náklady vynaložené na projekt Mácha. 

Znovu však musím podotknout, že projekt probíhal v rove 1995. Současné pořizovací 

náklady umožňující používání systému čipových karet jsou nižší, i přesto, že současná

technika je kvalitnější.

Čipová karta pojištěnce.............. 130 Kč

Čipová karta lékaře..................... 500 Kč

Čtečka.........................................3700 Kč

Terminál...................................22000 Kč

Informační kiosek................240.000 Kč77

Hodnocení projektu: Na závěr bych ráda uvedla hodnocení projektu, tak jak bylo 

publikováno zaměstnanci ministerstva zdravotnictví.

Projekt MACHA jednoznačně ukázal, že čipová karta se jeví jako nejvhodnější prostředek 

k záznamu zdravotnických a identifikačních dat o pacientech/pojištěncích.

www.daniel.kardos-cipovkv.cz 17.11.2006
77 www.daniel.kardos.cipovkv.cz. 17.11.2006
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Výhody zavedení systému zdravotních karet jsou především v odstranění chyb při 

vkládání dat o pojištěnci, informace o aktuálním stavu pacienta, přenos důležitých údajů 

mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Pro plošné nasazení, jak vyplývá z předchozí kapitoly a ze současného prostředí v České

republice, je vhodné rozdělit nasazení čipových karet do dvou fází.

l.fáze:

Bude řešit nynější potřebu vydání identifikačních karet pacientů pojištěnců s minimálními 

náklady. Je nutné vydat cenově dostupnou paměťovou kartu se základními identifikačními 

daty pacienta /pojištěnce a s informací o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně. Při změně 

pojišťovny bude vydána nová karta. Tato data budou při personalizaci do karty zapsána a 

nebude je možno po dobu života karty žádným způsobem měnit.

V kartě bude další volná paměťová oblast pro dodatečné zapsání některých důležitých 

zdravotních dat pro využití například při poskytování rychlé pomoci. Tato data budou 

zapisována do karty na přání pacienta a s jeho výslovným souhlasem.

Současně se zavedením těchto karet bude vytvářena postupně vhodná infrastruktura (síť 

čtecích zařízení a terminálů) pro jejich akceptaci. Koncepce infrastuktury umožní pozdější 

přechod k vyššímu stupni využití zdravotní karty a nahrazení paměťové karty 

mikroprocesorovou.

Dalším důvodem, který podporuje použití paměťové karty je zkrácení doby potřebné na 

přípravu vydání karty, jak z pohledu definování konečné struktury dat, tak z pohledu 

přípravy technického řešení. Karty je možno začít vydávat ve velmi krátkém časovém 

úseku a s relativně nízkými náklady.

Vydání karet musí předcházet vypracování bezpečnostní analýzy s výhledem do 

budoucnosti, která bude zohledňovat současnou legislativu ČR.

Pro vydávání karet je nutné vybudovat personalizační pracoviště s potřebnou technologií, 

kapacitou a úrovní zabezpečení. Jeho vybudování je velmi časově a finančně náročné a 

proto doporučuji nalezení vhodného strategického partnera, který by byl takovou zakázku 

schopen realizovat v zadaném rozsahu a čase. Zároveň u něho musí být zajištěna 

podmínka o zachování mlčenlivosti. Důležitým předpokladem je lokální podpora a proto 

je třeba preferovat české dodavatele (jako příklad uvádím firmu PVT, která splňuje 

všechna uvedená kriteria).
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2.fáze:

Postupné nahrazení paměťových karet mikroprocesorovými s vyšší úrovní bezpečnosti, 

vyšší kapacitou paměti, možností provozu více aplikací. Tyto karty je pak možno používat 

s ohledem na změny v legislativě i k jiným než zdravotním účelům. Náhrada bude 

probíhat postupně s amortizací vydaných karet bez nároku na změnu infrastruktury, bude 

umožněn souběh obou typů karet. Možnost provozu další aplikace umožní náklady na 

vydávání karet rozložit případně mezi více subjektů.78

I přesto, že projekt proběhl před více než deseti lety, k žádnému zavedení čipových karet 

ve zdravotnictví nedošlo. Problém je nejspíš v příliš častém střídání vedení na 

ministerstvu zdravotnictví a rovněž v mnohem závažnějších problémech, které systém 

postihují. Z tohoto důvodu není prostor pro možnou inovaci informačních systémů.

78 www.daniel.kardos-cipovkv.cz 17.11.2006
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16.2. Elektronická zdravotní karta ve Slovinsku

Slovinsko zavedlo elektronickou zdravotní kartu pro své občany již v roce 2000 a 

postupem času byla rozšířena na cca 2 miliony obyvatel.

Systém elektronické zdravotní karty má několik funkčních jednotek. Zaprvé se jedná o 

samotnou kartu zdravotního pojištění, jejímž majitelem je občan-pojištěnec, dále se jedná 

o Zdravotní kartu profesionála ( Health proffesional card), jejímž majitelem je lékař, 

samoobslužný terminál, který umožňuje kontrolu zdravotní karty ze strany pacienta a 

v neposlední řadě centrální databáze výkonů. V tomto případě se jedná o server podobný, 

jako v případě online systémů zdravotní dokumentace. Přístup k této centrální databázi 

nám však umožňuje elektronická zdravotní karta, která však i sama o sobě slouží jako 

přenašeč identifikačních a zdravotnických záznamů.

