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Elektronické zdravotnictví 
E-health

Pro EU i ČR chápáno jako nezbytný předpoklad 
pro dosažení standardů a zvýšení 
kvality
nákladové efektivity

zdravotnických služeb
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Elektronické zdravotnictví 
E-health – přenos informací z EU

MEDTEL o.p.s.  
člen Evropské asociace zdravotnické telematiky 
EHTEL (od 2009 přešlo členství na KSRZIS) 

Mezinárodní konference
MEDTEL  2000, 2002, 2004,

2006, 2008 
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Elektronické zdravotnictví 
E-health – přenos informací z ČR

MEDTEL o.p.s.  
Global eHealth Survey WHO 2005
Studie srovnání možností VaV v oboru ICT 
v ČR s potřebami aplikační sféry v oblasti 
eHealth – 2008 (partner Technologické 
centrum AV ČR)
Second Global eHealth Survey
WHO 2009
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ESF JPD3 Síť podpory vzdělávání 
ve zdravotní telematice a
e-Zdraví (MEDTEL 2005-7)

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti 
telematiky a e-zdraví:
vzdělávací a informační akce
poradenství
technologické demonstrace
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ESF:Vzdělávací a informační 
portál IKEM (2005-6)
Komplexní informační a komunikační 
systém (KIKS)
Ošetřovatelství v intenzivní péči a 
periferní žilní kanylace
Pro oblast kardiologie

Akutní plicní embolie
Ateroskleróza
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ESF: Regionální centrum 
pro podporu výuky a výzkumu 
v oblasti medicínských obrazových 
a klinických dat (FTNsP 2006-8)

Výukový portál - digitální obrazové 
i textové dokumentace
Anonymní kazuistiky pro 7 oborů
onkologie, pneumologie, traumatologie, 
urologie, gynekologie, hrudní chirurgie a 
chirurgie zažívacího traktu 
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KSRZIS - Kooordinátor
přípravy projektu eHealth 
MZ ČR

Elektronická zdravotnická 
dokumentace, identifikace,  platební 
styk
Registry a konsolidace resortních dat
Klinické rozhodování, klinické 
protokoly a Health Technology 
Assessment (HTA)
Národní vzdělávací portál



9

VIZE: Středisko vzdělávání pro
elektronické zdravotnictví FTNsP

vypracování  
akreditovaného modulového vzdělávacího 
programu a systému výuky

zavedení 
vzorového modelového systému vzdělávání

Zdroje - vhodné operační programy 
Strukturálních fondů 
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Cílové skupiny

lékařský personál

ošetřovatelský personál

vysokoškolští zdravotničtí zaměstnanci 

nelékaři 

řídící a administrativní zaměstnanci  
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MOUDROST

ZNALOSTI
+ (intuice a zkušenost)

INFORMACE  + (uplatnění)

DATA + (význam a účel)

Učící se organizace nachází 
cestu od dat k moudrosti
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Proč to všechno podnikáme?

Smyslem je poskytnout 
lékařům a sestrám více 
času na vlastní
práci
s pacientem
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Děkuji


	Vzdělávání v elektronickém zdravotnictví
	Elektronické zdravotnictví �E-health
	Elektronické zdravotnictví �E-health – přenos informací z EU
	Elektronické zdravotnictví �E-health – přenos informací z ČR
	ESF JPD3 Síť podpory vzdělávání ve zdravotní telematice a�e-Zdraví (MEDTEL 2005-7)
	ESF:Vzdělávací a informační portál IKEM (2005-6)
	ESF: Regionální centrum �pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat (FTNsP 2006-8)
	KSRZIS - Kooordinátor přípravy projektu eHealth MZ ČR
	VIZE: Středisko vzdělávání pro elektronické zdravotnictví FTNsP
	Cílové skupiny
	Snímek číslo 11
	Proč to všechno podnikáme?
	Děkuji

