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ANOTÁCIA 

Témou tejto bakalárskej práce je návrh GIS pre odbor zdravotníctva 

v Moravskoslezskom kraji. Cieľom tejto práce je predstaviť vyuţitie GIS a zjednodušiť prácu 

ľudí v odbore zdravotníctva na krajskom úrade Moravskoslezského kraja. Teda  vytvorenie 

rôznych mapových výstupov z dát zhromaţďovaných na krajskom úrade.  

Práca sa zaoberá zhromaţďovaných dát, analýzou dát zberaných a archivovaných na 

krajskom úrade, či uţ pre vlastnú potrebu krajského úradu alebo z nariadenia štátu. Mapové 

výstupy, ktoré vzniknú z týchto dát uľahčia správnou aplikáciou prácu ľuďom na vedúcich 

postoch pri priestorovom organizovaní lekárov v rámci Moravskoslezského kraja.  

Ďalšou časťou tejto práce je aj návrh GIS pre oddelenie zdravotníctva 

Moravskoslezského kraja, ktorý je odvodený z potrieb pracovníkov v tomto odbore. 

  

Kľúčové slova: GIS, Moravskoslezsky kraj (MSK), zdravotníctvo 
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ANOTATION OF THESIS 

Theme of this bachelor`s thesis is project of GIS for department of health care in the 

Moravskoslezsky region. The purpose of this thesis is introduce application of GIS and 

simplify man`s work in department of health care in the regional office of the 

Moravskoslezsky region. So it means to create variouses maps outputs from datas collect in 

regional office. 

 Thesis deals with collect of datas, analysis of datas collect and archive in regional 

office, as for own use of regional office, so from state`s instruction. The outputs of maps, 

which will be created from datas, with correct application make easier man`s work on top 

posts in area`s administration of medics within the Moravskoslezsky region. 

 Next part of this thesis is project of GIS for department of health care in the 

Moravskoslezsky region, which is derived from necessities of staffers in this department. 

 

Key words: GIS, Moravskoslezsky region, health care   
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ÚVOD 

Význam zdravia a zdravotného stavu človeka sa tradične vyskytuje na najvyšších 

priečkach rebríčka hodnôt. Zdravotný stav a kondícia sú veľmi dôleţité ,či uţ pre realizáciu 

jeho ţivotných cieľov tak aj aktivít. 

Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh geografického informačného systému 

pre odbor zdravotníctva Moravskoslezského kraja. Zdravotníctvo Moravskoslezského kraja 

nie sú len nemocnice, ale jedná sa aj o širokú sieť lekárov, ambulantných špecialistov, lekárni, 

domácej zdravotnej starostlivosti, dopravnej zdravotnej sluţby, liečební dlhodobo chorých, 

odborných ústavov, detských liečební, kúpeľov a dôleţitú úlohu zohráva aj zdravotnícka 

záchranná sluţba. 

GIS ako prostriedok pri uľahčení si práce, riešení rôznych situácií v oblasti 

zdravotníctva a ochrany zdravia občanov uţ niekoľko rokov v Moravskoslezskom kraji 

vyuţíva Krajská hygienická stanica v Ostrave a Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky 

ČR, ktoré vplyvom veľmi dobrých vzťahov spolupracujú s krajským úradom. Avšak aj 

napriek tomu GIS na krajskom úrade v odbore zdravotníctva nie sú presadené v dostatočnej 

miere. Jeho vyuţitie je nie len v zdravotníctve veľmi veľké. V zdravotníctve umoţňuje 

zahrňovať mapové výstupy pre informovanie verejnosti, mapovanie výskytu infekčných 

chorôb pri epidémií a nositeľov infekčných chorôb, sledovanie ich pohybu, aktuálne webové 

sluţby GIS pri epidémiách, evidencia lôţok v nemocniciach alebo na oddeleniach a mnoho 

ďalších moţnosti.  

Táto práca umoţní širšie vyuţitie GIS na krajskom úrade Moravskoslezského kraja v 

Ostrave.     

Návrh bakalárskej práce a analýz vytvoril Ing. Martin Sikora z odboru informatiky na 

úrade Moravskoslezského kraja.   
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1. CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

1.1. Geografická poloha záujmovej oblasti 

Záujmovou oblasťou je okres Opava, ktorý leţí v Moravskoslezskom kraji a ten sa 

nachádza na severovýchode Českej republiky. Moravskoslezký kraj tvorí jednu z najviac 

okrajových častí. Na severe a východe hraničí s Poľskom, na juhovýchode so Slovenskom. V 

rámci krajského usporiadania Českej Republiky je lemovaný Olomouckým krajom a na juhu 

Zlínskym krajom. Ak vezmeme polohu v rámci Európy, tak sa nachádza medzi rakúskou 

Viedňou, slovenskou Bratislavou a poľskou Hornoslezskou aglomeráciou.  

Moravskoslezský kraj je na západe, východe a čiastočne aj na juhu lemovaný 

pohoriami. Pohorím s najvyššou horou Pradědem (1 492 m) je Hrubý Jeseník na západnej 

hranici kraja. Na juhovýchode a východe pri hraniciach so Slovenskom a Poľskom sa 

nachádzajú Moravskoslezské Beskydy. Najvyššou je Lysá hora (1 323 m), známa je tieţ 

Radhošť (1 129 m). Juhozápadná časť kraja tvorí nedotknuté oblasti Nízkeho Jeseníka a 

Oderských vrchov. Medzi horami leţia aj niţšie poloţené oblasti, konkrétne najjuţnejší 

výbeţok Slezskej níţiny, ktorý je tvorený Opavsko-ostravskou panvou. Na ňu ďalej na juhu 

nadväzuje prirodzený krajinný koridor Moravská brána. Niţšími polohami prechádza 

najvýznamnejšie rieky Odra, Opava, Ostravice, Olše a podobne.[3]  

 

 

Obr. č. 1 Poloha MSK v ČR 
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1.2. Administratívne členenie záujmovej oblasti 

Moravskoslezský kraj vznikol súčasne s ostatnými 13 českými krajmi 1. januára 2001 

na základe legislatívy prijatej v roku 2000. Po jedinej územnej zmene v roku 2005 má región 

rozlohu 5 427 km ². Svojou rozlohou zaberá 6,9 % územia celej Českej republiky a radí sa tak 

na 6. miesto medzi všetkými krajmi. Skladá sa z celkom 6 okresov (od západu Bruntál, 

Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek) a území 22 obcí s rozšírenou 

pôsobnosťou. V kraji sa nachádza celkom 5 štatutárnych miest, 35 miest a 256 obcí. Stav 

obyvateľstva regiónu dňa 31.3.2008 bol 1 249 897 obyvateľov, čo je najviac medzi krajmi v 

Českej republike. Najväčšie mesto Ostrava malo k 31.3.2008 336 811 obyvateľov. Ďalšími 

významnými sídlami sú podľa počtu obyvateľov Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Opava 

alebo Třinec. [3] 

Práca sa zaoberá okresom Opava, v ktorom sa nachádza 80 miest a obcí. Rozloha 

okresu je 1113,11 km². Opava je štatutárne mesto v Moravskoslezskom kraji, leţiaca v 

úrodnom údolí. Na východ mesta sa rozkladá Poopavská níţina. Juh a juhozápad mesta 

ohraničujú výbeţky Nízkeho Jeseníka. Opava leţí v nadmorskej výške 257m. Jej koordináty 

sú 49°56´ severnej šírky a 17°54´ východnej dĺţky. [1] 

 

 

Obr. č. 2 Administratívne členenie MSK 
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2. INVENTARIZÁCIA DÁT A INFORMAČNÁ PODPORA NA 

ODDELENÍ ZDRAVOTNÍCTVA 

2.1. Organizačná štruktúra odboru zdravotníctva 

Krajský úrad MSK obsahuje 16 odborov. Táto práca je zameraná na odbor 

zdravotníctva. 

