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Struktura a funkceStruktura a funkce

IS zdravotnických zaIS zdravotnických zařříízenzeníí jsou:jsou:
nn NemocniNemocniččnníí
nn AmbulantnAmbulantníí (prakti(praktiččttíí lléékakařři, specialisti, specialistéé))
nn LaboratornLaboratorníí
nn LLéékkáárenskrenskéé
nn RentgenologickRentgenologickéé (+ PACS)(+ PACS)
nn SpeciSpeciáálnlníích provozch provozůů

nn LLáázezeňňstvstvíí a rehabilitacea rehabilitace
nn DialýzaDialýza
nn TransfuznTransfuzníí sluslužžbaba
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ObecnObecnéé aspekty IS ZZaspekty IS ZZ

nn OdpovOdpověědnost provozovatelednost provozovatele je velmi vysokje velmi vysokáá::
nn Finance, bezpeFinance, bezpeččnost, trvalnost, trvaláá udrudržžitelnostitelnost

nn SpecifickSpecifickéé komerkomerččnníí aspektyaspekty –– relativnrelativněě malý a malý a 
specializovaný trhspecializovaný trh

nn V pV přříípadpaděě nemocninemocniččnníích IS jde o ch IS jde o vysoce vysoce 
komplikovankomplikovanéé a nesnadno udra nesnadno udržžitelnitelnéé
informainformaččnníí celkycelky

HistorickHistorickáá cesta cesta „„od detailu k celkuod detailu k celku““

nn FFááze prvnze prvníí –– podpora podpora administrativnadministrativnííchch
ččinnostinnostíí pracovipracoviššťť

nn FFááze druhze druháá –– dokumentadokumentaččnníí -- sousouččáást st 
klinických procesklinických procesůů uvnituvnitřř ZZ ZZ –– komunikace, komunikace, 
sdsdíílenleníí, , řříízenzeníí

nn FFááze tze třřetetíí –– vnvněějjšíší komunikacekomunikace a sda sdíílenleníí mezi mezi 
zdravotnickými subjektyzdravotnickými subjekty

nn FFááze ze ččtvrttvrtáá –– ??????



4

NemocniNemocniččnníí informainformaččnníí
systsystéémymy

(jako (jako vhodný modelvhodný model))

FunkFunkččnníí struktura IS v nemocnicstruktura IS v nemocnicííchch
= M O D U L Y= M O D U L Y

nn KlinickKlinickéé IS (ambulantnIS (ambulantníí, l, lůžůžkovkovéé, JIP, ...), JIP, ...)
nn LaboratornLaboratorníí ISIS
nn IS lIS léékkáárnyrny
nn IS RDG ( + PACS)IS RDG ( + PACS)
nn ProvoznProvozníí moduly moduly 

nn StravovacStravovacíí, Doprava, Doprava
nn Ekonomický IS (Ekonomický IS (úúččetnictvetnictvíí, sklady, , sklady, PaMPaM, ...), ...)
nn VnitVnitřřnníí dokumentadokumentaččnníí IS IS –– intranet, pointranet, poššta ...ta ...
nn ManaManažžerský informaerský informaččnníí systsystéémm
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ProcesnProcesníí popispopis

Klinický
systém IS RDG PACS Pojišťovna 

žádanka

Zavedení pac

Zpracování snímku

Odeslání

Popis

Přijetí zprávy Vykázání

NejdNejdůůleležžititěějjšíší procesy v NISprocesy v NIS
nn ZdravotnickZdravotnickáá dokumentacedokumentace
nn ObjednObjednáávváánníí, pl, pláánovnováánníí a spra sprááva pova požžadavkadavkůů
nn VykazovVykazováánníí produkce a produkce a řříízenzeníí financfinancíí
nn ŘŘíízenzeníí spotspotřřeby a neby a náákladkladůů
nn ElektronickElektronickáá preskripce preskripce 
nn Podpora provoznPodpora provozníích ch ččinnostinnostíí na oddna odděělenleníí
nn ŘŘíízenzeníí laboratornlaboratorníího provozuho provozu
nn PovinnPovinnéé statistickstatistickéé vykazovvykazováánníí
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Proces zdravotnickProces zdravotnickéé dokumentacedokumentace

1.1. Metodik nastavuje pravidla a strukturuMetodik nastavuje pravidla a strukturu
2.2. ZdravotnZdravotnííci provci provááddíí dokumentacidokumentaci
3.3. AdministrativnAdministrativníí ssííla dokonla dokonččuje a upravuje uje a upravuje 

dokumentacidokumentaci
4.4. Metodik kontroluje sprMetodik kontroluje spráávnost vedenvnost vedeníí

dokumentacedokumentace
5.5. ZdravotnZdravotníík vyhledk vyhledáávváá a vyua využžíívváá dokumentacidokumentaci
6.6. SprSpráávce archivuje vce archivuje –– skartuje dokumentaciskartuje dokumentaci