Karta je vybavena viditelnými údaji, které poskytují základní identifikační informace o 

pacientovi (jméno, datum narození, číslo pojištění a číslo vydání). Informace,které jsou 

uloženy na čipu jsou data, podléhající vyšší ochraně, jako jsou informace o povinném a 

dobrovolném pojištění a nezbytný údaj o platnosti zdravotního pojištění. Dalšími údaji 

mohou být následně informace a osobním lékaři, zubaři a dalších specialistech. Je zde 

prostor i pro údaje o zaměstnavateli, nebo o případném souhlasu pacienta s posmrtným 

dárcovstvím orgánů či transplantaci tkání.79

Co se týče medicínských dat a lékařských záznamů, ty jsou zatím na kartě uvedeny 

sporadicky. Chybí např. údaje o krevní skupině či upozornění na možnou závažnou 

chorobu (Diabetes).

V rámci výzkumů je pamatováno i na využívaní karty na e-preskcipci, kterou karta 

momentálně rovněž neumožňuje.

Paměťová kapacita karty je v současné době 16 kB, z toho důvodu je jasné, že toto 

médium není určeno k uložení objemných dat ( např. elektronická podoba rtg či CT 

vyšetření se kapacitou pohybuje v řádech 40 až 50 MB).80

79 w w w.zzzs.si. 18.11.2006
80 Informace získaná na E-health konferenci 2006, Brno
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Slovinsko má elektronickou zdravotní kartu koncipovánu tak, aby se mohla připojit 

k centrální databázi, kde jsou uloženy pacientovy zdravotní záznamy. V tomto případě se 

tedy prolíná používání online a offline systémů, což je z důvodů zatím malé kapacity 

záznamů na kartě nejlepší řešení.

Pojištěnci ve Slovinsku mají povinnost pravidelně ( každé tři měsíce) aktualizovat platnost 

svého zdravotního pojištění. ( výjimku tvoří děti a důchodci, ti mají tuto povinnost jednou 

za rok) Prodloužit pojištění je  možné v tzv. samoobslužných terminálech, které jsou 

k dispozici online, od 6.00 hod. do 22.00 hod. a jsou umístěny většinou v nemocnicích, 

různých zdravotnických zařízeních, ale i v regionálních informačních centrech. Celkově 

je nyní ve Slovinsku 296 terminálů.82

Insured person
self service 
Terminal central

database 83

Přístup na uvedenou centrální databázi je  umožněn na základě znalosti přístupového kódu 

(PIN), tak jak jej známe např. z kreditních karet. Aby se k informacím dostal i lékař, 

případně jiný zdravotnický pracovník, lékárník či pracovník pojišťovny funguje v celém 

systému ještě jeden přístupový kód, a to speciální průkaz zdravotnického pracovníka 

(Health Professional Card), kterým je možno se ke zdravotním údajům pacienta dostat.

81 Slovinská karta zdravotního pojištění, www.zzzs.si
82 www.zzzs.si. 18.11.2006
83 www.zzzs.si. 18.11.2006

82

http://www.zzzs.si
http://www.zzzs.si
http://www.zzzs.si


Tuto kartu zatím nelze používat v zahraničí, jelikož čtecí zařízení používané ve Slovinsku 

není kompatibilní se systémem elektronických karet používaných v jiných zemích EU. 

Slovinsko se však v rámci svého systému elektronických zdravotních karet zapojilo do 

projektu NETC@RDS, který probíhá v rámci Evropské Unie a je zaměřen na 

celoevropské zavedení elektronických zdravotních karet, které by byly kompatibilní 

v rámci celé EU, ale sloužily by i pro potřeby zdravotnictví jednotlivých zemí.

Projekt NETC@RDS, se svým způsobem ojedinělý, proto bych ráda uvedla alespoň 

základní parametry výzkumu v některé z následujících kapitol.

Nyní je však nutné provést hodnocení elektronické zdravotní karty, podle kritérií 

výzkumu sdílení informací v systému zdravotní péče.

Hodnocení systému elektronické zdravotní karty ve Slovinsku

Kritérium Výhody Nevýhody
Přesnost Karta umožňuje připojení na 

server, kde mohou být 
uloženy detailní informace o 
zdravotním stavu pacienta.

Samotná karta obsahuje jen 
sporadické informace.

Systémovost Zaveden jednotný systém 
v rámci celé země. 
Zabezpečení pomocí PIN 
kódu.

Není kompatibilní se 
systémy v rámci EU.

Úspornost Zlepšuje informovanost, 
omezuje duplicitu výkonů.

Nepodporuje e-preskripci, 
neexistuje sumarizace dat 
pro potřeby managementu.

Funkčnost Uživatelsky pohodlná. Potřeba aktualizace karty 
každé tři měsíce.
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16.3. Systém Sesame-vitale ve Francii

Myšlenka optimalizace sdílení informací v rámci zdravotního systému byla ve Francii 

vyslovena poprvé v roce 1978. Byla vyslovena myšlenka sladit systémy jak vedení 

zdravotnické dokumentace, ale i dokumentace týkající se zdravotního a sociálního 

pojištění a systému sociálního zabezpečení.

Skutečné kroky však byly provedeny mnohem později. Zavedení elektronické zdravotní 

dokumentace bylo možné od roku 1996, kdy byl změněn zákon upravující vedení 

zdravotní dokumentace ( Code de la securite sociále, Code de la sante public).

Plán postupného nahrazení papírové dokumentace elektronickým systémem byl rozdělen 

do prvních tří etap.

1) Regulace stávajícího systému a stanovení budoucí informační hierarchie, stanovení 

zabezpečení systému, stanovení zásad sociálně-zdravotní sítě.

2) Výběr poskytovatele informační technologie, ustanovení služeb pro pacienty a 

veřejnost.

3) Rozložení financování systému.............. zavedení systému Sesame -  vitale.

Hlavním požadavkem na systém zdravotní péče, ze strany tvůrců politiky, bylo především 

zlepšit dostupnost péče pro pacienty ( zavedením bezpečné sítě informací), zlepšit 

pracovní podmínky a komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče a v neposlední řadě 

zlepšit kontrolu nákladů na zdravotní péči. V rámci nového informačního systému byl
84rovněž zaveden systém úhrad DRG.