Vedúcou odboru zdravotníctva je Ing. Petra Eliášova PhD. Odbor sa člení na dve 

oddelenia - oddelenie zdravotnej starostlivosti a oddelenie samosprávnej činnosti. Obe tieto 

oddelenia majú taktieţ vedúcich. Vedúcou oddelenia zdravotnej starostlivosti je Ing. Hana 

Buryová, ktorá je súčasne aj zástupkyňou vedúcej odboru a vedúcou oddelenia samosprávnej 

činnosti je Mgr. Andrea Valášková. 

Odbor zdravotníctva má 24 pracovníkov vrátané vedúcej odboru, vedúcich oddelení, 

asistentiek a ďalších zamestnancov, ktorý zabezpečujú správny chod tohto odboru.[3] 

 

2.2. Zdravotníctvo na krajskom úrade MSK 

Odbor zdravotníctva na krajskom úrade Moravskoslezského kraja sa člení na oddelenie 

zdravotnej starostlivosti a oddelenie samosprávnych činnosti a obsahuje niekoľko úloh: 

- Úlohy v samostatnej pôsobnosti, ktoré sú odboru trvalo zverené  

- Úlohy, ktoré sú odboru trvalo zverené vo vzťahu k príspevkovým organizáciám kraja 

a obchodným spoločnostiam zaloţeným krajom, alebo obchodným spoločnostiam, v 

ktorých má kraj majetkovú účasť  

- Úlohy vo vzťahu k výborom, komisiám a zvláštnym orgánom kraja  

- Vzťah k rozpočtu kraja  

- Úlohy v prenesenej pôsobnosti  

- Priestupky a správania deliktmi, ktoré odbor prejednáva v 1. stupni  

- Veci, v ktorých je odbor odvolacím orgánom alebo v ktorých rozhoduje na základe 

mimoriadnych opravných prostriedkov (vrátane priestupkov a správnych deliktov) 

- Právne predpisy kraja, z ktorých odboru vyplývajú úlohy[3] 

 

2.2.1. Oddelenie zdravotnej starostlivosti 

Vedúcou oddelenia je Ing. Hana Buryová. Oddelenie má 10 pracovníkov vrátane 

vedúcej oddelenia.  

Na tomto oddelení sa vykonávajú úlohy v prenesenej pôsobnosti. Oddelenie teda: 

- riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti,    
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- vyhodnocuje priebeţné aplikácie právnych predpisov v praxi, 

- signalizuje moţné problémy a upozorňuje na ne Ministerstvo zdravotníctva, 

- ustanovuje územné znalecké komisie ako poradné orgány pre posúdenie prípadov, 

u ktorých vznikli pochybnosti, či bol pri výkone zdravotnej starostlivosti dodrţaný 

správny postup, poprípade či došlo k ublíţení na zdraví,  

- plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 285/2002 Sb., o darovaní, odberoch 

a transplantáciách tkanív  a orgánov a o zmene niektorých zákonov (transplantačný 

zákon),  

- v znení zákona č. 228/2005 Sb., zaisťuje vyhlasovanie a realizáciu výberových riadení 

na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 48/1997 Sb., o verejnom 

zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov, v znení 

neskorších predpisov,  

- rozhodnutím o registrácií vydáva oprávnenie k prevádzke neštátnych zdravotníckych 

zariadení, rozhoduje o zrušení registrácie neštátnych zdravotníckych zariadení a plní 

ďalšie súvisiace úlohy, vyplývajúce zo zákona č. 160/1992 Sb.,  

- o zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v znení 

neskorších predpisov zabezpečuje účasť zástupcu krajského úradu pri zneškodňovaní 

nepouţiteľných návykových látok, prípravkov a prekurzorov, ako i odpadu je 

obsahujúceho, ktoré nie sú liečivom podľa zvláštneho zákona a predáva Ministerstvu 

zdravotníctva do konca februára údaje o zneškodnených návykových látkach, 

prípravkoch a prekurzoroch za uplynulý kalendárny rok,  

- zhromaţďuje a kontroluje ročné hlásenie lekárni o stave a pohybe zásob návykových 

látok, 

- zabezpečuje kontrolu dodrţiavania povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 167/1998 

Sb. o návykových látkach a o zmene niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších 

predpisov,  

- zabezpečuje informácie o pozastavení pouţívania liečiv, pozastavenie ich uvádzania 

do obehu, prípadne stiahnutia z obehu distributérom a zdravotníckym zariadením, 

- zabezpečuje prevzatie a zaistenie zdravotníckej dokumentácie pri zrušení registrácie 

neštátneho zdravotníckeho zariadenia, alebo zániku neštátneho zdravotníckeho 

zariadenia úmrtím zdravotníckeho pracovníka poskytujúceho zdravotnú starostlivosť 

vlastným menom tak, aby bola chránená pred nahliadnutím alebo iným nakladaním 

neoprávnenými osobami a plní ďalšie zákonné úlohy v súvislosti s vydávaním 
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potrebných výpisov, opisov alebo kópií zdravotníckej dokumentácie pre zaistenie 

náväznosti zdravotnej starostlivosti o pacientov,  

- prešetruje a vybavuje sťaţnosti, oznámenia a podnety občanov v súvislosti 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, za 

stavu ohrozenia štátu a za vojnového stavu na základe poţiadavky riaditeľa krajského 

vojenského veliteľstva zaisťuje k vytváraniu odvodného riadenia lekára, ostatných 

zdravotníckych pracovníkov a materiálne zabezpečenie lekárskych prehliadok, 

- za stavu ohrozenia štátu a za vojnového stavu zaisťuje preplácanie nákladov 

na lekárske prehliadky, ich materiálne zabezpečenie a na zdravotníckych pracovníkov 

pri odvodnom riadení, nákladov spojených s vyplňovaním zdravotnej časti dotazníkov 

registrujúcim lekárom a jeho vyhodnotením lekárskou odvodnou komisiou, 

- vykonáva metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti zdravotníctva 

pre obce a prevádzkovateľa neštátnych zdravotníckych zariadení.[3] 

 

2.2.2. Oddelenie samosprávnej činnosti 

Vedúcou oddelenia je Mgr. Andrea Valášková. Oddelenie má 11 pracovníkov vrátane 

vedúcej oddelenia. 