ZdravotnickZdravotnickáá dokumentacedokumentace
nn ElektronickElektronickáá vs. klasickvs. klasickáá ??
nn StrukturovanStrukturovanáá vs. textovvs. textováá ??
nn ProvoznProvozníí problprobléémy my –– popoččíítatačče pe přřenenášášejejíí zzááttěžěž na lna léékakařřee
nn TechnickTechnickáá forma sdforma sdíílenleníí dokumentacedokumentace

nn CentralizovanCentralizovanéé čči distribuovani distribuovanéé systsystéémymy
nn VýmVýměěna pomocna pomocíí datových standarddatových standardůů::

nn HL 7, DASTA MZHL 7, DASTA MZ

nn Efekt Efekt –– ppřřehlednost, zehlednost, záábrana chybbrana chybáám, dostupnost, m, dostupnost, 
minimalizace opakovminimalizace opakováánníí
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ObjednObjednáávváánníí -- plpláánovnováánníí
1.1. VedenVedeníí nastavuje informace o dostupných zdrojnastavuje informace o dostupných zdrojííchch
2.2. ProvProváádděějjííccíí oddodděělenleníí publikujpublikujíí svsvéé žžáádankydanky
3.3. ŽŽáádajdajííccíí oddodděělenleníí vystavuje povystavuje požžadavekadavek
4.4. Recepce provRecepce prováádděějjííccíího oddho odděělenleníí odmodmííttáá nebo nebo 

objednobjednáávváá nebo pnebo přříímo realizuje pomo realizuje požžadavekadavek
5.5. Recepce navRecepce navííc pc přříímo objednmo objednáávváá
6.6. ProvProváádděějjííccíí pracovipracoviššttěě realizuje objednrealizuje objednáávkuvku
7.7. KontrolingKontroling vyhodnocuje parametry vyhodnocuje parametry ččekacekacíích dobch dob

ObjednObjednáávváánníí, pl, pláánovnováánníí
nn Cyklus: Cyklus: 

nn popožžadavek, objednadavek, objednáávka, realizacevka, realizace
nn UmoUmožňžňuje vyhodnocovat:uje vyhodnocovat:

nn ObjednObjednáávacvacíí lhlhůůtyty
nn ČČekacekacíí dobydoby

nn Podpora recepPodpora recepččnníích systch systéémmůů
nn ProPročč jsou jsou objednobjednáávacvacíí systsystéémy v neoblibmy v neobliběě ??
nn Efekt:Efekt:

nn Podklady pro efektivnPodklady pro efektivníí řříízenzeníí zdrojzdrojůů
nn ZlepZlepššeneníí vztahvztahůů s klientys klienty
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VykazovVykazováánníí

1.1. AdministrAdministráátor nastavuje pravidla, smlouvy, tor nastavuje pravidla, smlouvy, 
kontroly, kontroly, ččííselnselnííkyky

2.2. ZdravotnZdravotníík k čči dokumentarista poi dokumentarista pořřizujeizuje
3.3. AdministrAdministráátor zpracovtor zpracováávváá výkazy a výkazy a 

komunikuje s plkomunikuje s pláátcitci
4.4. AdministrAdministráátor ptor přřijijíímmáá opravy od ZP a zajiopravy od ZP a zajiššťťuje uje 

opravyopravy
5.5. Kontrolor zpracovKontrolor zpracováávváá statistiky a rozborystatistiky a rozbory
6.6. AdministrAdministráátor vyhodnocuje chyby vykazovtor vyhodnocuje chyby vykazováánníí

VykazovVykazováánníí produkceprodukce
nn ZZáákladnkladníí motor rozvojemotor rozvoje
nn Co musCo musíí kvalitnkvalitníí IS umIS uměět:t:

nn PPřřesnou a sofistikovanou presnou a sofistikovanou prááci s kontrolami (pasportizace)ci s kontrolami (pasportizace)
nn Distribuce zpracovDistribuce zpracováánníí v v řřetetěězu zdravotnzu zdravotníík k –– administradministráátor tor –– pojipojiššťťovnaovna
nn OpravyOpravy
nn Statistiky na vStatistiky na vššech ech úúrovnrovnííchch
nn VVáázat urzat urččititéé akce s urakce s urččitými výkazyitými výkazy
nn Vykazovat i vnitVykazovat i vnitřřnníí ((nepojinepojiššťťovenskovenskéé) k) kóódydy

nn AktuAktuáálnlníí ototáázkyzky
nn DRG, tzv. balDRG, tzv. balííččkyky

nn SpornSpornéé: kdo m: kdo máá popořřizovat ?izovat ?
nn Efekty:Efekty:

nn ZvýZvýššeneníí výnosvýnosůů úúplnostplnostíí výkazuvýkazu
nn SnSníížženeníí chybovosti chybovosti 
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NejdNejdůůleležžititěějjšíší procesy v NISprocesy v NIS
nn ZdravotnickZdravotnickáá dokumentacedokumentace
nn ObjednObjednáávváánníí, pl, pláánovnováánníí a spra sprááva pova požžadavkadavkůů
nn VykazovVykazováánníí produkce a produkce a řříízenzeníí financfinancíí
nn ŘŘíízenzeníí spotspotřřeby a neby a náákladkladůů
nn ElektronickElektronickáá preskripce preskripce 
nn Podpora provoznPodpora provozníích ch ččinnostinnostíí na oddna odděělenleníí
nn ŘŘíízenzeníí laboratornlaboratorníího provozuho provozu
nn PovinnPovinnéé statistickstatistickéé vykazovvykazováánníí

ŘŘíízenzeníí spotspotřřeby a neby a náákladkladůů

nn NNáástroje stroje řříízenzeníí nnáákladkladůů::
nn Ovlivnit chovOvlivnit chováánníí zdravotnzdravotnííkkůů „„zpzpěětnou vazboutnou vazbou““
nn Vyhodnocovat nVyhodnocovat náákladyklady

nn KlKlííččovovéé prvky prvky řříízenzeníí nnáákladkladůů::
nn SpotSpotřřeba leba lééččiv iv –– elektronickelektronickáá ordinaceordinace
nn Evidence a spotEvidence a spotřřeba materieba materiáálu plu přři výkonechi výkonech
nn SledovSledováánníí vyuvyužžititíí zdrojzdrojůů –– ppřříístroje, mstroje, míístnosti, lidskstnosti, lidskéé

zdrojezdroje
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PerspektivnPerspektivníí (?) procesy(?) procesy

nn SledovSledováánníí kvality a kultivace klinických proceskvality a kultivace klinických procesůů
nn Podpora rozhodovPodpora rozhodováánníí –– expertnexpertníí a konzultaa konzultaččnníí, , 

prevence chybprevence chyb
nn Marketing Marketing –– vztahy k partnervztahy k partnerůůmm
nn PPééčče o klientye o klienty
nn StrategickStrategickéé plpláánovnováánníí
nn Integrace systIntegrace systéémmůů

ŘŘíízenzeníí informainformaččnníích ch 
procesprocesůů ve zdravotnickve zdravotnickéém m 

zazařříízenzeníí
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KonkrKonkréétntníí ototáázky provozu NISzky provozu NIS

nn Formulace cFormulace cííllůů řřeeššeneníí
nn OrganizaOrganizaččnníí zajizajiššttěěnníí provozu ISprovozu IS
nn ObchodnObchodníí aspektyaspekty
nn Vztahy s dodavateli a Vztahy s dodavateli a řříízenzeníí realizacerealizace
nn PrPrááce se zdroji na rozvoj ce se zdroji na rozvoj 
nn BezpeBezpeččnostnnostníí politikapolitika

CCííle le řřeeššeneníí

nn Formulace cFormulace cííle le –– nejvnejvííce podcece podceňňovanovanáá ffáázeze
nn Schopnost formulovat cSchopnost formulovat cííle le řřeeššeneníí je klje klííččem k em k 

úúspspěěchuchu
nn CCííl musl musíí být:být:
nn KonkrKonkréétntníí
nn MMěřěřitelnýitelný
nn MaximMaximáálnlněě neznezáávislý na vnvislý na vněějjšíších vlivechch vlivech

nn Schopnost hierarchizovat cSchopnost hierarchizovat cíílele
nn Kdo mKdo máá ccííle formulovat ?le formulovat ?
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OrganizaOrganizaččnníí zajizajiššttěěnníí
nn VedoucVedoucíí informatik by neminformatik by neměěl být l být „„technický sprtechnický spráávcevce““ --

postavenpostaveníí na druhna druhéé úúrovni rovni řříízenzeníí..
nn Existence realizaExistence realizaččnníího týmu ho týmu -- informainformaččnníí rada:rada:

nn Role manaRole manažžerskerskáá, technologick, technologickáá, u, užživatelskivatelskáá

nn InformaInformaččnníí soustava mussoustava musíí být zakotvena jasnými být zakotvena jasnými 
pokyny pokyny -- smsměěrnicemirnicemi

nn Outsourcing a ASP jako perspektivnOutsourcing a ASP jako perspektivníí forma (?)forma (?)

nn ČČíím mm máá být informatik motivovbýt informatik motivováán ?n ?

