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Elektronická výměna 
informací usnadňuje  
komunikaci mezi 
lékaři
Červinka I.

Zájem o využívání elektronické výměny informací 
mezi poskytovateli zdravotní péče stále roste. Služba 
MISE od společnosti STAPRO s. r. o., umožňující 
zabezpečenou elektronickou komunikaci mezi 
zdravotnickými zařízeními v celé ČR, zaznamenává 
každoročně nárůst počtu přenesených zpráv.
Služba MISE umožňuje bezpečnou výměnu elektro-
nických informací mezi poskytovateli zdravotní péče 
již od roku 2004, kdy byla uvedena do provozu. V 
současnosti využívá tuto službu k zabezpečenému 
přenosu zpráv 1 680 aktivních uživatelů, kteří si tak-
to rutinně předávají dokumenty, jako jsou žádanky 
na vyšetření, výsledky a nálezy z požadovaných 
vyšetření, lékařské zprávy ošetřujícím lékařům apod. 
Z tohoto počtu uživatelů je přibližně 156 velkých 
zdravotnických zařízení typu nemocniční zařízení 
nebo laboratoř. „Služba MISE zaznamenává každo-
ročně nárůst počtu přenesených zpráv. Statistické 
údaje za poslední tři roky provozu uvádějí téměř 
2,5 milionů přenesených zpráv v 2011, v roce 2012 

to už bylo více jak 2,7 milionů a v roce 2013 těsně 
nad 2,8 milionů přenesených zpráv. Za celou historii 
provozu umožnila tato služba poskytovatelům zdra-
votní péče přenést odhadem 17,7 milionů zpráv typu 
laboratorní vyšetření, nálezy z radiodiagnostických 
vyšetření, lékařských zpráv apod.,“ říká výkonný 
ředitel společnosti STAPRO s. r. o. Ing. Leoš Raibr.

Informace v ceně života
Společnost STAPRO s. r. o. navázala na tento úspěš-
ný projekt výměny informací mezi zdravotnickými 
zařízeními a ve spolupráci s Plzeňským krajem a 
Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského 
kraje realizovala službu výměny dat pro komunikaci 
výjezdových posádek záchranné služby se zdravot-
nickými zařízeními akutní lůžkové péče. Tato služba 
umožňuje on-line zpřístupnit lékařům v terénu 
strukturované informace ze zdravotnických zaříze-
ní o zdravotním stavu a historii pacienta, kterému 
je poskytována urgentní lékařská péče. Vybrané 
informace jsou potřebné při rozhodování o postupu 
ošetření. Stejně jako v případech komunikace mezi 
zdravotnickými zařízeními i v případě komunikace 
se záchrannou službou je možné odesílat elektronic-
ký protokol o výjezdu rovnou ze sanity (mobilního 
tabletu lékaře) do zdravotnického zařízení, kam je 
pacienta převážen. „Zavádění eHealth do praxe tak 
zrychluje a zefektivňuje náročné poskytování neod-
kladné péče a především zvyšuje bezpečí pacientů,“ 
dodává Ing. Leoš Raibr.