Na tomto oddelení sa vykonávajú úlohy v samostatnej pôsobnosti, ktoré sú odboru  

trvalo zverené. Oddelenie teda : 

- spracováva a predkladá orgánom kraja návrhy v oblasti ochrany pred alkoholizmom 

a inými toxikomániami vrátane fajčenia, 

- na zriadenie protifajčiarských poradní pri zdravotníckych zariadeniach spravovaných 

krajom, zabezpečuje úlohy pri vytváraní návrhov koncepcií rozvoja zdravotnej 

starostlivosti v kraji a plní úlohy pri ich realizácií,  

- spracováva a predkladá orgánom kraja návrhy na zriaďovanie zdravotníckych 

zariadení a organizácií, 

- zaisťuje zdravotnícku záchrannú sluţbu, ak nie je zabezpečovaná neštátnymi 

subjektmi a to prostredníctvom zariadení, v ktorých je kraj prevádzkovateľom, 

spracováva ţiadosti a predkladá orgánom kraja stanoviská k prideľovaniu dotácií 

smerujúcich k subjektom pôsobiacich v oblasti zdravotnej starostlivosti,  

- vedie platovú a personálnu agendu riaditeľov zdravotníckych zariadení 

prevádzkovaných krajov,  

- pripravuje návrhy platov a odmien pre schválenie v rade,  
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- pripravuje návrhy zásad pre stanovenie tarifného platu, výšku príplatku za vedenie, 

poskytovanie osobného príplatku, zvláštneho príplatku a odmien riaditeľom 

zdravotníckych zariadení, ktorí prevádzkujú kraj, 

- zabezpečuje výberové riadenie na funkcie riaditeľov zdravotníckych zariadení 

prevádzkovaných krajov,  

- pre orgány kraja pripravuje návrhy opatrenia na základe výsledkov kontrol,  

- zabezpečuje v spolupráci s odborom financií plynulé financovanie zdravotníckych 

zariadení kraja,  

- robí vecnú kontrolu údajov účtových uzávierok zdravotníckych zariadení kraja 

v poţadovanej štruktúre, ďalej kontrolu údajov o zamestnancoch a mzdových 

prostriedkoch týchto zariadení,  

- pripravuje podklady pre finančné vysporiadanie,  

- preveruje hospodársky výsledok zdravotníckych zariadení kraja a podklady poskytuje 

odboru financií,  

- navrhuje príspevok zdravotníckym zariadeniam kraja na neinvestičné náklady inak 

hradené štátom, ak je ich výška nedostatočná,  

- robí rozbory efektívneho vynakladania finančných prostriedkov kraja na oblasť 

zdravotníctva,  

- robí rozbory a ekonomické vyhodnotenie návrhov na zriaďovanie, zlučovanie 

a zrušovanie zdravotníckych zariadení,  

- zaisťuje výkon predbeţnej verejnoprávnej kontroly u všetkých ţiadateľov o verejnú 

finančnú podporu, priebeţnú a následnú kontrolu u príjemcov verejnej podpory 

rozpočtových prostriedkov určených rozpisom rozpočtu.[3] 

 

2.3. Inventarizácia dát 

2.3.1. Metodika a postup práce 

Dáta pouţité pri práci boli poskytnuté pracovníkmi z odboru zdravotníctva, kde 

potrebné informácie zberajú a archivujú. Keďţe dáta na krajskom úrade sú pre kaţdý okres 

archivované v inej forme, boli komplikovane získavané z analógových podkladov, ktoré 

archivujú na krajskom úrade.  Takţe v práci  sú pouţité dáta zo sekundárnych zdrojov.  

Pri tejto práci nastáva niekoľko problémov: 

- Prvým z nich je zloţitá orientácia v spisoch, kedy nájdenie a vyplnenie niekoľkých 

údajov trvá veľmi dlho aţ niekoľko desiatok minút. 
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- Ďalším z problémov je to, ţe spisy sa zo zákona o ochrane osobných údajov nemôţu 

poskytnúť komukoľvek, ale len pracovníkom na krajskom úrade.  

- S tým je spojený ďalší problém a to, ţe pracovníci si mali nájsť čas na vkladanie dát, 

ktoré sa vkladali do aplikácie T-MAPY. Odtiaľ boli importované do tabuliek, 

s ktorými sa pracovalo. Niektoré údaje nemôţu byť zverejnené z dôvodu ochrany 

osobných údajov,  tak po dohode sa pouţili v najväčšom moţnom rozsahu.  

 

2.3.2. Softwarové vybavenie 

 Architektúra  GIS na krajskom úrade z hľadiská programového vybavenia je budovaná 

na platforme ESRI a pouţívajú sa komponenty:  

- ArcGIS Desktop 9.2 (ArcInfo, pre ArcInfo Workstation, ArcEditor, ArcView), 

- 3D Analyst 9.2, 

- Spatial Analyst 9.2,  

- Publisher 9.2,  

- ArcSDE 9.2 (nad Oracle 9i),  

- ArcIMS 9.2 (nad webovým serverem Apache 2.0.58 a servletem Tomcat 5.5.17), 

- ArcGIS Server Enterprise Standard 9.2,  

- T-MapServer,  

- T-WIST REN PRO,  

- UIR-ADR,  

- ENZZ,  

- MetIS 4,  

- Bentley PowerMap (Microstation).  

 Vo vnútornej sieti na GIS servery beţia aplikačné servery technológie ESRI a T-

WIST. Na intranete sú aplikácie pre prezentáciu priestorových dát a aplikácie beţiace nad 

virtuálnym mapovým serverom T-MapServer, ktorý beţí nad jadrom kient-server technológie 

T-WIST (umoţňuje spájať informácie rôznych formátov na rôznych miestach). Technológia 

T-WIST je podporovaná serverom Apache 2.0.58 a PHP 4.3.8. Technológia ArcSDE je 

nainštalovaná na GIS servery (na ukladanie dát pouţíva vzdialený databázový server s 

RDBMS Oracle 9i). Databázové súbory sú ukladané na diskové pole pripojené 

k databázovému serveru. Na webovom GIS servery sú nainštalované technológie T-WIST a 

TANGO SERVER. Nad jadrom TANGO SERVERU beţí aplikačná nadstavba MetIS 4. 
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2.3.3. Hardwarové vybavenie  

 Hardwarové vybavenie je stavané tak, aby postačovalo nárokom, ktoré sú na neho 

kladené. Skladba hardwaru z hľadiska výkonu je rozhodujúca v závislosti na veľkosti siete, 

teda na počte klientskych počítačov a rozsahu poskytovaných sluţieb.  

 Okrem beţného hardwarového vybavenia stolového počítača sú vybavené aj diskovým 

poľom, kde sa ukladajú informácie. Poslúţi v prípade, ţe pevný disk prestane fungovať a je 

potrebné zachrániť informácie, keď sa informácie nestihnú zálohovať. Diskové polia sú 

pouţívané v oblasti serverov, kde je rýchlosť, bezpečnosť a stálosť dát veľmi dôleţitá. 

Výhodou je, ţe je moţné vymeniť nefunkčný pevný disk aj za chodu.[2] 

 

 

Obr. č. 3 Softwarové a hardwarové vybavenie 
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3. GIS A ZDRAVOTNÍCTVO V MSK 

GIS sa v zameraní na zdravotníctvo a ochranu zdravia občanov MSK uţ vyuţívajú 

dlhé roky. Veľa projektov zameraných na túto tému spracúva okrem krajského úradu aj 

Krajská hygienická stanica (KHS) a Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS), 

ktoré sa priamo dotýkajú diania na krajskom úrade. V rámci celoštátnych projektov do svojich 

štúdií zahŕňa MSK aj mnoho ďalších organizácií, jedna z nich je aj Štátny zdravotným ústav.  

 

3.1.  Krajská hygienická stanica (KHS) 

Krajská hygienická stanica v Ostrave vytvorila informačné centrum projektu Slezsko 

a tým odštartovala vyuţívanie GIS. Projekt Slezsko bol zameraný na človeka a na následné 

sledovanie a analýzy vplyvu prostredia na človeka. Teda posudzovanie rizík pre človeka zo 

ţivotného prostredia.  

