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RZIS – HISTORIE

2001
• První představení vize RZIS na konferenci INMED

2001 – 2010
• Komerční a nekomerční systémy výměny dat

2010
• První regionální projekt z iniciativy Kraje Vysočina

2012
• Druhý regionální projekt z iniciativy Plzeňského kraje

2013/14
• Vyhlášena Výzva 19 (r.2013) a Výzva 23 (r.2014) v rámci IOP

2014/15
• Vysoutěžení a následná realizace projektů „Nákup služeb eHealth“ (komunikace ZZS a ZZ)

04/2015
• Návrh koncepce NIXZD | Iniciátor: Kraj Vysočina | Odborná garance: Komise informatiky AKČR



KOMUNIKAČNÍ CENTRA KRAJŮ

Propojení ZZS a ZZ přes KC KV
(bez vlastního KC)

Komunikační centra STAPRO

Komunikační centra ICZ

Aktuální stav



POČTY PŘIPOJENÝCH

Aktuální stav



CHARAKTERISTIKA CENTER

Systém bez centrálního ukládání kopií dat
Decentralizovaný systém výměny informací
Komunikační infrastruktura vs. služby
Možnost agreg. náhledu na informace
Zabezpečený přenos
Monitoring a logování komunikace
Autorizované přístupy
Shoda s legislativou
Podpora standardů (DASTA, …)
WEB přístup vs. integrační rozhraní



ICT PODPORA FÁZÍ URGENTNÍ PÉČE

Zobrazení 
zdravotních 

údajů pacienta

Zobrazení 
zdravotních 

údajů pacienta

Zobrazení 
volných lůžek

Zobrazení 
volných lůžek

Předání avíza 
o převozu

Předání avíza 
o převozu

Přivolání na 
urgentní 

příjem (SMS)

Přivolání na 
urgentní 

příjem (SMS)

Předání zprávy 
z výjezdu

Předání zprávy 
z výjezdu

opera ční 
středisko 
ZZS

kontaktní 
místo ZZ

lékař ZZ ve 
služb ě

lékař ZZ na 
příslužb ě

lékař ZZ lůžková 
zařízení v 
kraji

převoz

předání

výjezd

kontaktní 
místo ZZ



VYBRANÉ SLUŽBY CENTER

Anamnézy, alergie, 
DGN, medikace, …

… přehled vyšetření a 
hospitalizací

Předání protokolu z 
výjezdu ZZS do ZZ

Ambulantní a 
propouštěcí lékařské 

zprávy



SLUŽBY VÝMĚNY DAT MEZI PLS

El. žádanky na vyšetření (DASTA, ePodpis)
El. výsledky vyšetření (DASTA, ePodpis)
El. lékařské zprávy (DASTA, PDF/A, ePodpis)
Povinné doručování zpráv reg. lékařům
Pacientská dokumentace k hospitalizaci
Vzdálený přístup k dokumentaci pacienta

Přístup ošetřujícího lékaře (WEB Portál, integrace)
Přístup pacienta (WEB portál)

…



PŘÍNOSY VÝMĚNY A SDÍLENÍ DAT

Sdílení odborníků a specialistů
Konzilia na dálku

Popisy obrazové dokumentace na dálku

Utilizace některých metod vyšetření
Neobíhají pacienti, ale dokumentace
Snížení některých duplicitních vyšetření
Sdílení informací v heterogenním prostředí v 
souladu s legislativou
Úzká spolupráce ambulantní a lůžkové péče



UKÁZKA - PORTÁL PACIENTA



Provedení 
snímkování
Provedení 

snímkování

Žádost o 
popis

Žádost o 
popis

Příjem 
popisu 
snímku

Příjem 
popisu 
snímku

Lékařská 
zpráva

Lékařská 
zpráva

Žádanka na 
vyšetření

Žádanka na 
vyšetření

DICOM

DASTA / XML

HTTP

SSH

Bezpečnost

rPACS
ePACS

RediMED

Vyhotovení nálezu

� Provedení snímku tam, 
kde je pacient
� Využití přístrojů

� Provedení popisu 
kdekoliv
� Využití odborníků

„VIRTUÁLNÍ POPISOVNA“

Žadatel o vyšet ření

Pořízení obrazové 
dokumentace

žádanka

zpráva

žá
do

st
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is

po
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s



ONLINE ŽÁDANKA NA RADIOLOGII

Žadatel o vyšet ření

Žadatel o vyšet ření

WEB PortálWEB Portál
FONS 

eŽádanka

RDG pracovišt ě

RDG pracovišt ě

DASTA
žádanka
popis

FONS Enterprise

FONS Enterprise



BEZPAPÍROVÁ NEMOCNICE

PKI

• Certifikáty

• Procesy

• Bezpečnostní předměty

Dokument

• PDF A

• Dasta

• Jiná struktura

Archiv

• DMS

• Spisová služba

• Obrazová data

EZD



PKI (+TS) FONS EnterpriseFONS EnterpriseFONS Enterprise

Uzavřený

Bezpečný 
dlouhodobý 

archiv

Podepsaný

FONS Openlims

FONS Akord Exportér

DMS procesy



PŘÍNOSY IMPLEMENTACE 
Lékaři a terapeuti mají jediný zdroj dat, který je
přehledný, odkudkoliv dostupný a čitelný

Sestry šetří čas strávený dotisky, papírovou
evidencí podání medikace a sháněním podpisů
lékařů



VLASTNOSTI A PŘÍNOSY

Zavedení standard ů práce se zdravotnickou dokumentací
uvnit ř ZZ

Jednotné směrnice vytváření zdravotnické dokumentace s vazbou na akreditace

Možnost kontroly a vyhodnocování plnění směrnic akreditace

Vyřešení proces ů správy zdravotnické dokumentace
(přístupy, archivace, skartační řízení)

Finanční úspory celého procesu správy dokument ů:
Úspory z pohledu prostor, obsluhy a souvisejících nákladů archivnictví

Sjednocení procesu správy obecných dokumentů s dokumenty typu zdravotnická 
dokumentace

Využití investice do spisové služby



VLASTNOSTI A PŘÍNOSY

Finanční úspory provozních náklad ů na tisk
zdravotnické dokument.

Snížení potřeby papírů, náplní, tonerů

Prodloužení životnosti tiskáren

Možnost zařazení skenované dokumentace -
přinesené zvenčí

Kompatibilita řešení se systémem eGovernment
Předávání zdravotnické dokumentace důvěryhodným způsobem (ISDS)

Legalizace „netisknutí“ … mén ě strachu a sankcí



Děkuji za pozornost


