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Elektronická výměna 
informací usnadňuje 
komunikaci mezi 
lékaři
I. Červinka

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 elek-
tronických informací mezi poskytovateli zdravotní 
péče od roku 2004, kdy byla uvedena do provo-
zu, již 15 let. V současnosti využívá tuto službu 
zabezpečeného přenosu zpráv přes 4.000 aktivních 
uživatelů, kteří si takto rutinně předávají dokumenty, 
jako jsou žádanky na vyšetření, výsledky a nálezy 
z požadovaných vyšetření, lékařské zprávy ošet-
řujícím lékařům apod. Z tohoto počtu uživatelů je 
přibližně 120 velkých zdravotnických zařízení typu 
nemocniční zařízení nebo laboratoř. Služba MISE 
zaznamenává každoročně nárůst počtu přenesených 
zpráv. Statistické údaje za poslední tři roky provozu 
uvádějí přes 4 miliony přenesených zpráv ročně. 
V roce 2019 přesáhne počet přenesených zpráv 
5,5 milionů.  Za celou historii provozu umožnila 
tato služba poskytovatelům zdravotní péče přenést 
přes 40 milionů zpráv typu laboratorní vyšetření, 
nálezy z radiodiagnostických vyšetření, lékařských 
zpráv apod.

MISE – přenos citlivých dat
MISE je služba zajišťující automatizované zabezpeče-
né předávání zdravotnických a citlivých dat a zpráv 
po Internetu. Na základě vybudovaného souboru 
technologií a programových prostředků zajišťuje 
přenos v souladu s legislativními požadavky ČR na 
ochranu osobních údajů. Přenos dat probíhá mezi 
jakýmikoli informačními systémy (aplikacemi) a je 
zabezpečen asymetrickou šifrou.
MISE archivuje přenášená data dočasným uložením 
zpráv tak, aby přenos mohl být na vyžádání do určité 
doby zopakován. Prostřednictvím přenosového 
protokolu eviduje tato služba svůj provoz. Dále 
umožňuje správu adresáře uživatelů včetně jeho 
automatické distribuce a správu bezpečnostních 
certifikátů a klíčů. Služba MISE vystavuje potvr-
zení o odeslání a příjmu každé zprávy a garantuje 
doručení zpráv.

Přínosy pro uživatele
l Rychlé a garantované doručení zprávy
l Dodržení maximálního zabezpečení citlivých 

informací
l Doručení souboru do adresáře k načtení aplikací 

příjemce
l Úspora práce a odstraněni chyb při ručním 

přepisu výsledků a zpráv
l Vyšší komfort pro zdravotnická zařízení i pro 

lékaře
l Otevřenost systému – nezávislost na formátu 

přenášených dat
l Respektování podmínek daných zákonem 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
l Doložitelnost odeslání a příjmu pomocí auto-

maticky vystaveného potvrzeni (doručenky)

Popis řešení
MISE je služba, která poskytuje možnost zabezpeče-
ného přenosu dat mezi libovolnými dvěma účastní-
ky. Přenos dat je realizován v několika krocích:
l Klient MISE přebírá zprávu ve formě souboru 

libovolného názvu i obsahu. Po převzetí je zprá-
va zkomprimována.

l Zpráva je předána šifrovacímu modulu, který 
podepíše připravenou zprávu uloženým pri-
vátním klíčem odesilatele, vygeneruje náhodný 
šifrovací klíč a zprávu jím zašifruje, náhodný 
klíč je pak zašifrován veřejným klíčem příjemce 
a uložen do výsledné zprávy.

l Zpráva je dále předána za použití protokolu 
http serveru MISE. Po úspěšném spojení jsou 
všechny připravené zprávy odeslány na server 
a poté přijaty všechny zprávy příchozí. 

l Server MISE zprávu přechodně uloží a vede 
tak archiv všech přenesených zpráv. Archivo-
vané zprávy mohou být na žádost příjemce 
znovu doručeny. Veškerá aktivita serveru je 
monitorována evidenčním systémem. Evi-
dence může být využita k důkazu o realizaci 
přenosu a k účtování poskytovaných služeb 
a zjištění skutečného počtu přenosu dat za 
zúčtovací období.

l Po přijetí je zpráva dešifrována za použití pri-
vátního klíče příjemce a zkontroluje se podpis 
zprávy. Touto kontrolou je zajištěna autentič-
nost a integrita došlé zprávy. Zprávy změněné 
či podvržené systém odmítne. Po úspěšném 
přijetí je odesilateli předáno potvrzení o příjmu 
zprávy.

l Po přijetí zprávy klient MISE zprávu rozbalí do 
určeného výstupního adresáře a pokračuje další 
zprávou až do vyprázdnění schránky, tedy přijetí 
všech zpráv. Poté ukončí komunikaci.
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Požadavky
l SW MISE je aplikace pro OS Windows
l Minimální konfigurace PC systému: libovolná 

PC stanice s připojením k Internetu, v konfi-
guraci podporované aktuálně dodavatelem OS 
Windows

l Nainstalovaný Microsoft NET Framework 3.5

 


