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ANNOTATION 

The submitted work presents procedure of hospital information system (HIS) 

implementation in the organization of Nemocnice Kadaň s.r.o. The first part describes an 

offer of suitable systems in the Czech market. Then is specified the selection of suitable 

hospital system for Nemocnice Kadaň s.r.o. The selected hardware used in the entire 

hospital Local Area Network (LAN), respectively in the network area, end workstations 

and servers is consequently described in the next part. The following part presents 

procedure for implementation HIS on server and to individual user stations. Next to the 

final part is described security information of organization, application and technology 

section. Finally it evaluates procedure of the whole HIS implementation and recommended 

improving actions. 

 

Keywords: HIS, implementation HIS, security information 

 

ANOTACE 

V předložené práci je zpracován postup implementace nemocničního 

informačního systému (NIS) v organizaci Nemocnice Kadaň s.r.o. V první části je popsána 

nabídka vhodných systému na českém trhu. Dále je upřesněn výběr vhodného 

nemocničního systému pro Nemocnici Kadaň s.r.o. Následně je popsán vybraný hardware 

použitý v celé LAN síti nemocnice a to jak v oblasti sítí, tak i koncových stanic a serverů. 

V další části je zpracován postup implementace NIS na server a dále pak na jednotlivé 

uživatelské stanice. V předposlední části je popsáno zabezpečení dat v organizační, 

aplikační a technologické vrstvě. Na závěr je zhodnocen postup celé implementace a 

doporučené kroky pro zlepšení implementace NIS.  

 

Klíčová slova: NIS, implementace NIS, zabezpečení dat 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

AC   AutoCont 

ARO   Anesteziologicko-Resuscitační Oddělení 

ČSN   Československá (Česká) státní norma 

CT  Počítačový tomograf (lékařský diagnostický přístroj)  

DPH   Daň z přidané hodnoty 

ECHO  Echokardiografie  

KIS  Klinický informační systém 

LIS  Laboratorní Informační Systém 

MIS  Manažerský Informační Systém 

NIS  Nemocniční Informační Systém 

RDG  Radiodiagnostické oddělení 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

ZP  Zdravotní pojišťovna 

Cizojazyčné zkratky 

CD/RW Compact Disc / Rewrite 

CT  Computer Tomograph 

DDR  Double Data Rate 

DRG  Diagnosis-related group 

DVD  Digital Video Disc 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HDD  Harddisk 

HIS  Hospital Information System 

HW  Hardware 

ISO  International Organization for Standardization 

LAN  Local Area Network 

MB  Mother Board 

MPGA  Micro Pin Grid Array 
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MS DOS Microsoft Disk Operating Systém 

NBD  Next Business Day 

PCI  Peripheral Component Interconnect 

RAID  Redundant Array of Independent Disks 

RPM  Revolutions Per Minute 

SATA  Serial Advanced Technology Attachment 

SFF  Small Form Factor 

SQL  Structured Query Language 

VPN  Virtual Private Network
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího stavu pořizování dat 

v Nemocnici Kadaň s.r.o. a výběr vhodného a spolehlivého nemocničního informačního 

systému (NIS) nabízeného na českém trhu a samotná implementace optimálního systému 

do provozu Nemocnice Kadaň s.r.o. 

Dále je cílem pomocí zvoleného NIS zkvalitnit uložená data a zpřehlednit 

dokumentaci pacientů a tím i zrychlit komunikaci mezi jednotlivými odděleními 

nemocnice. Důsledkem je zkvalitnění evidence a archivace zdravotnických dokumentů 

(dokladů pro pojišťovny, žádanek, receptů, lékařských zpráv, atd.) a možnost sdílení dat 

pacientů mezi odděleními. Pro management Nemocnice Kadaň s.r.o je další výhodou a 

cílem implementace více možností výstupů informací a dat z nemocničního informačního 

systému (NIS) ve formě statistik. Pro chod NIS je důležité vybrat spolehlivý hardware, jak 

pro komunikační síť LAN, centrální úložiště dat, servery, tak i pro koncové stanice 

uživatelů.  