Projektom Slezsko na krajskej hygienickej stanici ale neskončili a nasledovali ďalšie 

úspešné projekty. Najväčším a najzaujímavejším projektom bola analýza karcinogénneho 

rizika pre obyvateľov Ostravy z koksárenských emisií, pre ktorý boli vytvorené digitálne 

modely a analýzy. Z modelu následne vyhodnotili karcinogénne riziko z koksárenských 

emisií. Podobným spôsobom vyhodnotili aj kvalitu ovzdušia nad mestom Ostrava.  

Takýchto projektov na krajskej hygienickej stanici je mnoho. Neriešia len analýzy 

zamerané na človeka a ovzdušie, ale majú aj iné aktivity, ktorými smerujú do iných oblasti 

príkladom môţe byť:  

- kvalita pitnej vody na území mesta Ostrava, 

- riziká priemyselných havárií, riziká zo starých priemyselných oblasti,  

- monitoring zdravotného stavu populácie,  

- vytvárajú aj aktuálne informácie z epidemiológie a iné. [4]  

Jedným z posledných zaujímavých projektov, ktorým sa zaoberali na krajskej 

hygienickej stanici je projekt HAPIEE (skratka anglického Health, Alcohol and Psychosocial 

factors in Eastern Europe, teda Zdravie, alkohol a psychosociálne faktory vo východnej 

Európe). Je to medzinárodný projekt, do ktorého sa zapájajú aj iné štáty východnej Európy 

ako je Poľsko, Rusko a iné. Štúdia sa zameriava na ţivotný štýl - výţivu, fajčenie, pohybovú 

aktivitu, socio-ekonomickú situáciu - ţivotné a pracovné podmienky a kvalitu bývania. 

Cieľom štúdie je sledovať trendy vo vývoji zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k 

rizikovým faktorom, ktoré ho ovplyvňujú. Výsledky sú spracované väčšinou vo forme 
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zaujímavých grafov porovnávajúcich výsledky rôznych zdravotníckych informácií na rôznych 

miestach v Európe. [5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Ukážka projektu HAPPIE v roku 2006, 1 [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Ukážka projektu HAPPIE v roku 2006, 2 [11] 
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3.2. Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS) 

Prevádzkovateľom je Ministerstvo zdravotníctva. Základným účelom a predmetom 

činnosti Ústavu je riadenie a koordinácia plnenia úloh Národného zdravotníckeho 

informačného systému (ďalej len "NZIS") vrátane činností súvisiacich s rozvojom a 

zdokonaľovaním NZIS, určeného k zberu a spracovaniu zdravotníckych informácií, k vedeniu 

národných zdravotných registrov, k poskytovaniu informácií v rozsahu určenom právnymi 

predpismi pri rešpektovaní podmienok ochrany osobných dát občanov a k vyuţitiu informácií 

v rámci zdravotníckeho výskumu. Úloha ÚZIS ČR a NZIS je definovaná zákonom č. 20/1966 

Sb. o starostlivosti o zdravie ľudu, v znení neskorších predpisov - § 67c. 

Ústav je súčasťou štátnej štatistickej sluţby (na základe kompetenčného zákona) a túto 

činnosť vykonáva podľa zákona č. 89/1995 Sb. o štátnej štatistickej sluţbe, v znení neskorších 

predpisov. 

Spolupracuje s orgánmi štátnej štatistickej sluţby, predovšetkým s Českým 

štatistickým úradom, zaisťuje väzby medzi NZIS a jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami 

a spolupracuje s prevádzkovateľom informačných systémov iných organizácií v rezorte i 

mimo neho. 

Ústav spolupracuje s asociáciami nemocníc, zdruţenými lekármi, odbornými 

lekárskymi spoločnosťami, zdravotnými poisťovňami a ďalšími organizáciami predovšetkým 

na spresňovaní obsahu NZIS a vyuţitím zbieraných dát. 

V oblasti zdravotníckej štatistiky na medzinárodnej úrovni spolupracuje Ústav 

predovšetkým s organizáciami WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a ďalšími. Ústav je 

prekladateľom oficiálnych informácií z NZIS za Českú republiku. 

Pri nakladaní s osobnými údajmi NZIS zaisťuje Ústav úlohy správcu a spracovateľa v 

súlade so zákonom 101/2000 Sb., ak Ministerstvo zdravotníctva alebo Ústav nepoverí podľa 

tohoto zákona spracovaním iného spracovateľa.  

Vzhľadom k členstvu Českej republiky v EU nadobúda medzinárodná spolupráca i v 

oblasti zdravotníckej štatistiky stále väčší rozsah a význam. 

Jednou z hlavných úloh je pravidelné poskytovanie údajov za Českú republiku do 

rozsiahlej databázy zdravotníckych ukazovateľov pre program „Zdravie pre všetkých“, od 

roku 2000 v zmysle „21 cieľov pre 21. storočie”. Pokračujú uţ tradičné práce s údrţbou a 

rozvojom prezentačných programov zdravotníckych ukazovateľov (DPS). V roku 2007 bol 

podľa pripomienok a potrieb ÚZIS ČR, rozšírený zoznam ukazovateľov DPS.  
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V roku 2006 pripravila WHO/EURO novú databázu European Hospital Morbidity 

Database“ (HMDB), do ktorej sa budú pravidelne poskytovať dáta z hospitalizácie. 

Taktieţ bude pokračovať spolupráca s WHO/EURO v oblasti štatistiky tuberkulózy 

spoločne s Národnou jednotkou dohľadu nad TBC. 

Spolupráca s OECD sa sústredí na doplňovanie údajov do zdravotníckej databázy 

OECD Health Data, ktorá kladie dôraz na ekonomiku zdravotníctva. 

Spolupráca s Európskou úniou prebieha so stále väčšou intenzitou, pravidelne je nutné 

vkladať poţadované údaje do databázy EU a aktívne sa podieľať na rozvoji zdravotníckej 

štatistiky v zemiach EU. V oblasti zdravotníckej štatistiky ústav spolupracuje predovšetkým s 

orgánmi DG Sanco, DG Employment a Eurostatem. Špecifikom dát poskytovaných do EU je 

ich spracovanie na úrovni NUTS2, tj. 8 štatistických regiónov. 

V roku 2007 boli dokončené práce na projekte Transition Facility 2004 (príprava 

implementácie ostávajúcich modulov EHIS) a prebehli prípravné práce pre implementáciu 

celého EHIS v rámci grantového projektu Eurostatu. Ústav urobí v spolupráci s ČSÚ prvé 

šetrenie o zdravotne postihnutých osobách. 

Pozitívnym rysom v súčasnosti je snaha o úzku spoluprácu a koordináciu činností 

medzi EU, OECD a WHO, ktorá má zabrániť nadmernému, prípadne duplicitnému zaťaţeniu 

jednotlivých zemí pri poskytovaní zdravotníckych dát a informácií. V rámci tejto spolupráce 

bude pokračovať spoločný zber údajov o výdajoch na zdravotníctvo podľa metodológie SHA. 

Pokračovať bude aj naďalej zjednocovanie definícii pre rôzne oblasti zdravotníckej štatistiky. 

