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Text výstupu 
Předložený dokument analyzuje koncept katalogu služeb jakožto lidské potřeby, přes specifické požadavky 

zavedené v ITIL metodice pro řízení IT služeb až po zcela nový záměr katalogizovat elektronické služby v celém 

rezortu zdravotnictví. Dokument je strukturován dle zadání na obecnou a teoretickou část obsahující návrh 

struktury katalogu sdílených služeb elektronického zdravotnictví založené na stávajících technických normách.  

Dále byla provedena rešerše, zhodnocení a rozpracování katalogu existujících služeb elektronického zdravotnictví. 

Tento výčet je poměrně rozsáhlý i přesto, že není úplný a faktická koordinovaná elektronizace teprve započala. 

Na teoretické úrovni a dále i na podkladu věcného návrhu zákona o elektronickém zdravotnictví je provedena 

analýza tematických okruhů a návrh nových služeb elektronického zdravotnictví, přičemž registr práv a mandátů 

reprezentuje kompozitní službu vhodnou pro využití pro agendy elektronizace zdravotnictví v rámci eGovernmentu. 

Pro zjednodušení se často vracíme příměrem do obecné roviny katalogu služeb, případně do katalogu IT služeb. 

Dokument proto důsledně dodržuje konvenci a rozlišuje (alespoň na úrovni nadpisů) rozdíl mezi pojmy: 

• Katalog služeb – obecný koncept 

• Katalog IT služeb – typické podnikové řešení podle ITIL v3 

• Katalog služeb elektronického zdravotnictví – zamýšlená celo-rezortní komponenta elektronického 

zdravotnictví. 

1 Použité zkratky 
• GDPR – General Data Protection Regulation 

• HL7 – Health Level Seven 

• IHE – Integrating Healthcare Enterprises 

• IT – informační (a komunikační) technologie 

• MS – Microsoft (použito ve jménech produktů) 

• NIA – Národní identitní autorita 

• OASIS – Organization for the Advancement of Structured Information Standards  

• P.U.C. – Pervasive Ubiquitous Computing 

• PDQ – Patient Demograpics Query – dotaz na demografii pacienta 

• PZS – poskytovatel zdravotních služeb 

• SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv 

• SZÚ – Státní zdravotní ústav 

• UDDI - Universal Description, Discovery, and Integration  

• ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky 

• XDR – Reliable Document Exchange  

• XDS – Cross Document Sharing – výměna dokumentů 
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2 Úvod 

2.1 Účel katalogu služeb 

Mimo svět informačních technologií se běžný občan může setkat s katalogem 

služeb v mnoha podobách a pod různými názvy. Například u vchodu do 

obchodního centra bývá umístěna informační orientační tabule, která 

vyjmenovává názvy obchodů. Jména obchodů jsou obvykle seskupena do 

kategorií (např. potraviny, oděvy, drogerie atp.). Orientační tabule dále obsahuje 

schémata podlaží obchodního centra s provazbou mezi ohraničenou obchodní 

jednotkou a jménem obchodu. Zákazník si pak díky orientační tabuli může 

naplánovat nejkratší cestu obchodním centrem tak, aby nabízenými službami 

uspokojil všechny své nákupní potřeby. 

 

Koncept katalogu IT služeb následuje shodnou myšlenku, tedy poskytnout 

veřejně (nebo cílové skupině), přehledně a ve strukturované formě informace o 

dostupných informačních, telekomunikačních, datových, servisních a jiných 

službách, kterými se může uživatel (konzument služeb) samostatně obsloužit a 

uspokojit tak své potřeby při práci.  

Z pohledu řízení podniku má katalog IT služeb pozici cíleně budovaného a 

některými standardy až vyžadovaného interního produktu, který dává 

zaměstnancům svobodu, kreativitu a zejména samostatnost při řešení 

každodenních úkolů i složitějších situací při práci s informacemi.  

2.2 Příklady katalogů IT služeb 

Pro dokreslení situace předkládáme čtenářům rešerši katalogů IT služeb v českých organizacích mimo zdravotnictví:   

• Katalog služeb využívajících identitu zákazníka pomocí Moje ID  

(katalog je dostupný na adrese  https://www.mojeid.cz/cs/kde-pouzit/kde-pouzit-katalog/  ) 

• Katalog služeb ODok obsahuje seznam služeb, které informační systém ODok poskytuje svým uživatelům. 

V katalogu jsou popsány a vysvětleny veškeré služby, které jednotlivé aplikace informačního systému 

ODok uživatelům poskytují.  

(katalog je dostupný na adrese https://help.odok.cz/katalog-sluzeb-odok ) 

• Katalog IT služeb poskytovaný ÚVT s hlavním záměrem poskytnout veřejně informace o informačních a 

telekomunikačních (ICT) službách dostupných a provozovaných na Masarykově univerzitě. 

(katalog je dostupný na adrese https://it.muni.cz/o-katalogu )  

Typický prvotní design publikace katalogu IT služeb může být v notaci drátěného modelu následující 

Obrázek 1. Katalog služeb 
obchodního centra.  
Vlastní fotografie. 

https://www.mojeid.cz/cs/kde-pouzit/kde-pouzit-katalog/
https://help.odok.cz/katalog-sluzeb-odok
https://it.muni.cz/o-katalogu
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Obrázek 2. Drátěný model katalogu IT služeb. Převzato z (). 

  

2.3 Trajektorie pacienta zdravotnictvím 

Pacient v průběhu svého života navštěvuje různé lékaře a 

zdravotnická zařízení. Souhrnně se tato jeho pouť za uzdravením 

nazývá trajektorií pacienta systémem zdravotnictví. Vzhledem 

k osobním preferencím každého člověka, vzhledem k místě 

bydliště, vzhledem k jeho rodinné situaci a zejména díky právu na 

výběr poskytovatele zdravotních služeb nelze předpokládat, že 

pacienti budou mít shodnou trajektorii. Naopak, trajektorie je 

individuálním znakem každého jednotlivce. 

Každý pacient si díky své trajektorii sestavuje osobní tým lékařů a 

preferovaných zdravotnických zařízení, kteří se mají souhrnně, 

společně a koordinovaně o svého pacienta postarat. Jedná se o 

nelehký úkol, neboť ani žádný komerčně dostupný nástroj pro 

podporu běžných kancelářských prací typu MS Office 365, Google 

Docs, ale ani pokročilé týmové nástroje jako MS Teams, Slack, 

OneNote, Dropbox nedokáží pohodlně nabídnout uživateli možnost účastnit se např. 2000 skupin zároveň (berme 

v úvahu typickou mohutnost kmene pacientů obvodního lékaře). 

Hledě na výše popsanou výzvu je s podivem, že zdravotnictví dosahuje relativně velkých úspěchů. Na pozadí 

pravděpodobně účinkuje Paretovo pravidlo, tedy že 80% služeb má uspokojivou úroveň při dvacetiprocentní 

námaze. Většinu nechronických onemocnění lze pravděpodobně vyřešit jednoduchou návštěvou jednoho 

specialisty s např. využitím modality. Naopak chronické stavy, nebo komorbidity mohou patřit do oblasti, kde 

pacient musí vynakládat nepřiměřené úsilí, aby obdržel kvalifikovanou péči založenou na podložených faktech. 

Obrázek 3. Trajektorie pacienta. Vlastní tvorba. 
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2.4 Pervasive ubiquitous computing v eHealth 

Východiskem z výše popsaného stavu, kdy pacient svojí svobodnou volbou a svým konáním je strůjcem netriviální 

úlohy managementu informací v lékařském týmu, je razantní zvýšení přítomnosti a asistence výpočetních systémů 

v procesu péče i v běžném životě pacienta. Ruku v ruce s touto digitalizací musí jít i standardizace, aby bylo 

dosaženo interoperability všech dotčených zařízení a systémů, a to v režimu náhodného výběru dle rozhodnutí a 

potřeb pacienta.  

 

Základní úlohy Pervasive Ubiquitous Computing (1) (všudypřítomné výpočetní systémy) spočívají v: 

• Managementu úkolů: 

o Monitorovat činnost uživatele, sledovat kontext a indexovat činnosti. 

o Vyhledávat pro uživatelské úkony vhodné služby v okolním prostředí. 

• Managementu prostředí: 

o Monitorovat zdroje a jejich dostupnost. 

o Sledovat potřebnost služeb, stav uživatelů a jejich potřeb. 

• Sledování prostředí: 

o Hlídání relevantních zdrojů. 

o Řízení spolehlivosti a dostupnosti zdrojů. 

 

Ilustrativní příklad (business case), jak můžou všudypřítomné výpočetní systémy asistovat pacientovi, při práci 

lékaře a celkově tak sledovat a aktivně vytvářet a zároveň optimalizovat trajektorii pacienta zdravotnictvím:    

 

 Manažer Petr cestou z práce pod návalem pracovního stresu okolo 18:30 

náhle pocítí srdeční nevolnost – pravděpodobně arytmii. Anomálii 

zaznamenají také chytré hodinky, které přepíšou záznam do osobního 

zdravotního záznamu. Osobní zdravotní agent, služba poskytovaná 

univerzitou a zaštítěná celou plejádou odborných pracovišť, vyhodnotí tuto 

událost jako rizikovou z hlediska rozvoje chronických nemocí, přičemž 

algoritmus vzal v potaz i aktuální stresovou zátěž odvozenou z osobního 

kalendáře, výpočet BMI a další faktory Petrova životního stylu. Protože se 

arytmie opakuje, agent zvažuje okamžitou návštěvu kardiologického 

pracoviště, případně noční pohotovostní služby. Na základě aktuální Petrovy 

polohy a jeho předpokládané cesty domů vyhledává vhodné otevřené 

pracoviště, nalézá však pouze ordinaci všeobecného praktického lékaře 

s volným termínem za 20 minut v nadstandardním objednávacím čase. 

Ordinace indikuje, že je vybavena EKG monitorem. Ještě, než agent osloví 

Petra s výzvou k zaplacení, provede negociaci s ordinací, že EKG monitor není v poruše, v registru zdravotnických 

prostředků ověří platnost provozně-technické prohlídky i vhodnost přístroje k ověření/zamítnutí předpokládané 

diagnózy. 

Petr se rozhodne zaplatit a využít nadstandardní čas u lékaře. Termín je zarezervován, do navigace se odesílá poloha 

ordinace praktického lékaře. Zároveň se spouští proces zařazení praktického lékaře do skupiny pečujících lékařů. 

Vedle toho, že je praktickému lékaři udělen přístup do zdravotnické dokumentace u všech předešlých poskytovatelů 

zdravotních služeb včetně osobního zdravotního záznamu, systém v ordinaci provádí rešerši této dokumentace 

Obrázek 4. Ilustrace EKG. Vlastní tvorba. 
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s ohledem na indikovaný problém a připravuje svému lékaři podklady pro rychlé zorientování se v dokumentaci, 

připravuje rodinnou anamnézu ke konzultaci, připravuje seznam aktuálních problémů a s odkazem na osobní 

zdravotní záznam žádá službu kardiologické společnosti pro výpočet rizika kardiovaskulárních diagnóz. 

Při osobní návštěvě o 20 minut později je Petr konfrontován s faktem, že osobní zdravotní agent jej upozorňuje na 

zvýšenou pravděpodobnost infarktu myokardu již několik let. Pacient toto ignoroval společně s upozorněním a 

provedenou edukací od praktického lékaře na poslední preventivní kontrole před 6 měsíci. Díky týmové spolupráci 

může lékař otevřít původní edukační materiály a znovu je s pacientem projít. Arytmie se znovu opakuje, krevní tlak 

je zvýšený. Praktický lékař si není jist, jak dále postupovat, proto záznam EKG je odeslán na kardiologickou kliniku 

fakultní nemocnice pro okamžitý popis a zhodnocení stavu. Fakultní nemocnice a její službu vykonávající lékař na 

interně je zařazen do týmu, dokumentace je zpřístupněna, a ještě, než internista usedne k počítači, je připraven profil 

pacienta a je provedena matematická analýza průběhu EKG. Internista zhodnotí stav a rozhodne se pro 

videokonzultaci s obvodním lékařem i pacientem. Společně, ve třech provádějí další pohmatové vyšetření i kontrolu 

hybnosti. Ukazuje se, že málo častou příčinou arytmií může být totální blokáda hrudní páteře, zde zcela v souladu 

s Headovou teorií o vertebroviscerálních vzorcích. 