Hlavní výstupem zavedení nového informačního systému v rámci zdravotní péče byla 

Vital Card, karta opatřená mikroprocesorem. Který obsahuje nezbytná zdravotnická data. 

První verze karty obsahovala pouze základní identifikační údaje o pacientovi a platnosti 

zdravotního pojištění, její využití bylo spíše pro komunikaci s pojišťovnou.

Druhá a současná podoba zdravotní karty obsahuje i základní zdravotní údaje, nezbytné 

pro snadnou cestu pacienta po systému zdravotní péče. Stejně jako v případě slovinských 

zdravotních karet je nutné obnovovat platnost karty v samoobslužných terminálech 

Součást systému Sesame-vitale však není jen zdravotní karta, ale i informační síť 

dostupná přes internet. Karta pacienta vzájemně s kartou profesionála a kódem PIN

84 DRG- klasifikační systém hodnotící poskytování zdravotní péče v oblasti akutní lůžkové péče. Poskytuje 
schéma třídění nemocných, které dává do vztahu: typ nemoci- vynaložené náklady, v současnosti používán 
především v rámci nemocniční péče
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(karta, kterou vlastní lékař, či jiný oprávnený pracovník zdravotnického zařízení), slouží 

jako přístupový klíč k této síti.

Francie používá několik lokálních zdravotnických sítí, jejichž kompatibilita je zajištěna a 

vše je zastřešeno Národní zdravotně technologickou sítí ( The Health Technologies 

National N etw ork). Tato síť je řízena a kontrolována komisí, složenou ze zástupců tvůrců 

zdravotní politiky, zdravotnických profesionálů a zástupců zdravotních pojišťoven, 

komise je plně odpovědná za bezproblémový chod sítě a její zabezpečení.

Výstupy systému pro tvůrce zdravotní politiky a zdravotnický management není možné 

přímo získávat ze systému. Avšak sumarizace dat pro výzkum a rozhodování probíhá po 

následném zpracování anonymizovaných dat.

Výměna informací mezi poskytovateli zdravotní péče neprobíhá přes zdravotní kartu, ale 

přes již zmíněné lokální sítě.

Současný počet uživatelů systému Sesame-vitale:

• 210 000 poskytovatelů zdravotní péče využívá systém Sesame-vitale Card

• 900 milionů elektronických záznamů za rok

• 48 milionů karet pro pacienty starší 16 let

• 230 softwarových aplikací pro zdravotní profesionály

• 25 informačních serverů, zajišťující sdílení informací

• 23 000 terminálů umožňující aktualizaci zdravotního pojištění a kontroly záznamů 

ze strany pacienta

Karta rovněž umožňuje e-preskribci, která se začíná čím dál tím více využívat.

Následné schéma názorně ukazuje zapojení aktérů do systému Sesame-vitale. Na 

schématu však chybí výstupy systému do oblasti výzkumu a tvorby politiky.
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Overall diagram of the SESAM-Vitale system
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Jak jsem již uvedla dříve, kontrola a řízení systému Sesame-vitale je zabezpečena pomocí 

komise. Ta rovněž konzultuje a ustanovuje další možné cíle rozvoje systému.Mezi tyto 

cíle patří především:

Zvýšit počet zdravotnických zařízení využívající elektronickou informační síť a rozšířit 

možnost elektronických záznamů ve zdravotní dokumentaci pacienta.

Zabraňovat rozšiřování e-komerce, většinou ze strany farmaceutických firem směřující 

k poskytovatelům zdravotní péče a pacientům.

Podpora e-preskripce, která umožňuje kontrolu vydaných léčiv a nákladů na léky.

Další rozšiřování elektronických zdravotních karet ( Sesame-vitale card).

85 European Current practies in providing semantic iteroperability in eHealth domain: Survey of eHealth 
Practice France, s.9,dostupné z www.smartcardalliance.org. 20.11.2006

http://www.smartcardalliance.org


Hodnocení systému Sesame -  vitale

Kritérium Výhody Nevýhody
Přesnost Karta obsahuje identifikační 

údaje, základní zdravotní 
údaje a informace o 
zdravotním pojištění. 
Umožňuje připojení na 
informační server.

Systémovost Informační servery jsou 
navzájem kompatibilní a 
zastřešeny centrálním 
systémem sdílení informací. 
Zabezpečení pomocí karty 
profesionála a kódu PIN. 
Kompatibilita se správou 
sociálního zabezpečení

Zatím chybí kompatibilita 
s ostatními systémy v EU.

Úspornost Umožňuje lepší 
informovanost lékaře, 
zabraňuje duplicitním 
vyšetřením. Podporuje e- 
preskripci.

Složitější výstupy pro 
výzkum, management a 
tvůrce politiky.

Funkčnost Uživatelsky pohodlný. Nutnost aktualizace karty.
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16.4. Die Gesundheitskarte -  zdravotní karta v Nemecku

Elektronická zdravotní karta funguje v Německu již několik let, v současnosti však byl 

zakončen pilotní projekt, kterým bylo testováno nahrazení současné elektronické 

zdravotní karty novým informačním systémem v rámci zdravotní péče, který rovněž 

používá elektronickou zdravotní kartu. Ve výsledku se tedy jedná o inovaci systému 

stávajícího.

Důvody zavedení nového systému, tak jak byly formulovány tvůrci politiky jsou 

následující:

1. zlepšení kvality lékařské péče, především z hlediska zabezpečení užívání léčiv

2. zlepšení služeb pro pacienta

3. přenesení větší odpovědnosti na pacienta a tím pozvednout jeho úlohu v systému 

zdravotní péče

4. zprůhlednit alokaci zdrojů v systému zdravotní péče

5. optimalizovat systém shromažďování statistických dat a informací v systému 86 

Jelikož bude nový systém zaveden již od začátku roku 2007 nebudu se v této kapitole 

zabývat systémem současným, ale tím, který bude teprve zaveden.