Ďalej budú za pomoci OECD a EU pokračovať práce na zavedenie metodológie 

systému zdravotníckych účtov (SHA) a štatistiky zdravotníckych pracovníkov (HLA) pre 

potreby beţného sledovania a vykazovanie v národných zdravotníckych informačných 

systémoch. Práce koordinuje ČSÚ a je tu potrebná medzirezortná spolupráca.  

V roku 2007 bol ústav zapojený do projektu EUCOMP, ktorý je zameraný na popis 

zdravotnej starostlivosti a aktérov v zdravotníctve, čo by malo viesť ku zlepšeniu 

komparability zdravotníckych štatistik v rámci EU. 

Pravidelne ročne sa spracovávajú dáta o vrodených vadách pre International 

Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems, prostredníctvom ČSÚ sa predávajú dáta 

do UNICEF. Ďalej ústav vyuţíva metodické materiály z IARC, IACR a ENCR pre Národný 

onkologický register, pravidelne aktualizuje dáta pre databázu IACR a spolupracuje na rade 

medzinárodných projektov s problematikou zhubných novotvarov. [6] 
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3.3. Štátny zdravotný ústav 

Štátny zdravotný ústav je príspevkovou organizáciou ministerstva zdravotníctva. Jeho 

postavenie a úlohy sú stanovené § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia a o 

zmene niektorých súvisiacich zákonov, v znení neskorších predpisov, a opatrením ministerky 

zdravotníctva čj: 31334/2002 z dňa 17. 12. 2002. Štatutárnym orgánom ústavu je riaditeľ, 

ktorého menuje a odvoláva na návrh hlavného hygienika České republiky minister 

zdravotníctva. Sídlom ústavu je Praha. 

V § 86 citovaného zákona sa uvádza, ţe ústav sa zriaďuje k príprave podkladov pre 

národnú zdravotnú politiku, pre ochranu a podporu zdravia, k zaisteniu metodickej a 

referenčnej činnosti na úseku ochrany verejného zdravia, k  monitorovaniu a výskumu 

vzťahov ţivotných podmienok a zdraví, k medzinárodnej spolupráci, ku kontrole kvality 

poskytovaných sluţieb k ochrane verejného zdravia, k postgraduálnej výchove v lekárskych 

odboroch ochrany a podpory zdravia a pre zdravotnú výchovu obyvateľstva. 

Štátny zdravotný ústav je zdravotnícke zariadenie a je oprávnený spracovávať za 

účelom prípravy podkladov pre tvorbu štátnej zdravotnej politiky a sledovania dlhodobých 

trendov výskytu infekčných a iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, údaje o zdraví 

fyzických osôb v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia infekčných ochorení, ohrození 

chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, o expozícii fyzických osôb 

škodlivinám v pracovnom a ţivotnom prostredí a o epidemiológii drogových závislostí a 

predávať ich orgánom ochrany verejného zdravia. [8] 

 

Obrázok č. 6 Ukážka aktuálnych respiračných ochorení v 15 týždni roku 2009 [8] 
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Obrázok č. 7 Dlhodobá ukážka respiračných ochorení [8] 

 

 

 

Obrázok č. 8 Ukážka ochorení pre kraje ČR v 15 týždni roku 2009 [8] 



Elena Hasayová : Návrh GIS pre oddelenie zdravotníctva v MSK 

2009  26 

 

4. NÁVRH GIS NA ODDELENÍ ZDRAVOTNÍCTVA MSK 

Cieľom tejto práce je vytvoriť mapové výstupy, inšpirovať zamestnancov pre 

vytvorenie databázy, z ktorej by bolo jednoduché vytvoriť potrebné mapové výstupy pre celé 

územie MSK a všetky oddelenia zdravotníctva, udrţiavať ju v aktuálnom stave a presvedčiť 

nadriadených o vhodnosti vyţívania GIS na oddelení zdravotníctva MSK. Výsledok tejto 

práce má hlavne zamestnancom zjednodušiť a zefektívniť prácu a ukázať fungovanie GIS 

v zdravotníctve na krajskom úrade. Projekt je modelovou situáciou na štyroch oddeleniach 

odboru zdravotníctva v okrese Opava z dôvodu najstabilnejších dát. Teda pracovníčky, ktoré 

sú poverené zberaním dát o neštátnych zdravotníckych zariadeniach v okrese Opava 

priebeţne aktualizujú dáta. Dáta boli čerpané z oddelenia zdravotnej starostlivosti. Konkrétne 

zo spisov o registrácií, vydávajúcich oprávnenie k prevádzke neštátnych zdravotníckych 

zariadení, rozhodujúcich o zrušení registrácie neštátnych zdravotníckych zariadení a plniacich 

ďalšie súvisiace úlohy, vyplývajúce zo zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotnej starostlivosti 

v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v znení neskorších predpisov. 

Návrh je vytváraný len zo skúsenosti získaných počas štúdia s pomocou ľudí 

pracujúcich v odbore zdravotníctva a informatiky na krajskom úrade. Pre rozšírenie a  

zavedenie GIS na celý MSK v odbore zdravotníctva sú potrební ľudia so skúsenosťami 

v zavadzaní GIS a ľudí so znalosťami z odboru zdravotníctva.  

 

4.1. Súčasný stav GIS na oddelení zdravotníctva krajského 

úradu   

Pri zhromaţďovaní materiálov bolo zistené, ţe pracovníci na odbore zdravotníctva 

v podstate GIS pouţívajú, len v kaţdom okrese na inej úrovni. Značným problémom je, ţe 

nevyuţívajú moţnosti, ktoré sú im k dispozícii (napr. : aplikáciu ArcMap). Teda dáta majú 

väčšinou len v analógovej forme a analýzy, ktoré sú nad nimi robené sú vytvárané ručne. 

Z tohto pohľadu je to zbytočné mrhanie času a námahy pracovníkov, keďţe sa takéto dáta 

rýchlo stanu neaktuálnymi, teda zbytočnými. Na oddelení sa pouţívajú dáta zberané v UZIS. 

Tu začína ďalší problém a to, ţe dáta z UZIS nie sú aktualizované, často sú uvedené zlé 

adresy a niektoré zariadenia celkom chýbajú. Neaktualizovaním je myslené napr.: v minulosti 

bolo udávane praktický lekár gynekológ a pri ďalších zmenách v zákone sa rovnaké povolanie 

teraz volá lekár pracujúci v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je teda potrebné kaţdý 

existujúci záznam skontrolovať, opraviť ak je to potrebné a ak neexistuje, tak je potrebné ho 

vytvoriť.  
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4.2. Tvorba GIS na oddelení zdravotníctva  

Tvorba a realizácia GIS na oddelení zdravotníctva je proces zdĺhavý uţ len z dôvodu 

vyhľadávania a opravovania dát  prebraných od UZIS s tým, ţe všetky časti odboru by museli 

mať dáta v rovnakej forme. Keďţe uţ je v parlamente návrh zákona o zdravotných sluţbách a 

podmienkach v ich poskytovaní (zákon o zdravotných sluţbách), tak sa aj na úrade očakáva, 

či bude schválený. Ak by tento zákon schválili, museli by sa začať zberať iné dáta. Následne 

by bolo potrebné prerobiť celú databázu, vrátane náleţitostí ktoré s ňou súvisia. 

V budúcnosti, ak bude schválený nový zákon, bude nutné vytvoriť jednotnú databázu 

a riešiť  problémy s tým súvisiace. 