Praktický lékař zapisuje do zdravotnické dokumentace, že příčinou arytmií je pravděpodobně akutní blokáda hrudní 

páteře. Doporučuje návštěvu fyzioterapeuta a zároveň v případě opakování arytmií návštěvu kardiologa. Osobní 

agent obratem přes osobní zdravotní záznam dostává zprávu z ošetření. Vzhledem k tomu, že žádný fyzioterapeut 

není v tuto pozdní noční dobu k dispozici, obrací se na edukační portál s žádostí o sestavení cvičebního plánu při 

blokádě páteře s ohledem na kardiologického pacienta s vyšším BMI. Zároveň dochází k přenastavení agenta 

zdravotní péče, aby v případě opakované arytmie reagoval s ohledem na blokádu páteře, avšak pouze do doby, než 

tato bude vyřešena. 

 

Alternativním scénářem v podání dnešního neelektronického zdravotnictví je pravděpodobně návštěva kardiologa 

v řádu několika dní, dále návštěva praktického lékaře s bolestí zad a dále léčba u fyzioterapeuta. Závěrem blokáda 

odstraněna, arytmie se nepotvrdila, a souvislost neodhalena, přestože fyzioterapeut zná průvodní jevy blokády 

páteře, bohužel Petr se sám o arytmii nezmínil a fyzioterapeut nemá jednoduše dostupnou další zdravotnickou 

dokumentaci z kardiologie. U Petra zůstává pachuť pochybnosti o jeho zdravotním stavu. 

 

Ve scénáři se objevuje řada více či méně autonomních elektronických agentů, kteří spolupracují nad společným 

datovým fondem o chování, stavu a zdraví pacienta a zároveň vnímají probíhající proces a lidský záměr. Protože 

žádná forma umělé inteligence nedokáže být kreativní, veškeré chování musí být založeno na formalizované klinické 

a procesní znalosti a konkrétní rozhodování se děje nad předem připravenými datovými sadami. Klíčovým 

seznamem dostupných služeb je právě katalog služeb elektronického zdravotnictví s dostatkem metadat o 

jednotlivých zaregistrovaných službách (2). 

2.5 Technologie pro Service Discovery 

Koncept pervasive ubiquitous computing je poměrně dlouho známý a různé střípky technologií pro realizaci již měly 

čas vzniknout. Jakmile vznikla redundance mezi nabízenými službami, ihned následovala myšlenka na 

automatizované přemostění nebo obejití výpadku některé služby. Proto je koncept katalogu služeb, respektive 

snaha o možnost automatizovaně nacházet a využívat potřebné služby (tedy protokoly Service Discovery) velmi 

dobře známá, promyšlená, ve stadiu technologických standardů a odzkoušených implementací. 

Katalog služeb může být technologicky realizovaný na mezinárodních standardech OASIS UDDI (3) nebo OASIS 

ebXML Registry (4). 
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3 Služba elektronického zdravotnictví 
Služba elektronického zdravotnictví by mohla být definována v analogii k IT službě v klasickém katalogu IT služeb 

popsaném ITIL v3, tedy jako veřejně poskytovaná IT služba za účelem realizace elektronické transakce. Služba musí 

být realizována jménem některého aktéra ve zdravotnictví – poskytovatele zdravotních služeb, poskytovatele 

osobního zdravotního záznamu, SÚKL, ÚZIS, SZÚ, nebo provozovatele centrálních služeb elektronického 

zdravotnictví. Faktickým provozovatelem služby může ale být libovolný smluvní subjekt v obdobném vztahu jako 

vztah správce a zpracovatel osobních údajů dle GDPR. Uživatelem služby je pak opět aktér ve zdravotnictví včetně 

pacienta. 

Existence IT služby není samoúčelná, musí přinášet uživatelům užitek, jinak je nadbytečná (5)(6). Z toho důvodu 

ITIL®4 přímo zavádí Service Value Model, jehož aplikací se vytváří a udržuje hodnota IT služby.  

Služba elektronického zdravotnictví má navíc oproti klasické podnikové IT službě značný přesah za zdi organizace, 

která službu poskytuje, neboť typickým uživatelem je jiný poskytovatel péče, nebo pacient. Je tedy klíčové zaměřit 

se na to, jak vzniká a jak garantovat hodnotu služby poskytované/čerpané mezi dvěma organizacemi. Taková 

spolupráce dvou IT systémů je vlastně Interoperabilita.  

V následujících podkapitolách je provedena rešerše, jak je definována a popsána služba ve zdravotnické 

informatice. 

 

3.1 HL7 Message Development Framework 

Standard HL7 verze 3 (7) zaměřený na definici 

zpráv pro výměnu mezi systémy ve své 

metodice (8) popisuje zprávu jako interakci 

mezi dvěma systémy v aplikačních rolích 

„Sender“ a „Receiver“. Tato interakce je 

obvykle součást nějakého delšího řetězu 

interakcí - tedy je to jeden krok v celém 

procesu popsaném „Storyboardem“. Událost 

v realitě, která spouští tuto interakci a 

posunuje storyboard vpřed se označuje jako 

„Trigger Event“. Vzhledem k tomu, že 

v metodice HL7 v3 každý artefakt získává 

vlastní identifikátor, pak je interakce plně 

definována pouze množinou identifikátorů 

ST, IN, 2x AR, TE (9). Při použití extenzivního 

identifikačního schématu je tedy možné 

službu v katalogu služeb plně popsat pouze 

několika identifikátory.   

 

 

Obrázek 5. HL7 V3 Metodologie. Převzato z (9). 
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3.2 ICT Ontologie 

Definitivním zdrojem pro nalezení 

odpovědi na otázku „Co tvoří 

službu?“ bychom měli nalézt v ICT 

Ontologii, tedy v modelu 

popisujícím chování a strukturu IT 

světa (10). Zde je služba (červeně 

vyznačena) postavena na nejvyšší 

místo jako klíčový prvek v ICT 

ontologii. Služba je v tomto 

pohledu poskytována 

komponentou nějakého 

subsystému zasazeného do většího 

celku, který je součástí architektury 

a architektonického návrhu. 

Zároveň služba musí být umístěna 

konkrétním fyzickém nodu a 

potřebuje vlastní data.  

 

Z pohledu RM-ODP nám ale ICT 

ontologie dává popis pouze na 

technické a aplikační vrstvě, ale 

podnikový a uživatelský pohled 

zůstává nepopsaný. Nicméně z této 

ontologie se o službě dozvídáme 

větší detaily právě na technické 

vrstvě – tedy že by bylo dobré ptát 

se, nejen jaký informační systém 

službu provozuje, ale jaký modul, 

nebo jaká jeho komponenta je přímo zodpovědná za poskytnutí služby (tento přístup se využívá při testování 

kompatibility metodikou  IHE Connectathon, kde se požaduje použití produkční komponenty, avšak není 

požadována přítomnost celého systému/produktu, postačí jistý demonstrační systém, který např. výrazně lépe 

poskytuje detailnější logování potřebné pro testování). 

 

3.3 Archimate metamodel 

Dalším zdrojem při hledání vyčerpávajícího popisu služby by měl být jazyk Archimate používaný pro popis Enterprise 

Architektury (11). Zde se služba popisuje na všech třech vrstvách (Business Layer, Application Layer, Technology 

Layer). Z diagramu lze vyčíst (odshora dolů), že služba je z pohledu uživatele realizována v produktu, realizuje nějaký 

uživatelský proces a je součástí nějakého většího Business Interface (nabídky služeb, kontraktu). Toto schéma má 

svůj shodný obraz i v aplikační vrstvě, která realizuje uživatelské scénáře a taktéž na technologické vrstvě, která 

zajišťuje běh aplikací.  

Obrázek 6. ICT Ontologie.Převzato z (10). 
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Obrázek 7. Metamodel Archimate. Převzato z (11). 

3.4 Refined eHealth European Interoperability Framework 

Refined eHealth European Interoperability Framework (ReEIF)(12) je základním řídícím dokumentem popisujícím 

principy pro nastavení a dosažení interoperability (tedy pro poskytování a čerpání služeb elektronického 

zdravotnictví) mezi organizacemi v rámci elektronického zdravotnictví v celé Evropské unii. Výchozím bodem 

frameworku je poznání, že vzájemné porozumění a spolupráce mezi informačními systémy (sémantická 

interoperabilita) jsou samoúčelné, pokud nejsou požadovány samotnými uživateli, kteří jsou zarámcováni 

legislativním a jiným regulatorním aparátem a dále procesním rámcem. Aby došlo k vytvoření hodnoty na straně 

uživatele elektronického zdravotnictví při čerpání služby elektronického zdravotnictví, musí být harmonizovány 

všechny úrovně: 

 



 

 
Strana 16 

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Katalog sdílených služeb elektronického zdravotnictví 

 

• Legislativní a regulatorní rámec 

• Vnitro-organizační předpisy a dobrá praxe 

• Proces poskytování péče 

• Informační pohled 

• Aplikační pohled 

• IT infrastrukturní pohled 

 

 

 

 

Způsob harmonizace jednotlivých vrstev při dosahování 

interoperability dvou organizací je popsán na dalším obrázku (12): 

 
Obrázek 9. Vztahy na vrstvách interoperability. Převzato z (12). 

 

Aby mohla být bezpečně Organizací B čerpána služba elektronického zdravotnictví nabízená organizací A, a aby byla 

garantována hodnota, užitečnost a bezpečnost služby, je nutné, aby funkce služby byla popsána pomocí metadat 

na všech úrovních ReEIF a aby obě organizace měly jistotu, že se ve všech úrovních potkávají.  

Definováno odspodu – užití služby elektronického zdravotnictví je tedy užitím aplikační služby poskytnuté na 

kompatibilní infrastruktuře, kdy služba i uživatel sdílí shodný informační rámec (datový model, terminologie, 

klasifikace, formátování), a dále navzájem do sebe zapadají a navazují na sebe procesy péče a pracovní postupy 

obou organizací. Harmonizované procesy jsou výsledkem společné dohody o spolupráci (collaboration agreement), 

která je uzavřena ve společném či kompatibilním regulatorním a právním rámci.  

Zatímco společný legislativní a regulatorní rámec je pro české elektronické zdravotnictví samozřejmostí (vyjma 

přeshraničních služeb), tak společná dohoda o spolupráci může být realizována buď jako samostatná bilaterální 

smlouva, jako multilaterální smlouva, nebo může být dohoda o spolupráci vytýčena (standardizována) globálnější 

dohodou nebo zvykem.  

Obrázek 8. Vrstvy interoperability. Převzato z (12). 
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Vzhledem ke globalizaci a postupnému vytrácení principu subsidiarity v elektronickém zdravotnictví v Evropské unii 

bude praktičtější neopomíjet ani tyto nejvyšší vrstvy interoperability a alespoň rámcově je v katalogu popsat. Popis 

služby a struktura metadat katalogu služeb elektronického zdravotnictví doporučujeme nejlépe organizovat právě 

podle doporučení ReEIF a ve vrstvách, jak je uvedeno na obrázku výše.      
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4 Návrh struktury katalogu služeb elektronického zdravotnictví 
Katalog služeb elektronického zdravotnictví je seznamem dostupných služeb nabízených v systému elektronického 

zdravotnictví. Každá služba je popsána jak lidsky čitelným textem, tak atributy pro automatizované filtrování a 

vyhledání služby vhodné pro použití konkrétním uživatelem v konkrétní situaci. Tak jak jsou rozmanité činnosti a 

aktéři v celém zdravotnictví, stejně rozmanité budou i služby elektronického zdravotnictví. Vzhledem ke složitosti 

dosahování účelnosti a bezpečnosti služby v eHealth jsme popis služby, a tedy její atributy, rozřadili do vrstev podle 

ReEIF (viz předcházející kapitola). Díky tomu nebude opomenut některý detail, který by mohl znamenat chybné užití 

služby v dobré víře. 

