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ZdRavOTNICKÉ PORTÁLy PRO ObčaNy
alena veselková, Pavel Kasal, Štěpán svačina, Robert fialka 

anotace

V  oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana k  aktuálním a  věrohodným 
informacím pomocí ověřených zdravotnických informačních 
zdrojů. V současnosti jsou údaje velmi rozdílné kvality rozptýleny v množství 
webových stránek, vytvářených většinou na komerčním základě. V řadě zemí 
jsou již dlouhodobě zavedeny oficiální renomované zdravotnické portály 
s vysokou návštěvností, které poskytují komplexní informace o zdravotní péči 
a  představují zdroj podkladů, pomocí kterého může občan zhodnotit svůj 
zdravotní stav a snížit tak pravděpodobnost chybného rozhodnutí. 

V ČR provozuje v současné době MZd a jeho přímo řízené organizace přes 
80 informačních portálů a registrů , jednotná platforma - komplexní oficiální 
zdravotnický portál pro občany a pacienty umožňující snadný přístup k těmto 
informacím však neexistuje. Na stránkách MZd dosud existuje pouze oddíl 
„Občané, pacienti“ , který obsahuje spíše aktuality a některá vybraná oficiální 
sdělení. 

V  tomto příspěvku se zabýváme rozborem neziskových zahraničních 
portálů pro občany a  hodnotíme služby, které poskytují. Na základě této 
analýzy byl vytvořen základ pro vypracování návrh oficiálního zdravotnického 
portálu pro pacienty v  ČR, který je koncipován v  rámci úkolů MZd a  jehož 
obsah by měl pokrývat všechny významné oblasti zdravotnických informací 
pro občany a pacienty. 

Klíčová slova
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Zdravotnický portál pro občany - dánsko

Sundhed.dk je oficiální portál pro eHealth Dánské veřejné zdravotní péče, 
který je vzorem pro země EU v  oblasti eHealth. Portál představuje nejen 
informační zdroj pro pacienty jejich rodiny a zdravotníky, ale slouží zároveň 
jako přístupový bod pro národní eHealth služby. (Obrázek 1) 

Design
Celkový vzhled nezahltí čtenáře a  ani nepůsobí příliš stroze. Jednotlivá 
témata jsou citlivě ilustrována. Výtky nemáme ani k barevnému grafickému 
podání bílá – modrá.

Navigace
Je řešena standardně a přehledně. Šikovný je ihned horní panel s informacemi 
o portálu, mapou stránek a vyhledávačem. 
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Obrázek 1 - Úvodní strana Dánského portálu

Obsah
Úvodní strana portálu nás vítá aktuálními informacemi. Obsahově jsou stránky 
vyspělé a  je to patrné již z  témat nabídky. Rozdělení menu do jednotlivých 
kategorií je praktické a pokrývá následující oblasti: “Nemoc”, “Zdraví a prevence”, 
“Léčba”, “Léky”, “Legislativa”, “Fakta a  pojmy”, “Zdravotní péče”, “Samovyšetření”, 
“Novinky”. Pozitivně hodnotíme přítomnost data poslední úpravy, které lze najít 
na konci každé stránky. 

Ukázky z obsahu portálu
Kategorie zdraví a  prevence je členěna na podkategorie: “Běžné nemoci”, 
“Dieta, pohyb a obezita”, “Kouření”, “Alcohol a drogy”, “Těhotenství porod a děti”, 
“Antikoncepce”, “Očkování”. Jednotlivá témata jsou zpracována odkazem na 
příslušné oficiální textové infostránky. Poslední podkategorie “Otestujte se” 
interaktivně zapojuje čtenáře a  přidává webu na atraktivnosti. Zde se jedná 
o program na výpočet BMI, míry závislosti kuřáků na cigaretách či stanovení data 
porodu. 

