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Abstrakt bakalářské práce 

Nemocniční informační systémy (NIS) by měli sloužit primárně lékařům a střednímu 

zdravotnickému personálu. Tyto systémy vedou zdravotnickou dokumentaci a to ať už 

obrazovou či textovou. NIS dále zajišťuje správné zúčtování výkonů a jiných 

zdravotnických služeb dle platné metodiky zdravotních pojišťoven (ZP). A v neposlední 

řadě tato získaná data zpracuje jako výstup pro ZP jako dávky a faktury. Bakalářská 

práce se ve své hlavní části zaměřuje především na funkcionalitu nemocničního 

informačního systému a metodiku zdravotních pojišťoven. Nakonec se práce zaměří na 

teoretický návrh NIS pro nemocnici středního typu. 

 

 

 

Abstact bachelor's work 

Hospital information system (HIS) should serve primary doctors and mid medical 

personnels. These systems administration medical documentation and it already visual 

or textual. HIS further support right setting executions and others medical services 

according to valid methodology of health insurance company (IC). A last but not least 

thus acquired data compile like output for IC like imposts and invoice out. Bachelor's 

work in her chief part survey above all on functionalist hospital information systém and  

methodology health insurance company. In the end, work train upon theoretical 

proposal HIS for medium hospital type. 
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1. Úvod 

Informační technologie pronikly, nebo pronikají do všech odvětví a 

zdravotnictví tudíž není výjimkou. Vzhledem k faktu, že zdravotnické organizace se 

více stávají komerčními subjekty, kterým záleží na efektivním hospodaření s danými 

prostředky a operativním sledováním nákladů a výnosů a v neposlední řadě na jejich 

plánování. Tím pádem nejsou nemocniční informační systémy pouze rozšířené textové 

editory pro vedení zdravotnické dokumentace. Je to komplexní systém a jako s takovým 

se ním musí nakládat.  

V první kapitole jsou shrnuty informační systémy bez rozlišení, zda se jedná o 

zdravotnické či nikoliv. Analyzuje druhy informačních systémů a jaké provozy se 

pomocí těchto systémů řeší. Dále pak nejběžnějšími platformami, na kterých jsou IS 

provozovány a databázovými nástroji, které jsou dnes již běžnou součástí IS. Na konci 

této kapitoly bude vysvětleno, jaké jsou rozdíly mezi informačním systémem pro 

zdravotnická zařízení a ostatními informačními systémy. 

Druhá kapitola, která je vlastně stěžejní částí této práce, se zaměřuje na 

funkcionalitu NIS. Rozděluje NIS dle funkčních modulů, na kterých je ukázána 

funkcionalita modulů i NIS jako celku. Po této analýze jsou shrnuty základní požadavky 

na NIS, které by měl dodržet každý výrobce. Podrobně je analyzován systém úhrad 

DRG proti ostatním metodikám, na konci této části jsou podrobně zanalyzovány vnější i 

vnitřní datové toky, vazby a rozbor datového rozhraní pro komunikaci se zdravotními 

pojišťovnami. 

Třetí kapitola se zaměří na navržení informačního systému. Na teoretickou 

analýzu procesních toků. Návrh odpovídajícího hardwarového vybavení a základní 

charakteristiky softwarových návrhů. 

Tato práce se tedy zaměřuje na nemocniční informační systém jako na celek, 

zejména pak na jeho provázání na systémy zdravotních pojišťoven a vedení 

zdravotnické dokumentace, neboť toto jsou nejdůležitější úlohy NIS. Není možné v 

rozsahu této práce provést komplexní analýzy celého provozu, proto je stěžejní část 

soustředěna na teoretické fungování takovéhoto systému. Cílem této práce je shrnout 

informace důležité k bezchybnému provozování a vývoji nemocničního informačního 

systému. 
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2. Informační systémy 

IS jsou dle Wikipedie URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4 

%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m> [cit. 2007-12-16] cituji: „Systémy pro sběr, 

udržování, zpracování a poskytování informací.“   Informační systémy řadíme zejména 

dle jejich funkcí. 

2.1 Typy informačních systémů 

V běžné praxi byla přijata označení pro informační systémy, tyto označení 

vycházejí z anglických názvů. Níže je popsáno pouze základní členění. Většina těchto 

systémů se samozřejmě podrobněji člení dle specializované funkcionality.  

ERP – (Enterprise Resource Planning) Podnikové informační systémy pro řízení 

obchodních procesů, logistiky a výroby. ERP je základním stavebním kamenem 

fungující informační infrastruktury ve společnosti. Hlavním kritériem je získávání 

relevantních a konsekventních informací napříč celým subjektem. Základními pilíři je 

správa důležitých dokumentů, vhodné reportovací nástroje a analýza dat, která by v 

pokročilejších systémech tohoto typu měla využívat OLAP (on-line analytical 

processing) kostky. 

APS/SCM – (Advanced Planning system / Supply chain Management).  

APS - Systémy pokročilého plánování a řízení výroby. Oproti standardnímu ERP 

systému jsou tyto systémy mnohem pokročilejší a jsou ve značné míře šité na míru 

zákazníkovi. Spojují v sobě expertní systém pro plánování a segmenty ERP systému pro 

základní organizaci. Tyto systémy nejsou v naší republice příliš rozšířené, a pokud je 

nějaké společnosti užívají, jedná se spíše o velké výrobní provozy s obraty několika 

miliard. 

SCM - Řízení dodavatelských řetězců. Tyto systémy užívají statistické a matematické 

výpočty k předpovídání poptávky, ze které následně vychází plánování potřebných 

zásob. To vše je samozřejmě provázáno s logistikou a marketingem. Pokročilejší 

systémy tohoto druhu dokáží kalkulovat například i vliv reklamy, promo akcí apod. 

CMR – (Customer Relationship Management) Systém řídící vztahy se zákazníkem. 

Pomocí těchto systémů se nejen sofistikovaně spravují adresné údaje zákazníků, ale 

považuje se za samozřejmé, že tyto systémy řeší též relační provázanost adres proti 

obchodním případům. Dále pak proti dokumentům týkajících se daného zákazníka či 
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projektům. Tyto funkce musejí být uzpůsobeny pro snadné vyhledávání a práci se 

zadanými daty. 

EAM – (Enterprise Asset Management) Systémy pro správu majetku a řízení údržby. 

Tyto facility systémy, jak se jim také říká, se nasazují především pro podporu 

rozhodování, tzn. zejména pro vrcholový management. Procesy, řešené tímto systémem, 

jsou obvykle vnímány jako podpůrné, nebo také režijní. Lze tedy říci, že tyto systémy 

jsou navrženy tak, aby uspořili náklady společnosti. 

HRM – (Human Resource Management) Systémy pro řízení lidských zdrojů, 

personalistika. Lidská práce je dnes velmi ceněnou komoditou na trhu. U mnoha 

společností jsou výdaje na lidské zdroje největší nákladovou položkou. Tudíž mnoho 

firem chce mít tyto složky maximálně pod kontrolou. Tento druh systému zajišťuje 

zpracování mezd, personální evidence, plánování pracovní doby, management 

odměňování. Pokročilé systémy jsou schopny plánovat i v závislosti na talentech a 

schopnostech jednotlivých zaměstnanců. 