Souhrnně hovoříme o metadatech o službě. Strukturu metadat určuje konceptuální model a dále informační model, 

který musí být navržen s ohledem na způsob využití katalogu služeb a s ohledem na účel katalogizovaných služeb. 

Zatímco konceptuální model katalogu seskupuje koncepty a detaily z ReEIF, technických norem a koncepčních 

materiálů, Informační model detailně popisuje ukládané informace, avšak stále na implementaci nezávislým 

popisem. S výhodou lze použít Harmonizované datové typy pro informační výměnu (13), které nadále zvyšují 

agnostičnost na konkrétních implementačních detailech a zároveň poskytují další vrstvu abstrakce. Z informačního 

modelu je možné se znalostí implementačních detailů systému pro provoz katalogu služeb jednoznačně odvodit 

datový model pro implementaci v .Net, v SQL nebo NoSQL databázi. 

 

Nedílnou součástí metadat jsou i množiny povolených hodnot (tzv. valueset). Jedná se o výčty povolených hodnot 

u každého atributu, případně o celé klasifikační systémy pro detailní strukturovaný popis služby.  

 

Navržená struktura katalogu služeb vychází ze studia výše uvedených katalogů služeb, z metodiky ITIL, z ReEIF a dále 

ze znalosti principů pervasive ubiquitous computing a přiměřené aplikovatelných do prostředí českého eHealth. 

4.1 Konceptuální model 

Katalog služeb elektronického zdravotnictví musí pro každou službu pokrývat popis funkčních i nefunkčních 

parametrů služby, dále musí poskytovat parametry pro dosahování interoperability a zcela jistě bude obsahovat i 

údaje spojené s administrativou katalogu. 

• ReEIF L1a - Legislativní rámec 

o Právní postavení poskytovatele služby včetně uvedení země, jejíž legislativou se řídí 

o Požadovaný legislativní rámec uživatele služby a jeho právní postavení 

• ReEIF L1b - Regulatorní rámec: 

o Regulatorní opatření specifická pro poskytovatele služby 

o Regulatorní nároky požadované po uživateli služeb (v kontextu jeho legislativního rámce) 

• ReEIF L2 - Smlouva o spolupráci: 

o Odkaz na bilaterální, multilaterální smlouvu 

o Odkaz na globální zvykové pravidlo, kterým se poskytnutí služby bude řídit 

o Charakteristika poskytovatele  

o Popis služby čitelný pro člověka 

o Geografické údaje 

o Kontaktní údaje 

o Další požadavky na službu (kvalita služby): 
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▪ Kapacita služby 

▪ Dostupnost služby 

o Cena za využití služby 

o Datum uvedení do provozu služby, datum ukončení provozu, dočasné odstávky 

• ReEIF L3 - Označení klinického léčebného, diagnostického nebo administrativního procesu 

o Identifikace konkrétního kroku/kroků, které služba realizuje 

o Vymezení typu pacientů 

o Další klinické parametry 

o Klasifikace služby z funkčního pohledu 

• ReEIF L4 - Informační pohled  

o Použité kódové systémy 

o Použité šablony pro validaci HL7 CDA dokumentů 

o Verze akceptovatelných datových modelů  

• ReEIF L5 - Aplikační pohled 

o Použité komunikační protokoly 

o Možnosti umístit službu do většího celku (kompozice služeb) (14) 

▪ Podpora transakcí (rollback či kompenzační mechanismus) 

▪ Způsob ošetření výjimek (exception handling) 

o Adresní body aplikačních rozhraní 

o Způsob autentifikace 

o Odkaz na technickou dokumentaci služby 

• ReEIF L6 - Infrastrukturní parametry služby 

o Dostupnost služby 

o Možnost fail-over atp. 

o Možnosti šifrování 

Záznam o každé službě v katalogu služeb bude jistě obsahovat i administrativní údaje: 

• Kontaktní údaje na osobu žádající zařazení do katalogu 

• Provozovatel služby 

• Datum vytvoření záznamu v katalogu 

• Datum poslední aktualizace záznamu 

• Oznámení o odstávkách služby 

• Výsledek provedených kvalitativních měření a hodnocení provozu služby 

Pro usnadnění manuální práce při vyhledávání služby v katalogu služeb bude vhodné každý záznam doplnit i 

klíčovými slovy a textovým popisem služby  
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4.2 Klasifikace služeb 

Informační model katalogu služeb elektronického zdravotnictví spoléhá na použití číselníkových hodnot. V mnoha 

případech se však jedná o netriviální klasifikační model. Zatímco vyjmenování jurisdikce je zřejmě otázka 

vyjmenování členských států Evropské unie v konkrétním kódovém systému, zmapování regulatorních omezení 

nebo zmapování a pojmenování léčebných procesů, jednotlivých kroků v nich i samotných aktérů pravděpodobně 

povede na samostatný konceptuální model, ze kterého bude klasifikace odvozena s jistotou hieratické správnosti a 

celkové úplnosti.  

Vzhledem k tomu, že jsme neidentifikovali žádný konceptuální model českého zdravotnictví, ve snaze klasifikovat 

business casy, aktéry, činnosti, kroky, klinické předpoklady aj. parametry pro popis služby, navrhujeme opřít se 

alespoň o všeobecný konceptuální model pro poskytování péče uvedený v ČSN EN ISO normě ContSys (17). 

 

4.2.1 Užití normy ISO 13940:2016 ContSys 

Technická norma ČSN/EN/ISO 13940:2016 (17) 

předkládá konceptuální model zdravotnictví na 

obecné úrovni. Vzhledem k mezinárodnosti 

technické normy nejsou uvedeny konkrétní 

specifika národního zdravotnictví, nicméně jistá 

míra abstrakce nakonec pojímá všechny platební 

scénáře i ostatní národní specifika.  

Technická norma ContSys bohužel není 

přeložena do češtiny, a dále není ani provedeno 

mapování na české zdravotnictví. Tento dluh 

bude zřejmě potřeba napravit. Navíc tam 

uvedeným konceptům a vazbám mezi koncepty 

technická norma nepřiřazuje jednoznačné 

identifikátory použitelné jako klasifikační systém 

v našem katalogu. V nenormativní části normy se 

alespoň doporučuje při odkazování na koncepty 

používat přímo čísla kapitol – viz schéma 

diagnosticko-léčebného procesu (převzato z 

(17)), což je v tuto chvíli zřejmě jediný možný 

způsob očíslování konceptů z normy ContSys. 

 

V dalších podkapitolách jsou z ContSys převzaty 

klíčové modely dokumentující vazby mezi 

koncepty ve zdravotnictví a zároveň dávají 

přehled o nezbytné parametrizaci služby pro 

konkrétní případ uvedení v katalogu služeb. 

 

Technická norma ve své normativní části pojmenovává klíčové koncepty ve zdravotnictví a ukazuje vztahy mezi nimi 

formou specializace (vztah „is-a“) a dále pojmenovanými vazbami s uvedenou násobností. Pro příklad uvádíme 

přehled a parametrizaci aktérů ve zdravotnictví, přehled a parametrizaci procesů a dále i dílčích aktivit ve 

Obrázek 10. Diagnosticko-terapeutický proces. Převzato z (17). 
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zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že služby elektronického zdravotnictví budou pracovat i se zdravotnickou 

informací, jako poslední přikládáme i koncepty spojené s EHR.  

4.2.1.1 Aktéři ve zdravotnictví 

Konceptuální model aktérů ve zdravotnictví a jejich parametrizace podle technické normy ContSys (vysvětlení 

grafické notace je uvedeno v příloze 1): 

 
Obrázek 11. Model aktérů ContSys. Převzato z (17). 
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4.2.1.2 Proces ve zdravotnictví 

Konceptuální model zdravotnického procesu a jeho parametrizace podle technické normy ContSys (vysvětlení 

grafické notace je uvedeno v příloze 1): 

 
Obrázek 12. Model zdravotnického procesu ContSys. Převzato z (17). 

4.2.1.3 Aktivita ve zdravotnictví 

Konceptuální model aktivity a její parametrizace podle technické normy ContSys (vysvětlení grafické notace je 

uvedeno v příloze 1):  

Obrázek 13. Model aktivity podle ContSys. Převzato z (17). 
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4.2.2 Referenční model služby ČSN EN ISO 12967:2011 HISA 

Každá služba elektronického zdravotnictví reprezentuje nějakou činnost v rámci zdravotnictví. Technická norma   

ČSN EN ISO 12967:2011 (Architektura služby) (15) navrhuje Referenční model, kde je ústředním bodem činnost. 

Tento referenční model popisuje (parametrizuje) činnost ve vztahu ke zdravotnictví. Přijmeme-li fakt, že služba 

elektronického zdravotnictví reprezentuje činnost, pak tento referenční model nejvýstižněji charakterizuje aspekty 

nutné pro výstižný popis každé služby.   

Konceptuální schéma převzaté z technické normy technické normy HISA (15):  

 
Obrázek 14. Schéma aktivity podle HISA (15). 

Jako ilustrativní příklad si vezměme popis služby elektronického zdravotnictví, která reprezentuje založení žádanky 

na laboratorní vyšetření. Popis schématu bude postupovat ve směru hodinových ručiček od severu (0 hodin): 

Činnost „objednání laboratorního vyšetření“ znamená, že: 

• Žadatelem je: libovolné PZS dále charakterizované: 

o Členem a subjektem přístupu je konkrétní lékař, vybavený přístupovými údaji validními pro 

autorizační profil dle IDRR 

• Provádějícím je: laboratoř, kde je identifikovaný jednotlivec – odpovědná osoba za správnou laboratorní 

praxi 

• Pro činnost je použit finanční zdroj: zdravotní pojištění, jiné zdroje nejsou potřeba 
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• Činnost souvisí s diagnostickým klinickým plánem, který je odvozen od klinické směrnice pro všeobecného 

postupu v diagnostické části procesu. 

• Činnost se týká konkrétního pacienta (musí být uveden v žádance), a dále se uvádí jeho předběžná diagnóza, 

která vychází z klinického plánu pro tohoto konkrétního pacienta)  

• Pro subjekt péče (pacienta) se uvádí kontaktní údaje, případně doprovázející osoba, případně i praktický 

lékař, jako „gate-keeper“. 

• Zdravotní záležitost může dále charakterizovat, zda se např. jedná o mikrobiologický rozbor, cytologii, nebo 

o hematologický rozbor 

• Laboratoř odpovídá za dodání klinických informací nesoucích výsledky rozboru, dále Laboratoř dodá pokyny 

pro pacienta před odběrem 

• PZS žádající o činnost bude zároveň příjemcem výsledků, které budou označeny (vztaženy) k této činnosti 

realizované pomocí elektronické služby 

 

Z výše uvedené demonstrace vyplývá, že popis služby může být opravdu vyčerpávající a model je tedy vhodný. 

Zároveň si pozorný čtenář jistě všiml, že některé vazby jsou ve skutečnosti obousměrné, tedy „činné“ i „trpné“. 

Obdobný koncept a duálnost se objevuje např. i u participací nebo rolí v HL7 RIM (16). 

4.2.3 Užití národních datových sad 

Přestože pro typologii služeb bude nutné použít koncepty z technických norem ContSys (12) a HISA (17), národní 

číselníky budou samozřejmě rovněž uplatněny. Poté, co bude nastavena typologie služeb je nutné každou službu 

zařadit do určitého typu a následně určit hodnoty konkrétních parametrů. Zde se s výhodou použijí národní číselníky 

a datové sady, kterým lékařská i pacientská obec běžně rozumí a používá je. Mezi očekávané číselníky bude zcela 

jistě patřit (výčet není úplný ani závazný): 

• Číselník pojišťoven (111= VZP) 

• Číselník smluvních odborností pracovišť VZP (001 – Praktický lékař pro dospělé)  

• Typy lázeňské péče VZP 

• Druh pojistného vztahu VZP 

• Číselníky územní identifikace z RUIAN 

• Mezinárodní klasifikace nemocí (ÚZIS, MKN 10) 

• Klasifikace použité v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb 

o Druh péče, 

o Forma péče, 

o Obor zdravotní péče 
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5 Administrace katalogu služeb elektronického zdravotnictví 
Katalog služeb elektronického zdravotnictví bude centrální technickou komponentou elektronického zdravotnictví 

provozovanou v rámci IDRR. Katalog má za cíl registrovat elektronické služby ve zdravotnictví s vazbou na jejich 

poskytovatele a udržovat nezbytné technické atributy umožňující vyhledání a využití nabízených služeb v rámci 

elektronického zdravotnictví.  