Zásadním cílem je i zamezení zneužití dat uložených v nemocničním informačním 

systému, zabezpečení uložených informací v centrálním uložišti důkladným a pravidelným 

zálohováním a jejich archivací pro případ havárie celé databáze či hardwaru NIS serveru.  
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2. Analýza trhu se systémy 

2.1 Hlediska posuzování informačních systémů 

Prvním stěžejním hlediskem k posouzení systému jsou počítače a sítě, na kterých 

lze systém provozovat. Jaká bude koncepce hardwarového řešení: server a terminálové 

stanice nebo klient-server. Je důležité dbát na kvalitu pořizovaného hardwaru 

uživatelských stanic, serverů, datových uložišť a  aktivních prvků počítačové sítě. 

Dalším hlediskem jsou softwarové prostředky, pomocí kterých je systém 

realizován. Zda vývojové prostředí umožňuje pružné realizování úprav a jestli není toto 

prostředí pro zákazníka cenově náročné. Důležitým bodem je i samotná databáze, ve které 

se data ukládají. Velkou výhodou je rozšířená a výkonná databáze se zázemím seriózní 

firmy, aby byla zajištěna co nejlepší podpora. 

Od systému požadujeme velkou všestrannost a včasný přístup k informacím, které 

často potřebujeme (dokumentace pacienta, laboratorní výsledky atd.). Informační systém 

by měl být pružný s ohledem na přizpůsobení se požadavkům uživatele, měl by být 

variabilní, prodávající firma by měla systém přizpůsobit potřebám zákazníka. Výhodou 

prostředí nemocničního informačního systému je jeho modifikovatelnost zákazníkem. 

Velmi důležitá pro funkci je samotná koncepce celého systému a jeho komponent. 

Kvalitně navržená koncepce zajišťuje spolehlivější funkci a možnost dalšího rozvoje 

systému. 

 Bezpečnostní hledisko a ochrana dat se u systémů s takto citlivými daty považuje 

za jednoznačnou prioritu. Musí být vyřešena spolehlivá záloha pořízených dat, archivace 

starších dat a ochrana dat před poškozením či zneužitím. Systém by měl být zabezpečen 

jak z pohledu softwaru, tak i hardwaru.  

Je důležité vědět, zda firma vyvíjející systém dodržuje požadované datové 

standardy pro komunikace. Zejména komunikace s analyzátory v komplementu 

laboratorního informačního systému (LIS) a on-line napojení přístrojů pro komplement 

RDG (analyzátory, ECHO atd.).  

Je nutné přihlížet k tomu, jak systém řeší problematiku „speciálních“ oddělení 

typu ARO, JIP, dětské… Pro budoucí rozvoj systému je řešení „klinické nadstavby“ také 
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důležité. Klinickou nadstavbou jsou v tomto případě myšleny grafické a textové 

interpretace dat, výpočty, návrhy výživy pro klienty nemocnice.   

2.2 Hodnocení firmy a jejího systému 

Hodnocení firmy je pro výběr nemocničního informačního systému také velice 

důležité. Zda se jedná o úspěšnou firmu v oblasti informačních systémů, jaký je rozvoj 

vybírané firmy a hlavně jakým směrem jsou zaměřeny její cíle. V celkovém hodnocení 

firmy nám pomohou i ekonomické ukazatele. Velká firma, která má k dispozici dostatek 

kvalitních obchodníků, analytiků, programátorů a odborníků, bude mít jistě na trhu i široké 

zastoupení. Z těchto bodů již můžeme odhadnout jistotu existence firmy, či její stabilitu, 

„bude zde firma i za rok?“. Důležitým aspektem je i kapacita firmy ve smyslu systémů. 

Firma by měla být schopna zajistit kvalitní servis po všechny své nasazené informační 

systémy. Mělo by nás zajímat i to, v jaké míře se firma orientuje ve zdravotnictví. A zda se 

jen nezkouší nezávazně v tomto prostředí prosadit. 

Dalšími z důležitých vlastností firmy jsou její zkušenosti a odborné zázemí. Jak 

má firma vyřešené hardwarové zázemí. Jací jsou HW dodavatelé, realizátoři sítí. V tomto 

případě je lépe hodnocený značkový a kvalitní dodavatel či realizátor HW. Mělo by nás 

zajímat jaké má firma zkušenosti z oblasti NIS, LIS, pojišťovny a ekonomických agend. A 

jestli má v tomto směru i medicínské zázemí pro testování svých systémů a další její 

rozvoj. Pedagogické zázemí firmy nám může ukázat, zda firma provádí školení uživatelů, 

kurzy administrátorů a konzultace. 