Nový systém je legislativně zakotven v zákoně „Gesetz zur Modemisierung der 

Gesetzlichen Krankerversicherung“ ,tedy zákon o modernizaci zákonného zdravotního 

pojištění, platný od 1.června 2004.

Systém německých zdravotních karet funguje na podobném systému jako Sesame-vitale 

systém ve Francii, ovšem několik odlišností zde přeci jen nalezneme.

Na elektronické zdravotní kartě jsou uložena následující data: identifikační údaje pacienta 

(jméno, věk), základní medicínská data a je zde prostor i pro provádění elektronické 

proskripce (e-preskripce).

Karta je vybavena mikročipem a k jejímu použití v praxi se využívá zabezpečení pomocí 

kódu PIN. Co se týče čitelných údajů, zde se jedná o základní identifikační údaje a 

fotografii pacienta.

V rámci zavedení nové zdravotnické karty bylo rovněž počítáno s plnou kompatibilitou 

v rámci Evropské unie.

Jak jsem již zmínila nová zdravotní karta bude plně podporovat možnost e-preskripce.

V praxi to bude probíhat tak, že lékař zaznamená na kartu potřebné údaje o léku, který má

86 German Federal Ministry o f Health : The Electronic Health Card, září 2006, dostupné 
z www.bmg.bund.de. 20.11.2006

88
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pacient užívat. V lékárně jsou následně tato data přečtena a lék je pacientovi vydán. Co se 

týče zabezpečení proti vydání léku neoprávněné osobě, tak v tomto případě se používá 

podpis ( jehož vzor je uveden na kartě). Lék je tedy možné vydat pouze proti podpisu. 

(Podobný systém jako u použití kreditních karet při placení v obchodě). Do budoucna se 

počítá, že tímto způsobem bude provedeno až 700 milionů předpisů za rok.87 

Při návštěvě lékaře je možné číst data z karty pacienta pouze při současném použití karty 

profesionála ( karta, kterou má k dispozici lékař, nebo jiný oprávněný pracovník 

zdravotnického zařízení).

Pacient má rovněž právo zaznamenávat na kartu své nezbytné zdravotní údaje a plně 

kontrolovat, jaké údaje mu na kartu uloží lékař. Toto tedy umožňuje pacientovi 

svobodnou volbu informace, které je ochoten poskytnou ke sdílení.

Možnost četby informace bez zadání zabezpečujících prvku mají pouze pracovníci rychlé 

záchranné služby, kdy hrozí nebezpečí prodlení.

Na rozdíl od systému Sesame-vitale, německá zdravotní karta neumožňuje připojení 

k dalším serverům, které by poskytovali detailnější informace. Tyto systémy se používají 

pouze v rámci větších zdravotnických zařízení (nemocnice apod.), kde mají podobu spíše 

LAN, tedy místních sítí.

Jediný ucelený server, který se v rámci systému používá je tzv. e-preskripcion server, tedy 

prostor, kam lékař uloží záznamy o provedené proskripci a odkud, je může pracovník 

lékárny sdílet.

Tento systém sdílení informací rovněž neumožňuje sumarizaci dat pro potřeby výzkumu, 

managementu a tvůrců zdravotní politiky.

Během roku 2007 se počítá se zapojením všech aktérů systému zdravotní péče do projektu 

zdravotní karty, konkrétně by se mělo jednat o 80 milionů pacientů, 21 000 lékáren, 

123 000 lékařů, 65 000 zubních lékařů a 2200 nemocnic. 88

87 Electronic health card trial to begin in Germany, dostupné z www.e-health-insider.com. 20.11.2006
88 www.die-gesundheitskarte.de. 20.11.2006
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Hodnocení systému Gesundheitskrte v Německu:

Kritérium Výhody Nevýhody
Přesnost Karta obsahuje identifikační 

údaje pacienta a základní 
medicínské informace.

Pacient sám rozhoduje jaká 
data budou na kartu 
uložena, hrozba nepřesné 
informace.

Systémovost Systém zaveden jednotně 
v celé zemi a je 
kompatibilní se systémy 
v EU. Zabezpečení pomocí 
PIN kódu a podpisového 
vzoru.

Úspornost Podporuje e-preskripci. 
Zlepšuje informovanost 
lékařů, zabraňuje 
duplicitním vyšetřením.

Chybí jednotná sumarizace 
dat pro potřeby výzkumu, 
managementu a zdravotní 
politiky, (systém je ve 
vývoji)

Funkčnost Uživatelsky pohodlný
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17. Analytická zjištění

Nyní bych ráda zhodnotila představené systémy čipových karet, používané v rámci 

zdravotní péče.

Co se týče impulzu vzniku systémů, v těchto případech byl poněkud jednotný, a tedy 

založený na požadavcích tvůrců systému. V rámci zavedení systému rovněž muselo dojít 

k úpravě legislativního zakotvení vedení zdravotnické dokumentace.

Všechny mnou analyzované systémy byly orientované především na pacienta, tedy na 

nutnost usnadnit cestu pacienta po systému zdravotní péče. Toto je umožněno zejména 

možností záznamu základní anamnézy na čipovou zdravotní kartu, popřípadě se pomocí 

karty připojit k serveru, kde jsou informace uloženy (Francie, Slovinsko).

