
PORTÁL PACIENTA

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE

objednávky se „propisují” přímo do diáře v KIS bez potřeby 
přepisování údajů. 

Ověření uživatelů je zajištěno plně škálovatelnou autorizač-
ní 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.

FONS Portál pacienta 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. 

Portál pacienta 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, 

Zabezpečená komunikace pacientů 
s nemocnicí nebo praktickým lékařem 
z pohodlí domova

Přehled pacientské dokumentace dostupný 
prakticky odkudkoliv

Objednání, přeobjednání nebo zrušení 
rezervace z webu nebo mobilního zařízení

Plán zdravotní péče přehledně online

Připomenutí k plánovaným vyšetřením

Upozornění a notifikace pomocí SMS 
nebo emailu

Podpora vícejazyčnosti

Přihlášení pomocí elektronické občanky, 
Datové schránky nebo MojeID
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zjišťovat a sdílet informace týkající se svého zdravotního stavu. 
Dále mohou jednoduše a přehledně zobrazit svoji vyžádanou 
zdravotní dokumentaci přímo z prostředí portálu pacienta.

Zdravotníci, jako například ověřený registrující lékař, pak mají 
nástroj pro správu zdravotního stavu svých pacientů, se 
souhlasem pacienta mohou získat přístup k jeho zdravotnické 
dokumentaci vedené u jiných poskytovatelů nebo mohou pro 
pacienta naplánovat návštěvu v jiném zdravotnickém zařízení.

Portál pacienta tak dokáže nejen ušetřit čas pacientům a 
zdravotníkům, ale také podstatně zlepšuje komunikaci mezi 
všemi zúčastněnými subjekty (pacient, praktický lékař, 
nemocnice) a stává se zabezpečeným komunikačním kanálem 
pro společný přístup k řešení zdravotního stavu pacienta.

FONS Portál pacienta je plně konfigurovatelný modulární 
portál pro pacienty i zdravotníky. Aplikační část je spustitelná 
z libovolného prostředí, jako je webový prohlížeč nebo mobilní 
aplikace. Ve všech případech je dosaženo maximální úrovně 
zabezpečení pomocí nejmodernějších bezpečnostních mecha-
nismů a protokolů. Pacienti se tak nemusí obávat o svoje 
osobní a citlivé údaje, ty jsou sdíleny plně v souladu s GDPR.

Pacienti tak mají možnost odkudkoliv komunikovat se svým 
zdravotnickým zařízením, objednávat se na konkrétní vyšetření, 

Lékaři