 

4.2.1. Prvotné problémy na oddelení  

1. Preberanie dát od UZIS – v aplikácii T-MAPY preberá krajský úrad dáta z UZIS, 

kde sú väčšinou neaktuálne údaje so zlými adresami. Aplikácia T-MAPY neumoţňuje 

záznamy prepisovať, len opravovať, takţe je potrebné najprv záznam vyhľadať a potom 

opraviť. Keďţe moţností vyhľadávania je veľa  (záznam môţe byť vyhľadaný podľa mena, 

adresy alebo identifikačného čísla a pod.), opravenie jedného záznamu môţe trvať niekedy 

veľmi dlho.       

2. Chaotické vyhľadávanie dát z analógových zdrojov – spisy, z ktorých sa dáta 

získavajú obsahujú veľa informácií potrebných pre registráciu neštátneho zdravotníckeho 

zariadenia a ťaţko sa v nich orientuje. Nájsť niektoré potrebné informácie je problém aj pre 

pracovníčky odboru zdravotníctva, tak aj toto vyhľadávanie je náročné na čas.  

3. Skoro žiadne využívanie softwarových možnosti – okrem aplikácie T-MAPY sa 

na oddelení nepouţíva iný geoinformatický software, ako je napríklad ArcGIS, ktorý na 

krajskom úrade majú k dispozícií, ale analýzy na oddelení vytvárajú ručne.   

4. Všetky časti oddelenia zjednotiť na jeden štýl ukladania dát – zo zákona nie je 

jednoznačne určené v akej forme sa majú dáta ukladať. Keďţe celý MSK je rozdelený na 

okresy a o dáta z kaţdého okresu sa stará iná skupina pracovníkov na krajskom úrade, 

dôsledkom toho je, ţe pre kaţdý okres sú dáta ukladané inak, napr. v dokumentoch, tabuľkách 

alebo len na analógových podkladoch. To by mal vyriešiť návrh zákona o zdravotných 

sluţbách a podmienkach v ich poskytovaní (zákon o zdravotných sluţbách), ktorý by mal 

jednoznačne definovať ktoré dáta ako archivovať.  
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4.2.2. Odporučenie 

Pri tvorbe a implementácií na celom oddelení zdravotníctva a vo všetkých okresoch 

Moravskoslezkého kraja je potrebné: 

- presvedčiť o potrebe GIS v zdravotníctve 

- venovať dostatočné mnoţstvo času  

- systematicky vytvárať analógové spisy pre jednoduchšie vyhľadávanie záznamov 

- vyškoliť pracovníkov na odbore zdravotníctva, aby vyuţívali softwarové moţnosti 

poskytujúce krajským úradom, teda aspoň ArcGIS, ktorý by im na analýzy potrebné 

pre nich úplne stačil 

- vytvoriť jednotnú databázu, ktorá by mohla byť prepojená s ostatnými databázami 

(UZIS aby sa prepisovala naraz s dopĺňaním databázy, ktorá by sa vytvorila, táto 

databáza by mohla byť prepojená aj s elektronickou spisovou sluţbou, ktorú na 

krajskom úrade pouţívajú, aby rovnaké údaje nemuseli vypisovať viac krát) 

- udrţiavať databázu v aktuálnosti 

- prípadne vytvoriť webovú aplikáciu so všetkými mapovými výstupmi 

Najväčším problémom je vyškolenie pracovníkov na odbore zdravotníctva a vytvorenie 

databázy. Vyriešením týchto dvoch najväčších problémov by bolo veľkým začiatočným 

krokom k vyuţívaniu GIS na oddelení zdravotníctva. 

 

4.2.3. Definovanie cieľov   

Cieľom tejto práce nie je vytvorenie celého informačného systému. Cieľom je 

zoznámenie zamestnancov na odbore zdravotníctva s moţnosťami vyţívania GIS, 

inšpirovanie, motivovanie ich k vytvoreniu informačného systému a udrţiavaniu ho 

v aktuálnom stave. V súčasnosti sú analýzy vytvárané ručne. Nepouţívajú ţiadne programové 

vybavenie, ktoré poskytuje moţnosti vytvárať potrebné analýzy. Vyškolenie pracovníkov 

k vyuţívaniu dostupného softwaru by viedlo k zefektívneniu ich práce. Správne zavedenie 

GIS do odboru prinesie prínosy celému oddeleniu.  

 

4.2.4. Analýza požiadaviek 

Poţiadavky vychádzajú z potrieb budúcich uţívateľov teda z potrieb pracovníkov 

v odbore zdravotníctva. Poţiadavky závisia od výstupov a pouţitých postupov. Výstupom sú 

informačné produkty, vytvorené spracovaním geografických informácií. Výstupmi sú mapy, 

kartodiagramy, kartogramy a podobne, ktoré pracovníci vyuţijú pri plánovaní, vyhlasovaní 
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pracovných ponúk v odbore a podobne. Ak sa zavedie GIS, tak sa dospeje k takýmto 

výstupom jednoduchšie a efektívnejšie.  

 

4.2.5. Možnosti využitia GIS v zdravotníctve     

Moţnosti vyuţitia GIS v zdravotníctve zahŕňajú širokú oblasť. Príkladom môţe byť: 

vizualizácia, analýza, modelovanie a ďalšie. 

- vizualizácia – umoţňuje lepšie pochopiť a predstaviť si popisované skutočnosti ich 

polohu a orientáciu v teréne. V zdravotníctve to môţe byť lokalizácia: 

- zdravotníckych zariadení 

- záchranných zdravotníckych sluţieb  

- lekárni 

- terapeutických zariadení 

- vedecko–výskumných zdravotníckych zariadení  

- sledovanie úmrtnosti a moţnými vplyvmi  spôsobujúcimi úmrtnosť 

- sledovanie pôrodnosti a podobne 

 

Obrázok č. 9 Rozmiestnenie zdravotníckych zariadení a stanovísk záchranných služieb v MSK 
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- analýza – rozbor a skúmanie skutočnosti, pri ktorom sa dospeje k výsledkom na 

základe detailného pozorovania, v tomto prípade zdravotníckych zariadení 

a skutočnosti spojené so zdravotníctvom. V zdravotníctve to môţe byť: 

- výskyt zdravotníckych zariadení a optimálnej dopravnej dostupnosti pri 

potrebnej pomoci  

- šírenie rôznych chorôb a nákazy 

- šírenie hmyzu a parazitov 

- výskytu chorôb v ľudskom tele 

- znečistenia ovzdušia a vody 

- kontaminácie vody a pôdy 

- dostupnosti lôţok a prostredia starostlivosti a podobne 

- modelovanie – zobrazovanie reálneho pohľadu zobrazovanej skutočnosti, umelé 

konštruovanie objektov. V zdravotníctve to môţe byť modelovanie budúceho stavu: 

- veku lekárov pre rôzne oddelenia 

- priemerného veku lekárov v rôznych okresoch 

- priemerného veku lekárov v oblastiach, ktoré spadajú do ich pôsobnosti 

a podobne 

Modelovanie bolo aj hlavnou témou tejto práce a výsledky sú priloţené v prílohách 1 aţ 4.    

 

4.3. Návrh GIS na oddelení zdravotníctva  

Návrh vychádzal z predchádzajúcich štúdii, ktoré zobrazujú vhodnosť, potrebu 

zavedenia GIS aj na tomto oddelení. Pri návrhu boli ako najlepšie riešenie vybrané výstupy vo 

forme kartogramov a kartodiagramov. Boli vytvárané za nasledujúcich krokov. 