ECM – (Enterprise Content Management) Systém správy dokumentů - spisová 

služba. Správa fyzických dokumentů je služba, která se velmi často podceňuje. Dle 

studie společnosti Gartner, která byla zveřejněna 7.3.2007 stojí zpracování jedné 

fyzické faktury ve středně velké firmě 30 eur. Dále se dle této studie jeden z dvaceti 

dokumentů ztratí a jeden zaměstnanec stráví 8,5 hodiny týdně vyhledáváním v 

papírových archívech. Pokud se společnost rozhodne pro zavedení ECM systému. Je 

nutno zvolit tzv. „drahé“ dokumenty, které se v systému budou vést. Správa všech 

dokumentů by totiž byla také neefektivní. 

 

Toto je rozbor několika základních druhů systémů. Více o informačních 

systémech lze nalézt na [6]. Nasadit lze jeden, nebo více druhů těchto systémů. Vždy to 

souvisí s konkrétními potřebami daného subjektu, které své činnosti považuje za natolik 

důležité či problematické, že sáhne po usnadnění pomocí takovéhoto řešení. V případě, 

že je nasazováno více systémů, musí společnost klást velký důraz na kompatibilitu dat a 

vzájemnou provázanost všech těchto systémů.  
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2.2 Způsob tvorby informačního systému 

Tato kapitola oproti předchozí, nahlíží na informační systém z pohledu vývojářů.  

Nástroje pro vývoj:  

Níže jsou zmíněny dva nejvýznamnější programovací nástroje užívané k tvorbě 

informačních systémů. Oba tyto programovací nástroje jsou objektově orientované a tak 

kladou menší nároky na programátory.  

 

Delphi 2007 for WI
 32 (Borland) – Společnost Borland je stabilním a dlouholetým 

hráčem na poli programovacích nástrojů. Nástroje řady Delphi užívají jako hlavní jazyk 

Pascal. Dle internetových stránek výrobce [10] přináší Delphi 2007 řadu inovací. 

Zřejmě nejvýznamnější z nich je plná podpora Windows Vista. Dále pak zcela nový 

nástroj pro vytváření inkrementálních instalačních balíčků. Vylepšený a opravený 

debuger systém pak z Delphi 2007 dělá velmi profesionální a spolehlivý vývojový 

nástroj. 

Visual studio 2008 (Microsoft) – Microsoft je v tomto směru leaderem v těchto 

programovacích platformách a jeho Visual studio 2008 to dokazuje. Základním jazykem 

pro psaní aplikací stále zůstává programovací jazyk basic. V nové verzi presentuje 

především novou verzi Framework 3.5 a nástroje usnadňující týmový vývoj aplikací. 

Samozřejmě pak webové technologie s podporou ASP /. NET / AJAX a zřejmě 

nejzajímavější novinkou jsou algoritmy „testing unit“, které jsou sami schopny 

detekovat některé nejen syntaktické, ale i logické chyby ve vyvíjené aplikaci. Dalo by 

se říci že Visual studio 2008 je špičkou ve vývojových nástrojích.  

 

Existuje ještě mnoho menších programovacích nástrojů např. pro PHP, ASP, atd. 

od různých společností, ale žádný z nich se nepřibližuje podílem na trhu výše uvedeným 

nástrojům.  

 

Životní cyklus IS 

Životní cyklus informačního systému je jedna z věcí, na kterou výrobci IS 

kladnou velký důraz. Některé informační systémy jsou skutečně vyvíjeny poněkud 

živelně a nesouvisle, ale skutečný profesionální systém musí být vyvíjen dle jasně 
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daných pravidel a k tomuto slouží různé druhy metodiky a obecně platná pravidla. 

MDIS je zřejmě nejrozšířenější metodikou a stručně popisuje životní cyklus IS. 

Metodika MDIS : 

• Informační strategie organizace (IST) 

• Úvodní studie systému (ÚST) 

• Globální analýza a návrh (GAN) 

• Detailní analýza a návrh (DAN) 

• Implementace (IMP) 

• Zavedení (ZAV) 

• Provoz, údržba a rozvoj (PUR) 

 

Důležitým aspektem ve vývoji informačního systému je také to zda výrobce vyvíjí:  

Obecný systém – V tomto případě se jedná o takový informační systém, který se 

obvykle vyvíjí pro dané odvětví či pro specializované funkce. O takovýto systém usiluje 

každá společnost, protože kromě oprav a obecných úprav jsou to především peníze bez 

další vývojářské práce. Takový systém není snadné vyvinout, kromě toho vyžaduje 

mnohem hlubší znalost problematik daného odvětví než systémy vyvinuté na míru. 

Důležitá je také variabilita takto vytvořeného systému, neboť požadavky zákazníků 

mohou být v některých aspektech značně rozdílné. Příkladem takovýchto obecných 

systémů jsou: Helios (LCS), Abra(Abra software) a leaderem v oblasti těchto systémů je 

společnost SAP. 

Systém na míru – V případě těchto systémů je důležité znát pouze procesní toky 

konkrétního zákazníka. Takový systém se jednoznačně přizpůsobuje procesním tokům 

zákazníka. Proto je pro společnost snazší na implementaci a zavedení. Nicméně tato 

jeho výhoda je vyvážena jeho poměrně vyšší cenou. Pro výrobce IS je takový systém 

levnější na výrobu, správu a je samozřejmě i rychleji hotov. 

 

Mnoho společností řeší otázku správného informačního systému. O výrobci 

mohou velmi napovědět jeho reference, případně certifikace nějakou certifikační 

autoritou normou kvality ze souboru norem ISO 9000:2000. Většina společností, ať už z 

kategorie větších, středních či menších firem, se kloní k výběru obecného informačního 
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systému spíše, než k systémům vyráběným na míru, právě kvůli bohatým referencím 

systému u mnoha zákazníků. 

 

2.3 Přehled Platforem 

Platformou je míněn operační systém. Platforma, na které běží vybraný 

informační systém, je dalším důležitým faktorem při chodu IS. Dle Wikipedie 

URL:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m>             

[cit. 2008-02-11] cituji: „Operační systém je sada programů (software) sloužících 

především k tomu, aby byly aplikačním programům transparentním způsobem 

zpřístupněny prostředky (hardware) počítače, aby vytvářel potřebné operační prostředí 

pro chod aplikací. Operační systém patří mezi tzv. systémový software. Mezi jeho 

základní funkce patří rozdělení systémových prostředků aplikacím. Systémovými 

prostředky je míněn nejen hardware (operační paměť, disk, periferní zařízení), ale také 

strojový čas a přístup ke komunikačním tokům.“  

Tato část je zaměřena na nejsilnější výrobce operačních systémů u nás. 

Společnost Microsoft a její produkty řady Windows a společnost SUSE resp. Novell a 

produkty SUSE Linux. 

2.3.1 Microsoft 

Společnost Microsoft vyvinula za svou historii mnoho operačních systémů. 

Začala u IBM s MS-DOS, Windows 95,98, ME. Cesta s tímto jádrem se ukázala jako 

slepá takže se pokračovalo NT cestou Windows 4.0 NT, XP. Aktuálními produkty 

společnosti Microsoft jsou Windows Vista a Windows server 2008 (Longhorn).  