Impulzem ke vzniku zdravotních karet v Německu, bylo především pozvednutí role 

pacienta, tedy postavit tohoto aktéra na vrchol důležitosti v systému zdravotní péče. Sám 

pacient má právo rozhodovat o tom jaký druh záznamu umožní v systému sdílet. Na 

druhou stranu je pacientovi dána větší šance v odpovědnosti za svůj zdravotní stav, kdy si 

může sám kontrolovat potřebu preventivního vyšetření, předepsané léky atd.

Co se týče zvýšení efektivity a možné kontroly systému používání čipových karet může 

zabránit možným duplicitám, ale tato funkce je poněkud vedlejší. Největší bonus pro 

systém je podpora e-preskripce, kdy je možné kontrolovat předepsané léky a jejich výdej. 

Vzhledem tomu, že náklady na léčiva tvoří jednu z nejvyšších položek systému zdravotní 

péče a nutnost eliminace užívaných léků by měla být prioritou zdravotní politiky, splňuje 

systém čipových karet alespoň základní požadavky tvorby zdravotní politiky a zvýšení 

efektivity systému. Nesporné výhody má čipová karta při nutném zásahu emergentní 

služby, kdy je možno ihned zjistit alespoň základní anamnézu pacienta a rovněž na 

základě zjištěných osobních údajů kontaktovat blízké.

Co se týče zabezpečení čipových karet, používá se kód PIN a současné použití karty 

profesionála. V německém systému rovněž funguje zabezpečení pomocí podpisového 

vzoru pří využívání e-preskripce. V případě ztráty čipové karty by nemělo docházet ke 

zneužití dat, právě z důvodu zabezpečení pomocí PIN kódu.

Jak jsem již uvedla systém čipových karet má nesporné výhody především pro pacienta a 

lékaře. Možnost výhod pro oblast výzkumu, managementu a tvůrce politiky je poněkud 

komplikovaná, v případě kdy neexistuje sumarizace dat ze systému. Tato sumarizace je
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možná v případě, kdy v rámci systému čipových karet existuje rovněž informační server 

(Francie, Slovinsko), který umožňuje předání dat pro zmíněné oblasti.

Z hlediska výzkumných otázek diplomové práce však můžeme vesměs kladně odpovědět, 

systém čipových karet ve zdravotnictví tedy umožňuje zvýšení efektivity systému, rovněž 

v rámci pozvednutí role pacienta má příznivý vliv nejen na jeho pohyb v systému, ale i 

může zvýšit odpovědnost pacienta za zdravotní stav.

92



18.Evropský kontext - Projekt NETC@RDS

V rámci výzkumu systémů čipových karet jsem několikrát narazila na problematiku 

sjednocení vedení zdravotnické dokumentace v rámci Evropské unie. Proto bych ráda 

představila projekt, který se touto otázkou zabýval. Při možném uvažování o novém 

systému vedení zdravotnické dokumentace by tedy měl být evropský kontext, respektive 

možná kompatibilita se systémy v EU dost významně uvažována.

Projekt Netcards vznikl na mezinárodním konsorciu neziskových organizací a aktérů 

zdravotní politiky 10 zemí Evropské Unie v roce 2005. Konsorcia se účastnili zástupci 

poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven, výzkumníci atd. Projekt byl 

zaštítěný Evropskou komisí a jeho počáteční rozpočet byl 5,05 miliónů euro.

Principem projektu bylo sladit národní systémy záznamů zdravotnických informací a 

testovat možné zavedení European health insurance card, tedy transevropský přístup ke 

zdravotním informacím pacienta. Projekt byl iniciován Evropskou komisí z důvodu 

usnadnění stále se zvyšující mobility občanů EU. Dalším cílem bylo navrhnout optimální 

systém sdílení informací v systému zdravotní péče na národní úrovni tak, aby byl 

kompatibilní se systémy v ostatních zemích EU a umožní jednoduchou identifikaci 

pacienta.

Výzkumu se účastnilo: Rakousko, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Řecko, 

Maďarsko, Slovenská republika a Slovinsko.

Každá země měla za úkol vybrat jeden region, kde bylo možné vyzkoušet zavedení 

evropských karet zdravotního pojištění.

Plánované přínosy projektu:

Zjednodušit přístup ke zdravotním službám v zahraničí 

Usnadnit přístup k základním informacím o pacientovi

Optimalizovat finanční toky mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními 

pojišťovnami

Získání zkušeností pro případné zavedení evropské zdravotní karty

Podle dispozic jednotlivých zemí a vybraných regionů si každá země mohla vybrat jeden 

ze čtyř scénářů možné implementace projektu.
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1. scénář: Offline scénář, data jsou čtená v rámci offline softwarové aplikace a 

zabezpečená PIN kódem. Přes offline aplikaci jsou následně uložena na evropskou 

kartu zdravotního pojištění.

2. scénář: Kombinace čipových karet a centrálního serveru. Čipová karta slouží jako 

klíč k informacím, uložených na serveru.

3. scénář: Online scénář, nepoužívá čipovou kartu, data jsou získávána ze serveru 

zdravotních pojišťoven, popřípadě jiného správce serveru zdravotních informací, 

na základě identifikačních údajů pacienta a lékaře.

4. scénář: Čtvrtý scénář je aktuální v případě takového národního systému informací 

ve zdravotní péči, ve kterém není možno provést žádný ze tří uvedených scénářů. 

Tedy v případě, že systém zdravotnictví nedisponuje žádným systémem sdílení 

informací v rámci zdravotní péče. Soubor dat je tedy přečten z plastové karty a 

dalších papírových záznamů pacienta a manuálně uložen na Evropskou kartu 

zdravotního pojištění.
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Na základě dispozic zdravotnických systémů jednotlivých účastníků projektů, si každá 

země zvolila ten typ scénáře, který je možno v dané lokalitě implementovat.