ObchodnObchodníí varianty varianty řřeeššeneníí

nn DodavatelskDodavatelskéé řřeeššeneníí –– nnáákup HW i SW:kup HW i SW:
nn „„krabicovkrabicové“é“ řřeeššeneníí
nn ZakZakáázkovzkovéé řřeeššeneníí

nn PronPronáájem (outsourcing) HW a/nebo SW a/nebo jem (outsourcing) HW a/nebo SW a/nebo 
sluslužžebeb

nn Vývoj vlastnVývoj vlastníími silamimi silami
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KomerKomerččnníí specifika zdravotnickspecifika zdravotnickéé
informatikyinformatiky

nn Malý a velmi specifický trh Malý a velmi specifický trh –– minimum minimum 
zahranizahraniččnníí konkurencekonkurence

nn PokraPokraččujujííccíí konsolidace akonsolidace ažž monopolizace trhumonopolizace trhu
nn VysokVysokéé transaktransakččnníí nnááklady na zmklady na změěnu nu ––

minimminimáálnlníí ochota ke zmochota ke změěnněě jednou zavedenjednou zavedenéého ho 
řřeeššeneníí

Vztahy s dodavateli a výbVztahy s dodavateli a výběěr r 
řřeeššeneníí

nn Je tJe třřeba peba přředem vnitedem vnitřřnníí ujasnujasněěnníí zzáámměěruru
nn PotPotřřeba jasneba jasnéého zadho zadáánníí, maxim, maximáálnlněě specifickspecifickééhoho
nn UdrUdržženeníí kontinuity:kontinuity:
nn zzáámměěr r -- výbvýběěr r -- smlouva smlouva –– realizace realizace -- akceptace akceptace --

úúhradahrada
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ProjektovProjektovéé řříízenzeníí

nn Princip tzv. RAD PROJEKTUPrincip tzv. RAD PROJEKTU
nn OrgOrgáán strategickn strategickéého ne operativnho ne operativníího ho řříízenzeníí
nn PPáárový princip rolrový princip rolíí::

nn ObchodnObchodníík k –– InvestorInvestor
nn TechnologovTechnologovéé
nn ManaManažžeeřřii
nn KlKlííččovovíí uužživatelivateléé=konzultanti vs. analytici=konzultanti vs. analytici

nn Princip jednomyslnostiPrincip jednomyslnosti
nn CCííl: Potl: Potřřeba zajieba zajiššttěěnníí aktivnaktivníí úúččasti uasti užživatelivatelůů a a 

provozovateleprovozovatele

PrPrááce se zdroji na rozvojce se zdroji na rozvoj
nn NNááklady na informatiku jsou obecnklady na informatiku jsou obecněě podcepodceňňovováány:ny:

nn NeuvaNeuvažžujujíí se nse nááslednslednéé nnááklady klady -- platby za podporu, obnova platby za podporu, obnova 
technologitechnologiíí, aplikac, aplikacíí

nn NepoNepoččíítajtajíí se dobse dobřře provozne provozníí nnáákladyklady
nn NeurNeurččujujíí se dobse dobřře pe přříínosy ISnosy IS

nn PotPotřřeba preba průůbběžěžnnéého uvolho uvolňňovováánníí nnáákladkladůů a pra průůbběžěžnnéé
obnovyobnovy

nn V souV souččasnasnéé dobdoběě riziko významnriziko významnéého nedostatku lidho nedostatku lidíí a a 
zvyzvyššovováánníí cen slucen služžebeb
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BezpeBezpeččnostnnostníí politikapolitika

nn KaKažždý IS je bezpedý IS je bezpeččnostnnostníím rizikemm rizikem
nn OdpovOdpověědnost vdnost vžždy nese provozovatel (sprdy nese provozovatel (spráávce v vce v 

terminologii zterminologii záákona)kona)
nn TechnickTechnickéé a organizaa organizaččnníí prostprostřředky zajiedky zajiššttěěnníí
nn TTřři pili pilíířře bezpee bezpeččnosti:nosti:
nn StrategieStrategie
nn Výkon sprVýkon spráávyvy
nn Kontrola (audit)Kontrola (audit)

SouhrnSouhrn

nn ÚÚspspěěššnnáá realizace IS a zdravotnickrealizace IS a zdravotnickéého IS je ho IS je 
slosložžitý itý úúkol.kol.

nn Jeho Jeho řřeeššeneníí je moje možžnnéé pokud:pokud:
nn IS mIS máá vváážžnost, jakou potnost, jakou potřřebuje a to vebuje a to vččetnetněě zdrojzdrojůů a a 

personpersonáálnlníího zajiho zajiššttěěnníí
nn Postupuje se transparentnPostupuje se transparentněě, metodicky, , metodicky, 

strukturovanstrukturovaněě
nn Informatika je pojInformatika je pojíímmáána jako týmový na jako týmový úúkolkol
nn K problK probléému se pmu se přřistupuje od poistupuje od poččáátku jako k tku jako k 

trvaltrvaléému zmu záámměěruru