“Zdraví a prevence”
Další zajímavostí, které stránky nabízejí je kategorie “Léčba” její velice podrobné 
zpracovaní podkategorie “Kvalita zdravotnictví”. Má-li se pacient rozhodnout na 
základě svého onemocnění do jaké péče se odevzdá, může zde získat přehledné 
informace o kvalitě zařízení, které se specializuje na léčbu daného onemocnění. 
Po výběru konkrétního onemocnění je v  dalším kroku možnost specifikovat 



Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka

228

kategorii zařízení (počet lůžek na pokoji, hygienické podmínky, délka léčby, 
hodnocení spokojenost pacientů ambulantně a  dlouhodobě ošetřovaných 
v  zařízení). V  posledním kroku lze vymezit vyhledávání na konkrétní region. 
Výsledkem je seznam zařízení s  dostupnou léčbou, přičemž jednotlivá zařízení 
jsou ohodnocena hvězdičkami. 5 hvězdiček představuje nejlepší hodnocení. 
Název každého zařízení obsahuje po kliknutí detailní informace.
Pod hlavním menu kategorií je možné pomocí interaktivní mapy zvolit region 
a  získat přehledné informace o  zdravotní péči v  konkrétním kraji, odkud je 
možné se odkázat na oficiální stránky příslušného regionu. Dále je možnost velice 
specificky vyhledat zařízení či lékaře specialistu. Rozšířené vyhledávání umožňuje 
nalezení nejbližšího zařízení na základě zadaní adresy. 

Obrázek 2 - Návrh jednotné formální podoby a  celkového prezentačního rámce 
zdravotnic-kého portálu

hodnocení dalších zahraničních portálů

Bylo hodnoceno 59 zahraničních portálů celkem ze 31 zemí světa. 
Vyhledávání bylo vymezeno na zahraniční oficiální - neziskové zahraniční 
portály pro občany a  pacienty. Většina webových stránek ministerstev 
zdravotnictví v zahraničí odkazuje na existující oficiální portál pro pacienty, 
v ostatních případech jsou oficiální informace pro pacienty dostupné pouze 
stránkách ministerstva zdravotnictví. K  vyhledávání zahraničních portálů 
bylo též použito klíčových slov: portal, health (public, care), patient (citizen, 
consumer). Portály byly hodnoceny z hlediska obsahu, struktury a způsobu 
prezentace.
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Obrázek 3 - Kategorizace „Zdraví“

Většina zahraničních portálů vykazuje společné charakteristické rysy po 
stránce obsahové. Informace pro pacienty, které jsou na stránkách přítomny 
většinou pokrývají následující oblasti:
•	 Informace o onemocnění jejich vyšetření a terapii - vyhledávání podle abe-

cedního seznamu (informace o onemocnění včetně názorných obrázků, etilo-
gie, možnost a úspěšnost léčby)

•	Prevence a ochrana zdraví – interaktivní preventivní programy (fyzická aktivi-
ta, zdravá výživa)

•	Vyhledávání zdravotní instituce podle charakteru, regionu - interaktivní mapy 
(adresa, kontakt)

•	Zdravotní systém a legislativa
•	 Sociální péče
•	 Léky a cestovní medicína – databáze léků, doplatků na léky (pojištění v zahra-

ničí, očkování)
•	Komentované odkazy na oficiální zdroje
•	 Statistiky a informace o kvalitě péče ve zdravotnictví
•	Aktuality
•	Diskuzní fóra a on-line poradny 
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Obrázek - 4 Návrh zpracování jednotlivých úrovní

vypracování základního návrhu oficiálního zdravotnického portálu 
pro pacienty v čR

Postup řešení 
1. Vypracování rešerše o skladbě a vlastnostech současných oficiálních zahra-

ničních portálů pro veřejnost (Výpis zajímavých témat, struktury a způsobu 
prezentace)

2. Příprava přehledu kvalitních webových dokumentů z oblasti zdravotnictví, 
které jsou v ČR aktuálně k dispozici

3. Vytvoření optimální klasifikace témat pro účely portálu, rozpracování jejich 
kategorizace a navržení zpracování jednotlivých úrovní

Výsledky řešení
1. Byl vytvořen návrh domovské stránky, obsahující 111 témat přímo volitel-

ných ze základního menu (Obrázek 2).
2. Byla vypracována kategorizace vybraných témat portálu do úrovně jejich 

podskupin a navržena struktura zpracování jednotlivých úrovní (Obrázek 3).
3. Byla navržena základní struktura popisu témat a informačních zdrojů  

(Obrázek 4 )

Přínosy projektu

•	 zpřístupnění věrohodných a garantovaných informací použitelné pro 
všechny skupiny uživatelů
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•	 zjednodušení přístupu k jednotlivým agendám 
•	 zjednodušení napojení na okolní systémy veřejné správy 
•	vytvoření platformy pro centralizaci informačních zdrojů v rámci resortu

Podpora projektu

Projekt je podporován Koordinačním střediskem pro rezortní zdravotnické 
informační systémy Ministerstva zdravotnictví.
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