Optimalizační opatření k ŽU Úmrtí
„Zjednodušení LPZ a napojení nemocnic na eGSB“
Nastínění problému
Vyplnění listu o prohlídce zemřelého (LPZ) je pro lékaře náročná administrativní práce. Jsou
chvíle, kdy musí LPZ vyplnit ručně, pokud jsou například v terénu, ale ve velkém množství
případů zanáší informace do vnitřní databáze nemocničního zařízení, kde vedou
elektronickou kartu pacienta. Na LPZ je mnoho informací, které lékař o pacientovi neví, a tak
často napíše nezjištěno. Tato praxe zdržuje následné postupy, protože bez doplněných
informací času a místa úmrtí není možno vystavit Úmrtní list, který je potřebný třeba při
žádostech o dávky. Po vyplnění LPZ lékař vytiskne a všechny části odešle na příslušná
místa: část A se zasílá na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, část B1 se zasílá
na matriční úřad, část B2 patří osobě zajišťující pohřbení, část B3 pohřební službě, která
vypravuje pohřeb. Ve skutečnosti je v tištěné podobě nutná jen jedna část, která slouží jako
průvodka mrtvého při převozu do pohřební služby.

Návrh řešení
Pro zjednodušení administrativní práce lékařů by bylo dobré napojit interní systémy
nemocnic na základní registry prostřednictvím Egsb a agendového informačního systému.
Lékaři by si natáhly ze základních registrů o zemřelém všechny informace, které potřebují o
jeho rodinném stavu. Dále by byl interní systém napojen na matriky a na Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR, kam by se informace zasílaly automaticky, nutné by
tedy bylo jen tisknout části pro pozůstalé a pro pohřební službu.
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Využitelnost stávající infrastruktury a nástrojů eGovernmentu
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Možnosti podpory od MV ČR
Tým PMA 3 fungující pod odborem eGovernmentu na Ministerstvu vnitra vytváří nejen návrhy
optimalizačních opatření, ale také pomáhá s analýzou služeb či informačních systémů a
poskytuje konzultace ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Tedy, obrací se na nás gestoři ve
věci participace na elektronizaci vybraných služeb či výstavbě nových informačních systémů.
Jsme připraveni zapojit se do dalších projektů.
Konkrétně umíme pomoci s aplikací výzkumných metod i s analýzami pro vás klíčových
služeb, systémů či jiných oblastí, dále pak s designem služeb i s definováním funkcionalit
informačních systémů. Máme znalosti ve vztahu k nástrojům eGovernmentu. Můžeme vám
poskytnout informace týkající se mimo jiné elektronické identifikace a elektronických
občanských průkazů, Portálu občana či informačních systémů jako je registr práv
a povinností. Nejen ve všech těchto oblastech nás můžete oslovit. Rádi také zodpovíme
všechny případné dotazy.
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