Windows Vista - Tento operační systém je po grafické stránce nesmírně dobře 

vyveden, a ačkoliv není v naší republice ještě tolik rozšířen jako verze XP, je jasné, že 

jej bude postupně vytlačovat. Verze Vista je vydávána v mnoha edicích: Home Basic, 

Home Basic N, Home Premium, Business, Business N, Ultimate, Business Enterprise. 

Windows Vista má bohužel v tuto chvíli přemrštěné HW nároky, ale výrobci to již 

velmi rychle dohánějí. Dalo by se říci, že nasadit Windows Vista na jedno jádrový 

počítač by bylo chybou, ale pokud je společnost vybavena všemi počítači s dvěma jádry 

a více než 1 GB RAM dá se Windows Vista doporučit.  
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Windows server 2008 (Longhorn) - V době psaní této práce je tento server ve fázi 

testování. Longhorn s sebou přináší mnoho změn vzhledem k tomu, že poslední server 

je z roku 2003. Toto jsou jen některé základní změny, které usnadní práci 

administrátorů i koncových uživatelů. Více o produktech společnosti Microsoft lze 

nalézt na [8]. 

• Lepší správa sítě, nové systémy zásad v síti 

• Nové nástroje pro centrální instalaci  

• Aktivní monitoring a předcházení fatálním chybám 

• Nová řešení pro mobilní uživatele 

• Nové síťové protokoly pro vyšší zabezpečení  

2.3.2 Suse (
ovell) 

Společnost SUSE byla koupena společností Novell, ale mnoho uživatelů má 

SUSE natolik vžité, že Novell pod touto značkou stále vydává distribuce Linuxu. Linux 

je Opensource systém, který vytváří kompromis mezi stabilitou a rychlostí Unixu a 

grafickou zpracovaností Windows. Mnoho odborníků soudí, že kdyby Novell udělal 

před lety s Unixwarem, to co hodlá udělat s Linuxem, byl by dnes Microsoft malá 

regionální firma. Novell tedy přichází s těmito řešeními. 

SUSE Linux Professional 10 - Tento Linux má zásadní výhodu a to, že je zcela 

zdarma. To znamená, že se hradí pouze distribuce nikoliv licence. Více o této licenční 

politice je možno nalézt [8]. To je také hlavním důvodem, proč mnoho společností 

přechází na tento operační systém. Dalším důvodem pro tento operační systém je, že 

není třeba kupovat žádné kancelářské balíky, protože software OpenOffice je součástí 

instalace. Na Linuxu také téměř nejsou viry, protože to z hlediska funkce a logiky 

systému není možné. Bohužel se Linux vyznačuje menší uživatelskou přívětivostí a také 

se mohou vyskytnout problémy s některými ovladači. Ale pro společnost, která nechce 

mnoho investovat do operačních systémů je Linux velmi dobrým řešením. 


ovell Open Enterprise Server - S tímto serverovým řešením od společnosti Novell je 

to poněkud komplikovanější, neboť Linux jako takový byl původně stvořen jako 

serverová náhrada za drahý Unix SCO. Takže tato serverová kompilace se příliš neliší 

od SUSE Linux Professional 10. Jediným výraznějším rozdílem jsou aplikace dodávané 

v instalačním balíčku, které jsou uzpůsobeny právě pro to, co je od serveru požadováno. 
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Novinkou je OpenExchange 4.1, Virtualizace Xen3.0, mnoho aplikací pro serverové 

instalace, sledování sítě, zálohování atd..  

 

V poslední části se kapitola zaměří na rozdělení druhů klientů vůči serveru:  

• Těžký Klient: V tomto případě je ponechána většina početních operací na 

klientovi a server slouží spíše jen jako úložiště dat, o které si klient pouze 

požádá. Toto řešení se užívá, zejména pokud na jednom serveru musí pracovat 

mnoho uživatelů. 

• Medium Klient: Je kompromisním řešením mezi těžkým a lehkým klientem. 

Klient užívá svůj výpočetní výkon, ale také si pomáhá mnohými vloženými 

procedurami a funkcemi serveru. 

• Lehký Klient: V tomto případě se softwarové či hardwarové vybavení pokouší 

přenést veškerou práci na stranu serveru, tak aby klientské počítače byly co 

nejméně zatíženy. Klientská část v tomto případě slouží pouze jako interface, ale 

veškeré výpočty provádí server. Toto řešení se užívá zejména, pokud jsou 

klientské počítače zastaralé. 

o Terminal Klient: Toto je zcela specifický typ naprosto lehkého klienta. 

Při tomto řešení je na server umístěn veškerý běh programů, včetně 

operačního systému. Na klientský terminál se obvykle užívá 

specializovaný hardware. Tímto řešením se dnes zabývá zejména 

společnost SUN Microsystem.  

 

Výběr filosofie serveru vůči klientovi, je obvykle na tvůrcích informačních 

systémů. Zákazníci jsou však tímto výběrem ovlivněni a volí takový systém, který 

vyhovuje hardwarovému vybavení či organizačnímu nastavení daného zákazníka.   
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2.4 Rozbor odlišností informačního systému ve zdravotnictví oproti 

jiným odvětvím 

Informační systémy mohou být pro každý druh provozu odlišné a zdravotnictví 

není výjimkou. IS ve zdravotnictví se nazývá NIS (Nemocniční informační systém) a 

existuje mnoho aspektů, které jej odlišují od ostatních informačních systémů  

Kompatibilita v oboru – Prvním zásadnějším rozdílem je, že všechny NISy i 

jednotlivé moduly od různých výrobců si dokáží předávat data mezi sebou. A to díky 

standardizovanému rozhraní, které je vydáváno MZ ČR potažmo VZP. 

Unifikace provozu – Téměř všechny provozy ve zdravotnickém zařízení jsou stejné 

jako v jiných zařízeních, tudíž není žádným problémem, že pokud má daný výrobce 

systém nasazen v jednom zařízení, nasadit jej v jiném. Pouze s malými změnami. 

Ochrana osobních dat – Jen v málo kterém provozu je kladen tak velký důraz na 

ochranu osobních dat jako právě ve zdravotnictví. Systém, který je nasazen do jakékoliv 

nemocnice, musí splňovat velmi přísná kritéria na ochranu osobních dat. Vysoký stupeň 

šifrování dat je v tomto případě naprostou samozřejmostí. 

Data = úhrada – Zatímco ve všech ostatních informačních systémech jsou data 

podkladem pro rozhodování či nástrojem pro výrobu. V NIS jsou obsaženy také 

informace, které slouží jako podklad k tomu, kolik má pojišťovna danému ZZ uhradit. 

To znamená, že jakékoliv chyby se finančně projevují kromě nepřímého způsobu i 

přímým krácením úhrady za poskytnutou péči. 

Zdraví pacientů – Jen v nemnoha informačních systémech lze prostřednictvím IS 

někomu přímo ublížit na zdraví. NIS proto musí v tomto směru splňovat přísná kritéria, 

aby nedošlo k záměně dat jednotlivých pacientů a ohrožení jejich zdraví. 