Z uživatelského pohledu bude mít katalog editační a administrační rozhraní pro správu obsahu, a pro klienty 

elektronického zdravotnictví bude mít publikační část, ve které bude zpřístupněn obsah katalogu s možností využít 

dotazovacího jazyka pro pohodlné alokování vhodné služby. 

Tato kapitola se zabývá pouze administrací obsahu katalogu v abstraktní rovině, tedy bez vazby na konkrétní 

technické vybavení nebo implementaci rozhraní katalogu služeb. 

5.1 Strategie zavedení katalogu služeb 

Přestože se může zdát, že zavedení katalogu služeb je logickým důsledkem požadavku na zmapování IT prostředí a 

reakcí na narůstající přetížení systémových architektů a jiných IT profesí neustálým hledáním řešení pro neznalé, a 

tedy i bezradné uživatele, až v 80 procentech pokusů o zavedení katalogu služeb, podle (18) nedojde k úspěšné 

implementaci katalogu služeb a k jeho zavedení do rutinní praxe a k uspokojivému využívání ze strany uživatelů. 

Hlavní příčiny selhání procesu zavedení katalogu služeb spočívají podle (18) v následujícím: 

1. Neúplná, špatné nebo uživateli nepochopená definice pojmu služba stojí za neúspěchem až 30% pokusů 

o zavedení katalogu služeb. Správná definice pojmu služba umožňuje vhodně a přesně navrhnout 

klasifikační schémata, což napomáhá nejen při zápisu nových služeb, ale zejména je to návodné pro čtenáře 

(uživatele) katalogu. Kapitola „Definice služby elektronického zdravotnictví“ adresuje tento problém. 

2. Chybná motivace – katalog služeb by měl sloužit uživatelům pro sebeobsluhu, pro podporu jejich kreativity 

při hledání řešení jejich problému. Zadavatel problému je totiž spokojen pouze tehdy, obdržel-li řešení, 

které odpovídá jeho představám a často i nevysloveným (a o to více kreativním) očekáváním. Jiná řešení 

nejsou „dost dobrá“ a uživatel odchází nespokojen. Vytvářet katalog služeb jen pro odlehčení IT a 

architektonického týmu je samoúčelné a výsledek nedosahuje kvalit očekávaných ze strany uživatele. 

Úvodní kapitola „Účel katalogu služeb“ ilustrativně popisuje pohled uživatele na produkt a tuto perspektivu 

je potřeba mít neustále na paměti. 

3. Je to IT projekt – není. Katalog služeb je určen pro uživatele hledající kreativní řešení, a proto je potřeba 

zadání, průběh i výsledek projektu neustále komunikovat s koncovými uživateli (viz kapitola „Komunikace 

s uživateli“). 

4. Rezistence ke změně – firma, obor i celá společnost mohou být výrazně rezistentní ke změně způsobu 

čerpání služeb. Řešením je postupné zavádění katalogu služeb, a to souběžně jak na IT, tak na uživatelské 

úrovni, aby bylo zřetelné, že je to pro uživatele přínosné. Kapitola „Služba elektronického zdravotnictví“ a 

kapitola „Komunikace s uživateli“ reagují na tento problém. Vždy totiž existuje protivník katalogu služeb, a 

tím je vyřešení problému „postaru“. 

5. Selhání řízení kvality katalogu. Katalog služeb má potenciál změnit přístup uživatelů k řešení problémů. Po 

úspěšném uvedení do provozu, naplnění a úspěšné penetraci mezi uživatele nastává nejprve akceptace a 

následně reakce ze strany uživatelů. Dobré řešení jim posloužilo, posunulo je vpřed, a oni teď žádají víc a 

víc. Pokud byl katalog služeb realizován jako jednorázový projekt, nebo nastane selhání řízení kvality 

katalogu služeb z jiných důvodů, odráží se to postupně v narůstajícím zklamání uživatelů a v krajním případě 
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dojde časem k zavržení katalogu služeb jako neaktuálního, zastaralého a nefunkčního řešení. Kapitola 

„Management jakosti katalogu“ se zabývá tímto úkolem. 

 

6. Příliš mnoho příliš brzy. Pojem katalog evokuje pocit úplné nabídky. Snaha naplnit celý katalog a dosáhnout 

např. i redundance služeb může vést k odložení finálního spuštění katalogu, dehonestaci cíle u řešitelů. 

Postupné naplňování je naopak účelné, lze při tom prototypovat, hledat optimální cesty a vnímat potřeby 

uživatelů. Daleko méně práce přijde vniveč při případném neúspěchu na první pokus. Postupného 

naplňování katalogu se dotýká kapitola „Management jakosti katalogu“. 

7. Překombinováno. Uživatelé jsou při změně (zavádění katalogu) schopni absorbovat pouze omezené 

množství změn a další technické vychytávky již neocení. Dosahování technické dokonalosti je úlohou 

udržitelného rozvoje.  

8. Absence zpětné vazby. Správně identifikovaná a uchopená negativní zpětná vazba od uživatelů již v procesu 

implementace, naplňování, testování či zavádění katalogu služeb může pomoci přenastavit směřování 

implementace katalogu, a tak zabránit předčasnému odmítnutí ze strany uživatelů. 

 

V mnoha ohledech je výše vyjmenovaný seznam příčin selhání odpovídající situaci, kdy původní zadání pro katalog 

služeb nenaplňuje znaky „S.M.A.R.T.E.R.“ cíle (19), tedy zadání není: 

• Specific – konkrétní, 

• Measurable – měřitelné 

• Achievable – dosažitelné, 

• Realistic – realistické, 

• Time-bound – ohraničené v čase, 

• Evaluate – hodnocené a 

• Reevaluate – průběžně hodnocené. 

 

Z výše uvedeného a vzhledem k tomu, že česká informatická společnost nemá zkušenost s katalogem 

elektronických služeb, navrhujeme v první řadě implementovat velmi střízlivé zadání a spíše se zaměřit na odezvu 

od uživatelů a poskytovatelů zdravotních služeb a až v dalším období katalog rozšiřovat a naplňovat. Aktuální účel 

a rozsah katalogu ale musí být neustále komunikován, aby nedošlo k nadměrným očekáváním ze strany uživatelů.  

5.2 Správa struktury katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

Jak již bylo zmíněno výše, je žádoucí realizovat katalog služeb s menším množstvím záznamů a s méně metadaty a 

následně katalog budovat jak do délky, tak do šířky. Rozšiřování struktury katalogu služeb je tak inherentní proces 

při vedení katalogu služeb, který napomáhá řídit kvalitu poskytovaného katalogu a tím i dosahovat spokojenosti 

uživatelů. 

V případě, že je identifikována potřeba rozšířit strukturu katalogu služeb, je nutné postupovat podle rozdělení ReEIF 

od L1 až do L6 a na každé úrovni si klást otázku, zda rozšíření nezasahuje právě do této vrstvy. Díky postupné definici 

struktury katalogu v konceptuálním modelu, informačním modelu a implementačním modelu je možné nejprve 

identifikovat požadavek na změnu v konceptuálním modelu bez nutnosti procházet veškeré implementační detaily. 

Při následném zavedení změnového požadavku do informačního modelu je již zcela jasné a vydiskutované, kde jsou 

hranice pro zavedení změny. Informační analýza dostává konkrétní zadání a je tedy jednoduše proveditelná. A na 

závěr změna v implementačním modelu je opět snadno proveditelná, neboť využívá již výše deklarovaných 

požadavků a omezení.  



 

 
Strana 29 

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Katalog sdílených služeb elektronického zdravotnictví 

 

Záměrné rozdělení struktury katalogu služeb na konceptuální, informační a implementační model tak výrazně 

zjednodušuje a zlevňuje změnový proces. 

5.3 Správa obsahu katalogu služeb elektronického zdravotnictví 

5.3.1 Registrace do katalogu služeb 

O zařazení další položky do katalogu služeb rozhoduje správce katalogu služeb na základě žádosti (podané na 

předepsaném formuláři elektronicky). Náležitosti žádosti a kritéria pro zařazení služby do katalogu služeb 

elektronického zdravotnictví se budou měnit a zřejmě je stanoví ministerstvo vyhláškou či jiným prováděcím 

právním předpisem. Žádost musí obsahovat vyplněná všechna relevantní pole. 

Pokud žádost nevyhovuje po formální stránce, měl by žadatel dostat možnost ji dopracovat. 

Pokud žádost není akceptována, měl by žadatel dostat vyrozumění, v čem spočívá zamítavé stanovisko a po 

odstranění závad by mělo být možné požádat znovu.  

5.3.2 Registrace změnového požadavku na strukturu katalogu 

V případě, že se žadatel o zápis do katalogu služeb „nevejde“ do aktuální struktury katalogu, nemůže se 

zaregistrovat, protože by jeho služba měla nepředvídatelné nebo alespoň neočekávané chování. Jedinou cestou je 

zažádat o změnu struktury katalogu. Zde nelze blíže definovat strukturu žádosti – žadatel musí vše slovně popsat 

dostatečně podrobně tak, aby správci katalogu bylo zřejmé, jakým způsobem je potřeba katalog rozšířit.  

Po období sběru požadavků (nejlépe veřejně známé) nastane období zpracování přijatých požadavků a případný 

návrh na upgrade katalogu služeb. Každý žadatel by měl být informován, jak je nakládáno s jeho žádostí, kdy bude 

vyřízena a stav vyřízení včetně návodu, jak službu v nové struktuře katalogu zaregistrovat. 

5.3.3 Validace záznamu o službě 

Katalog služeb je tak důvěryhodný, jak moc se může uživatel spolehnout na tvrzení v katalogu služeb a na jeho 

aktuálnost. Pokud služba elektronického zdravotnictví přestane splňovat požadavky a parametry popsané 

v katalogu služeb, správce katalogu o tom uvědomí osobu, na jejíž žádost byla služba zařazena do katalogu služeb 

elektronického zdravotnictví. Služba musí být až do realizace nápravného opatření a přezkoumání funkčnosti 

označena jako nefunkční. 

Externí monitoring provozu služeb zařazených v katalogu služeb je samostatnou kapitolou technologicky dobře 

zvládnutelnou současnými nástroji pro správu IT infrastruktury a je tak nad rámec tohoto dokumentu.  

5.3.4 Žádost o aktualizaci záznamu o službě 

V mnoha případech sám provozovatel služby velmi brzy dospěje k závěru, že záznam o jeho službě je zavádějící, 

matoucí nebo nesprávný. V takovém případě musí mít možnost požádat o opravu záznamu v katalogu. 

Nejjednodušší implementací je označení služby jako ukončené a založení nového záznamu o službě. V případě, že 

to nástroje budou podporovat v komfortním provedení, zvládne tuto operaci poskytovatel služby zcela sám bez 

zátěže na straně správce katalogu služeb. 

5.3.5 Výmaz z katalogu služeb 

Výmaz z katalogu služeb musí být proveden označením, že služba již není dále poskytována. Z důvodu forenzních a 

řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem služby je nutné archivovat popisy služby v řádu několika let. 