Pro země, které již disponují možností sdílení informací v systému zdravotní péče pomocí 

určité centrální evidence (Německo, Rakousko, Slovinsko, Francie) nebylo naplnění 

projektu netcards nijak obtížné a výsledky výzkumu byly smysluplné. Na druhou stranu 

do projektu byly zahrnuty i ty země, které žádným systémem centrální evidence 

nedisponují. (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko) V těchto zemích bylo 

naplnění smyslu projektu poněkud obtížné, jelikož pokud systém zdravotní péče na 

národní úrovní neobsahuje prvek sdílení informací, neexistuje ani možnost slaďování 

systému se státy EU.

V České republice proběhl projekt pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny a 

výzkum byl zaměřen především na několik velkých nemocnic. Závěr projektu je poněkud 

prostý.....  „dokončení projektu závisí na implementaci online sítě do systému zdravotní

90 http://www.netcards-proiect.com/pilots.php. 25.11.2006
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19. Závěr

V této závěrečné kapitole bych ráda, na základě výzkumu odpověděla na otázky, položené 

v úvodu práce.

První část otázek se zabývá možnostmi zvýšení efektivity systému zdravotní péče 

optimalizováním systému sdílení informací. Jak vyplývá z mé práce, efektivitu systému 

zdravotní péče lze zvýšit optimalizovaným systémem sdílení informací, je však nezbytné 

dodržet mnoho pravidel, která by, při jejich nedodržení,mohla efektivitu systému ohrozit. 

Nejprve se jedná o to, pro koho je systém určen. V práci jsem popisovala principy 

fungování několika systémů a některé z nich, především ty, provozované komerčními 

subjekty mají poněkud problematickou orientaci a ve svém důsledku efektivitu systému 

nijak nepodporují, ba právě naopak. Takový systém je obvykle spravován sice komerčním 

subjektem, avšak financován z veřejných zdrojů, to by nebyl problém, kdyby výstup 

systému byl pro potřeby zdravotnictví a zdravotní politiky natolik zásadní, že by bylo 

výhodné propojení těchto dvou sektorů tolerovat. V praxi však mnohdy dochází ke 

zneužití potřeby informačních technologií v systému zdravotní péče ze strany 

poskytovatelů těchto služeb a tudíž tyto systémy nejsou zásadní pro zvýšení efektivity.

Na druhou stranu systémy sdílení informací je možné zavést standardním politických 

cyklem (jak tomu bylo např. v Austrálii). Takové systémy ve většině případů odpovídají 

potřebám systému, jelikož ve značné míře vznikají na základě analýzy systému zdravotní 

péče, která definuje problematická místa a především jednoznačné cíle inovačních 

systémů.

Na základě výzkumných otázek byla stanovena kritéria zvýšení efektivity zdravotní péče, 

která by byla možné splnit v případě optimalizace systému sdílení informací.

Prvním kritériem bylo zrychlení cesty pacienta po sytému zdravotní péče. Na základě 

výzkumu můžeme odpovědět, že většina systémů je schopna cestu pacienta urychlit. To je 

umožněno především lepší informovaností lékaře, kterou mu poskytuje systém sdílení 

informací. Další kritérium efektivity, tedy omezení duplicity výkonů je, rovněž, 

optimalizací sdílením informací splněno.

Výzkumné otázky dále nastiňovaly možnost zlepšení kontroly systému zdravotní péče 

pomocí využití informačních systémů. Splnění tohoto kritéria závisí do značné míry na 

tom, které subjekty jsou do informačního systému zapojeny.
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V případě, kdy bude hlavním provozovatelem systému sdílení informací zdravotní 

pojišťovna je pravděpodobné, že kontrola systému zdravotní péče (tedy ze strany 

zdravotní pojišťovny), bude značná. V tomto případě však hrozí, že platný výstup 

takového systému bude pouze v rovině nákladů na zdravotní péči a skutečné výhody pro 

lékaře a pacienta budou poněkud zanedbávány.

V případě, že provozovatelem systému je státní instituce (respektive Ministerstvo 

zdravotnictví) využití sdílení informací je zpravidla účelnější, především pro možnost 

výzkumu, managementu a tvorby zdravotní politiky. Z iniciativy státních institucí vznikají 

systémy, jejichž výstup bývá zpravidla zaměřen na širší využití ze strany aktérů systému. 

Kontrola ze strany zdravotních pojišťoven není v takových systémech vyloučena, není to 

však priorita systému.

Během výzkumu nám jako zásadní možnost kontroly systému vyplynulo využití e- 

prescribing, tedy podpora elektronického předepisování léků. Jak jsem již několikrát 

zmínila, náklady na léčiva představují jednu z nejnákladnějších položek systému zdravotní 

péče a rovněž oblast, která bývá velmi často zneužívána. Zavedení kontroly pohybu léčiv 

po systému, tedy výrazně přispěje ke zvýšení efektivity systému zdravotní péče a proto je 

nezbytné, aby systém sdílení informací e-preskribci umožňoval.

Druhým aspektem mého výzkumu bylo posílení role pacienta pomocí zavedení systému 

sdílení informací. Při analýze podmínek vedení zdravotnické dokumentace v ČR nám 

vyplynulo, že role pacienta, je pořád poněkud zanedbávána. Přistup k informacím záleží 

ve většině případů na benevolenci lékaře a uplatňování práv pacienta na informace bývá 

mnohdy velice problematické..Některé systémy sdílení informací však rovněž zapojení 

pacienta do systému neposkytují (db Motion) takový systém je tedy pro můj výzkum 

nerelevantní. Jak jsem již uvedla, otevření kompletní zdravotnické dokumentace pacienta 

do systému zdravotní péče má pozitivní vliv na zvýšení efektivity systému. V rámci 

posílení role pacienta je však nezbytné, aby pacient sám určoval, které informace a kterým 

aktérům poskytne. Optimální systém tedy musí tuto možnost poskytovat, v ideálním 

případě je v systému i prostor pro vlastní komentář pacienta (čipové karty), tedy pro 

informace, které chce pacient poskytnout (např. odmítnutí resuscitace, alergie na léky 

atd.).

