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Ověřování e-identity zdravotnických pracovníků
Prokázání původce
dokumentu
elektronickou
cestou

Bezpečný vzdálený
přístup k citlivým
údajům

Prostředek prokázání e-identity
Elektronický podpis – pro fyzické osoby
Elektronická pečeť – pro právnické osoby

Heslo, karta, otisk prstu,
mobilní telefon, …

Prokázání původce
dokumentu elektronickou cestou

Elektronický podpis/pečeť
• Využívá prvky asymetrického šifrování
• Šifrovací klíč má dvě části, soukromou a veřejnou
• Pokud chci nějaký text digitálně podepsat, stačí pro podepsání použít soukromou
část klíče
• Každý, kdo zná veřejnou část mého klíče, může mnou digitálně podepsaný
dokument
• Přečíst
• Ověřit, zda jsem autorem/odesílatelem
• Ověřit, zda nebyl text někým neoprávněně pozměněn
• Není zaručen datum a čas podpisu

Výpočet hash

ABCD12345

Šifrování
soukromých
klíčem

Připojení k
dokumentu
ABABD111

 Elektronický podpis spočívá v extrakci obsahu dokumentu do podoby
tzv. unikátního hash, který je následně šifrován soukromým klíčem
podepisující osoby. Zašifrovaný hash se připojí k dokumentu.

ABABD111

Elektronický podpis

Ověření podpisu
Samotný dokument

ABABD111

Dešifrování
podpisu veřejným
klíčem

ABCD12345

=?

Výpočet HASH

ABCD12345

 Ověření elektronického podpisu spočívá v dešifrování připojeného podpisu pomocí veřejného
klíče podepisující osoby a srovnání výsledku s extrahovaným hash vlastního dokumentu. Pokud
veřejný klíč odpovídá soukromému a nedošlo po podpisu ke změně dokumentu, hodnoty si
odpovídají = platný elektronický podpis

Šifrovací klíče asymetrického šifrování
•
•
•
•

Veřejný a soukromý klíč jsou provázané
Ale, z jednoho nelze v reálném čase odvodit druhý
Vydává je v podobě CERTIFIKÁTU certifikační autorita
Proces vydávání a správy je zcela zásadní pro bezpečnost a důvěryhodnost
celého systému - akreditace certifikačních autorit
• Certifikát
• Osobní
• Zaměstnanecký (obsahuje IČO konkrétní organizace)

Elektronický podpis a eIDAS

• Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách
pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
a. kvalifikovaný elektronický podpis (QES, Qualified Electronic Signature):
• Musí být založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
• Musí být vytvořen pomocí kvalifikovaného (bezpečného) prostředku pro vytváření
elektronických podpisů (čipová karta a USB token = QSCD (od: Qualified Signature
Creation Device).
b.zaručený elektronický podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu
• Musí být založený na kvalifikovaném certifikátu
• Není nutný kvalifikovaný prostředek (certifikovaná čipová karta/token).
c. zaručený elektronický podpis (AdES, Advanced Electronic Signature)
• Bez specifických požadavků na certifikát

Uznávaný elektronický podpis = společné označení pro a. i b. (české specifikum)

Elektronický podpis nebo pečeť?
Je nutný podpis konkrétní fyzické osoby na elektronické zdravotnické dokumentaci ?
Ne, pro sdílení v rámci zdravotnictví
Náhrada kvalifikovanou elektronickou pečetí v kombinaci s časovým razítkem
•

Identifikuje původce – Poskytovatel zdravotních služeb

•

Zaručuje nezměnitelnost obsahu

•

Znemožňuje antidatování

•

Nezbavuje povinnosti poskytovatele zajistit dohledání fyzického původce

•

Pro ambulantní poskytovatele nadále možnost použití elektronického podpisu

Elektronický podpis/pečeť ve zdravotnictví
• Poskytovatel zdravotních služeb
• Pečetí kvalifikovanou elektronickou pečetí
• Svázána s IČO PZS
• Zdravotnický pracovník podepisuje
• Standardním zaměstnaneckým uznávaným el. podpisem
• Svázán s IČO PZS
• „Rezortním“ zaručeným el. podpisem
• Svázán s ID zdravotnického pracovníka v kmenovém registru ZP
• Svázán s IČO PZS

Bezpečný vzdálený přístup k citlivým údajům

Elektronická identita lékaře / zdravotnického pracovníka

1) Jak vzdáleně prokáži, že jsem to já?