Vzhledem k tomu, že počet služeb nepůjde do milionů, je možné přímo v katalogu udržovat i seznam vypnutých 

služeb, resp. datum a důvod ukončení provozu služby. 
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5.4 Management jakosti katalogu 

Management jakosti katalogu představuje zavedení procesu vytrvalého zlepšování kvality katalogu a tím i 

užitečnosti a pohodlí pro uživatele. Vedle sledování, vyhodnocování a zavádění nápravných opatření na úrovni 

technické realizace katalogu, jeho dostupnosti, rychlosti odezvy atp., se jedná především o schopnost 

provozovatele katalogu vhodně reagovat na nemožnost účelně a správně katalogizovat novou službu v systému 

stávajícího informačního modelu, dále na nové potřeby uživatelů ať už ve způsobu vyhledávání, nebo agregace 

dostupných metadat s dalšími parametry prostředí.  

V mnoha případech bude problém v nevhodně navrženém klasifikačním systému. Zde se úloha přibližuje řízení 

kontrolovaných terminologií a dalších klasifikací (např. MKN10, klasifikace výkonů atp.) – problematika byla 

přednášena zástupci ÚZIS na konferenci KlasifiKon v roce 2018 (20). 

Úkoly údržby a rozvoje katalogu: 

• Začít s rozumným množstvím služeb a metadat a paletu služeb rozšiřovat tak, jak si žádají uživatelé a jak je 

to ve schopnostech všech aktérů služby vytvářet a akceptovat. 

• Přidávat další a další technologické vychytávky, které uživatelé ocení až ve chvíli, kdy jsou s katalogem sžití 

a běžně jej používají. Typickým příkladem je sémantický popis služeb pomocí ontologií. 

• Monitorovat způsob využití katalogu a aktivně pátrat po překážkách v užití katalogu ze strany uživatelů. 

• Aktivně vyhledávat nové skupiny uživatelů a jim adresovat výhody spojené s užitím katalogu. 
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6 Využívání katalogu služeb elektronického zdravotnictví 
Poskytování a využívání služby elektronického zdravotnictví, při kterém dochází ke zpracování osobních údajů, je 

řízeno prostřednictvím registru práv a mandátů. Samotná existence služby je ale vyhledatelná především v katalogu 

služeb. Obsah katalogu služeb je dotazován, tříděn a filtrován pomocí nástrojů a jazyků k tomu určených. 

Principiálně je nutné pracovat nad všemi metadaty všech katalogizovaných služeb.  

Ke katalogu služeb lze obecně přistupovat ve dvou režimech – statickém a dynamickém.  

Ve statickém režimu je katalog dotazován architektem či analytikem nově vznikajícího informačního systému. 

Obsah katalogu (nalezený výsledek) je zanalyzován, podroben optimalizaci a výsledek je nenávratně (staticky) 

vtisknut do nově vznikajícího systému. Po uvedení do provozu je systém již konkrétní služby volá nezávisle na 

existenci katalogu.  

Typickým příkladem tohoto přístupu je popis služeb eRecept SÚKLu. Po alokaci a analýze konkrétních služeb je 

naprogramován modul preskripce pro ambulantní systém, kde se jednotlivé služby volají napřímo na předem 

známém místě a s předem danými parametry. Po doinstalování modulu do ordinace se nekontaktuje žádný katalog 

služeb (v podobě popisu rozhraní), ale volají se přímo služby centrálního úložiště receptů. 

Naopak v dynamickém režimu je katalog dotazován samotným systémem, který potřebuje výstup dotazu na 

katalog pro dokončení aktuálně běžícího procesu. Výsledek předem systém nezná, včetně toho, zda vůbec bude 

možné proces dokončit alespoň pomocí jedné služby. V tomto režimu je kriticky důležité dokázat popsat 

funkcionalitu a všechny další parametry služby ve strukturované podobě, aby předpřipravený dotaz vracel pouze 

služby s žádoucí funkcionalitou.    

 

Zatímco ve statickém režimu se klade důraz na textový popis služby a je postačující (nebo i výhodné), aby služby 

byly neredundantní, tak v případě dynamickém je pouze předpřipraven (a za běhu parametrizován) dotaz do 

katalogu, přičemž nefunkčnost jedné služby neznamená nutně selhání úkolu, protože může existovat kompozice 

jiných služeb, která poskytuje stejnou funkci, ale přemosťuje aktuální výpadek. 

 

Statický režim je méně náročný na implementaci a je vhodný jako první verze katalogu. Pro implementaci konceptu 

pervasive ubiquitous computing je nutné do budoucna vybavit katalog služeb i dynamickým přístupem. 

 

Algoritmy a scénáře pro identifikaci vhodné služby (2) tzv. service matching algoritmy:  

• Jini – syntaktický popis rozhraní, 

• Bluetooth Service Discovery Protocol (SDP) – službám je přiřazen identifikátor, 

• Service Location Protocol (SLP), 

• Universal Description Discovery and Integration (UDDI) for web services. 

 

6.1 Komunikace s uživateli 

Katalog sám o sobě po naplnění základními službami a po zpřístupnění ve formátu webové aplikace pravděpodobně 

nabídne dostatečně zajímavý obsah, aby přilákal relevantní čtenáře. V prostředí ministerstva mu bude také zcela 

jistě náležet patřičná publicita ve formě prezentace výsledků práce ministerstva. Tato příležitost se naskýtá 

prakticky při každé odborné konferenci nebo semináři. Obsah katalogu, přestože nebude přinášet převratné 
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množství služeb, může velice rychle vstoupit do povědomí odborné veřejnosti jako zdroj detailních technických 

specifikací, jako referenční zdroj a jako unikátní rozcestník ke službám. 

 

V prvním období je tedy z podstaty věci marketing katalogu zajištěný a bude úspěšný. Daleko kritičtější bude 

udržitelnost úspěchu a další rozvoj katalogu. Zcela klíčovou úlohou je komunikace s uživateli na podporu procesů 

řízení kvality katalogu. Cílem je monitorovat očekávání veřejnosti spojená s katalogem služeb a reagovat na 

poptávku dost rychle a otevřeně. Kritická místa, kde může být uživatel zklamán a způsob jejich ošetření: 

 

Problém uživatele Uživatelův pohled a opatření 

Vyhledání vrátilo prázdný seznam Pravděpodobně v katalogu něco chybí, nebo dotaz je příliš komplikovaný. 
Opatření: Místo prázdného seznamu nabídneme volnotextový formulář 
s prosbou, aby nám popsal, co hledá. 

Uživatel dokončil hledání Přestože uživatel zadal filtrovací parametry a získal nenulovou odpověď, 
třeba není spokojen.  

Opatření 1: Na konci seznamu by mělo být tlačítko „Něco mi tu chybí…“ 

Opatření 2: U každé nalezené služby nabídneme označení záznamu 
tlačítkem „Toto sem nepatří“ 

Uživatel opakuje hledání a mění 1-
2 parametry. 

Pravděpodobně katalog nenabízí dostatečnou granularitu pro dotaz. 
Opakovaně dochází ke shodnému, ale nesprávnému výsledku. 

Opatření: Formou volnotextového dotazu jej požádáme, aby popsal, jaká 
vyhledávací kritéria požaduje a jaký výsledek očekává.  

Nedokončená registrace služby Pokud uživatel vyplnil svůj kontakt a název služby a pak vyplňování žádosti 
zanechal, je pravděpodobné, že nedokáže svoji službu správně 
katalogizovat. 

Opatření 1: Na uvedený kontakt se pokusíme poslat výzvu k dokončení 
registrace s prosbou, aby v odpovědi na výzvu popsal důvody, proč nemůže 
registraci služby dokončit. 

Opatření 2: Samotný formulář registrace může nabízet únikovou variantu 
„Registraci neumím dokončit…“ 

Dokončená registrace I přes to, že uživatel dokončil registraci, může si být nejistý svým úkonem. 

Opatření: Po odeslání registrace poprosíme o zhodnocení nástroje, tak i 
míry přesvědčení o výpovědní hodnotě provedené registrace.  
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7 Katalog existujících služeb elektronického zdravotnictví 
K dnešnímu dni jsou v českém zdravotnictví nabízeny elektronické služby zejména prostřednictvím orgánů veřejné 

moci a přímo řízených organizací. Důvodem absence služeb poskytovaných soukromými subjekty je absence 

jakékoliv technické standardizace, která by efektivně redukovala náklady na implementaci na straně konzumentů 

služby. Čerpání služby je tak již v zárodku ekonomicky nevýhodné. 

Vzhledem k roztříštěnosti služeb a absenci standardizace není účelné vytvářet systematizovaný katalog existujících 

služeb, neboť každá služba si pouze vyžádá vlastní specifické atributy, které nebudou vícekrát použity, a tak ani 

správnost klasifikace nemůže být posouzena. 

Proto jsme se rozhodli vytvořit katalog existujících služeb elektronického zdravotnictví členěný podle příjemce 

služby (PZS, pacienti, pojišťovny, lékárny atp.) a soustředit se u každé služby na přehlednost, stručnost a výstižnost 

popisu včetně uvedení použitých standardů. 

V rámci rešerše byly ale vynechány „služby“, které nabízejí ke stažení statický soubor (byť aktualizovaný) ve formátu 

čitelném pro koncového uživatele. Takto poskytovaná data nepovažujeme v pravém slova smyslu za službu, 

přestože v první fázi katalogu může být zajímavé umožnit registrovat i tyto služby, jedná se spíše o OpenData.  

7.1 Služby pro PZS 

7.1.1 eRecept 

SÚKL provozuje centrální úložiště eReceptů (CÚeR). Vystavování eReceptů a ukládání do CÚeR je ze zákona 

prakticky jediný povolený způsob vystavení poukazu na léčivo. Služby CÚeR zahrnují vedle založení i manipulaci 

s poukazem a dále nabízejí přehled o vlastních předpisech PZS a po legislativní úpravě i přehled receptů pro jednoho 

pacienta od všech ostatních lékařů (tzv. lékový záznam, avšak CÚeR neobsahuje informace o lécích podaných 

v rámci hospitalizace). Lékař se dozví kdy, kde, kým a jak byl jeho recept vydán. 

Služby jsou založeny na standardech XML a SOAP, avšak informační pohled se neopírá o žádný standard.  

7.1.2 ePACS 

Služba zasílání obrazové dokumentace do jiného PZS. Služba propojuje PZS pomocí VPN přes centrální bod. Přístup 

do VPN má pouze komunikační uzel spravovaný výhradně provozovatelem ePACS sítě. Komunikační uzel plní funkci 

DICOM EA_TITLE Proxy. Služba se opírá o funkcionalitu nabízenou standardem DICOM. Technické propojení mezi 

nemocnicemi je proprietární. 

7.1.3 Marie PACS 

Služba zasílání obrazové dokumentace do jiného PZS pomocí standardního protokolu DICOM. Řešení nabízí i 

integraci pomocí protokolů HL7 a IHE XDS. 

7.1.4 eNeschopenka 

ČSSZ v zájmu automatizace agendy vyhodnocování a proplácení pracovní neschopnosti realizuje datové rozhraní, 

které eliminuje rukou psané (a propisované) díly neschopenky. Rozhraní podporuje všechny úkony lékaře 

s neschopenkou.  V papírové podobě zůstává pouze průkaz pacienta. 

Služba je realizována na standardech XML a SOAP, ale informační pohled ne se neopírá o žádný standard. 
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7.1.5 eZpráva 

Služba nabízí zabezpečené zasílání zdravotnické dokumentace jiným registrovaným uživatelům. Služba je v majoritě 

případů realizována jako samostatný e-mailu podobný klient s odpovídající manuální náročností pro odeslání 

dokumentace. V případě, že pacient má aktivní účet v systému ZDRAVEeL, lze z klienta eZprávy zasílat 

zabezpečeným způsobem dokumentaci přímo do zdravotní knížky pacienta, včetně elektronického receptu. Služba 

používá PKI standardy a pro přenos zpráv je využit standardní protokol SMTP a POP3. Na informační úrovni se řešení 

opírá o standard DASTA. 

7.1.6 Výměnná síť eMeDoCs 

Služba nabízí transport zabezpečenou a dozorovanou sítí medicínské záznamy v libovolném formátu (obvykle 

DASTA, PDF). Síť dále nabízí funkce volání z koncových komunikačních center směrem do nemocničního 

informačního systému. 

