ID
1

Typ prvku
Business role

Název prvku
Poskytovatel zdravotníckých služeb

Popis prvku
Poskytovatel zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

2

Business role

Zdravotnický pracovník

3

Business role

Klient zdravotních služeb

Zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s
poskytováním zdravotní péče
Zobecňující pojem pro fyzickou osobu jako potenciálního
příjemce zdravotních služeb. Generalizuje role pacienta, občana,
pojištěnce veřejného zdravotního pojištění ČR i EU.

4

Business function

Funkce portálu

5

Business service

Poskytování kvalifikovaných informací

6

Business service

Zaručená komunikace mezi pacientem a Služba poskytuje elektronický komunikační kanál pro bezpečnou
lékařem
a důvěryhodnou komunikaci mezi klientem ZS a lékařem. Služba
bude nabídnuta jako dobrovolný komunikační prostředek.

7

Business service

Poskytování přehledu poskytovatelů
zdravotních služeb

Skupina byznys procesů podporujících poskytování služeb
portálem
Služba umožňuje poskytování kvalifikovaných informací ve formě
• webových článků,
• rozcestníků na důvěryhodné weby,
• multimediálního obsahu,
• miniaplikací (například dotazníkové systémy pro řešení
životních situací, geografické informace z hygienických registrů
atd.).

Služba umožňuje vyhledat poskytovatele zdravotních služeb dle
různých kritérií a zobrazit o nich zaručené a přesné informace.

8

Business service

Přístup k osobnímu zdravotnímu a
lékovému záznamu

Služba umožňuje klientovi ZS přístup k jeho ZD, EHR i PHR. Klient
ZS má taktéž přístup ke ZD třetí osoby, která mu k tomu udělila
souhlas. Podobně KZS má možnost udělit souhlasy ke
zpřístupnění své ZD/EHR/PHR třetí osobě.

9

Business service

Přístup k osobnímu účtu pojištěnce

10

Business service

11

Business service

12

Business service

13

Business service

Zobrazení auditních informací

Služba umožňuje klientovi zobrazit úplný seznam auditních
záznamů, které obsahují informace o tom, kdo, kdy a na základě
jakého pověření žádal o zpřístupnění jeho ZD/EHR/PHR.

14

Business role

Autor

Autor věcného obsahu, který má být zveřejněn na portálu

15

Business role

Redaktor

16

Business role

Schvalovatel

Pracovník, který převede obsah do formy pro zveřejnění na
portálu
Pracovník zodpovědný za kvalitu obsahu portálu

Služba umožňuje klientovi ZS přístup k jeho osobnímu účtu v
systému zdravotních pojišťoven.
Elektronické objednání zdravotní služby Služba umožňuje klientovi elektronické objednání zdravotní
služby. Tato služba může být realizována
• odkazem na objednávací systém poskytovatele,
• centrálním objednávacím systémem,
• integrací centrálního objednávacího systému se systémem
poskytovatele.
Podpora chronicky nemocných
Služba umožňuje chronicky nemocnému pacientovi
• přístup k jeho individuálnímu plánu,
• sledování a monitorování vývoje jeho stavu.
Podání stížnosti
Služba umožňuje klientovi podat stížnost na dostupnost
zdravotní služby nebo kvalitu poskytnuté zdravotní služby na
základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Stížnosti jsou dle jejich typu odeslány do datové schránky
příslušného subjektu, který je za tento typ stížnosti zodpovědný.

17

Business function

Správa obsahu

18

Business function

Správa souhlasu se zveřejněním
informací o PZS nad rámec zákona

19

Business process

Doplnění informací o PZS

20

Business function

Správa souhlasů

21

Business function

Správa notifikací

22

Application component

Národní zdravotnický informační portál

23

Application component

Resortní datové rozhraní

24

Application interface

Rozhraní pro klientské aplikace

Činnosti související s tvorbou a procesem schvalování a
zveřejnění obsahu.
Poskytovatel může udělit souhlas se zveřejněním informací o
sobě, u kterých není zákonem dovoleno jejich zveřejnění.
Poskytovatel ZS může o sobě doplnit informace, které není
možné získat z jiných ověřených zdrojů. Může se jednat například
o odkaz na rezervační systém poskytovatele, možnost
bezhotovostní platby atd.
Funkce Správa souhlasů poskytuje uživatelské rozhraní pro
přístup k centrální službě Správa souhlasů.
Funkce Správa notifikací poskytuje uživatelské rozhraní pro
přístup k centrální službě Notifikační služby.
Zdravotnický portál představuje rozcestník pro poskytování
informací ve zdravotnictví. Zároveň slouží jako uživatelské
rozhraní pro využívání služeb elektronického zdravotnictví.
Resortní datové rozhraní realizuje následující služby:
• Služba poskytování dat ve formátu OpenData
• Služba poskytování autoritativních dat
• Služba poskytování prostorových dat a služeb dle INSPIRE
• Služba zaručené výměny dat včetně napojení služby
eGovernmentu
• Katalog služeb resortu zdravotnictví
Resortní datové rozhraní dále zajišťuje zprostředkování
Centrálních služeb resortu zdravotnictví, které realizují ostatní
systémy elektronického zdravotnictví.

