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Název projektu: eMeDocS (Exchange Medical Documents System)

Výběr:


Studie regionálního konceptu vým ny zdravotnické
dokumentace mezi ZZZKV včetn realizace formou
pilotního projektu

ICZ a.s.

tvorba koncepční studie popisující možné řešení problematiky
výměny zdravotnické dokumentace mezi ZZZKV (uveřejněno na
webových stránkách eHealth kraje Vysočina)



realizace pilotního projektu výměny dokumentace mezi ZZS a
vybranými nemocnicemi kraje:

– EC (emergency card)
– přenos záznamů ze ZZS do nemocnice (NIS)
– žádankový systém na RDG vyšetření
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eMeDocS - historie - rok 2010
eMeDocS (Exchange Medical Documents System)


systém pro vým nu zdravotnické dokumentace
a urgentních informací – aktuální stav



• EC (emergency card)
• přenos záznamů ze ZZS do nemocnice (NIS)
• žádankový systém na RDG vyšetření
• ambulantní zprávy
• propouštěcí zprávy
v rutinním provozu s velkým potenciálem využití a velkým denním přenosem dat



projekt získal cenu Vít z sout že Projekt roku 2011



plán dalšího rozvoje vs. národní strategie (Roadmap of eMeDocS)

6.4.2016

3

eMeDocS – Emergency Card
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eMeDocS – Emergency Card
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Zapojené subjekty

6.4.2016

6

Aktuální stav - monitoring
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Rozvoj projektu eMeDocS
V současné dob se pracuje na:


Rozšíření funkcionality
 Zapojení praktických lékařů – prob hl pilotní projekt, který testoval
předávání ambulantních a propoušt cích zpráv z NemJi a NemPe
n kolika vybraným lékařům. Integrace CGM
 Schránky praktiků | B2B



Integrace eMeDocS do NIS jednotlivých nemocnic Kraje Vysočina



Rozšíření za hranice Kraje Vysočina – zejména fakultní nemocnice



Konfigurační databáze – hotovo



Přístup pro VZP – revizní lékaři



NIXZD – Národní systém výměny zdravotnické dokumentace



NIXZD.CZ – eHNCP uzel v rámci projektu CEF
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Rozvoj projektu eMeDocS

NIXZD
Národní centrum vým ny zdravotnické dokumentace
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NIXZD
Základní principy NIXZD:


NIXZD vzniká a je provozováno na základě metodické a smluvní dohody krajů
a případných dalších zájemců o tuto problematiku.



Cílem NIXZD je maximální otevřenost, respektování praxí ověřených
standardů, opensource.



Hlavními partnery z pohledu smluvního a organizačního vůči NIXZD jsou
všechny kraje ČR a to jak z pohledu zřizovatelské role zdravotnických zařízení
tak z pohledu svého území.



Vstup do NIXZD je umožněn i ostatním subjektům (státní, komerční,
akademické, …), ale vždy je preferován přístup prostřednictvím tzv. krajského
komunikačního centra dle území příslušnosti.
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NIXZD
Základní principy NIXZD:


Společná dohoda na mechanismech výměny dat – veřejná oponentura,
schválení v rámci orgánů AKČR



Role krajských komunikačních center je přenositelná (např. zajištění jiným
krajem popř. plošným systémem).



V případě nadregionálních řešení je předpokládáno jejich přímé připojení do
NIXZD.