7.1.7 Výměnná síť MISE 

Síť MISE vytváří bezpečné komunikační prostředí pro přenos zpráv v libovolném formátu (nejčastěji v datovém 

standardu DASTA) mezi připojenými účastníky (poskytovatelé zdravotních služeb – PZS). Tento přenos splňuje 

legislativní požadavky České republiky na ochranu citlivých údajů. Služba má široké uplatnění při předávání 

laboratorních žádanek a výsledků, rentgenových nálezů, lékařských zpráv apod. mezi zdravotnickými zařízeními. 

MISE zajišťuje přenos zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro elektronickou komunikaci. 

7.1.8 Výměnná síť Medical.NET 

MEDICAL NET Je bezpečným komunikačním systémem pro předávání dat pacientů (např. lékařských zpráv, žádanek 

či nálezů). Díky technologiím použitých v systému MEDICAL NET je přenos citlivých dat v souladu s legislativními 

požadavky České republiky na ochranu osobních údajů. Systém MEDICAL NET zprostředkovává bezpečný přenos 

zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě (odesílatelem a příjemcem). Systém se skládá ze dvou 

vrstev. Z klientské části (poštovní klient), instalované u registrovaných uživatelů sítě, a komunikačního serveru. 

Klient umožňuje bezpečné odeslání zprávy libovolnému registrovanému uživateli sítě. Vlastní předání zprávy 

zprostředkovává server sítě MEDICAL NET. Klient systému MEDICAL NET podporuje automatické odesílání a příjem 

zpráv běžných datových formátů používaných ve zdravotnictví (např. datový standard MZČR verze 3 a 4).  (26).  

7.1.9 Služba CGM LIFE eServices 

Služba nabízí poskytovatelům zdravotních služeb on-line objednávání pacientů, online předání výsledků měření 

pacientovi, vystavení opakovaných receptů na žádost pacienta online a online konzultace s pacientem.  

7.1.10 TraMIS 

Zkratka pro Transportní Medicínský Informační Systém, přenos informace je založen výhradně na konceptu 

zakódování informace do čarového kódu s následným výtiskem pro pacienta. Z pohledu elektronizace zdravotnictví 

se tak ve své podstatně nejedná o elektronickou službu. Nejčastěji se používal jako alternativní systém zabezpečení, 

výměny a ověření a digitálního receptu. Je to systém paralelní k CÚeR SÚKL. Z pohledu legislativy pro preskripci léčiv 

systém nenahrazuje použití CÚeR, resp. zákon nařizuje použít CÚeR pro každý vystavený recept. TraMIS však 

umožňuje pracovat i s jinými dokumenty než pouze s eReceptem. 

7.1.11 Sdílení dokumentace ZDRAVeL 

Pacientova elektronická zdravotní knížka nabízí PZS množnost nahlédnout do veškeré dokumentace pořízené 

v jiném zařízení. Tento pohled je možné realizovat přes portál lékaře (standard https) nebo přes univerzální rozhraní 
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standardu HL7 FHIR.  Zápis dokumentace do knížky je realizován přes historicky kompatibilní rozhraní Zdravel Check 

a Zdravel GATE, kde je zpracováván formát DASTA.   

7.1.12 Pacientský souhrn pro zahraniční pacienty 

V rámci projektu epSOS navržený, a v rámci Evropského dotačního režimu CEF Telecom spolufinancovaný systém 

sdílených elektronických služeb pro eHealth (eHDSI) nabízí českým lékařům získat přeshraniční souhrn péče pro 

pacienta mimo ČR. Přestože se počítá s automatizací služeb pro ambulantní software, zatím je pro lékaře přístupný 

pouze portál Národního kontaktního bodu. Probíhá implementace ePreskripce a eDispenzace. 

7.1.13 Sdílení dokumentace Dr. Sejf 

Služba Dr. Sejf je realizována jako běžná úschovna souborů s předpokladem ukládání citlivých osobních údajů. 

Služba vyžaduje dvoufaktorové přihlášení pro vyzvednutí uloženého dokumentu. Formát dokumentu je libovolný. 

Služba je dostupná pouze přes webové rozhraní a použité standardy jsou pouze https. 

7.1.14 Ověření průkazu EHIC na webu 

Každá zdravotní pojišťovna nabízí službu ověření platnosti průkazu EHIC. Po zadání čísla je vrácena odpověď o 

existenci a platnosti pojištění. Služba je dostupná pouze přes webové rozhraní a použité standardy jsou pouze https. 

Služba je ve shodné formě nabízena na webu VZP, tak na webu všech ostatních pojišťoven pomocí Portálu ZP. 

7.1.15 Služby centrálního registru pojištěnců 

Provozovatel centrálního registru pojištěnců (VZP) nabízí v rámci balíku B2B služeb informace o pojištění: 

• Stav pojištění: umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn a u které 

pojišťovny. 

• Průběh pojištění: umožňuje získat informaci, zda je pojištěnec se zadaným číslem pojištěnce pojištěn, u 

které pojišťovny a jaký má druh pojištění. 

Služby jsou dostupné přes SOAP rozhraní a pro asynchronní služby je použit protokol AS2. Na informační úrovni 

není použit žádný standard. 

7.1.16 Služby vyúčtování pojišťovně 

Služby slouží pro automatizované zasílání k-dávek a faktur. Autorem datového rozhraní je VZP, ostatní pojišťovny 

převzaly datové rozhraní a nabízejí je společně (kromě ZPMV, která m vlastní služby) pod službou „Portál ZP“. Služby 

jsou dostupné přes SOAP rozhraní a pro asynchronní služby je použit protokol AS2. Na informační úrovni není použit 

žádný standard (resp. formát k-dávek je u VZP v provozu od roku 1993). 

7.1.17 Služba aktualizace číselníků 

Číselníky jsou nepostradatelnou součástí datových formátů a mnohokrát jsou nositeli kontraktačních parametrů. 

Navíc pod pojmem číselník se v českém prostředí myslí nejen výčet povolených hodnot, ale i další navázané 

informace, jako např. ceníková cena, pokyny ke kódování aj. 

Rozhraní aktualizace číselníků nabízí VZP, SÚKL (v podobě OpenData), ÚZIS. 

7.1.18 Statistická hlášení ÚZIS 

ÚZIS vystavuje datové rozhraní pro statistická hlášení pro všechny národní registry. Všechny služby jsou pouze 

přijímající data ve formátu DASTA, nebo ve formátu shodném s datovým formátem VZP (v případě Národního 

registru hrazených služeb).  
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7.2 Služby pro zaměstnavatele 

Zaměstnavatelé jsou z pohledu zdravotnictví osobami vyloučenými z nakládání se zdravotnickou dokumentací. 

Prakticky jediná styčná plocha je při péči o práci neschopného a při platbách zdravotního pojištění za zaměstnance. 

Zatímco eNeschopenka se pro zaměstnance připravuje, asynchronní služby VZP umožňují pohodné výkaznictví. 

Služby B2B zaměstnavatelům nabízejí: 

 

• Údaje o zaměstnavateli - umožňuje získat z CRP evidovaná data zaměstnavatelů. 

• Vyúčtování zaměstnavatele - umožňuje vytvořit tiskovou sestavu pro zadaného zaměstnavatele. 

• Oznámení o změnách v evidenci zaměstnavatele - umožňuje předávat do VZP ČR oznámení o změnách v 

evidenci zaměstnavatele. 

• Hromadné oznámení zaměstnavatele - umožňuje předávání oznámení o pojištěncích zaměstnavatele. 

• Přehled o platbě zaměstnavatele - umožňuje předávat přehled plateb zaměstnavatele VZP ČR. 

• Zaměstnanci pojištění u VZP - umožňuje požádat o přehled zaměstnanců pojištěných u VZP k určitému 

období. 

7.3 Služby pro pacienty 

Vzhledem k absenci standardů jsou všechny služby pacientů nabízeny vždy přes webové rozhraní, případně v rámci 

samostatné aplikace pro mobilní telefon či tablet.   

7.3.1 Elektronický recept 

SÚKL prostřednictví CÚeR eviduje pro pacienty všechny předpisy a realizované výdeje léčiv. Za tímto účelem je pro 

pacienta k dispozici webová aplikace s přihlášením přes NIA, resp. po založení účtu je možné využívat i mobilní 

aplikaci (bez přihlášení přes NIA). Pokud lékař indikuje telefonní číslo, je informace o novém receptu zaslána 

pacientovi též pomocí SMS.  

7.3.2 Elektronická zdravotní knížka ZDRAVeL 

Elektronická zdravotní knížka nabízí pacientům po zaregistrování možnost celoživotního sběru zdravotnické 

dokumentace. Oproti archivu u PZS, v knížce nedochází ke skartaci zdravotnické dokumentace. Dokumentace je 

z PZS sbírána pomocí datových můstků Zdravel GATE ve formátu DASTA. Pacient si řídí přístup, kdo z lékařů může 

do jeho knížky nahlédnout. Obsah knížky je pro pacienta přístupný na portálu pacienta, v mobilní aplikaci ZDAVeL, 

nebo přes datové rozhraní ve standardu HL7 FHIR s autorizací pomocí OAuth2. 

7.3.3 Portál zdravotní pojišťovny 

Zdravotní pojišťovny připravily pro pacienta možnost náhledu na stav pojištění a dále na rozsah uhrazené péče, na 

výši započitatelných doplatků na léky a další doplňkové služby. Jedná se zejména o produkty Moje VZP a Vitakarta 

OZP, Karta mého srdce ZPŠ aj. Přístup do těchto služeb je přes webový portál, u většiny pak také v samostatné 

aplikaci pro mobilní telefony.  

7.3.4 Elektronická rezervace léku v lékárně 

Po zavedení povinné ePreskripce se recept stal elektronickým objektem s unikátním identifikátorem. Díky tomu je 

možné, aby jej pacient na dálku předal do lékárny (buď telefonicky, nebo přes webovou stránku) tím požádal 

konkrétní lékárnu o naskladnění, nebo přípravu léčiva. Telefonicky tuto službu poskytují všechny lékárny, 

samoobslužnou webovou službu nabízí řetězce Magistra Lékárny, Pilulka Lékárny, a služba se připravuje v lékárnách 

Benu.  
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7.3.5 Farmakovigilance SÚKL 

Léková bdělost (Farmakovigilance) je systém sledování bezpečnosti léčivých přípravků při běžném používání. Sbírají 

se a vyhodnocují se relevantní informace zejména o hlášených nežádoucích účincích. Na základě vyhodnocení může 

dojít ke změně či rozšíření indikace či kontraindikace léčiva. Léková bdělost je nedílnou součástí agendy dozorového 

úřadu v každé zemi. Lékař i pacient mohou provést hlášení nežádoucích účinků prostřednictvím sjednoceného 

formuláře dostupného přes webové rozhraní úřadu. Služba není nabízena jinou formou.  

7.3.6 Služba CGM LIFE eServices 

Služba nabízí pacientům u poskytovatelů služeb zapojených do projektu on-line objednávání, online předání 

výsledků měření, on-line žádost o vystavení opakovaných receptů a provedení online konzultace s lékařem. 

7.4 Služby pro lékárny 

7.4.1 eRecept 

SÚKL provozuje CÚeR jakožto jediný autoritativní zdroj receptů. Pro lékárnu se tak jedná životně důležitou službu, 

neboť je to autoritativní zdroj položek na receptu. Zároveň je povinností lékárny označit recept za (částečně) 

vydaný. Služby CÚeR jsou založeny na standardech XML a SOAP, avšak informační pohled se neopírá o žádný 

standard.  

7.4.2 TraMIS 

Transportní Medicínský Informační Systém je založen výhradně na konceptu zakódování informace do čarového 

kódu s následným výtiskem pro pacienta. Z pohledu elektronizace zdravotnictví se tak ve své podstatně nejedná o 

elektronickou službu. Nejčastěji se používal jako alternativní systém zabezpečení, výměny a ověření a digitálního 

receptu včetně automatizace načtení obsahu receptu do informačního systému lékárny. Je to systém paralelní 

k CÚeR SÚKL. Z pohledu legislativy systém nenahrazuje použití CÚeR, resp. zákon nařizuje použít CÚeR pro každý 

vydávaný recept. 