25

Application function

Funkce redakčního systému

Funkce redakčního systému umožňuje komplexní správu obsahu.
Obsahem je chápán webový obsah, dokumenty, média. Obsah
může být i ve formě malých „aplikací“ jako dotazníkový systém.
Redakční systém musí umožňovat spolupráci více uživatelů a
musí podporovat schvalování a verzování obsahu.

26

Application function

Poskytnutí uživatelského přístupu ke
službám

Tato funkce umožňuje integraci webových aplikací do rozhraní
portálu (například standard portletů). Jedná se o preferovaný
způsob rozšiřování funkcí portálu a poskytnutí uživatelského
přístupu ke službám resortu zdravotnictví.

27

Application function

Správa portálového účtu

28

Application function

Správa notifikací

29

Application function

Zobrazení auditních informací

30

Application function

Správa souhlasů

31

Application function

Uživatelské rozhraní ZD

Funkce Správa portálového účtu umožňuje přihlášenému
uživateli přizpůsobit si prostředí portálu.
Funkce Správa notifikací poskytuje uživatelské rozhraní pro
přístup k centrální službě Notifikační služby.
Funkce Zobrazení auditních informací poskytuje uživatelské
rozhraní pro přístup k centrální službě Centrální správa a přístup
k auditním informacím.
Funkce Správa souhlasů poskytuje uživatelské rozhraní pro
přístup k centrální službě Správa souhlasů.
Funkce Uživatelské rozhraní ZD poskytuje uživatelské rozhraní
pro přístup k centrální službě Služby výměny a sdílení ZD a EHR.

32

Application function

Uživatelské rozhraní ePreskripce

Funkce Uživatelské rozhraní ZD poskytuje uživatelské rozhraní
pro přístup k centrální službě Služby ePreskripce.

33

Application function

Uživatelské rozhraní podpory chronicky
nemocných

Funkce Uživatelské rozhraní podpory chronicky nemocných
poskytuje uživatelské rozhraní pro přístup k centrální službě
Služby podpory chronicky nemocných.

34

Application function

Stížnostní agenda

Funkce Stížnostní agenda poskytuje uživatelské rozhraní pro
podávání stížností. Funkce využívá služeb ISDS pro zasílání
stížností do datových schránek pověřených subjektů.

35

Application function

Uživatelské rozhraní osobního účtu
pojištěnce

36

Application function

Přehled poskytovatelů ZS

Funkce Uživatelské rozhraní osobního účtu pojištěnce poskytuje
uživatelské rozhraní pro přístup k službě Poskytování informací z
osobního účtu pojištěnce, který je realizován systémem
zdravotní pojišťovny.
Funkce Přehled PZS poskytuje aplikační služby a uživatelské
rozhraní pro Správu údajů PZS a uživatelské rohraní pro
Poskytování údajů o PZS.
Funkci je vhodné z důvodu její složitost rozdělit do více
aplikačních komponent.

37

Application function

38

Application function

39

Application service

Elektronické objednání zdravotní služby Funkce Elektronické objednání zdravotní služby realizuje
aplikační služby a uživatelské rozhraní pro klienta ZS a
zdravotnického pracovníka.
Komunikační kanál
Funkce Komunikační kanál poskytuje službu zaručené
komunikace. Funkce poskytuje uživatelské rozhraní pro KZS a ZP
umožňující vzájemnou komunikaci.
Komunikační kanál
Aplikační služba funkce Komunikační kanál. Služba umožňuje
šifrovanou komunikaci. Služba je přístupná skrze Rozhraní pro
klientské aplikace pro využití klientskými aplikacemi třetích stran.
Služba může být využita ambulantními a nemocničními IS.

40

Application service

Objednání

Aplikační služby funkce Elektronické objednání zdravotní služby.
Služby jsou dostupné skrze Rozhraní pro klientské aplikace pro
využití klientskými aplikacemi třetích stran. Služby
elektronického objednání ZS mohou být využity objednávacím
nebo informačním systémem poskytovatele ZS.

41

Application service

Přehled poskytovatelů ZS

42
43

Application service
Application service

44
45

Application service
Application service

Poskytování OpenData
Poskytování prostorových dat a služeb
dle INSPIRE
Služby ePreskripce
Služby podpory chronicky nemocných

Aplikační služby funkce Přehled poskytovatelů ZS. Služba
poskytování informací o PZS je přístupná skrze Rozhraní pro
klientské aplikace.
Centrální aplikační služby poskytování OpenData
Centrální aplikační služby poskytování prostorových dat a služeb
dle INSPIRE
Centrální aplikační služby systému ePreskripce
Centrální aplikační služby systému podpory chronicky nemocných

46

Application service

Centrální služby resortu zdravotnictví

Centrální služby resortu zdravotnictví

47
48

Application service
Application service

49

Application service

Notifikační služby
Centrální správa a přístup k auditním
informacím
Služby autentizace

Centrální aplikační služba notifikačních služeb
Centrální aplikační služba centrální správa a přístup k auditním
informacím
Centrální aplikační služba autentizace užiavtelů a systémů

50
51

Application service
Application service

Správa souhlasů
Poskytování autoritativních údajů

Centrální aplikační služba správach souhlasů
Centrální aplikační služba poskytování autoritativních údajů

52
53

Application service
Application service

Služby autorizace
Služby výměny a sdílení ZD a EHR

Centrální aplikační služba autorizace přístupu ke službám
Centrální aplikační služba výměny a sdílení ZD a EHR