Bezchybné výstupy – V NIS je též mnoho exportů dat do různých datových rozhraní a 

to jak pro Český statistický úřad, ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny, finanční úřady, 

ÚZIS, a mnoho dalších. Správnost těchto dat pak ovlivňuje sumární pohled na ZZ. 

Lékaři musí léčit – NIS musí být tak naprosto jednoduchý a přehledný. Jakékoliv 

kliknutí navíc je problémem. Lékaři a střední zdravotnický personál se musí 

informačním systémem zabývat jen nezbytně nutnou dobu. Tento bod je zde zmíněn, 

protože v oboru kde se zachraňují lidské životy nemůže být toelrován neergonomický 

systém  
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3. 
emocniční informační systémy 

3.1 Přehled nemocničních informačních systémů 

V této kapitole jsou podrobně rozebrány segmenty informačního systému, jejich 

funkcionalita, design a podobně. Nemocniční informační systémy jsou rozděleny na 

segmenty, kterým se říká moduly. Tyto moduly jsou členěny dále dle funkcionality. 

Každý NIS může mít vlastní modulární členění například centrální a manažerský modul 

může být v jednom softwarovém balíčku. Nicméně toto členění je základní a většina 

NIS je takto členěna. Pro pregnantní ilustraci modulů byl zvolen nemocniční informační 

systém MediX, u něhož se pisatel této práce podílí na vývoji a správě.  

3.1.1 Klinické moduly 

Ambulantní klinický modul (AKM) Tento modul se umisťuje do ordinací 

ambulantních lékařů, specialistů (např. chirurgie, diabetologie, alergologie atd..). Tento 

modul se vyznačuje vysokou ergonomií ovládacího interface. 

Základní funkce AKM 

• Tisk a psaní ambulantních nálezů 

• Zadávání provedených výkonů a podaných léků 

• Tisk receptů, poukazů na léčebné pomůcky 

• Odesílání žádanek a příjem výsledků z LIS 

• Export ambulantních dat do CM 

 

Obrázek č. 1 z NIS MediX ambulantního modulu (Hlavní obrazovka) 
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Hospitalizační klinický modul (HKM) Tento modul se užívá na lůžkových 

odděleních. Je určen pro vedení zdravotnické dokumentace. Jednotlivé části 

dokumentaci jsou obvykle řazeny do bloků, jako jsou anamnestická data, rodinná 

anamnéza, vyšetření při přijetí, laboratorní výsledky. A z těchto bloků pak zdravotnický 

personál sestavuje přijímací a propouštěcí zprávu. Tento modul se také vyznačuje 

komplexními tiskovými moduly.  

Základní funkce HKM 

• Vedení anamnestických dat 

• Zadávání provedených výkonů, podaných léků a kategorií 

• Tisk přijímací a propouštěcí zprávy 

• Tisk ostatních definovaných výstupů (hlášení o hospitalizaci, úmrtní list, atd..) 

• Odesílání žádanek a příjem výsledků z LIS 

• Export hospitalizačních dat do CM     

 

Obrázek č. 2 Obrázek z NIS MediX hospitalizačního modulu (Obrazovka 

chorobopisu) 
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Laboratorní informační software (LIS) Laboratorní modul se užívá na odděleních, 

kde se provádí nějaký druh odborného vyšetření či diagnostiky. Taková oddělení jsou 

rentgen, biochemická, patologická laboratoř a mnoho dalších. Tento modul se 

vyznačuje vysokou variabilitou a napojením na zdravotnické přístroje ze kterých 

odečítá výsledky. Výsledky mohou být jak v grafické podobě (Rentgen, Centrální 

tomograf, Magnetická rezonance), tak i v textové (Statim, krevní obraz).   

Základní funkce LIS 

• Načítání a kontrola výsledků z přístrojů 

• Řízení laboratorních přístrojů 

• Tvorba podkladů pro laboranty 

• Tisk laboratorních nálezů pro pacienta 

• Odečítání výsledků z přístrojů 

• Přijímání žádanek a odesílání výsledků do AKM a HKM 

• Export laboratorních dat do CM 

 

Obrázek č. 3 Obrázek z NIS MediX komplementního modulu (Obrazovka nálezu + 

nápověda výkonů) 
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3.1.2 
eklinické moduly 

Centrální modul (CM) V centrálním modulu se shromažďují data ze všech klinických 

modulů. Práci s těmito daty zajišťují proškolení administrativní pracovníci z odboru 

účtování zdravotní péče. Probíhají zde závěrečné kontrolní mechanismy pro chyby, 

které nemohou být zachyceny na vstupu. Personál provádí také opravu dávek, které ZP 

vrátila ZZ z důvodu chyby. Kvalita personálu a IS v tomto provozu velmi ovlivňuje 

celkové příjmy ZZ.  

  

Základní funkce CM  

• Import dat z klinických modulů 

• Kontrolní mechanismy pro eliminaci pořízených chyb 

• Interface pro ruční úpravu dat 

• Automatizované algoritmy pro finální úpravy dat 

• Systémy pro export dávek pro ZP 

• Komplexní správa číselníků ZP 

• Export dat do MM a UM  

 

Obrázek č. 4  Obrázek z NIS MediX (Medic) centrálního modulu (Hlavní 

obrazovka) 
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Manažerský modul (MM) Manažerský modul přijímá data z CM a UM, pro usnadnění 

a podporu rozhodování ve zdravotnickém zařízení. Tento modul je tedy určen pro 

vedoucí a řídící pracovníky. 

Základní funkce MM  

• Import dat z CM a UM 

• Transformace dat pomocí technologie OLAP, či pokročilejšími technologiemi 

jako jsou logická či lineární regrese, neuronové sítě, apod. 

• Výstupy a sestavy jsou tvořeny z meta či full data kostek. Jsou tvořeny ať už na 

přání manažera, či automaticky generována a například zasílána na email. 

Výčet obvykle užívaných sestav 

• Sestava nákladů vůči výnosům  

• Sestava obložnosti lůžek ZZ / oddělení 

• Sestava unikátních rodných čísel  

• a mnoho dalších 

 

Obrázek č. 5  z NIS MediX (MediXen) manažerský modul (Hlavní obrazovka) 
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Účetní modul (UM) Tento modul obvykle není dodáván stejnou společností jako 

ostatní moduly. Protože vyžaduje značné know how a společnost, která udržuje krok v 

metodice zdravotnictví, může jen těžko držet krok i v systémech účtování a mezd, proto 

jsou takovéto systémy řešeny většinou subdodávkou. V tomto případě je UM ukázán na 

softwarovém balíčku společnosti S3. 

Základní funkce UM  

• Import dat z CM 

• Na základě dat z CM vystavení faktur pro ZP 

• Správné účtování celého provozu ZZ  

• Export dat do MM  

 

 

Obrázek č. 6 z účetního modulu S3 money (Hlavní obrazovka – účetní deník) 
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3.2 Rozdělení nemocničních informačních systémů dle výrobce 

 Na trhu tvorby a správy NIS existuje velká konkurence. Mnoho společností se 

zabývá touto problematikou. Na následujících řádcích jsou analyzovány tři společnosti. 

Společnost Stapro a SMS jsou největšími hráči na tomto trhu a společnost Vip Most 

byla zvolena z toho důvodu, že autor s touto společností úzce spolupracuje na vývoji a 

správě NIS.  

