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Portál pacienta

D. Rzyman

Společnost Stapro se zabývá IT ve zdravotnictví 
téměř tři dekády, přičemž v posledním desetiletí 
se soustředí na bezpapírovou a čistě elektronickou 
formu vedení zdravotní dokumentace. S elektro-
nizací zdravotnictví úzce souvisí také možnost 
sdílet tyto cenné informace a přispět na zkvalit-
nění péče o lidské zdraví. Stapro proto v celkem 
sedmi krajích provozuje výměnnou síť eHealth 
pro zabezpečenou výměnu zdravotních informací 
mezi nemocnicemi a zdravotní záchrannou služ-
bou jménem TransMISE. V praxi to vypadá tak, že 
sanitka má při převozu pacienta možnost přímo 
z tabletu umístěném ve vozidle zjistit o pacientovi 
důležité informace jako jsou Urgentní informace, 
Anamnézy, Trvalé diagnózy, Příjmové zprávy, 
Propouštěcí zprávy anebo zjistit stav volných 
lůžek okolních nemocnic a rozhodnout se, kam 
pacienta poveze.
Využití této funkcionality v praxi je překvapivě 
vysoké, kdy v jednom kraji dochází denně k zob-
razení sdílené zdravotní dokumentace v 80 % 
výjezdů. S tím souvisí rovněž automatické pře-
dání výjezdového protokolu přímo do klinického 
informačního systému nemocnice, do které sanitka 
pacienta vezla. Posádka se tak skutečně může 
soustředit na lidské zdraví a papírování nechat 
automatizovaným procesům.

Na těchto základech společnost Stapro ve spojení 
s Moravskoslezkým krajem v roce 2015 umožnila 
nahlížení na vlastní zdravotní dokumentaci také 
pacientům. Mělo to však jeden háček, pacient se 
musel ověřit v každém zdravotním zařízení zvlášť, 
navíc zaplatit administrační poplatek ve výši 200 
CZK za každé ověření, což bylo pro mnohé pacienty 
limitující administrativní překážkou. V roce 2018 
došlo k razantní změně, kdy si nemocnice vzájemně 
důvěřují a portál pacienta má mnohem přívětivější 
uživatelské rozhraní (odkaz: https://e-health.msk.cz). 
Pacienti mohou využít rovněž služby elektronické 
identity k přihlášení do portálu pacienta a nově jsou 
jim nabízené služby webového objednávání do všech 
připojených nemocnic.
Tato změna měla za následek ztrojnásobení počtu 
uživatelů za tři měsíce provozu oproti původním 
třem letům bez zásadnějšího marketingu. Portál 
pacienta je nyní dostupný také v kraji Pardubic-
kém (odkaz: portal.krajprozdravi.cz) a také jako 
portál některých nemocnic (Karlovarská Krajská, 
Nemocnice Příbram, Úrazová Nemocnice v Brně) 
a v přípravě jsou také další.
Portál neslouží pouze pacientům, ale také registru-
jícím praktickým lékařům, kteří pomocí něj mohou 
nahlížet na zdravotní dokumentaci pacienta z nemoc-
nic nebo pacienta objednávat na vyšetření.
Ve spojení s profesionály z oblasti zdravotnictví 
připravujeme do portálu pacienta spousty vylepše-
ní, která doufáme potěší jak pacienty, tak praktické 
lékaře, tak nemocnice a přispívají tak k ještě lepším 
službám nabízeným v českém zdravotnictví.


