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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolu-pracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2. (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy dokumentu budou uvedeny
v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení, obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou
uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 215 Zdravotnická informatika.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 20301:2006) a je jeho revizí menšího
rozsahu.

Úvod

Účelem použití strojově čitelných karet v oblasti zdravotní péče je zlepšit kvalitu zdravotních služeb
a účinné využívání zdrojů ve zdravotnictví. Prvořadým hlediskem při vytváření této mezinárodní
normy bylo zlepšení služeb pacientovi a bezpečnosti pacienta, jakož i zlepšení praktického užití
zdravotních karet v klinické oblasti.

Normalizování klinické praxe v medicíně a definování normalizované struktury poskytování
zdravotnických služeb tato mezinárodní norma neobsahuje.

V minulých letech byly zdravotní karty používány pro výměnu zdravotních dat tak, že na povrch karet
byly uloženy nezbytné a příslušné informace za účelem implementace zdravotnických služeb
jednotlivého státu. Avšak, jak je nyní pohyb osob přes hranice častější, zdravotní karty vydané v jedné
zemi nebo území jsou rostoucí měrou používány jiné zemi, byla s uvážením této skutečnosti



mezinárodní norma navržena tak, aby se aplikovala na zdravotní karty, které budou použity
mezinárodně.

Bylo by vhodné, aby se v rámci ISO/TC 215 a ISO/IEC JTC1/SC 17 projednávala normalizace
charakteristik a používání jiných karet, kterými se tato mezinárodní norma nezabývá.

Tato mezinárodní norma je navržena tak, aby akceptovala relevantní technologie a metody záznamu
pro karty.

Datové prvky a struktura dat na zdravotních kartách se projednává v rámci ISO/TC 215.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma se zabývá obecnými charakteristikami strojově čitelných karet používaných
v oblasti zdravotní péče.

Tato mezinárodní norma je navržena tak, aby potvrdila identitu poskytovatele aplikace zdravotní péče
a držitele zdravotní karty tak, aby informace mohly být vyměněny prostřednictvím použití karet
vydaných zdravotnickou službou.

Tato mezinárodní norma se zaměřuje na strojově čitelné karty typu ID-1 definované v ISO/IEC 7810,
které jsou vydávány pro zdravotnické služby poskytované v oblasti služby, která překračuje národní
hranice dvou nebo více zemí/území.

Tato mezinárodní norma se použije přímo nebo odkazuje na existující ISO normy pro fyzikální
charakteristiky a metody záznamu. Otázky bezpečnosti se řídí požadavky jednotlivého systému
zdravotních karet.

Kromě toho tato mezinárodní norma upravuje vizuální informace zapsané na kartě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