Identita osoby =
identifikace + autentizace

2) Jak vzdáleně prokáži, že jsem lékař?

Identita lékaře = autorizace

 V elektronizaci zdravotnictví je třeba řešit autorizaci
oprávněných osob. Lékař, zdravotnický pracovník bude
mít v elektronických službách (roli) jiná oprávnění než
pacient. Autentizační prostředky NIA však budou stejné,
o roli rozhodne (online) záznam v referenčním registru
zdravotnických pracovníků

RRZP
Referenční registr
zdravotnických
pracovníků

Prostředky prokazování identity
 Hesla
 Biometrika
 Identifikační certifikáty
uložené na:
 Tokenech
 Kartách

O vydávání těchto prostředků a vlastní ověřování přístupů se stará

• Poskytovatel cílové služby
NEBO

• Dle NIA konceptu „Identity provider“ –
Poskytovatel identitních prostředků

 Mobilních telefonech

 NIA koncept směřuje k tomu, že jako fyzická osoba mám jeden prostředek
(kartu/token/mobil), kterým přistupuji k širokému spektru elektronických služeb

Ověřování e-identity ZP: budoucí ideální stav

Zdroj:https://www.lupa.cz/clanky/bankovni-identita-jak-privest-ke-sluzbam-e-governmentu-az-5-5-milionu-lidi/

Karta ZP

IDRR

Jednotný identitní
prostředek (karta
profesionála) by v
budoucnu zajistil, že
nejen při přímém přístupu
k centrálním službám, ale
i přes informační systém
PZS, by bylo možné
používat jednotný
autentizační prostředek.
Pokud bude dostupný
takový prostředek, lze
očekávat, že dodavatelé
informačních systémů by
pro něj upravili své
produkty a zdravotnický
pracovník by se
přihlašoval všude stejným
způsobem.

Přístup ZP mimo pracoviště PZS
Přímý přístup
přes
prostředky NIA

Centrální infrastruktura EZ
IDRRZ

Při přímém přístupu mimo PZS používá ZP dostupné osobní
identitní prostředky (eOP, bankovní identita). Pouze činnosti bez
vztahu ke konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb.
Bohužel chybí plošně rozšířený identitní prostředek
• Občanský průkaz
• Dosud nemají všichni
• Nevhodný pro pravidelnou činnost
• Profesní karta
• Chybí
Proto varianta, která přenáší odpovědnost za autentizaci na PZS

KRZP

Služby zajišťující digitální důvěru v resortu - schéma
Centrální infrastruktura EZ
IDRRZ

Poskytovatel
zdravotních služeb
Ověření přes
rezortní
serverový
certifikát

Součástí
komunikace
bude
ID
konkrétního
pracovníka

RRZP
Lékař ve zdravotnickém zařízení se přihlásí do informačního systému. Prostředek pro přihlášení je v gesci PZS. PZS je
vybaven systémových certifikátem, který umožňuje přístup k rezortním službám. Při komunikaci s centrální službou je
vyžadování zaslání konkrétního IDZP, který se službou pracuje. Za správnost tohoto ID ručí PZS.

Ověřování e-identity zdravotnických pracovníků
 Zajistí zaměstnavatel (PZS) prostřednictvím svého informačního systému
 Obdoba přístupu orgánů veřejné moci k Základním registrům
 Přístup k IDRR přes bezpečnostní certifikát vydaný poskytovateli
 Nad to IDRR ověřuje platnost identifikátoru zdravotnického pracovníka v
kmenovém registru ZP
 PZS využije stávající identitní prostředky – postupná standardizace a
zvyšování úrovně zabezpečení

Ověřování e-identity zdravotnických pracovníků
 Výhody
 Nižší náklady na straně IDRR i PZS
 Jednodušší, spolehlivější, rychlejší forma autentizace
 Rizika
 Provozovatel IDRR spoléhá na nemocniční a ambulantní informační systémy
 Riziko zneužití identity konkrétního pracovníka poskytovatelem
 Nejsou sjednoceny identitní prostředky mezi PZS
 Lékař s více zaměstnavateli bude mít více karet/tokenů
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