 

4.3.1.  Výber vhodného technologického riešenia   

Z hľadiska softwarového vybavenia krajský úrad má dostatočné vybavenie na tvorbu 

rôznych geoinformatických vizualizácií, analýz, modelových situácií. K dispozícii majú 

dostatočné mnoţstvo ESRI produktov. Vyuţívanie najmä ArcGIS Desktop konkrétne 

aplikáciu ArcMap by vyriešilo väčšinu problémov vznikajúcich na tomto oddelení.  

ArcMap je centrálna aplikácia ArcGIS Desktop, ktorá slúţi pre všetky mapové úlohy 

vrátane kartografie, priestorových analýz a editácie dát.  

Aplikácia ArcMap poskytuje dva rôzne pohľady na mapu: zobrazenie geografických 

dát a zobrazenie výkresu mapy. V zobrazení geografických dát sa pracuje s geografickými 
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vrstvami a môţe sa  meniť symbolika, analyzovať a kompilovať dátové sady GIS. Rozhranie 

tabuľky obsahu napomáha organizovať a ovládať vlastnosti vykreslenia dátových vrstiev GIS 

v dátovom rámci. Zobrazenia dát je akýmsi oknom do dátových sad GIS, ktoré sú k dispozícií 

pre danú oblasť. 

V zobrazení výkresu mapy sa pracuje s mapovými stránkami, ktoré obsahujú nielen 

rámce geografických dát ale aj ďalšie mapové prvky ako sú legendy, mierky, smerovky a 

referenčné mapy. ArcMap slúţi pre tvorbu mapových kompozícií pripravených pre tlač a 

publikáciu. [7] 

V súčasnosti je vyuţívaná len a aplikácia T-MAPY, ktorá neumoţňuje vytváranie 

potrebných výstupov. Výhodou pri pouţívaní tejto aplikácie je to, ţe obsahuje funkciu 

kontroly adresy alebo kontrolu iných údajov. Okrem aplikácie T-MAPY je často vyuţívaná 

aplikácia Microsoft Office. Na osobných počítačoch majú nainštalovaný operačný systém 

Windows. Všetky počítače majú prístupný intranet a internet. Aplikácia T-MAPY funguje na 

intranete krajského úradu. 

 

4.3.2. Hardwarové možnosti na oddelení  

Aj z hľadiska hardwarového vybavenia je krajský úrad dostatočne vybavený. Kaţdý 

pracovník ma k dispozícií osobný počítač. Majú k dispozícií aj iné hardwarové vybavenie ako 

tlačiarne, plotre, skenery a podobne.  

Hardwarové aj softwarové vybavenie úplne postačuje k vytváraniu potrebných 

výstupov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázok č. 9 Hardware pre GIS [12] 
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4.3.3. Personálne zabezpečenie systému  

Dôleţitou súčasťou je zabezpečiť pracovníkov so skúsenosťami a schopnosťou 

obsluhy potrebných aplikácií a spravovania systému. GIS na oddelení bez takýchto ľudí by 

strácal svoju hodnotu.  

Moţnosti, ktoré sú pre úspešné fungovanie systému na oddelení z hľadiská 

personálneho zabezpečenia: 

- zaškoliť pracovníkov pracujúcich na oddelení 

- prijatie vhodného špecialistu, ktorý by navrhoval, udrţiaval systém a vytváral 

potrebné výstupy pre celé oddelenie 

- vyčleniť čas pre pracovníka z odboru informatiky, ktorý by vytváral poţadované 

výstupy 

Výsledok závisí od zručnosti uţívateľov ovládať systém.   

 

4.3.4. Postup pri vytváraní mapových výstupov    

Vytváranie mapových výstupov prebiehalo v niekoľkých krokoch: 

- Prvým krokom bolo získanie dát. Dáta sa získavali vyhľadávaním potrebných údajov 

z analógových spisov a pomocou aplikácie T-MAPY sa ukladali do databázy. 

Aplikácia T-MAPY sa pouţila z toho dôvodu, ţe obsahuje funkciu overovania adries 

identifikačného čísla a podobne, teda ak sa pracovník pri vkladaní údajov pomýli, tak 

ho táto aplikácia hneď upozorní na neexistujúci údaj.  

- Ďalším krokom bol export dát z tejto aplikácie do formátu excelovských tabuliek. 

Tabuľky upravili zamestnanci tak, aby sa neporušil zákon o ochrane osobných údajov. 

Tabuľky obsahovali len dáta, ktoré boli nevyhnutné k vytvoreniu mapových 

podkladov. Dáta sa importovali do programu Access teda vytvorila sa jednoduchá 

databáza tak, aby sa dala v programe ArcGIS spojiť s príslušnou vrstvou. 

- V programe ArcGIS uţ nasledovala tvorba mapových podkladov. Vytvárali sa pre 

oddelenia gynekológia a pôrodníctvo, zubné lekárstvo, praktický lekár pre dospelých 

a praktický lekár pre deti a dorast. Pre kaţdé z týchto oddelení bolo vytvorených 

niekoľko mapových výstupov, ktoré popisujú prognózu vývoja veku lekárov v okrese 

Opava alebo prognóza vývoja priemerného veku v okrese Opava. Aj keď sa vytvárali 

mapy pre roky 2010 a 2015, pouţili sa dáta zo stavu lekárov v prítomnosti. Počítalo sa 

s rokmi koľko budú mať lekári v roku 2010 a 2015. Tieto dáta sa nemenili pre 

problematickosť odhadu koľko lekárov odíde a príde. Stav lekárov prichádzajúcich 

a odchádzajúcich si nevedeli predstaviť ani pracovníčky so skúsenosťami, pracujúce 
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dlhé roky na oddelení. Jedným z typov mapových výstupov, ktoré boli vytvárané boli 

kartodiagramy zobrazujúce stav len v obciach kde mal lekár prevádzku. 

Kartodiagramy hovoria o veku lekárov a pracovnom úväzku. Celý výsečový graf 

popisuje celkový počet úväzkov vo všetkých vekových kategóriách a jeho časť vekovú 

kategóriu s počtom zastúpenia pracovného úväzku v danej vekovej kategórii. Ďalším 

typom boli kartogramy taktieţ ako predchádzajúce mapové výstupy popisujú 

priemerný vek lekárov  len v obciach miesta ich prevádzky. Aby sa zistilo aký bude 

dopad na ľudí v oblastiach keď ich lekár odíde, vytvorili sa mapy oblasti pôsobnosti. 

Tie sa vytvárali pomocou funkcie Thiessenových polygónov. Bodová vrstva 

znázorňuje umiestnenie zdravotníckeho zariadenia. Body v obciach boli ponechané 

len tam, kde dané zradenie existuje. Obce ktoré zdravotnícke zariadenia nemajú, boli 

priradené pomocou tejto metódy Thiessenových polygónov k najbliţším obciam so 

zdravotníckym zariadením. Keďţe obce nemajú pravidelný tvar, priraďovalo sa podľa 

toho, do ktorej oblasti týchto polygónov spadá väčšina územia.    

 

Obrázok č. 10 Ukážka metódy Thiessenových polygónov 

 

Všetky tieto mapové výstupy boli vytvárane tak, aby vyhovovali potrebám 

pracovníkov na krajskom úrade. Tak aby zobrazovali skutočnosti, ktoré im pomôţu pri ich 

práci. Pri plánovaní a snaţení zorganizovať lekárov v MSK alebo aspoň usmerniť ich do obcí 
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a na miesta kde by bola ich prevádzka najviac prospešná. V mapových výstupoch bol pouţitý 

popis a vzhľad podľa poţiadaviek pracovníkov na odbore.     

