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Perspektivy digitalizace zdravotnictví

Aktuální priority MZ ČR

• Zákon o elektronizaci zdravotnictví a centrální infrastruktura elektronického 

zdravotnictví

• Zajištění kybernetické bezpečnosti v celém resortu zdravotnictví

• Organizační a personální zajištění koordinace čerpání veřejných prostředků na 

digitalizaci zdravotnictví, včetně kybernetické bezpečnosti

• Rozvoj standardizace elektronického zdravotnictví a interoperability 

zdravotních záznamů

• Podpora telemedicíny

• Digitalizace ministerstva – digitální úřad pro digitální zdravotnictví



Současný stav

• Telemedicínské aplikace v ČR jsou rozvíjeny zpravidla izolovaně ve vazbě na 

konkrétního poskytovatele zdravotních služeb a jeho specifickou cílovou 

skupinu klientů, případně jako regionální aktivita.

• Tímto způsobem byly realizovány desítky specifických projektů, pouze 

výjimečně a krátkodobě kooperujících v rámci pilotních projektů se zdravotními 

pojišťovnami, bez jednoznačného přijetí v rámci metodických postupů 

příslušných odborných společností a jejich uvedení do klinické praxe.

Telemedicína v ČR



Bariery využívání

• Telemedicína není v ČR nelegální, ale chybí organizační rámec a podmínky.

• Právní úprava – není, což je zdrojem nejasností (definice, zdravotní služby,

• povolování, místo poskytování, výkony při diagnostice a léčbě, odpovědnost, 

data, začlenění do systému zdravotnictví, specifika zdravotnického systému 

ČR)

• Není univerzální referenční průvodce / návod pro poskytovatele péče;

• Medicínské guidelines - málo se otázkám telemedicíny věnují;

• Financování služeb, úhrady, otázky plateb pacientem

Telemedicína v ČR



Bariery využívání

• Kulturní připravenost (osobní kontakt pacienta s lékařem,…);

• Zkušenosti s telemedicínou, důvěra ve služby telemedicíny, znalost možností 

technologií;

• Dovednosti, dobré praxe – málo (lze ze zahraničí, s modifikacemi);

• Podmínky pro bezpečnost (aplikací, sítí, zařízení vč. SW, kybernetická 

bezpečnost, umístění a využívání dat);

Telemedicína v ČR



Bariery využívání

• Dostupnost a validita důkazů o přínosech telemedicíny;

• Technická normalizace, spolupráce telemedicíny s jinými ICT systémy ve 

zdravotnictví (EHR, PHR, NISy, portál...);

• Pohled / názor pacientů (nedostatečné povědomí)

Telemedicína v ČR



Na čem jsme pracovali

• Začlenění telemedicíny do portfolia služeb eHealth k urgentnímu řešení v ČR, 

spolupráce s ČLS JEP (společná komise)

• Zpracování 2 konstruktivních dokumentů k telekonzultacím

• Použití telekonzultací ve zdravotních službách v ČR (verze 1.1)

• Požadavky na telekonzultační vybavení a související technické služby 

určené pro využití ve zdravotních službách

• 26 problémových okruhů s návrhy řešení

• Určeno jako pracovní podklad pro řešení organizace TM v ČR se

• zainteresovanými stranami

• Spolupráce s European mHealth HUB a WHO – ROADMAP for mHealth

Telemedicína a MZ ČR v roce 2020



Projekty

• Projekt SRSP Strengthening the Capacity of the Ministry of Health to establish

National eHealth Centre – Follow-up část zaměřená na TM - analýza legislativy a 

organizaci TM v EU

• Příprava projektu TM z Recovery fondu ČR

• NTMC – kompetenční centrum MZ ČR pro telemedicínu

• zejména projekty Unitied5Health, Connected4Health, MOMENTUM, 

SCIROCCO, TAČR (dobré praxe), EIP on AHA

• v současnosti: NiCE-Life, SHAPES, TAČR: Výzkum provozního a 

ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb, DIH (eDIH), 

5G, JADECARE a další

Telemedicína a MZ ČR v roce 2020



Národní plán obnovy a telemedicína

• Záměrem reformy je stanovit obecně respektovaná pravidla pro

• (i) indikace telemedicínských aplikací ve vazbě na diagnostické skupiny,

• (ii) výběr a certifikaci přístrojů (zdravotnických prostředků) spolu s pravidly 

aplikace u klienta, zpracování a přenosu údajů,

• (iii) ocenění ucelených nákladů aplikací v kalkulacích výkonů a návrh jejich 

začlenění do úhradových pravidel zdravotních pojišťoven.