7.4.3 Služba aktualizace číselníků VZP 

Číselníky jsou nepostradatelnou součástí datových formátů a mnohokrát jsou nositeli kontraktačních parametrů. 

Navíc pod pojmem číselník se v českém prostředí myslí nejen výčet povolených hodnot, ale i další navázané 

informace, jako např. ceníková cena, pokyny ke kódování aj. 

Rozhraní aktualizace číselníků nabízí VZP a SÚKL (v podobě OpenData). 

7.4.4 Služba PDK číselníku 

Číselník PDK, nebo spíše katalog zboží je nepostradatelnou informační základnou při komunikaci s dodavateli. 

Lékárna potřebuje přesně objednávat a doplňovat zásoby nejen na konkrétní sílu léku, ale i přesně vyjmenovat 

příchutě a jiné variace vč. rozměrů každé krabičky. To vše je pod rozlišovací schopnost SÚKL, EAN aj. číselníků léčiv. 

Číselník PDK udržuje firma PharmData a aktualizace jsou dostupné přes webové služby. Každý výrobce, který chce 

realizovat distribuci v některém ze zavedených distribučních řetězců, musí všechny varianty výrobku nejprve 

zaregistrovat v PDK číselníku. Pak teprve lékárna je schopna realizovat objednávku.      

7.4.5 Preskripce pro zahraniční pacienty 

V rámci projektu epSOS navržený, a v rámci Evropského dotačního režimu CEF Telecom financovaný systém 

sdílených elektronických služeb pro eHealth (eHDSI) nabídne českým lékárnám prostřednictvím Národního 

kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví ve spolupráci s CÚeR možnost získat přeshraniční recepty pro 
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pacienta mimo ČR, tyto přečíst a označit za vydané. Služba se pro lékárny jeví jako nadstavbová služba CÚeR bez 

samostatného datového rozhraní.   

 

7.5 Shrnutí 

Výše uvedený katalog existujících služeb elektronického zdravotnictví je dobrou ukázkou toho, jak přínosné může 

být provést prostou rešerši a následné katalogizování nalezených služeb. Ukazuje se, že některé služby mají více 

rozhraní pro jednotlivé příjemce. Zároveň takový katalog velice dobře slouží jako rozcestník pro sebeobsluhu aktérů 

ve zdravotnictví. 

Centrálně vedený katalog služeb se zákonnou povinností registrovat se by navíc dal čtenářům i jistotu, že žádná 

služba nebyla opomenuta.     
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8 Návrh nových služeb elektronického zdravotnictví 
Nové služby elektronického zdravotnictví mohou vznikat tam, kde se objeví hodnota z takto poskytnuté /resp. užité) 

služby. Teoreticky je škála budoucích služeb omezena pouze fantazií a obchodní schopností poskytovatelů služeb. 

V praxi ale elektronické služby vznikají tam, kde je pro ně prostředí příhodné a kde společnost vnímá a je připravena 

zaplatit přidanou hodnotu. 

Tato kapitola metodicky identifikuje podmínky pro vznik a rozvoj nových služeb elektronického zdravotnictví 

poskytovaných soukromým sektorem, a to i bez znalosti konkrétního business case. V druhé části pak navrhujeme 

služby poskytované státem, které naplňují vizi státu formovanou ve věcném návrhu zákona eHealth.  

8.1 Prekurzory rozvoje elektronických služeb 

Existenci prekurzorů rozvoje elektronických služeb lze odvodit z průběhu zavádění ePreskripce. Ve chvíli, kdy vznikl 

recept jako digitální objekt s jednoznačným identifikátorem a existuje prostředí pro manipulaci s ním (služby CÚeR), 

trh sám identifikoval příležitosti a začal vytvářet, byť primitivní, nové služby – např. rezervace výdeje receptu. Bez 

prekurzorů tato služba nemohla vzniknout. 

8.1.1 Vznik digitálních objektů 

eRecept jako digitální objekt a prostředí pro nakládání s ním umožnilo vytvoření rezervačního systému pro výdej. 

Každý další digitální objekt a prostředí pro nakládání s ním zřejmě umožní vznik dalších služeb do jisté míry 

zjednodušujících (nebo automatizujících) dnešní úkony. 

Dalšími adepty na digitální objekty jsou „elektronické identity“ – pacienta, lékaře, PZS. S těmito objekty pak zcela 

jistě půjde digitálně manipulovat, což umožní vznik nových služeb. 

Ve světě velmi prosazovaný přístup elektronické zdravotnické dokumentace založený na „samostatných 

dokumentech“ (zejména podle standardu HL7 CDA) může dát za vznik dalším digitálním objektům reprezentujícím 

samostatné části zdravotnické dokumentace. S těmito objekty pak bude jednoduché elektronicky manipulovat 

(vzdáleně je řídit), což umožní pacientům správu, evidenci a řízený oběh zdravotnické dokumentace, v důsledku 

vedoucí na další nové služby elektronického zdravotnictví.  

8.1.2   Standardy  

Aby manipulace s digitálním objektem nebyla jako v případě eReceptu omezena na služby zřízené centrální 

autoritou za účelem pokrytí vlastní agendy, ale aby vznikl dostatečný prostor pro vytváření konkurenčních řešení 

s různým stupněm sofistikovanosti, je nutné vydávat digitální objekty v předem známém technické standardu, 

s dobře definovanými vlastnostmi a chováním, včetně dobře definované odpovědnosti za takový objekt. 

Standardizací na několika úrovních ReEIF současně, a naopak bez zásahu formou centrálních služeb, může vzniknout 

košatý ekosystém služeb elektronického zdravotnictví. 

8.1.3 Katalog služeb 

Pokud má vzniknout košatý ekosystém navzájem se překrývajících služeb soutěžících o přízeň uživatele, tak stejně 

jako na počátku WWW bude potřeba nabídnout vyhledávač nebo rozcestník, který uživatelům zjednoduší hledání 

a usnadní volbu správné služby. Pro rozvoj konceptu pervasive ubiquitous computing bude nutné zavést alespoň 

jeden katalog služeb.    
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8.2 Nové služby elektronického zdravotnictví 

Z věcného záměru Zákona o elektronickém zdravotnictví lze vyčíst několik okruhů řešené problematiky:  

• Index zdravotnické dokumentace, 

• Autoritativní registry, 

• Elektronická identita osob, 

• Dočasné centrální úložiště elektronické zdravotnické dokumentace určené ke sdílení, 

• Katalog služeb, 

• Registr práv a mandátů (viz kapitola Kompozitní služby eGovernmentu), 

• Emergentní zdravotní záznam, 

• Osobní zdravotní záznam, 

Nabídka nových služeb pravděpodobně přinese na straně uživatelů také nové, nebo efektivnější stávající procesy, 

které boudou využívat nově nabízené služby.  

8.2.1 Index zdravotnické dokumentace (Document Registry) 

Index zdravotnické dokumentace bude 

uchovávat údaje o částech zdravotnické 

dokumentace, a to tím způsobem, že bude 

odkazovat na tyto části jednotným způsobem. 

Samotná zdravotnická dokumentace bude 

zpřístupněna na žádost provedenou na odkazu. 

O vydání, nebo případném odmítnutí přístupu 

k dokumentaci rozhodne sám majitel 

dokumentace (poskytovatel zdravotních služeb). 

Vzhledem k tomu, že celá agenda indexování a 

zpřístupnění dokumentace je již dobře popsána 

a standardizována pomocí IHE XDS.b profilu (21) 

(22), budou muset vzniknout následující služby u 

všech aktérů: 

 

• Nové služby na straně indexu: 

o Registrace dokumentu (ITI-42) 

o Dotaz (ITI-18) 

• Nové služby na straně poskytovatele dokumentace, komponenta archivu dokumentů: 

o Příjem a uložení dokumentu (ITI-41) 

o Vydání dokumentu oprávněným žadatelům (ITI-43) 

o Nový proces – volání Registrace dokumentu do indexu (ITI-42) 

• Nové služby na straně žadatele o dokument: 

o Nový proces: dotaz a vyhledání v indexu (ITI-18) 

o Nový proces: žádost o poskytnutí dokumentu (ITI-43)  

V závorce je vždy uvedena IHE Interakce, která standardizuje danou službu na technické úrovni. 

Obrázek 15. Schéma IHE XDS.b profilu (21). 
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8.2.2 Autoritativní registry a elektronická identita 

Autoritativní registry budou poskytovat referenční údaje o osobách (pacientech, lékařích, poskytovatelích 

zdravotních služeb). Tyto registry budou mít své editory, kteří zcela jistě budou užívat elektronických služeb registrů. 

Tyto služby ale nejsou předmětem našeho zájmu. Jak bude uživatel elektronického zdravotnictví registry používat?  

• Ztotožnění – na základě znalosti některých demografických údajů o pacientovi (jméno, příjmení, datum 

narození, číslo nějakého průkazu atp.) se lékař potřebuje dopátrat jednoznačného identifikátoru unikátního 

pro celý systém, aby na něj mohl navázat veškeré úkony a dokumentaci. Takový dotaz je dnes 

standardizován pomocí HL7 v profilu IHE PDQ (23), respektive méně intruzivní varianta IHE XCPD (24), která 

nezveřejňuje údaje o nalezených subjektech. 

• Získání identity – v případě, že lékař obdržel digitální identifikátor osoby např. jako součást elektronické 

žádanky, může chtít znát celou (a autoritativním registrem garantovanou) identitu této osoby. Provede tedy 

dotaz na autoritativní registr, jehož jediným parametrem je ten identifikátor. Zpět obdrží veškeré 

demografické údaje osoby. Takový dotaz je dnes standardizován opět pomocí HL7 v profilu IHE PDQ (23). 

8.2.3 Dočasné úložiště zdravotnické dokumentace 

V systému, kde existuje index zdravotnické dokumentace může nastat přechodná doba, kdy PZS bude chtít zaslat 

zdravotnickou dokumentaci, avšak nebude technicky vybaven persistentním a neustále on-line dostupným 

dlouhodobým archivem dokumentů. V takovém případě může použít centrálně provozovanou komponentu 

krátkodobého úložiště. Cílové PZS si takovou dokumentaci vyzvedne v úložišti a díky šifrování ji pouze ono bude 

schopné dešifrovat a přečíst. Vzhledem k tomu, že celá agenda indexování a zpřístupnění dokumentace je již dobře 

popsána a standardizována pomocí IHE XDS.b profilu (21) (22), budou muset vzniknout následující služby u všech 

aktérů: 

 

• Nové služby na straně poskytovatele dokumentace: 

o Odeslání dokumentu do úložiště pomocí profilu IHE XDR (ITI-41) 

• Nové služby na straně ÚZIS, komponenta dočasného úložiště dokumentů: 

o Příjem a uložení dokumentu (ITI-41) 

o Vydání dokumentu oprávněným žadatelům (ITI-43) 

o Nový proces – volání Registrace dokumentu do indexu (ITI-42) 

• Nové služby na straně čtenáře dokumentu: 

o Nový proces: dotaz a vyhledání v indexu (ITI-18) 

o Nový proces: žádost o poskytnutí dokumentu (ITI-43)  

V závorce je vždy uvedena IHE Interakce, která standardizuje danou službu na technické úrovni. 

 

8.2.4 Emergentní záznam 

Účelem vedení emergentního záznamu (EMZ) je podle věcného záměru Zákona o elektronickém zdravotnictví 

„zpřístupnění kritických informací o pacientech poskytovatelům zdravotních služeb, a to zejména při řešení život 

ohrožujících situací, a snížení administrativní náročnosti při převzetí pacienta do péče. Mezi emergentní údaje patří 

informace o faktorech, které mohou ohrozit život pacienta či ovlivnit volbu zdravotní péče.“ Rozdíl oproti 

pacientskému souhrnu je v legislativní a regulatorní úrovni, která je pro české pacienty omezena pouze na českou 

legislativu a na poskytování informací pouze v českém jazyce. EMZ tak může daleko víc být založen na volném textu, 

zatímco pacientský souhrn je nutné pro správný překlad do cílového jazyka mít plně strukturovaný (opatřený kódy).  

