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Obsah 

V jakých oblastech ICT šetříme čas lékaři v KZ 

Integrace NIS-RDG 

Integrace NIS-NIS 

sjednocení práce se zdravotnickou dokumentací 



3 

© AGIT AB 

 Náhled ICT KZ 

Z pohledu lokalit: 

NISy separátní 

RISy separátní, součástí 

NIS 

LISy separátní, různé 

pro obory 

jednotná integrační 

platforma 

centrální služby, které 

se rozšiřují 
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Integrace NIS-RDG 

Vyvolání prohlížeče (xViewer, MagicWeb) přímo   

z NIS 

menu v NIS 

kontextová nabídka u výsledku vyšetření 
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Integrace NIS-RDG – schéma 
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Integrace NIS-RDG – ukázka v NIS 
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Integrace NIS-RDG – proces 
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Integrace zdravotní dokumentace 

PatientID 123456 
PatientID 654321 PatientID 987123 
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 Náhled ICT KZ 

Z pohledu lokalit: 

NISy separátní 

RISy separátní, součástí 

NIS 

LISy separátní, různé 

pro obory 

jednotná integrační 

platforma 

centrální služby, které 

se rozšiřují 
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Integrace zdravotní dokumentace - cíle 

Cíl: poskytnout jednotnou formou zdravotní 

dokumentaci z ostatních lokalit KZ 

Prostředek: subregionální EHR 

Technický prostředek: integrační platforma 
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Integrace zdravotní dokumentace 
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Integrace zdravotní dokumentace 

Rozdělení služeb: 

srEHR 

nonEHR 

KZ konektory 

správa integrace 

pomocné služby 
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Integrace zdravotní dokumentace - kroky 

sjednocený registr pacientů v NIS, RIS, LIS 

dostupná základní dokumentace napříč NIS 

rozšiřování dostupné dokumentace napříč NIS 
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Souhrn projektu integrace zdravotní dokumentace 

sjednocení dokumentace 

v rámci NIS 

zpřesnění registru 

pacientů v NIS 

vybudování služeb 

integrační platformy 

zvýšení úrovně dohledu 

na komunikaci mezi IS 

schopnost zajištění 

nových služeb 
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Sjednocení práce se zdravotnickou dokumentací 

v rámci vícero NIS 

stejné vyvolání DICOM prohlížeče RDG snímků 

v rámci konkrétního NIS 

přístup k dokumentaci ze stejného místa v aplikaci 
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Ukázka jednotného přístupu 
Přehled veškeré dosud napsané dokumentace ve funkci Lékařská dokumentace 

zde ukázka maximálního přístupu na dokumentaci, v MNUL = lékaři 

 

Záložka LékDok epiz. nabídne seznam veškeré dokumentace zapsané v aktuální epizodě 

Přes tlačítko Všechny epizody se nabídne seznam všech dokumentů ze všech epizod 
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Ukázka jednotného přístupu 

Dokumentace je pro lepší přehlednost zařazena do různých skupin, viz. 

záložky Ambulance, Hospital., OP, Konzília, …, Jiné dokumenty, … 

(zobrazované záložky jsou závislé na přístupových právech) 
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Ukázka jednotného přístupu 

Přidání nové zprávy, dokumentu, speciálních žádanek, poukazů, apod. 

jednotným způsobem přes tlačítko Přidat 
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Ukázka jednotného přístupu 

Karta s nabídkou dokumentů dle přístupových práv 
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Děkuji za pozornost. 
 

 

Ales.Daniel@kzcr.eu 


