
 

POZVÁNKA 

 

Seminář zaměřený na osvědčené postupy  
elektronického zdravotnictví v České republice 

 

„Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví očima uživatelů“ 
 

Pořádá 3. října 2012 od 9.00 do 15.15 hod. v Lékařském domě, Praha 2, Sokolská 31 
 

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS J.E. Purkyně 

ve spolupráci se 

Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 
Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP, 
Ministerstvem zdravotnictví ČR,  
Kanceláří WHO v ČR,  
MEDTEL, o.p.s.  
 

Účastníci 
Cca 120 účastníků – zejména zástupců odborných společností ČLS J.E. Purkyně, uživatelů elektronického 
zdravotnictví (poskytovatelů i příjemců zdravotnických služeb), akademických a výzkumných institucí 
 

Obecné zadání pro příspěvky 
Ministerstvo zdravotnictví ČR deklarovalo 19.6.2012 iniciativu v oblasti elektronizaci zdravotnictví jako významné 
opatření pro zvyšování kvality a bezpečí zdravotnických služeb a vytvoření podmínek pro zvyšování nákladové 
efektivity. V rámci této iniciativy by se národní řešení elektronického zdravotnictví mělo opřít o zkušenosti evropských 
partnerů, maximálně využít stávající informační systémy, ponechat elektronické formy dokumentace u primárního 
zdroje, zajistit prostředí pro jejich sdílení, zajistit návaznost na ostatní nástroje a služby eGovernmentu a vytvořit 
legislativní a technické předpoklady pro funkční sdílení těchto nástrojů. 
 

Specifické zadání 
Prezentovat úspěšná řešení elektronického zdravotnictví a navrhnout způsob jejich podpory (včetně vzdělávání 
uživatelů) a integrace, tak aby směřovaly k vytvoření vhodného prostředí pro implementaci a rozvoj elektronického 
zdravotnictví s optimálním využitím již instalovaných heterogenních systémů (např. ambulantních SW, NIS, RIS, 
vzdělávací infrastruktury), snižováním nákladů, minimální centralizací a ponecháním jednotlivých informačních 
systémů jejich přirozenému vývoji v rámci jejich vlastních provozních a obchodních modelů. 

 

Otázky pro přednášející  
 

1. jak hodnotíte stupeň zralosti elektronického zdravotnictví v ČR 
2. v jakém vývojovém stadiu je elektronické zdravotnictví v oblasti Vašeho zájmu:  

přípravná fáze – prototyp - řádný provoz 
3. jak vidíte možnosti sdílení informací u stávajících zdravotnických informačních systémů a aplikací 
4. nejefektivnější opatření pro vzdělávání uživatelů elektronického zdravotnictví 

 
Přednášející mají za úkol zhodnotit stav prezentované oblasti či řešení, ukázat co se podařilo a funguje a co ne, sdělit 
jaká mají přání a představy, co plánují v dalším období a čeho by chtěli dosáhnout, jakou k tomu potřebují součinnost.



Program semináře 
 

Dopolední blok: 
 
1. Úvod semináře – pořadatelé – prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., ČLS J.E. Purkyně, MUDr. Alena Šteflová, 

Ph.D., MPH, kancelář WHO v ČR 
          9.00 – 9.15  

2. Vystoupení Ministerstva zdravotnictví – Ing. Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví  
           9.15 – 10.00 

3. Interoperabilita v elektronickém zdravotnictví – Ing. Martin Zeman, Ing. Hynek Kružík, Ing. Miroslav Zámečník, 
ČSZIVI ČLS JEP 
             10.00 – 10.20 

4. Standardy pro sdílení informací v elektronickém zdravotnictví - prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., doc. Ing. 
Lenka Lhotská, CSc., SBMILI ČLS JEP 

             10.20 – 10.40 
Diskuze – 10.40 – 10.50 

 

Přestávka – 10.50 – 11.00 

5. Využití identifikátoru EHIC pro elektronické zdravotnictví – Ing. Jiří Ochozka, Ing. Tomáš Trpišovský, CSc., 
MEDTEL, o.p.s.  

11.00 – 11.15 
6. Uživatelsky vstřícné registry –  doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., IBA MU Brno,  Ing. Fares Shima, MZ ČR / 

KSRZIS 
11.15 – 11.35 

7. Zavádění elektronické preskripce  –  MUDr. Pavel Březovský, MBA, SÚKL Praha 
11.35 – 11.50 

 

 

Diskuze – 11.50 – 12.00 

 

 Odpolední blok: 
 
8. Nemocniční informační systémy – Ing. Vladimír Rous, MBA, Thomayerova nemocnice, Praha 4 

13.00 – 13.15 

9. Informační systémy pro ordinace – MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař, Praha 6, Ústav všeobecného lékařství 
UK Praha 

13.15 – 13.30 

10. Praktické vzdělávání pro elektronické zdravotnictví – Mgr. Vladimír Vocetka, Thomayerova nemocnice,  
Praha 4  

13.30 – 13.45 
 

Diskuze – 13.45 – 14.00 

 
 

11. Efektivní opatření pro vzdělávání uživatelů elektronického zdravotnictví – panelová diskuse za účasti 
představitelů MZ ČR, IPVZ, ČLS 

14.00 – 15.00 

12. Závěry semináře – jak si představujeme elektronické zdravotnictví v ČR 
15.00 – 15.15  

 