 

1. Stapro – Společnost STAPRO s.r.o. Je významným dodavatelem informačních 

systémů do zdravotnictví. Tato společnost působí jak v České republice, tak i na 

Slovensku. Stapro mělo nemalé problémy udržet si krok s metodikou a trendem 

v NIS a tak v roce 2005 udělala velmi dobré rozhodnutí a to získání 100% 

společnosti AKORD. Tím si zajistila takovou technologickou převahu, že je 

nyní jedním z největších dodavatelů NIS v republice. 

 

 Slabé stránky: Technologicky ztrácí svůj náskok který získala 

   Slabý důraz na metodiku (velká chybovost dávek) 

 Silné stránky: Velký důraz na obchodní stránku věci (styl Microsoft) 

   Výborné reference  

   Velký kapitál 

 Významné Refence : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

    Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno 

    Nemocnice Chomutov p.o. 

    Nemocnice Kutná hora s.r.o. 

 

2. SMS s.r.o – Společnost byla založena v roce 1995 a od té doby je asi nejrychleji 

rostoucí společností na trhu NIS. Její základní jmění nyní činí 37 mil. V 2002 je 

završeno úsilí společnosti Dialog MTS a získává společnost SMS od koncernu 

SIEMENS. Začleňuje se od holdingu CompuGROUP  Holding AG. A získává 

tak přístup k nejnovějším technologiím a postupům. V současné době má asi 40 

zaměstnanců. A má také dceřinou společnost SMS slovakia s.r.o. 

 

 Slabé stránky: Slabý důraz na metodiku vykazování (velká chybovost dávek) 

 Silné stránky: Uživatelsky velmi přítulné prostředí 
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Velké spektrum nabízených modulů 

   Technologická vyspělost 

 Významné reference: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 

    Fakultní nemocnice Ostrava 

    Vojenská nemocnice Brno 

 

3. Vip MOST s.r.o. - Vedle těchto gigantů poměrně malá společnost, se sídlem v 

Mostě. Společnost Vip Most vznikla před 15 lety odpojení od společnosti 

FastCom divize zdravotnictví. Tato společnost disponuje velkým potenciálem 

zejména díky zaměření na metodiku a správnost vykazování a tak získává stále 

větší podíl na trhu. 

 

 Slabé stránky: Malá přítulnost uživatelského prostředí 

   Technologická zaostalost 

   Malý kapitál 

 Silné stránky: Vysoký důraz na správnost vykázání 

   Velká flexibilita 

 Významné reference: Nemocnice Vimperk p.o. 

    Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Most) 

    Česká zdravotní a.s. 

 

 

 

 

3.3 Požadavky na nemocniční informační systém 

Požadavky na NIS mohou být u každého ZZ různé. To se odvíjí, zejména od 

toho jak velké je toto zdravotnické zařízení, zda je státní či soukromé, jaký druh péče 

poskytuje (hospitalizační, ambulantní, komplement). Každý výrobce NIS má jiné pořadí 

důležitosti jednotlivých kritérií a požadavků na NIS, tyto jsou obvykle utříděna 

v nějakém interním materiálu. V této kapitole jsou tyto poznatky shrnuty na základě 

autorova působení ve společnosti Vip Most.  
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Spolehlivost – NIS se musí vyznačovat vysokou mírou spolehlivosti. Chybám v 

softwaru se nevyhne žádný vývojový tým, ale v tomto případě by měly být naprosto 

minimalizovány. Pokud totiž NIS obsahuje chyby, mohlo by dojít ke dvěma základním 

důsledkům. Chyby ve výkaznictví mají za důsledek snížení úhrady a tím nižší příjem. 

Nastat mohou také situace, kdy chyby způsobí zvýšení úhrady a tento druh chyb může 

vyvolat kontroly od pojišťovny, následné razantní snížení úhrad a velké pokuty.      

Nejzávažnějšími chybami jsou ty, které souvisejí s dokumentací a mohou vést až 

k ohrožení pacientova života.  

Metodika – Správnost vykázaných dat by měla být také jednou z priorit NIS. Pod tímto 

si lze představit kontroly na vstupu (nemožnost zadat výkon či lék, který není 

nasmlouván se ZP). Kontroly na výstupu křížení hospitalizací, agregace do ošetřovacího 

dne, apod. Samozřejmě vzhledem k faktu, že metodika ze strany ZP a ostatních institucí 

se neustále mění, měl by NIS být i v tomto ohledu velmi variabilním systémem. 

Kompatibilita – Vzhledem k faktu, že ne všechny subsystémy ve ZZ jsou dodávány 

jedním výrobcem je třeba, aby se NIS vyznačoval vlastní vysokou mírou kompatibility. 

To znamená především přehledná datová struktura, standardizované datové rozhraní, 

jednoduché exportní a importní nástroje. 

Uživatelské prostředí – Je nutné, aby NIS disponoval uživatelsky přívětivým 

prostředím, takzvanou prezentační vrstvou. Pro splnění tohoto požadavku je třeba znát a 

rozumět práci v jednotlivých segmentech ZZ. Dále je nutno si uvědomit, že to co je v 

pořádku pro jednoho lékaře, nemusí být v pořádku pro jiného. Zde je tudíž třeba vzít v 

potaz další z požadavků a tím je variabilita. 

Variabilita – Celý NIS i každý z jeho modulů by měl být velmi variabilní, z toho 

důvodu se často přistupuje ke stavebnicové struktuře. A to právě kvůli metodice, která 

se neustále mění a kvůli tomu, že každý uživatel potřebuje od systému trochu něco 

jiného. Není tedy pro výrobce NIS možné, aby pokaždé vstoupil do zdrojového kódu o 

tisících řádek a měnil tak drobnosti. Jednotlivé moduly jsou tudíž obvykle postaveny 

tak, že kolem jádra, které se téměř nemění, jsou nabaleny ostatní funkční segmenty. 

Reference – Poslední bod vlastně není požadavkem na NIS, ale požadavkem na 

výrobce. Mít dobré reference je pro ZZ zárukou, že NIS je funkční a že ho mohou bez 

obav nasadit. Uveden je zde proto, že je to jeden ze základních aspektů, na které se 

nahlíží při výběru nemocničního informačního systému. 
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3.4 Datové toky a vazby 

Datovými toky a vazbami je chápáno předávání dat z jednoho systému do jiného. V 

praxi se užívají tři technologická řešení této problematiky. Následně budou ukázány 

datové toky a vazby ukázány na diagramu abstraktního modelu NIS (obr č. 7).  

Přímé propojení – Tento druh propojení přistupuje přímo k datovým souborům jiného 

systému. 

Výhody: 

• Není žádný prostředník, tudíž není možné ztratit data při přenosu 

• Online komunikace (bez prodlev a čekání) 

Nevýhody:  

• Odhalování struktury a know how jiné firmě 

• Možnost poškození dat hostitelskému systému. 

Exportní propojení – Při tomto druhu propojení se z jednoho systému udělá export dat 

dle určených kritérií. Po té se tato data přenesou, a klientský systém tyto data importuje 

přes vlastní rozhraní. 