„EMZ vzniká u registrujícího lékaře pacienta na základě relevantních podkladů, které lékař má k dispozici. O zařazení 

informace do EMZ rozhoduje lékař. Právní předpis definuje povinné komponenty EMZ, strukturu a závazný 
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strukturovaný formát tohoto typu záznamu eZD. Registrující lékař bude povinen či bude mít v závislosti na legislativní 

úpravě možnost udržovat souhrn aktuální a umožnit jeho sdílení.“.  

Předpokladem pro možnost registrujícího lékaře věrohodně aktualizovat EMZ je povinnost ostatních PZS zasílat mu 

všechny relevantní záznamy, které on zpracuje a posoudí relevantnost pro změnu EMZ. 

EMZ sám o sobě může mít podobu verzovaného dokumentu, který bude uložen v garantovaném úložišti a odkaz na 

něj bude zaindexován. Pro řešení lze použít infrastrukturu standardizovanou v rámci IHE XDS.b profilu (21) (22). 

Budou muset vzniknout následující služby u všech aktérů: 

 

• Nové služby na straně registrujícího lékaře: 

o Odeslání aktualizovaného dokumentu EMZ do úložiště pomocí profilu IHE XDR (ITI-41) 

• Nové služby na straně ÚZIS, komponenta úložiště EMZ dokumentů: 

o Příjem a uložení EMZ dokumentu (ITI-41) 

o Vydání dokumentu oprávněným žadatelům (ITI-43) 

o Nový proces – volání Registrace dokumentu do indexu (ITI-42) 

• Nové služby na straně zdravotnické záchranné služby: 

o Nový proces: dotaz a vyhledání v indexu dokument typu EMZ (ITI-18) 

o Nový proces: žádost o poskytnutí EMZ dokumentu (ITI-43)  

V závorce je vždy uvedena IHE Interakce, která standardizuje danou službu na technické úrovni. 

  

8.2.5 Osobní zdravotní záznam (OZZ) 

Věcný návrh zákona definuje osobní zdravotní záznam (OZZ) jako „soubor elektronických zdravotních záznamů od 

různých PZS, který je kontrolován a spravován pacientem a obsahuje i anamnestické a diagnostické údaje a další 

části získané ze zdravotnické dokumentace“. Obsah OZZ návrh specifikuje jako „ucelená informace o zdravotním 

stavu, o poskytnuté péči, předepsaných léčivech a léčebných plánech. Zároveň vytvoření OZZ přispěje k zvýšení 

bezpečnosti zdravotní péče, omezení opakovaných vyšetření a snížení zdravotní zátěže pacienta, zvýší přehled 

pacienta o svém zdraví a adherenci k léčbě a zlepší koordinaci zdravotní péče“.  

Tento záznam bude podle smlouvy spravovat provozovatel OZZ: „ 

Provozovateli OZZ pacient svěří vedení svých elektronických zdravotních záznamů. Tento subjekt bude mít striktní 

povinnosti vůči centrálním službám elektronického zdravotnictví, například vést a poskytovat on-line bezodkladně 

dokumentaci povinně indexovanou v centrálním indexu ZD.“  Způsob shromažďování informací do OZZ pak návrh 

popisuje následovně „provozovatel OZZ bude mít možnost vstupu do Indexu zdravotnické dokumentace pro svého 

pacienta a bude si moci/muset vyžádat příslušnou EZD, kterou má pro pacienta spravovat. Jakmile ji obdrží, stane 

se jejím poskytovatelem pro sdílení v indexu ZD.“. 

Za předpokladu, že výměna zdravotnické dokumentace bude realizována pomocí indexu zdravotnické dokumentace 

a dále podle IHE profilu XDS.b nebo IHE XDR, získává úloha OZZ reálný obrys ve své plné požadované funkčnosti.  

Budou muset vzniknout následující služby u všech aktérů: 

 

• Nové služby na straně PZS, který vytváří zdravotnickou dokumentaci 

o Vytvoření a uložení dokumentu do archivu (ITI-41) 

o Nový proces – volání Registrace dokumentu do indexu (ITI-42) 

o Vydání dokumentu oprávněnému žadateli – provozovateli OZZ (ITI-43) 

• Nové služby na straně poskytovatele OZZ: 

o Nový proces: dotaz a vyhledání v indexu (ITI-18) 
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o Nový proces: žádost o poskytnutí dokumentu (ITI-43) 

o Nový proces: volání Registrace kopie dokumentu do indexu (ITI-42) 

o Vydání dokumentu oprávněným žadatelům (ITI-43) 

• Nové služby na straně Indexu zdravotnické dokumentace 

• Nové služby na straně z OZZ (PZS, lékárna): 

o Nový proces: dotaz a vyhledání v indexu (ITI-18) 

o Nový proces: žádost o poskytnutí dokumentu z OZZ (ITI-43)  

V závorce je vždy uvedena IHE Interakce, která standardizuje danou službu na technické úrovni. 

Pozorný čtenář si jistě všiml, že začlenění OZZ do systému sdílení zdravotnické dokumentace realizované podle IHE 

XDS.b profilu není doprovázeno žádnou další implementací na straně indexu, ani na straně PZS v roli autora či 

čtenáře. Pouze provozovatel OZZ se do infrastruktury napojí a implementuje vnitřní logiku systému. 

Ve světě preferovanou variantou přístupu do celoživotního archivu zdravotnické dokumentace je přes rozhraní HL7 

FHIR, které zjednodušuje implementaci díky REST přístupu. 

8.2.6 Shrnutí 

Z předešlé analýzy a návrhu nových služeb pro okruhy vyjmenované v návrhu zákona o elektronickém zdravotnictví 

vyplývá, že bude nutné u různých aktérů ve zdravotnictví implementovat pouze následující IHE profily, které pokryjí 

všechnu zamýšlenou funkcionalitu: 

• IHE PDQ resp. IHE XCPD 

• IHE XDS.b 

• IHE XDR 
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9  Seznam nových i existujících kompozitních služeb vhodných 

pro využití pro agendy elektronizace zdravotnictví v rámci 

eGovernmentu 
Po mnoha letech formování ekosystému služeb elektronického vládnutí (eGovernmentu) dnes český eGovernment 

poskytuje celkem solidně vyčištěná základní data. Velkou slabinou eGovernmentu je širší absence interakce s daty 

základního fondu, u kterých by se ještě více validovala správnost a odhalovaly by se nepřesnosti v procesech. 

Postupné, vytrvalé a na všech místech důsledné zavádění legislativní zodpovědnosti editorů za správnost základního 

datového fondu eGovernmentu a navázaných editačních procesů dnes postupně garantuje vyšší a vyšší úroveň 

správnosti základního datového fondu i v dlouhodobém horizontu života občana. 

 

Tak jak roste povědomí o správnosti datového fondu, roste i poptávka soukromého sektoru po využívání těchto dat, 

samozřejmě za předem stanovených přísných pravidel. V majoritě obchodních případů v soukromé sféře je ale 

zájem obou stran usnadnit procesy, a tak lze očekávat vůli občana zpřístupňovat údaje o sobě jako o subjektu údajů 

a automatizovaně je předávat protistraně pod záštitou garantovaných údajů. 

  

Zdravotnictví snad více než jiné oblasti společnosti pracuje s občanem, který není schopen sám o sobě plně 

rozhodovat, nebo je nemohoucí, nebo potřebuje pomoc rodiny, nebo se jedná o nezletilé. V těchto všech případech 

je pro soukromý sektor i ostatní PZS kriticky důležité znát autoritativní údaje o subjektu péče co nejdříve a nebýt 

v nejistotě. 

9.1 Registr práv a mandátů 

Jako klíčovou kompozitní službu určenou pro zvýšení bezpečí a jistoty v chodu zdravotnictví, která může být 

realizována pouze za podpory služeb eGovernmentu, vidíme v doplnění registru práv a mandátů o následující údaje 

(a tím je zpřístupnit poskytovatelům služeb ve zdravotnictví): 

• z Informačního systému evidence obyvatel (podle zákona č. 133/2000 Sb, §3 ) 

o identita matky,  

o identita otce,  

o identita dítěte,  

o identita osvojence,  

o identita osvojitele,  

o identita jiného zákonného zástupce,  

o identita manžela,  

o identita registrovaného partnera,  

o identita opatrovníka pacienta. 

o údaje o svéprávnosti pacienta a osob výše uvedených, 

• obdobné údaje také z informačního systému cizinců 

• Z dalších částí sdruženého datového fondu eGovernmentu (rešerše provedena nad Návrhem zákona o 

změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci): 
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o z informačního systému o dávkách státní sociální podpory a jejich výši, o poživatelích těchto dávek 

a žadatelích o tyto dávky a osobách s nimi společně posuzovaných 

▪ údaje relevantní pro harmonizaci sektoru zdravotnictví a sociální péče 

 

Naopak registr práv a mandátů by mohl vůči eGovernmentu propagovat následující údaje zapsané lékaři: 

• doklad o zdravotní způsobilosti pro řidiče podle § 87 odst. 3 Zákona o silničním provozu 

 

9.2 Měřitelnost služeb a využití těchto služeb 

Kvalita každé služby bez ohledu na provozovatele i na původ dat se odvíjí od parametrů obvykle zakotvených ve 

smlouvě o poskytování služby (SLA) (25): 

• Délka (období) poskytování služby. 

• Dostupnost služby (maximální povolený čas odezvy), maximální doba výpadku služby. 

• Výkon (kapacita) služby. 

• Způsob podpory pro uživatele a eskalační mechanismy. 

• Správa změn, zabezpečení a návaznost služby. 

 

Pro služby navržené jako příspěvek zdravotnictví do sdíleného datového fondu je potřeba před publikováním 

takové služby do eGovernmentu měřit alespoň následující parametry: 

• Služba dosahuje směrem do eGovernmentu požadovaného SLA. 

• Proces vkládání a editace údajů přecházejících do sdíleného datového fondu je ze strany aktérů ve 

zdravotnictví: 

o včasný, 

o pravdivý a bezchybný, 

o s vědomím vytváření referenčních údajů (typicky je zařazen jako posudková služba) 

o zavedený úhradový mechanismus, 

o zavedený proces kontroly s možností účinné represe, pokles událostí pod stanovenou mez, 

o očištěný od všech procesů úhrady, které ovlivňují klinický závěr 

 

Bez těchto indikátorů nelze dosáhnout věrohodné kvality dat a vpustit je do sdíleného datového fondu 

eGovernmentu, neboť by nekvalita dat mohla významným způsobem ovlivňovat život většího počtu občanů. 
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Příloha č. 1 – Grafická notace normy ContSys 
Technická norma ContSys používá při zobrazení konceptuálních modelů standardní notaci UML:  

• pro vazby je použita lomená spojnice s názvem vazby (šipka uvádí směr vazby, který je pojmenován),  

• pro dědičnost je použita lomená spojnice zakončená nevyplněnou šipkou, 

• pro násobnost je použita standardní notace N..M (typicky např. 0..1, 0..*, 1..*). 

Atributy tříd nejsou na této konceptuální úrovni modelovány.   

Dále jsou použita následující pravidla pro zobrazení konceptů: 

• koncepty zobrazené bílou barvou jsou v obrázku plně definovány a jsou vyobrazeny všechny vazby, 

• koncepty zobrazené šedou barvou jsou definovány v jiných schématech (v jiných kapitolách normy), 

• vazby mezi šedými koncepty jsou vynechány (nejsou předmětem aktuálního schématu), 

• koncepty zobrazené šedou barvou s přerušovaným okrajem jsou převzaty z jiných technických norem, 

• koncepty se jménem v kurzívě jsou čistě abstraktní a musí být nejprve realizovány skrze dědičnost.   
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