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Název projektu: eMeDocS (Exchange Medical Documents System)

Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické 

dokumentace mezi ZZZKV včetně realizace formou 

pilotního projektu

Výběr: ICZ a.s.

Stav: v rutinním provozu

 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



eHealth projekty na Vysočině

330. 4. 2014

eMeDocS (Exchange Medical Documents System)

 systém pro výměnu 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 (stovky případů)

 projekt získal cenu Vítěz soutěže Projekt roku 

2011

 plán dalšího rozvoje vs. národní strategie



eMeDocS

430. 4. 2014

Podrobnosti k projektu:

 Aktuální stav jednotlivé problematiky:

 Emergency Card – ze všech nemocnic odchází urgentní informace do 

sanitních vozů. O každém požadavku jsou vedeny záznamy. Urgentní 

informace obsahují trvalé medikace, rizikové faktory, alergie, trvalé diagnózy, 

přehled hospitalizací a ambulantních vyšetření za poslední kalendářní rok (vždy 

název oddělení, datum, DG). 

 Zprávy ze ZZS do NIS nemocnic – při předávání pacienta do dané 

nemocnice odchází zároveň elektronická podoba zprávy, která se k danému 

pacientovi přiřadí v systému NIS konkrétní nemocnice.





eMeDocS – Emergency Card

630. 4. 2014



eMeDocS – Emergency Card

730. 4. 2014



Obrazovky NIS

830. 4. 2014





eMeDocS

1030. 4. 2014

Podrobnosti k projektu:

 Aktuální stav jednotlivé problematiky:

 Zasílání žádanek na RDG – ze všech nemocnic lze odeslat elektronickou 

žádanku na RDG vyšetření do NemJi. Tato žádanka se zobrazí v NIS jihlavské 

nemocnice. 

 Zpětné zaslání popisu – po uskutečněném vyšetření na základě přijaté 

žádanky dojde k zapsání popisu a jeho elektronické odeslání zpět do žádající 

nemocnice. Současně s tím je vždy zaslána i papírová zpráva (popis) a to až 

do doby přechodu na plně elektronickou dokumentaci. Zároveň s odesláním 

popisu (elektronicky) dochází k odeslání daných RDG snímků systémem 

ePACS nebo ReDiMed.



eMeDocS

1130. 4. 2014

Podrobnosti k projektu:

 Aktuální stav jednotlivé problematiky:

 Ambulantní zprávy – ze všech nemocnic lze odeslat elektronickou formu 

ambulantní zprávy. Zasílat lze buď automaticky (na základě žádanky) nebo 

vědomě na vyžádání.

 Propouštěcí zprávy – ze všech nemocnic lze odeslat elektronickou formu 

propouštěcí zprávy. Zasílat lze na vyžádání.



Topologie eMedocs

Síťová topologie systému

1230. 4. 2014



Topologie eMedocs

Monitoring systému

The Dude + NetIQ

1330. 4. 2014



Rozvoj projektu eMeDocS

1430. 4. 2014

V současné době se pracuje na:

 Rozšíření funkcionality o:

 zapojení praktických lékařů – zahájen pilotní projekt, který testuje 

předávání ambulantních a propouštěcích zpráv z NemJi a NemPe.

 žádankový systém pro laboratoře

 Rozšíření za hranice kraje: 

 zapojení do projektu dalších nemocnic – fakultních

(vyjádření zájmu ze strany MZČR i některých FN)



1530. 4. 2014

ZAPOJENÉ SUBJEKTY



DĚKUJI ZA POZORNOST.
Děkuji za pozornost.

1630. 4. 2014

http://www.emedocs.cz

http://www.kr-vysocina.cz/ehealth 