Výhody:  

• Snadná kontrola příchozích dat  

• Oddělení systémů 

• Možnost užívat standardizované exporty a importy 

Nevýhody:  

• Pomalý tok dat  

Hybridní propojení – Toto propojení je kompromisem mezi oběma výše zmíněnými 

propojeními. Nese s sebou spojení výhod obou typů a eliminaci nevýhod. Je realizováno 

obvykle přes nějakou mezi vrstvu ať už sdílený soubor či databáze. 

Výhody:  

• Odbourány obě nevýhody přímého propojení. 

• Tento systém je téměř Online v závislosti na kvalitě provedení. 

• Snadná kontrola příchozích dat 

• Možnost užívat standardizované exporty a importy. 
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Nevýhody:  

• Jedinou a zásadní nevýhodou či spíše požadavkem je precizní naprogramování 

ze strany programátorů a správy dané cesty ze strany IT oddělení 

zdravotnického zařízení. 

 

Tyto tři technologické cesty jsou základem v datové komunikaci. Přímé 

propojení se užívá zejména mezi vlastními systémy, nebo také se systémy, které jsou 

prověřeny, jako například Microsoft Word, Excel, Outlook. Exportní propojení se užívá 

zejména tam, kde na rychlosti předaných dat tolik nezáleží jako v komunikaci s vnějším 

prostředím či mezi MM a ostatními a UM a ostatními. Hybridního propojení se snažíme 

docílit všude tam, kde je to možné, ale v dnešní době platí, že je to výhradě uvnitř ZZ. 

Na následujícím diagramu (obr. č. 7) jsou ukázány druhy datových toků, jak jsou běžně 

realizovány ve zdravotnickém zařízení. Šipky na tomto diagramu demonstrují běžně 

vytvořené datové toky mezi jednotlivými moduly uvnitř ZZ a vnějším prostředím. 

 

Obrázek č. 7 Diagram (Prezentace hypotetického propojení na schématickém modelu 

NIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotnická zařízení komunikují se subjekty jako je finanční úřad a okresní 

správa sociálního zabezpečení zcela běžným způsobem. ZZ však předávají svá data i 

jiným subjektům.  
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UZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky  

Tento ústav shromažďuje data ze všech zdravotnických organizací České 

republiky. Tyto údaje sjednotí s daty získaných od Národního zdravotnického registru a 

navazujících mimoresortních zdrojů, zejména pak Českého statistického úřad, České 

správy sociálního zabezpečení, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavu pro 

informace ve vzdělávání. Z těchto podkladů vzniká Zdravotnická ročenka České 

republiky. Tento materiál slouží ke strategickým rozhodnutím na Ministerstvu 

zdravotnictví a VZP. Některé z těchto sestav a grafů jsou zahrnuty v přílohách této 

práce.  

ZP – Zdravotní pojišťovny 

Zdravotní pojišťovny komunikují se zdravotnickými zařízeními pomocí 

takzvaných dávek. Dávka je soubor, který obsahuje podklady, na jejichž základě je 

zdravotnickými zařízeními prováděna fakturace. Tyto dávky jsou pak zdravotními 

pojišťovnami využívány ke kontrole fakturované sumy a také jsou tyto dávky užívány k 

revizním účelům. Zdravotní pojišťovny užívají stejná rozhraní vydávaná největší 

pojišťovnou VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna. Základní struktura dokladů v 

dávce z metodiky VZP je zahrnuta v přílohách této práce. 

Zdravotní pojišťovny české republiky: 

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 

205 – Hutnická zdravotní pojišťovna 

207 – Zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 

213 – Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 

217 - Zdravotní pojišťovna Metal Aliance 

222 - Česká národní zdravotní pojišťovna 

Komunikace s vnějším prostředím probíhá Exportním propojením. Původně byla 

data předávána pomocí disket, nebo CD. V současné době, komunikace probíhá 

prostřednictvím internetových portálů. 
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3.5 DRG problematika 

DRG pochází z anglického „diagnosis related group“. DRG systém je úhradová 

metodika zdravotní péče. Tento systém patří mezi takzvané CASE-MIX systémy, které 

rozdělují pacienty na základě mnoha kritérií, jako jsou například: diagnózy, výkony, 

věk pacienta, způsob propuštění, váha novorozence, pohlaví, délka hospitalizace. Tento 

systém vznikl v USA na univerzitě YALE v šedesátých letech. V sedmdesátých se začal 

rozšiřovat pomocí programu Medicare a v letech osmdesátých byl poprvé použit k 

úhradě zdravotní péče. Nyní je tento systém rozšířen ve většině rozvinutých zemí. 

Stávající systémy plateb zdravotnickým zařízením v České republice jsou 

nastaveny dvojím způsobem. Prvním je zjednodušeně řečeno platba za každého 

pacienta, který projde ZZ bez ohledu na poskytnutou péči. Tento systém je chybný v 

tom směru, že ZZ se snaží mít co nejlehčí případy, aby měli co největší fluktuaci 

pacientů a tím pádem co největší úhradu. Druhým způsobem je platba za provedené 

výkony a podané léky. Tento způsob se na první pohled jeví zcela spravedlivě a 

adekvátně. Nicméně tento systém vede ZZ a lékaře k tomu, že pacienty tak zvaně 

„vytěžují“, to znamená, že podávají pacientům velmi drahé léky a provádějí zbytečné 

procedury, za účelem co nejvyšší úhrady.  

DRG přichází se zcela novou koncepcí úhrady. Tento systém je založen na tom, 

že uchopí celý pobyt pacienta ve zdravotnickém zařízení jako celek. Tomuto souhrnu se 

říká případ. Tento případ je posléze zařazen do DRG skupiny, která odpovídá 

závažnosti stavu pacienta a náročnosti jeho léčení. Nyní se DRG systém užívá jako 

úhradový v kombinaci s paušální úhradou založenou na předcházejícím období.  

Technicky je tento systém řešen tak, že ve chvíli, kdy je pacient propuštěn ze ZZ 

či zemře, se celý tento pacientův účet předá odboru centrálního zpracování. Specialisti 

určení pro toto zpracování takovýto účet zpracují pomocí oficiálního grouperu. Grouper 

je softwarový nástroj, který účtu přiřadí příslušnou MDC a DRG skupinu. MDC (major 

diagnostic categories) hlavní diagnostická skupina, která obsahuje podskupiny, kterým 

se říká DRG. Případ tak získá pětimístné číslo, které jej jednoznačně určuje. Dvě místa 

MDC, tři místa DRG. Každé této skupině je přiřazen index a tento je pak hodnocen v 

závislosti na optimální délce hospitalizace. Více o problematice DRG je možno nalézt 

na [5].  
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Tento systém úhrad je standardně zahrnut v NIS stejně jako ostatní. Přesněji jsou 

implementovány do centrálního modulu. Závažnost stavu pacienta se měří zejména dle 

hlavní diagnózy a provedených výkonů. Personál, který se ve ZZ zabývá DRG 

úhradami, se tudíž při zpracování snaží, aby byla pacientovi přiřazena co nejzávažnější 

skupina. NIS musí být schopen navrhnout nejoptimálnější variantu uspořádání diagnóz 

a výkonů. Personál jen po té kontroluje, zda dané návrhy systému odpovídají ze 

zdravotnického hlediska stavu pacienta. 

