
Digitální gramotnost

soubor jednotlivých (digitálních) znalostí a dovedností, 
které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, 
kritickému a tvořivému využívání digitálních 
technologií při práci, při učení, ve volném čase 
i při svém zapojení do společenského života

Digitální platforma
online základna propojující pacienty se 
zdravotnickými zařízeními, lékaři a dalším 
zdravotnickým personálem mimo prostory ordinace

Digitální technologie (nástroje)

elektronické nástroje, systémy, zařízení a zdroje, 
které umožňují uchovávat, zpracovávat a přenášet 
obrovské množství informací (dat, textů a obrázků) 
na úložných zařízeních (např. počítače, tablety, 
notebooky, mobilní telefony)

Distanční péče zdravotní péče poskytovaná vzdáleným přístupem 
(bez fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci)

Digitální zdraví
oblast znalostí a praxe spojené s rozvojem 
a používáním digitálních technologií ke zlepšení 
zdraví

eHealth
elektronické zdravotnictví, moderní koncept 
využívající informační a komunikační technologie 
k podpoře prevence, diagnostiky, léčby i k podpoře 
veřejného zdraví a zdravého životního stylu

eNeschopenka
neschopenka (hlášení pracovní neschopnosti) 
pro zaměstnavatele a správu sociálního 
zabezpečení, která je vystavena lékařem 
elektronicky

Elektronizace modernizace procesů pomocí informačních 
a komunikačních technologií

eOčkování elektronická evidence záznamů o provedeném 
očkování, součást lékového záznamu

ePoukaz elektronický poukaz na zdravotnické prostředky

eRecept lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické 
podobě

ICT 
informační a komunikační technologie, veškeré 
technologie používané pro práci s informacemi 
a komunikaci

Kybernetická bezpečnost
celková obrana sítí a informačních systémů před 
kybernetickými útoky a hrozbami za účelem 
zachování bezpečnosti informací
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Lékový záznam evidence všech vystavených, případně vydaných 
eReceptů konkrétnímu ztotožněnému pacientovi

mHealth 
mobilní zdravotnictví, poskytování zdravotnických 
služeb a informací pomocí mobilních zařízení 
(telefonů)

Telemedicína poskytování zdravotních služeb vzdáleným 
přístupem (bez fyzického kontaktu)

Telediagnostika
určení diagnózy vzdáleným přístupem 
prostřednictvím telekomunikačních a informačních 
technologií (ICT)

Telekonzilium dálkové konzilium s expertem (či experty) v daném 
oboru 

Telemedicínská konzultace 
(telekonzulatce)

individualizovaná forma zdravotní péče 
u konkrétního pacienta poskytovaná zdravotníkem 
vzdáleným přístupem prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií

Telemonitoring sledování zdravotních a diagnostických dat 
vzdáleným přístupem

Videokonference (videohovor)
moderní způsob komunikace umožňuje současný 
přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma i více 
účastníky (komunikace na libovolnou vzdálenost 
probíhající v reálném čase)

Zdravotnický prostředek
nástroje, přístroje, programové vybavení, pomůcky 
a materiály, používané zejména za účelem stanovení 
diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo 
mírnění choroby

Zdravotnická aplikace 
mobilní aplikace používaná pro prevenci, 
podporu zdravého životního stylu či management 
konkrétního onemocnění

Virtuální čekárna
propojuje pacienty s jejich lékaři a umožňuje 
vzdálenou konzultaci zdravotních potíží 
ve stanoveném čase

Wearables (nositelná elektronika)

miniaturizovaná elektronická zařízení navržena tak, 
aby mohla být běžně nošena upevněním na tělo 
(např. náramky, krokoměry, chytré hodinky nebo 
brýle), která umožňují měřit tepovou frekvenci, 
krevní tlak a další fyziologické parametry
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