Posílení role pacienta však neznamená pouze přiznání výhod, ale i ukládání určitých 

povinností. V rámci optimálního systému má pacient možnost kontroly svých lékařských 

záznamů, což mu však na druhou stranu umožňuje posílení odpovědnosti za svůj
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zdravotní stav. Především v možnosti dodržování preventivních prohlídek a 

komplexnějšího pohledu na svůj zdravotní stav.

Poslední výzkumná otázka nastiňovala možnost zneužití systémů sdílení informací 

v rámci zdravotní péče. Toto nebezpečí nám opět vyplývá jednak ze strany provozovatele 

systémů a rovněž z možného porušení zásad bezpečnostní politiky, tak jak byly nastíněny 

v teoretických konceptech práce. Pokud bude provozovatel systému z komerční sféry, 

nikdy nebude možné dokonale zabezpečit možný únik informací ostatním subjektům, 

používání těchto systémů je v největší míře založeno na principu dobrovolnosti, tudíž bez 

možnosti sankcí za případně porušení pravidel. V praktické rovině hrozí toto zneužití 

především ze strany farmaceutických firem a dodavatelů léčiv. V tomto případě tedy 

záleží výhradně na tvůrcích zdravotní politiky, zda podlehnou tlaku ze strany 

provozovatelů informačních serverů, které nabízejí produkty sdílení informací. V mé 

diplomové práci byly tyto subjekty dva a to společnost Izip a systém dbMotion. Oba 

zmíněné produkty jsou ryze komerční záležitostí a tudíž jak přínos systému, tak 

zabezpečení proti zneužití dat je poněkud diskutabilní. Oproti tomu všechny systémy 

čipových karet jsou zabezpečeny určitou státní institucí či komisí, která zodpovídá za 

bezpečnost systému.

Druhé nebezpečí zneužití systému sdílení informací přichází ze strany jeho uživatelů. Jak 

jsem již zmínila ve většině případů se jedná o nedodržení zásad bezpečnostní politiky. Ze 

strany poskytovatelů systémů je obvykle poskytnuto to nejlepší možné zabezpečení, záleží 

tedy pouze na uživatelích, zda budou pokyny bezpečného užívání systému dodržovat.

V úvodu práce jsem přednesla požadavek výběru optimální varianty sdílení informací 

v systému zdravotní péče, který by byl použitelný v České republice. Z výzkumu mi 

vyplynulo, že do značné míry není důležité, jakým způsobem jsou informace v systému 

sdíleny (i když jsou aspekty, které systém splňovat musí), ale především výstup onoho 

systému. Budu se zřejmě opakovat, ale to opět záleží na tvůrcích politiky, jak budou 

nastavena pravidla.

Z uživatelského hlediska nám nejlépe vyšla varianta sdílení informací pomocí čipových 

karet doplněný o centrální informační server.Takový systém je posléze možno rozšiřovat 

např. i na správu sociálního zabezpečení, jak je tomu třeba ve Francii a další možné 

subjekty veřejné správy.
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Během analýzy systémů možnosti sdílení informací mi vyvstalo mnoho dalších otázek a 

pohledů na problematiku. Jsem si vědoma toho, že diplomová práce řeší možnost sdílení 

informací v systému zdravotní péče v ryze teoretické rovině a z pohledu pouze dvou 

aktérů, tedy zdravotních profesionálů a pacientů. Jelikož se systém zdravotní péče 

vyznačuje velkým množstvím aktérů, se značnou diverzitou, je nezbytné tento výzkum 

rozšířit o pohledy dalších subjektů, tedy především ze strany zdravotních pojišťoven a 

ostatních vlivných skupin.

Teoretické zázemí problematiky rovněž neřeší případně náklady na systém sdílení 

informací. Bude tedy nutné provést analýzu nákladů a výnosů, která by lépe deklarovala 

případnou výhodnost takového systému.

Třetím bodem dalšího výzkumu by měla být, mnou již několikrát zmiňovaná 

kompatibilita se systémy používané v zemích Evropské unie. V této chvíli by bylo 

zbytečné vytvářet nějaký systém sdílení informací, který by bylo nutné za pár let inovovat, 

jelikož by nesplňoval podmínky nastavené v Evropské unii.

Čtvrtým a posledním aspektem možného dalšího výzkumu v oblasti by mělo být 

důkladnější zpracování využití možnosti lepšího informačního standardu pro potřeby 

managementu a tvorby zdravotní politiky. Rovněž oblast výzkumu, pro kterou je dostatek 

relevantních informací nezbytný, by neměla být o možnost zapojení do systému ochuzena.

V rámci tohoto výzkumu by bylo nutné dokázat vliv dispozice přesných informací na 

možnost zlepšení managementu zdravotní péče a zdravotní politiky jako celku.
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20. Resumé

Diplomová práce vymezuje náležitosti a poukazuje na slabiny stávajícího způsobu vedení 

zdravotnické dokumentace v České republice. Problematika je nastiňována především 

z pohledu dvou stěžejních aktérů zdravotní politiky, tedy z pohledu zdravotnických 

profesionálů a pacientů. Analýza je rovněž zaměřena na systémy sdílení informací 

používané v zahraničí, na které je nahlíženo pohledu jejich vzniku a zapojení aktérů. 

Sledován je především veřejněpolitický cyklus, uplatněný při tvorbě systémů sdílení 

informací.

V závěru práce jsou přiblíženy trendy v možnostech sdílení zdravotních informací a je 

nastíněna oblast, která by mohla být předmětem dalšího výzkumu.