Provozovatelem NIXZD je Kraj Vysočina, se záměrem převedení této role na
národní autoritu z řad subjektů veřejné správy (MZd popř. jím určená
organizace); OpenSource, přenositelná licence, virtualizace



Veškerá logika a architektura NIXZD striktně respektuje ustanovení příslušné
legislativy, zejména pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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NIXZD

6.4.2016

12

eMeDocS | NIXZD
Důležité dokumenty:


Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS



Programátorská příručka



Možné způsoby integrace k IS eMeDocS Ěduben 2015ě



NIX ZD - specifikace verze 4 (9.4.2015):
 NIXZD_0_Soucasny_stav_projektu_v1.1.docx
 NIXZD_1_Architektura_NIXZD_v3.docx
 NIXZD_2_Datove_rozhrani_v3.docx

 NIXZD_3_Povinne_API_uzlu_v3.docx
Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na www.emedocs/ke-stazeni
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eHealth krajů
Co potřebujeme



Vyřešit chaos kolem editace dat v NRPZS (agenda NZZ, ROS, ISZR, JIP)



Umožnit aktivní využití NRPZS pro úlohy krajů (identifikace subjektu)



Umožnit aktivní využití NRZP (identifikace uživatelů, referenční data)



Vyřešit technickou platformu identifikace uživatelů (eIDAS i ve zdravotnictví,
využití kvalifikovaných certifikátů)



Sjednotit komunikační jazyk – datové standardy jako legislativní povinnost



Vše opřít o legislativu



Sjednotit noty s MVČR a strategií eGOV státu – občanky, JIP, ISZR, eIDAS,
transakční mechanismy, úplné elektronické podání, KIVS, ZKB, EA



Zpřístupnit základní registry (ROB) pro ZZS a popř. další subjekty
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CEF TELECOM

CEF TELECOM – Connecting Europe Facility
Klíčový EU instrument pro spolufinancování projektů zaměřených na
zavedení nebo zlepšení přeshraniční komunikace mezi
veřejnoprávními i soukromými subjekty prostřednictvím infrastruktur pro
digitální služby (Digital Service Infrastructures - DSIs) a
vysokorychlostního internetu (broadband).
eHealth Digital Service Infrastructure – je financována členskými státy a
současně Evropskou komisí prostřednictvím programu CEF.
Výzva pro eHealth – zaměřená na přeshraniční výměnu zdravotnické
dokumentace pro dvě služby – Patient summary Ěpacientský souhrně a
ePrescription.
Alokace pro výzvu eHealth – 7,5 mil. EUR.

CEF TELECOM
Celkem 21 žadatelů z členských zemí EU podalo projekty ve výzvě pro
eHealth v celkové výši 13 mil. EUR.
Kraj Vysočina podal projektovou žádost v rámci koordinovaného
COUNTRY
EC FUNDING
přístupu členských zemí EU.
Austria
€
1.098.010
Participující zem aktivn spolupracovaly při příprav
jednotlivých žádostí.
Aktivní spolupráce bude
pokračovat i b hem
implementace projektů –
testování, schvalování, audity,
project-a-thon...
Mechanismus pro řízení a
koordinaci implementace eHealth
DSI v rámci CEF TELECOMeHealth Network a další orgány
6.4.2016
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Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
TOTAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

539.956
353.722
327.938
534.697
333.870
497.288
344.240
696.398
1.157.376
634.898
614.997
582.968
507.180
846.500
528.045
704.450
509.900
635.694
791.091
462.240
12.701.455

CEF TELECOM

Deployment of Cross-Border eHealth Services in the Czech
Republic – NIXZD.CZ
•
•

žádost podána Krajem Vysočina, výsledek bude znám v červnu
projektové konsorcium:
•
•
•
•

•

Kraj Vysočina
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Nemocnice Jihlava
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

Cílem projektu je zřízení Národního kontaktního místa pro eHealth (eH NCP)
pro Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského
mechanismu vým ny zdravotnické dokumentace pro službu pacientský souhrn
(Patient Summary).
Celkové náklady projektu - 448 200 EUR, podpora z fondu CEF – 358 107 EUR
Trvání projektu – leden 2017 – prosinec 2020
6.4.2016
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NIXZD.CZ
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http://www.emedocs.cz
http://www.kr-vysocina.cz/ehealth

D kuji za pozornost.

D KUJI ZA POZORNOST.
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