• Cílem je prosazení kontinuity a dostupnosti telemedicínských řešení pro klienty 

v plné šíři sítě zdravotních služeb. Tato skutečnost nabývá na významu v 

souvislosti s omezeními, vyvolanými dopady pandemie COVID-19. 

Telemedicína a MZ ČR v roce 2021



Národní plán obnovy a telemedicína

• Ve spolupráci se stakeholdery procesů budou realizovány dílčí projekty: 

1. Koordinace reformních kroků po obsahové stránce.

2. Definice organizačního a legislativního rámce pro telemedicínu.

3. Formulace pravidel pro posuzování a certifikaci telemedicínských aplikací.

4. Formulace pravidel posuzování a začleňování výkonů zahrnujících 

telemedicínské aplikace do seznamu hrazených výkonů.

5. Ověření navržených pravidel pilotními projekty.

Telemedicína a MZ ČR v roce 2021



Národní plán obnovy a telemedicína

• Vedle aplikací, směřujících k podpoře léčby klientů, vzniklo velké množství 

aplikací mHealth, směřujících většinou k podpoře zdravotního životního stylu.

• I v tomto případě by měla být navržena pravidla doporučení pro indikaci a 

certifikaci aplikací mHealth.

• V případě, že ověření aplikací mHealth prokáže významný preventivní dopad, je 

vhodné zvažovat návrh na jejich zařazení do programů prevence zdravotních 

pojišťoven. 

Telemedicína a MZ ČR v roce 2021



Cíle digitalizace 2021+

Čeho bychom chtěli dosáhnout v roce 2021 

• Cílevědomým prosazováním zásadních systémových opatření, s oporou v Národním 

plánu obnovy, posílíme kybernetickou bezpečnost v celém zdravotnictví a zvýšíme 

jeho odolnost vůči přicházejícím hrozbám.

• Legislativními a koordinačními aktivitami, s oporou v Národním plánu obnovy, 

zahájíme plošný přechod zdravotnictví na digitální vedení a sdílení zdravotnické 

dokumentace, přístupné lékařům i pacientům a rozvineme možnosti občanů, 

zdravotníků a veřejné správy v elektronické komunikaci za účelem zajištění 

dostupných informací k podpoře života ve zdraví.



Cíle digitalizace 2021+

Do roku 2022 

• Dobudování infrastruktury elektronického zdravotnictví (IDRR)

• Zásadní zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v rezortu, s pomocí zdrojů z fondů 

EU

• Plnění Národního zdravotního informačního portálu obsahem a řešením životních 

situací občana ve zdravotnictví

• Dosažení podpory telemedicínských řešení ze strany financování EU fondy a 

programů zdravotních pojišťoven

• Budou funkční centrální služby elektronického zdravotnictví, bude vytvořen katalog 

služeb provázaný s portálem občana



Cíle digitalizace 2021+

Do roku 2024 

• Všichni pacienti se budou moci elektronicky objednávat na běžná ambulantní 

vyšetření

• Bude umožněn účelný rozvoj telemedicíny při maximálním zabezpečení komunikace 

a dat

• Budou implementovány datové standardy kompatibilní s mezinárodními doporučeními 

a normami



Cíle digitalizace 2021+

Do roku 2030 

• Každý občan bude mít k dispozici sdílený elektronický zdravotní záznam

• Lékaři budou mít významně sníženou administrativu díky propojení systémů a 

automatickému sběru dat

• Digitalizace se stane hybnou silou při rozvoji konceptů integrované péče



Cíle digitalizace 2021+

Co k tomu potřebujeme ?

• Řízený rozvoj ze strany ministerstva (Národní centrum elektronického zdravotnictví)

• Zajištění zdrojů pro efektivní čerpání fondů EU (program Digitální Česko)

• Dobudování základní infrastruktury (IDRR) a postupná tvorba dalších elektronických 

služeb

• Zákon o elektronickém zdravotnictví a další legislativa

Jsou připraveny projektové záměry na digitalizaci včetně 

kybernetické bezpečnosti v objemu přes 8 miliard Kč, z toho je 

7, 248 miliardy Kč prostřednictví Národního plánu obnovy
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