Klíčová slovaizdravotní politika, sdílení informací, informační systém

Summary

The diploma thesis focuses on the main requirements and weak points in contemporary 

management of medical documentation in the Czech Republic. The issue is analyzed from 

the main health policy actors and takes into account both, the health professionals and the 

patients’ point of view. This study focuses on foreign systems of health information 

shearing and describes the origins and involvement of the main participants in the process. 

The public policy cycle of the health policy making is also underlined.

The conclusion of the diploma thesis outlines the new trends in health information sharing 

and suggests relevant areas for the further research related to these matters.

Key words: health policy, information shearing, information system

100



21. Seznam použité literatury

Drbal, Ctibor: Česká zdravotní politika a je jí východiska, Galén Praha 2005,
ISBN: 80-7262-340-0, 96 stran

Garfinkel, Simon: Bezpečnost v Unixu a internetu v praxi: počítačová ochrana, Computer 
Press Praha 1998, ISBN: 80-7226-082-0, 948 stran

Gate-keepingu se ve Francii nedaří: in Zdravotnické noviny, 12.11.2004, ročník 53, č. 46, 
2004

Gladkij a kol.: Management ve zdravotnictví, Computer Press Brno 2003,
ISBN: 80-77226-996-8, 380 stran

Cheswick, William R., Firewally a bezpečnost internetu, aneb jak  zahnat lstivého 
hackera, Veletiny Science Praha 1998, ISBN: 80-86083-01-2, 292 stran

Ivanová, Kateřina: Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví, 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařkých oborů Brno 2006, ISBN: 80-7013-443-9, 
240 s.

Jonsen, Albert a kol.: Clinical Ethics, McGraw-Hill Inc. USA 1992,
ISBN: 0-07-105-392-1,s. 80-120

Kol. autorů: Analytická, hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky /., Institut 
zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy říjen 2002,roč.2, č. 1 
ISSN: 1213-8096, s. 7-25

Kopčaj, Andrej: Řízení proudu změn, všedním způsobem nevšední rozvoj firmy, Grada 
Publishing s.r.o. Ostrava 1999, ISBN: 80-902358-1-6, 298 stran

Lindsay, Strait E., Virtual Longitudinal Electronic Health Record, dostupné z: 
www.sun.com/solutions/documents/articles.htm, 5.6.2006

Lis, Jennifer, van der West, Gretha: Care fo r  ICT, An international research fo r  ICT use 
in health care in 8 countries, PriceWatterhouseCoopers, London 2001, 120 s.

Liu, Xingyhu: Policy tools fo r  allocative efficiency o f health service, World Health 
Organization Ženeva 2003, ISBN: 92-4-156252-8, 155 s.

Lyon, Gordon: Electronic Health Record, Information Technology Laboratory, dostupné 
z: www.itl.nist.gov/div897/docs/EHR.html, 20.8.2006

Murray, Christopher: A Framework fo r  assessing the performance o f Health System, 
Bulletin of the World Health Organization 2006, vol. 78

Parker, Michal, Grey,Muir: What is the role o f  clinical ethisc support in the era o f

101

http://www.sun.com/solutions/documents/articles.htm
http://www.itl.nist.gov/div897/docs/EHR.html


e-medicine?, The journal of medical ethics, april 2001, dostupné z : www.ime.bmi.com
11.11.2006

Payne, Jan: Klinická etika, Triton Skalpel Praha 1992, ISBN: 80-900904-2-7, 119 stan

Pomahač, Richard, Vidláková, Olga: Veřejná správa, C.H.Beck Praha 2002,
ISBN: 80-7179-748-0, strana 190-195

Potůček a kol: Veřejná politika, Sociologické nakladatelství Praha 2005,
ISBN: 80-86429-50-4, stana 315-351

Potůček,Martin: Sociální politika, Sociologické nakladatelství Praha 1995,
ISBN: 80-85850-01-X, strany 70-85

Spikol, Louis: Purchasing an Affordable Electronic Health Record, Family Practice 
Management, dostupné z: www.aafp.org/fpm/20050200/31purc.html, 5.6.2006

Tůmová N.,Bártová Š.: Vztah lékaře a pacienta v primární péči, Institut zdravotní politiky 
a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy říjen 2002,roč.2, č.3, ISSN. 1213-8096, strana 4- 
25
Úmluva o lidských právech a biomedicíně č.96/2001 Sb. Mezinárodních smluv

Ústava České Republiky, Sagit Ostrava 2003, ISBN: 80-7208-371-6, s. 34-40

Vyhláška MZD č. 385/2006, o zdravotnické dokumentaci

Zákon č. 260/2001 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Zákon č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Internetové zdroje:
www.mzd.cz
www.micr.cz
www.europa.eu
www.novinky.cz
www.bmi.com
www.jme.com
www.vzp.cz
www.izip.cz
www.ness.cz
www.nehta.gov/au
www.zzzs.si
www.smartcardalliance.org
www.bmg.bung.de
www.e-health-insider.com
www.die-gesundheitskarte.de

102

http://www.ime.bmi.com
http://www.aafp.org/fpm/20050200/31purc.html
http://www.mzd.cz
http://www.micr.cz
http://www.europa.eu
http://www.novinky.cz
http://www.bmi.com
http://www.jme.com
http://www.vzp.cz
http://www.izip.cz
http://www.ness.cz
http://www.nehta.gov/au
http://www.zzzs.si
http://www.smartcardalliance.org
http://www.bmg.bung.de
http://www.e-health-insider.com
http://www.die-gesundheitskarte.de


www.sesame-vitele.fr
www.netcards.proiect.com
www.wikipedia.com

103

http://www.sesame-vitele.fr
http://www.netcards.proiect.com
http://www.wikipedia.com

