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Elektronické zdravotnictví pod 

souhrnným názvem eHealth ne-

sporně bude ve výhledově krátké 

době významně přispívat k tomu, 

aby zdravotnické informace, které 

mohou vést k záchraně života, byly 

k dispozici v co nejkratším čase na 

každém místě Evropy. Vzhledem 

k narůstajícímu pohybu lidí za prací 

i zábavouJe to velmi důležité v sou-

vislosti s růstem přeshraničního po-

hybu občanů a pacientů. 

Projekt nemá ambici vývojovou, 

tedy se nesnaží vyvinout nové řešení 

pro správu zdravotnických dat a „vnu-

tit“ je členským státům, nýbrž imple-

mentační. To znamená, že se snaží 

maximálně využít stávající řešení 

používaná v členských státech a „na-

učit“ je spolu vzájemně komunikovat. 

Evropská komise se rozhodla zařadit 

projekt v rámci svého strategického 

Programu konkurenceschopnosti 

a inovací (CIP – Competitiveness and 

Innovation Programme) mezi aktivity, 

nad nimiž přebírá částečnou fi nanční 

a podpůrnou záštitu.

K úspěchu by měla dopomoci 

i členská struktura účastníků projektu. 

Dvanáctka států je zde vždy reprezen-

tována zástupcem státní správy (ve 

velké většině jsou to národní minis-

terstva zdravotnictví) a dále reprezen-

tantem tzv. kompetenčního centra, 

tedy nestátního subjektu, který již na 

poli správy zdravotnických dat působí. 

Českou republiku v této roli zastupuje 

IZIP, a. s. Příslibem tohoto propojení 

je mimo jiné i politická součinnost 

v postupu k dosažení interoperability. 

Projektové konsorcium čítá celkem 

27 partnerů. Mezi nejvýznamnější patří 

tzv. tým průmyslu, právně zastoupe-

ný belgickou společností IHE Europe, 

který je složený z více než 30 zástupců 

velkých fi rem majících eHealth ve svém 

programu – např. Siemens, Agfa, GE, 

Microsoft, Intel, Oracle, Cisco a další.   

Konkrétním výstupem projektu 

bude služba Patient Summary. 

Jedná se o soubor nejdůležitějších 

zdravotnických informací pacienta, 

který je přístupný – za současného 

uplatňování bezpečnostních opat-

ření pro ochranu osobních dat – 

ošetřujícímu lékaři i mimo hranice 

pacientovy domovské země. Další 

nepopiratelnou výhodou bude služ-

ba ePreskripce, která rozšíří použi-

telnost lékařského předpisu taktéž 

do evropského rozměru.

Projekt odstartoval před rokem, 

1. července 2008. Jeho trvání je plá-

nováno na 36 měsíců a měl by po-

stupně projít fází analytickou, testo-

vací a pilotní.

Větší komfort pro 
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epSOS je název 

velkoformátového 

pilotního projektu 

Evropské komise, 

na kterém se podílí 

12 evropských zemí 

– Česká republika, 

Dánsko, Francie, 

Itálie, Německo, 

Nizozemsko, 

Rakousko, Řecko, 

Slovensko, 

Španělsko, Švédsko 

a Velká Británie. 

Primárním cílem 

projektu je vytvoření 

interoperabilního 

prostředí pro 

elektronickou 

přeshraniční 

výměnu informací 

ve zdravotnictví, 

což je základní 

podmínka pro 

panevropskou 

realizaci eHealth. 
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