 

3.6 Datová a komunikační rozhraní 

Tato kapitola se zabývá metodikou předávání dat do ÚZIS a především do 

zdravotních pojišťoven. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, jsou datová rozhraní 

pojišťoven naprosto shodná a určována nejsilnější pojišťovnou (VZP). Toto rozhraní je 

taktéž užíváno jako standart pro předávání dat mezi systémy různých výrobců. Datové 

rozhraní zdravotních pojišťoven je vydáváno VZP, vždy při změně tohoto rozhraní v 

publikaci jenž se nazývá „Metodika vykazování“.  

 

3.6.1 ÚZIS 

Tomuto ústavu je ZZ povinno předávat statistické údaje. Tyto data jsou 

předávány v mnoha standardních sestavách a exportech, které lze nalézt v [3].  

Nejdůležitějšími jsou tyto. 

• Sestava Příloha 4 k čtvrtletnímu výkazu E (MZ) 6-04 o ekonomice ZZ, které 

vede podvojné účetnictví: Tato sestava poskytuje údaje za všechny pojišťovny a 

provádí průřez celou poskytovanou péčí. Tato sestava je zahrnuta v přílohách 

této práce.  

• Export NZIS : Ačkoliv se tento export předává národnímu zdravotnickému 

informačnímu systému je následně využíván pro potřeby statistik ÚZIS. Tento 

export je proveden do souboru. První řádek je vždy hlavičkový a jednoznačně 

určuje ZZ. Export zahrnuje pouze hospitalizační doklady a provedené výkony.  
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3.6.2 Zdravotní pojišťovna 

Datové rozhraní VZP je rozsáhlá publikace. Popsány zde budou hlavní doklady 

a především principy a zásady vykazování. Výběr z hlavních datových rozhraní VZP je 

zahrnut v této práci jako příloha. Všechna běžná datová rozhraní lze nalézt v [4]. 

• Dávka obsahuje hlavičkovou větu, která jednoznačně určuje ZZ, které dávku 

předkládá a obsahuje též šestimístné číslo, které jednoznačně určuje dávku v 

rámci roku a pojišťovny. Dávka dále obsahuje doklady, těchto smí dávka 

obsahovat maximálně devět set devadesát devět. Dávka vždy obsahuje jeden 

druh dokladů a tento druh je deklarován v hlavičkové větě. 

• Doklad je prvkem dávky doklad obsahuje též unikátní číslo, které je 

sedmimístné a určuje doklad v rámci pojišťovny a roku. Čtyři nejběžnější druhy 

dokladů jsou: 

o A – Ambulantní doklad – Tento doklad je vykazován za ambulance, 

pokud o prováděné vyšetření či ošetření nejsou žádány jiným oddělením. 

o H – Hospitalizační doklad – Tento doklad je vykazován za hospitalizaci 

pacienta na lůžku daného zdravotnického zařízení. 

o E – Doklad vyžádané péče – Tento doklad je vykazován za oddělení, 

které provádí odborné vyšetření či ošetření na žádost jiného oddělení. 

o Z – Doklad léčebného přípravku – Tento doklad se vykazuje hned po 

jiném dokladu typu (A, H) pokud byly podány při dané hospitalizaci či 

ošetření jakékoliv léky. 

• Věty jsou prvky dokladu. Věty určují léčebné postupy, stav pacienta apod. 

o Výkonová věta – Tato věta určuje, jaké léčebné postupy byly pacientovi 

provedeny. Tato věta se vykazuje po dokladu typu (A,H,E).  

o Věta kategorie – Tato věta určuje jaký je stav ošetřovaného pacient. Tato 

věta se vykazuje po dokladu (H). 

o Léková věta – Tato věta určuje, jaký lék byl pacientu podán, v jakém 

množství apod. Tato věta se vykazuje po dokladu (Z). 
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4. 
ávrh nemocničního informačního systému 

4.1 Zadané kritéria návrhu 

Zadání informačního systému a předcházejících studií pro řešitele, je velmi 

sofistikovaná a složitá práce. Samotné zadání i pro tak malé zařízení jaké je popsáno 

níže obsahuje: mnoho datových souborů pro datové studie, velké množství sestav, které 

řešitel využívá jako podklad pro návrhy a případové studie, dále smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami, a mnoho dalších textových dokumentů, jejichž charakter 

závisí na povaze ZZ.  

Návrh informačního systému v této kapitole je omezen pouze na základní 

navržení IS a analýzu datových toků. V těchto bodech je především poukázáno na 

využití teoretických znalostí, které tvoří jádro této práce. Zadání je tudíž podřízeno 

těmto kritériím a zmíněny jsou pouze informace podstatné pro následné řešení.  

 

Teoretické zdravotnické zařízení je středního typu, poskytující péči tohoto rozsahu. 

• Hospitalizační oddělení 

o Interna 

o Chirurgie 

o Gynekologie 

• Ambulantní oddělení  

o Chirurgická ambulance 

o Interní ambulance 

• Komplement 

o Biochemicko hematologické oddělení 

 

Ostatní informace 

• Síťová architektura je vybudována odpovídajícím způsobem pro provoz 
IS.  

Zadavatel nepožaduje výstavbu ani dostavbu stávající počítačové sítě, neboť je plně 

dostačující. Řešitel tedy tento bod nemusí brát v úvahu. V praxi se s již 

vybodovanou síťovou infrastrukturou lze setkat poměrně často. 

 

 

 



Návrh nemocničního informačního systému  31 

 

• ZZ disponuje a žádá využití dostačujícího hardwarového vybavení.  

Klientské počítače i servery zadavatele odpovídají všem standardům pro provoz NIS 

řešitele a je požadováno využití tohoto zázemí. Toto není v praxi obvyklé, ale 

v tomto návrhu autor zvolil tuto variantu, neboť návrh hardwarového vybavení by 

nekorespondoval s ničím ve stěžejní části práce a pouze by zabíral místo 

hodnotnějším informacím. 

• ZZ požaduje návrh 
IS bez účetního modulu, který dodáván externí 

společností. Tento systém splňuje standardy pro předávání dat. 

Tento požadavek zadavatele je velmi častý a koresponduje s informací zmíněnou 

v kapitole 3.1.2 a to, že účetní moduly jsou často dodávány jinými společnostmi než 

zbytek NIS. Informace že daný modul splňuje standardy pro předávání dat je 

důležitá v tom smyslu, že řešitel nemusí navrhovat zvláštní způsoby předávání dat, 

využije jednu z cest popsaných v kapitole 3.4 datové toky a vazby. 

 

4.2 Analýza procesních toků 

V tomto bodě řešitel provádí konzultace na jednotlivých segmentech ZZ. 

Analyzuje datové toky konkrétního ZZ. Sbírá údaje a požadavky, které nebyly, nebo 

nemohli být součástí hlavního zadání. V tomto bodě řešitel prochází jednotlivými 

segmenty a konzultuje nový informační systém s přednosty a primáři. Tento bod je pro 

řešitele velmi důležitý, neboť je to obvykle jeho první setkání se zdravotnickým 

personálem. Zde řešitel zúročuje vlastní zkušenosti a reference, protože neformálně je 

toto setkání také užíváno k tomu, aby zdravotnický personál lépe přijal nový IS. 

