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Aktuální stav eHealth v
ČR
Platforma pro elektronické zdravotnictví v ČR
- aktuální problémy eHealth v ČR koordinovaný rozvoj konceptu eHealth
Memorandum o spolupráci při vytváření
Národního plánu rozvoje elektronického
zdravotnictví
MZ ČR – obnovení práce na konceptu
eHealth

MZ ČR - Nová koncepce
elektronického zdravotnictví pro
období 2014 +
 stanovovat standardy nutné pro rozvoj a dlouhodobou
udržitelnost elektronického zdravotnictví a dohlížet na jejich
uplatňování;
 systémově podporovat elektronizaci ve zdravotnictví s cílem
motivovat jak pacienty, tak poskytovatele k zavádění a
využívání nových postupů, systémů a aplikací umožňujících
správné nastavení rozhodovacích procesů;
 udržet citlivá osobní a medicínská data pod kontrolou a
poskytovat je pouze jednoznačně identifikovaným
subjektům;
 zpracovat a prosadit strategii eHealth

Co zatím chybí
koncepci MZ
ČR?

Trendy ve vyhledávání
zdravotních informací
Jednotlivci ve věku 16 - 74 let používající internet k vyhledávání informací
o zdraví; 2011

Zdroj: Eurostat, 2013
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Role knihovny v eHealth
 zkušenosti s informačními a komunikačními
technologiemi
 vzdělávání koncových uživatelů (pacient/občan,
lékař, zdravotnický pracovník,…)
 organizace a kvalita poskytovaných informací
 vyhledávání informací
 práce s uživateli – uspokojit uživatelské potřeby

Kde se knihovny v
konceptu realizují
Komponenty konceptu eHealth:
 elektronický zdravotní záznam;
 e-preskripce;
 registry;
 zdravotní portál;
 standardizace;
 integrace dat a procesů po věcné i
organizační stránce

Kde se knihovny v
konceptu realizují
Kategorizace aplikací v konceptu
1. Klinické informační systémy:
2. Telemedicína a domácí péče, personalizované
zdravotnické systémy a služby, jako služby řízení
nemocí, dálkové monitorování pacienta (např. doma),
tele-konzultace, tele-péče, tele-medikace a teleradiologie.
3. Integrované regionální / národní zdravotnické
informační sítě a systémy distribuovaného zdravotního
záznamu a spojených služeb, jako je e-předpis a edoporučené poslání.
4. Sekundární využití neklinických systémů

Kde se knihovny v
konceptu realizují
4. Sekundární využití neklinických systémů, které zahrnuje:
a. Systémy pro zdravotnické vzdělávání a informační
podporu pacientů/občanů jako zdravotní portály nebo
online zdravotnické informační služby.
b. Specializované systémy pro výzkumníky a sběr a analýzy
veřejných zdravotnických údajů jako biostatistické programy
pro infekční nemoci, vývoj léků a výstupní analýzy.
c. Podpůrné systémy jako řízení dodavatelského řetězce,
plánovací systémy, fakturační systémy, administrativní a
řídicí systémy, které podporují klinické procesy, ale nejsou
přímo používány pacienty nebo zdravotnickými pracovníky
ekonomiky

Vzdělávání
Zdravotní gramotnost - kognitivní a sociální
dovednosti, které určují motivaci a schopnost
jedinců získávat přístup ke zdravotním
informacím, rozumět jim a využívat je způsobem,
který rozvíjí a udržuje zdraví
eHealth gramotnost - schopnost přečíst text,
využívat informační technologie a posoudit
obsah tohoto textu, aby jednotlivec mohl učinit
správné rozhodnutí v péči o své zdraví

eHealth gramotnost
skládá z šesti dílčích gramotností:
 tradiční gramotnost;
 informační gramotnost;
 mediální gramotnost;
 zdravotní gramotnosti;
 počítačová gramotnost;
 přírodovědná gramotnost

Výzvy pro NLK v
konceptu eHealth
 zapojení do tvorby Národního plánu
rozvoje elektronického zdravotnictví
 hodnocení webových stránek se
zdravotní tématikou
 zdravotní portály
 vzdělávání
 zmenšování digitální propast

Realita NLK a konceptu
eHealth
 vzdělávání - kurzy pro uživatele
 spoluúčast na vytváření Centrálního
portálu knihoven – zvýšení povědomí a
možnosti přístupu laickou veřejnost
 člen MEFANET – vzdělávací síť českých a
slovenských lékařských fakult
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