Všetky mapové výstupy sú priloţené v prílohách 1 aţ 4. Týmito výstupmi sa zistilo, ţe 

rok 2015 bude kritický pre niektoré oddelenia. V prípade, ţe ostane rovnaký stav lekárov. Je 

samozrejme, ţe populácia starne, preto je potrebné plánovať rozmiestnenie mladých lekárov 

prichádzajúcich do tejto oblasti. Aj keď konečné rozhodnutie ostane na nich, môţu vedúci 

oddelenia zdravotníctva pomocou týchto mapových výstupov, aspoň usmerniť moţno aj 

ovplyvniť ich rozhodnutie. Prípadne môţu pripraviť riešenie pri vzniku kritickej situácie.   

    

4.4. Implementácia GIS  

Ďalším nasledujúcim procesom po návrhu je implementácia teda zavedenie návrhu do 

praxe. Zavedenie pozostáva z niekoľkých fáz a to :  

- prípravná 

- analytická 

- implementačná 

Prípravná fáza spočívala v zoznámení sa s východiskovou situáciou teda oddelením, 

spracovanými dátami na oddelení, zdrojmi dát, softwarovým a hardwarovým vybavením 

a podobne. 

V analytickej fáze na základe východiskového stavu sa určili riešenia, ktoré sa pouţili 

pri implementácií GIS do odboru zdravotníctva. Táto fáza objasnila klady a potrebu 

implementácie GIS. V tejto fáze sa popísali potrebné nároky softwarové, hardwarové, 

ľudských zdrojov, dáta na tvorbu výstupov, detailný plán a posúdenie uskutočniteľnosti. 

Zistilo sa, ţe všetky nároky okrem nárokov na ľudské zdroje sú na krajskom úrade 

postačujúce. 

Implementačná fáza zahrňovala realizačnú časť práce. Zahrňovala konverziu dát, 

vytvorenie a opravy jednoduchej databázy, zabezpečenie potrebného technického 

a programového vybavenia, vytvorenie geoinformačných produktov teda mapových výstupov 

a podobne. 

  

4.5. Budúci užívatelia GIS 

V počiatočnej fáze tvorby, udrţiavania a rozvíjania systému a výstupov budúcimi 

uţívateľmi by mali byť najmä pracovníci na odbore zdravotníctva. Ďalší uţívatelia závisia od 

toho, či bude krajský úrad ochotný poskytnúť tieto výsledky ich práce aj širšej verejnosti. 
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Samozrejme tieto výstupy budú musieť by v adekvátnej forme. Teda napríklad ako podklady, 

ktoré vznikli pri tejto práci. Ďalším uţívateľom by v takomto prípade mohla byť akákoľvek 

osoba, ktorá by o tieto podklady prejavila záujem.  

 

4.6. Budúcnosť GIS na oddelení 

Ak by sa krajský úrad rozhodol zverejniť mapy bolo by viacero moţnosti. Inšpirovanie 

Ústeckým krajom by so sebou donieslo jednoduchú webovú aplikáciu, ktorú by veľmi ocenili 

aj beţní ľudia. Aplikácia by mohla obsahovať výstupy a po označení nejakého miesta alebo 

po prechode daným miestom s lekárom kurzorom v poţadovanej oblasti by mohla byť 

vybavená základnými údajmi ako:  

- adresa 

- kontakt 

- odbornosť 

- ordinačné hodiny 

- pripadne navigačnou mapou ako sa k ordinácií dostať od nejakých záchytných 

poprípade markantných  bodov, ktoré by nemali problém pacienti nájsť a podobne 

Takáto webová aplikácia by bola veľkým prínosom pre ľudí.  

Poprípade inšpirovanie krajom Vysočina, konkrétne analytickou a štatistickou sluţbou 

kraja Vysočina by viedlo k vytvoreniu webovej stránky so základnými údajmi, mapovými 

výstupmi a štatistickými dátami, kde vytvárajú rôzne mapové výstupy v spolupráci s odborom 

informatiky v súvislosti so zdravotníctvom.  
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Obrázok č. 11 Ukážka záchranného systému kraja Vysočina [10] 

 

 

 

Obrázok č. 12 Ukážka lôžkových zariadení pre seniorov v kraji Vysočina [10] 
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5. Záver  

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vybrať vhodné GIS úlohy a následne ich na 

oddelení zdravotníctva implementovať.  

Prvou fázou pri ich výbere a implementácií bolo zameranie sa na vhodnú oblasť. Bolo 

plánované spracovanie informácií pre celý MSK, ale z dôvodu neaktuálnosti dát 

a problematickosti ich získavania na oddelení zdravotníctva sa cieľová oblasť zúţila na okres 

Opavu a štyri časti oddelenia, pre ktoré boli vytvárané. 

V druhej fáze prebehla analýza odboru, kde sa zisťovali jeho potreby a ich 

realizovateľnosť. Ďalším krokom bola inventarizácia dátového, hardvérového a softvérového 

vybavenia na oddelení, pričom bolo zistené, ţe dáta nie sú v adekvátnej forme pre tvorbu 

mapových výstupov. Efektívne vyuţívanie softvéru, ktorý má personál k dispozícií, by 

uľahčil vytváranie mapových výstupov, ktoré sa doteraz vytvárali ručne. 

V tretej fáze bola riešená spolupráca krajského úradu s UZIS a inými organizáciami 

zaoberajúcimi sa spracovaním zdravotníckych informácií. Dospelo sa k záveru, ţe preberanie 

dát od UZIS nie je postačujúce, čo  pracovníkom komplikuje prácu s ich spracovaním. Bolo 

zistené, ţe pracovníci musia vynaloţiť podstatne väčšie úsilie pri opravovaní prebranej 

databázy, akoby ju vytvorili a doplnili sami. 

V štvrtej fáze bol rozpracovaný uţ samotný návrh. Venoval sa podrobnejším zisteniam 

súčasného stavu GIS na oddelení, výberu vhodného technologického riešenia a personálneho 

zabezpečenia systému. Obsahuje viacero riešení a návrh vhodného vytvárania mapových 

výstupov. 

V piatej fáze prebehla implementácia, kde boli vytvorené mapové výstupy pre 

oddelenia gynekológie a pôrodníctva, zubného lekárstva, praktického lekára pre dospelých, 

deti a dorast. Vytvorili sa prognózy vývoja veku lekárov, priemerného veku lekárov a 

priemerného veku lekárov v spádových oblastiach. Výsledné mapové výstupy vylepšia prácu 

pri plánovaní, usmerňovaní a ovplyvňovaní rozhodnutí lekárov prichádzajúcich do  

sledovanej lokality. Taktieţ pomôţu pri riešení kritických situácií v prípade zatvorenia 

niektorej z prevádzok neštátneho zdravotníckeho zaradenia v tejto lokalite. 

Posledná fáza bola zameraná na budúcnosť,  moţnosti ďalších riešení a ich ukáţky 

v iných krajoch ČR. Keďţe na oddelení si potrebu GIS do značnej miery uvedomujú, nie sú v 

tejto veci ľahostajní. Preto zvaţujú zavedenie a vyuţívanie všetkých moţnosti, ktoré tento 

systém poskytuje. 
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