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Vyhodnocení akčního plánu koncepce eHealth Kraje Vysočina pro rok
2014 a návrh aktivit pro rok 2015
1. Krajský regionální portál pro vzdělávání zaměstnanců ZZZKV (e-learning)
o V roce 2014 došlo k průzkumu trhu a definici požadavků na budoucí portál
vzdělávání. Byli jmenováni zástupci všech nemocnic a ZZS pro tento projekt.
V roce 2015 je v plánu samotná realizace ve spolupráci s OI KrÚ.
2. Vyhodnocení technických řešení pro náhradu koncových stanic – virtuální
desktopy
o Projekt byl zahájen v rámci výzvy č. 19 IOP a bude pokračovat v roce 2015.
Ukončení projektu je naplánováno ke konci března 2015.
o Součástí projektu bude vyhodnocení využitelnosti platformy virtuálních desktopů
pro budoucí nasazení nového NISu a další rozvoj HW vybavení nemocnic.
3. Projekt výměny NIS
o Projekt zahájen v roce 2014 a předpoklad dokončení přípravy veřejné zakázky
v roce 2016 a nasazení do roku 2020.
4. Vzdělávací kurzy a semináře v ICT
o V rámci aktivit tzv. Kompetenčního centra OI probíhá systém seminářů a kurzů
pro IT odborníky včetně pracovníků nemocnic a ZZS.
5. Rozvoj projektu eMeDocS
o Byly zahájeny činnosti směřující k budování národního komunikačního centra
NIXZD se standardizovaným rozhraním pro připojení dalších subjektů (ZZ).
o Cílem pro rok 2015 je rozvoj myšlenky NIXZD, prosazení standardu výměny ZD
na úrovni AKČR a samotný rozjezd NIXZD.
o V roce 2015 bude pokračovat rozvoj eMeDocS směrem k nezřizovaným
poskytovatelům zdravotních služeb.
o
6. Rozvoj projektu eAmbulance
o V roce 2014 proběhla integrace eAmbulance se systémem MAX umožňující
přímé objednávání pacientů do ambulancí nemocnic Kraje Vysočina ze strany
praktických lékařů využívajících systém MAX na území Kraje Vysočina. Aktuálně
systém eAmbulance využívá více než 33 tisíc klientů a proběhlo přes 68 tisíc
objednávek.
o Rozvoj eAmbulance v roce 2015 bude pokračovat nasazením autentizačního
systému MojeID (NIC.CZ) pro zlepšení dostupnosti a atraktivity systému i pro
další uživatele.
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7. Naplňování Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV
o Průběžně plněno.
o V roce 2015 bude po realizaci projektu virtuálních desktopů ve spolupráci s OI
provedena aktualizace standardu vybavenosti ZZZKV.
o Z důvodu potřeby dlouhodobé udržitelnosti financování a obnovy ICT v rámci
ZZZKV bude v roce 2015 dopracováno rozpočtové krytí ICT v rámci finančních
plánů ZZZKV.
8. Prezentace záměrů Kraje Vysočina v oblasti eHealth
o Průběžně plněno.
o V roce 2015 bude eHealth Kraje Vysočina prezentováno zejména prostřednictvím
samostatného bloku věnovaného elektronizaci zdravotnictví v rámci konference
ISSS 2015 v Hradci Králové.
9. Národní strategie eHealth
o V roce 2014 zahájena činnost pracovní skupiny pro eHealth při MZd.
o V roce 2015 bude pokračovat intenzivní zapojení Kraje Vysočina do činnosti této
pracovní skupiny a koordinace prostřednictvím AKČR.
10. Krajský standardizovaný projekt ZZS v rámci NIS IZS
o V roce 2014 pokračovala realizace projektu KSP ZZS a koordinace krajů
prostřednictvím AKČR zastoupené Krajem Vysočina ve strukturách NIS IZS.
o V roce 2015 proběhne realizace technických částí projektu KSP ZZS – dodávka
technologií, nový IS pro operační řízení, přestavba operačního střediska včetně
provozu v záložní lokalitě v NemHB.
o V roce 2015 bude pokračovat také realizace projektu nákupu vozidel a nasazení
eHealth technologií na ZZS – tzv. IOP 23.

Rekapitulace aktivit – akční plán na rok 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krajský regionální portál pro vzdělávání zaměstnanců ZZZKV (e-learning).
Vyřešení technického řešení náhrady koncových stanic – virtualizace desktopů.
Příprava projektu výměny NIS - příprava VZ pro sjednocení NIS ZZZKV.
Vzdělávací kurzy a semináře v ICT.
Rozvoj projektu eMeDocS – NIXZD.
Naplňování a aktualizace Standardu ICT vybavení PO kraje u ZZZKV.
Prezentace záměrů Kraje Vysočina v oblasti eHealth - konference ISSS – organizace
eHealth bloku.
8. Finanční plány ZZKV zohledňující obnovu ICT.
9. V rámci ZZS realizace KSP a IOP 23.
10. Nasazení MojeID v rámci eAmbulance a další rozvoj využívání eAmbulance.
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