Po formální stránce je výsledkem těchto činností závěrečná zpráva o procesních 

tocích. Následně je obvykle vytvořen diagram datových toků (obr. č. 8). Tento diagram 

spolu se zprávou je stěžejní částí studie nového IS. Pod diagramem je popis toho co 

diagram přináší řešiteli a zadavateli. Ve skutečném návrhu se tímto zabývá zpráva, ve 

které je analyzováno také vnitřní uspořádání jednotlivých oddělení, personální a 

přístrojové vybavení a mnoho dalšího. Dle těchto měřítek, komplexnosti navrhovaných 

NIS a kritérií popsaných v kapitole 3.3 je kvalifikovaně zvolen odpovídající nemocniční 

informační systém.  

Na základě těchto kritérií zadavatel zvolí informační systém MediX, který byl 

popsán výše v bodu 3.1. 
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Obrázek č. 8 diagram datových toků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 - 5... Komunikace zaznamenatelným způsobem (předávání žádanek z 

jednotlivých oddělení a přijímání výsledků zpět z laboratoře). 

• 6 – 11…Odesílání dat z jednotlivých oddělení do Centrálního odboru účtování 

ke zpracování. 

• 12…Předávání strukturovaných a agregovaných zdravotnických dat vedoucím 

pracovníkům. 

• 13…Předávání agregovaných dat pro správné účtování zdravotních úkonů či 

regulačních plateb. 

• 14... Předávání dat zdravotním pojišťovnám ve standardním rozhraní. 

• 15... Předávání dat na ÚZIS ve standardním rozhraní. 

• 16…Předávání strukturovaných a agregovaných účetních dat vedoucím 

pracovníkům. 
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4.3 
ávrh softwarového vybavení 

V této fázi řešitel provede na základě analýzy procesních toků návrh 

softwarového vybavení pro dané ZZ. V tomto hypotetickém případě se moduly a 

software rozdělí takto. 

• Centrální instalace serveru: Server v tomto případě těžkého klienta plní 

především úlohu úložiště dat. Pro tento úkol je nutno zvolit optimální 

databázový stroj. V tomto ZZ je poměrně malé množství provozů a tak 

vzhledem k ceně se řešitel rozhodne pro implementaci MySQL server 5.0. 

• Ambulantní oddělení 

o Chirurgická ambulance – Implementován bude ambulantní klinický 

modul, který bude nakonfigurován pro zjednodušené zadávání a 

zrychlené tiskové výstupy. 

o Interní ambulance – Implementován bude ambulantní klinický modul, 

který bude propojen s hospitalizačním oddělením Interna a 

nakonfigurován pro úplné tiskové výstupy. 

• Hospitalizační oddělení  

Implementován bude hospitalizační klinický modul, který bude konfigurován 

jako standardní hospitalizační oddělení. 

o Interna – přidány tiskové výstupy hlášení o hospitalizaci. 

o Chirurgie – přidány  tiskové výstupy hlášení o úrazu pro PČR. 

o Gynekologie – přidán subsystém porodní kniha. 

• Komplement  

Na všechna komplementní oddělení bude implementován modul LIS. 

o Biochemicko hematologické oddělení – LIS je navržen na dva 

podsegmenty biochemický a hematologický.  

• Centrální odbor účtování a správy dat: Tento odbor se ve ZZ zabývá 

konsolidací a zpracováním dat, které pak předává do MM. A zajišťuje odesílání 

dat do ZP a ÚZIS. Do celého tohoto odboru řešitel implementuje CM. 
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• Manažerské pozice: Vzhledem k povaze MM na bázi internetového řešení. Je 

MM implementován na serveru. Manažeři pak přistupují k tomuto modulu přes 

internetový prohlížeč. 

 

4.4 Shrnutí návrhu 
IS 

Návrhy a poznatky, které jsou výše popsány, by se posléze staly součástí 

určitého stupně životního cyklu NIS v závislosti na užité metodice. V rámci rozsahu 

bakalářské práce není možné provést kompletní návrh NIS. Není ani náplní této práce 

řešit situace při životním cyklu NIS. Tento návrh poukazuje především využití 

teoretických znalostí z ostatních částí této práce v praxi. 
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5. Zhodnocení, Závěr 

Dnes již téměř v žádné ordinaci či oddělení nelze nalézt psací stroj, který v plné 

míře nahradily počítače. Nemocniční informační systémy se staly součástí života 

zdravotnického personálu a pacientů. Nadcházející komercializace zdravotnictví klade 

informační systémy do popředí zájmů vedoucích pracovníků nemocnic. 

V rozvinutých zemích Evropské Unie a Americe jsou tyto systémy samozřejmě 

mnohem dále, což znamená, že mnoho výrobců IS čerpá z těchto zkušeností. Tyto 

vazby do zahraničí jsou pro výrobce výhodné i z toho důvodu, že vláda se též snaží 

přenášet koncepce z těchto zemí. V naší republice bohužel zatím neexistuje ucelená 

koncepce zdravotnictví a tak je metodika zdravotnictví velmi živým odvětvím. Výrobci 

se snaží odhadnout další vývoj událostí, což není vždy jednoduchý úkol. Pokud bude 

přijata pevná koncepce a systém účtování a správy dat zdravotní péče, která je hrazena z 

veřejného zdravotního pojištění, budou moci výrobci a vývojáři naplno napřít své síly k 

novým technologiím. 

Budoucnost nemocničních informačních systémů směřuje k nějakému druhu 

úplného sdílení dat. Aby pacient měl naprostý komfort při svém ošetření a zároveň aby 

lékař měl okamžitý přístup ke všem údajům. Takovým projektem, který je zatím v 

mnoha směrech velmi nedokonalý je IZIP. Další budoucí vývoj by se mohl ubírat ke 

zmíněnému DRG systému plateb, aby lékař byl skutečně placen za to, jak efektivně 

zvládne léčení pacienta. Posledním významným trendem, který je charakteristický pro 

mnoho odvětví informačních systémů je mobilita. 

Autor si práci na toto téma vybral z toho důvodu, že je již pět let nezávislým 

vývojářem nemocničních informačních systémů. Tato práce si kladla za cíl shrnout 

informace o nemocničních informačních systémech. Tato práce však není pouze 

shrnutím údajů z různých zdrojů, ale právě díky dosažené praxi autora je práce založena 

na osobní zkušenosti o přínosu k oboru. V práci byly přehledným a komplexním 

způsobem prezentovány informace důležité pro správný výběr, vývoj a správu 

nemocničního informačního systému. 
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ZZ  –  Zdravotnické zařízení  

ZP –  Zdravotní pojišťovna 

VZP –  Všeobecná zdravotní pojišťovna 

IZIP –  Systém předávání dat mezi ZZ 

IS –  Informační systém 


IS –  Nemocniční informační systém 


ZIS –  Národní zdravotnický informační systém 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací systém a statistiky České republiky 

AKM –  Ambulantní klinický modul  

HKM – Hospitalizační klinický modul 

LIS –  Laboratorní informační software 

CM –  Centrální modul 

MM – Manažerský modul  

UM –  Účetní modul 

FÚ –  Finanční úřad  

MZ –  Ministerstvo zdravotnictví 

OLAP –  On-line analytical processing 
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