ZDRAVOTNÍ PORTÁL PRO
PACIENTY, ZDRAVOTNÍKY
A SLUŽBY EHEALTH
FONS Zdravotní portál pro pacienty, zdravotníky a služby
eHealth je moderní webová aplikace, která zabezpečeným
způsobem spojuje pacienty a ošetřující ambulantní specialisty a praktické lékaře se zdravotnickým zařízením nebo
jejich skupinou v rámci dané nemocnice, skupiny nemocnic,
měst nebo krajů.
Zdravotní portál pro pacienty, zdravotníky a služby eHealth
je modulární aplikace s responzivním designem, která
umožňuje integrovat jakýkoliv modul, jako například modul
Webového objednávání nebo modul pro zobrazování a
sdílení pacientské dokumentace. Modul Webového objednávání je plně integrován s diářem v KIS, objednávky se
„propisují” přímo do diáře v KIS bez potřeby přepisování
údajů.
Ověření uživatelů je zajištěno plně škálovatelnou autorizační a autentifikační komponentou, která podporuje všechny
bezpečné a obecně známé metody pro přihlášení uživatelů,
jako například e-identita, MojeID nebo např. krajská IDM.
Pochopitelné je dvoufaktorové ověření uživatelů při každé
návštěvě portálu.
Vedle webové aplikace (portálu) může pacient využívat také
mobilní aplikaci pro chytré telefony s operačním systémem
iOS a Android.

VYBRANÉ FUNKCE
Plně editovatelný obsah včetně příloh | Administrace
uživatelů a jejich profilů | Webové objednávání do ambulancí | Objednávání na testy COVID-19 | Přímá komunikace s
KIS | Pacientský zdravotní záznam v přehledném zobrazení |
Pacientský souhrn | Registr souhlasů a mandátů | Mobilní
aplikace | Notifikační centrum | Ochrana dat a logování |
Podpora IHE

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
Zabezpečená komunikace pacientů s nemocnicí,
praktickým lékařem nebo specialistou z pohodlí
domova
Vzdálená konzultace zdravotního stavu pacienta
Přehled pacientské dokumentace dostupný
prakticky odkudkoliv
Intuitivní objednání, přeobjednání nebo zrušení
rezervace z webu nebo mobilního zařízení
pacientem nebo lékařem
Objednávání na testy COVID s předregistrací
Komplexní plán zdravotní péče
přehledně online
Telemedicína a telemonitoring
Automatická připomenutí k vyšetřením nebo
komunikaci
Volitelná upozornění a notifikace pomocí SMS,
prostřednictvím emailu anebo přímo v aplikaci.
Možnost zabezpečeného oboustranného sdílení
zdravotních dat mezi uživateli portálu a nemocnice
Podpora vícejazyčnosti Přihlášení pomocí
elektronické občanky, Datové schránky nebo
MojeID
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ZDRAVOTNÍ PORTÁL PRO PACIENTY,
ZDRAVOTNÍKY A SLUŽBY EHEALTH

Portál je plně integrován s nemocničními informačními
systémy všech předních dodavatelů na českém trhu, díky
podpoře standardních komunikačních rozhraní DASTA, HL7
a také díky postupně zaváděné podpoře IHE.
Portál aktuálně využívají desítky připojených poskytovatelů
akutní lůžkové, následné zdravotní péče a také psychiatrie.
Dohromady naše portály evidují kolem tisíce registrovaných
praktiků a ambulantních specialistů a víc než sto tisíc pacientů.
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