Měli bychom se zaměřit i na samotnou koncepci systému. Jestli je systém 

rozpracován v celé šíři i v jednotlivých podrobnostech. Zajímá nás hlavně komplexnost 

systému, vzájemná provázanost s ostatními systémy a variabilita. Variabilita s ohledem 

na specifické potřeby zákazníka a s ohledem na budoucí změny struktury zdravotnického 

zařízení. V některých částech je potřeba systém přizpůsobit podle specifických potřeb 

zákazníka a přání zákazníka by mělo být respektováno. Při výběru vhodného systému nás 

zajímá jestli se i dá NIS sestavit podle přání zákazníka z již připravených modulů. 

Pro implementaci je výhodnou vlastností systému je i jeho etapitizace. V tomto směru je 

pro rozsáhlý systém rozdělení implementace do více etap velikou výhodou jak z pohledu 

uživatelů a budoucích administrátorů, tak i samotných implementátorů. Pro uživatele by 
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měl být systém naprogramován tak, aby měl intuitivní ovládání, helpy, souslednost akcí, 

systém přizpůsobený zvyklostem zdravotnického zařízení. Je lepší, když se grafické 

rozhraní blíží již zaběhlým, uživatelsky vlídným vzhledům.  

K „relativní“ HW nezávislosti systému patří respektování stávajícího HW 

vybavení a je třeba zohlednit i provoz ostatního softwaru na stejném vybavení 

bez ovlivnění funkce NIS. Tímto softwarem jsou myšleny editory, statické programy atd. 

provozovány na systémech DOS, Windows, aj…. Měli bychom hodnotit i perspektivu 

dalšího rozvoje systému. Výrobce by měl zajistit kompatibilitu směrem nahoru při dalším 

vývoji NIS. Kompatibilita systému je úzce spojena s ochotou a možností přijmout 

celostátní standardy a pracovat s nimi. Využití standardů pro export ze systému a import 

dat do systému. 

Zajímá nás i vývojové prostředí, které výrobce systému používá. Zda má toto 

vývojové prostředí možnost rozvoje do budoucnosti, zda personální změna 

v programátorském týmu neovlivní podporu a rozvoj systému v důsledku jedinečného 

vývojového prostředí a jestli toto prostředí zvládne náročnost realizace požadavků. Velkou 

pozornost je třeba věnovat i samotné databázi, pozor na „vlastní“ databáze. 

Z komplexního hlediska bychom měli posoudit robustnost a odolnost celého 

nemocničního systému, kvalitu systému z hlediska norem jakosti (ČSN ISO 9000-3) a 

zabezpečení dat. Zabezpečení dat z hlediska poškození nebo úplné ztráty dat. Do kritérií 

zabezpečení je třeba zahrnout antivirovou ochranu, zálohování, archivaci a ochranu 

před neúmyslným i úmyslným poškozením dat. 

Při výběru NIS hraje velkou roli licenční politika firmy. Jak jsou licence 

koncipovány, zda je v ceně licencí zahrnut i servis, záruka trvalého rozvoje a inovací. Jak 

je řešeno vlastnictví zdrojových tvarů, jestli má možnost zákazník zasáhnout do zdroje 

systému a přizpůsobit si systém svým potřebám. U servisu nás zajímá jeho kvalita i cena, 

případné řešení problematiky vzdálenou správou systému nebo systému svěřené správy – 

outsourcing. 

2.3 Nabídka systémů na trhu 

V roce 2003 bylo na českém trhu do 20 firem, které se zabývaly vývojem 

nemocničního informačního systému.  
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Tabulka č.1 – Přehled firem nabízející NIS na českém trhu 

Instalace 
v provozu  

+  
rozpracované 

Firma NIS 

33+2 AKORD SOFTWARE s.r.o. 
NIS AKORD PRO, LIS AKORD 

PRO, MIS AKORD PRO 

1 DATA-PLAN BOHEMIA s.r.o. NIS „Net WinMed“ 

6 GUBI Šumperk „ISZP“ – hlavně pro lázně 

16+1 HICOMP Systems CZ s.r.o. NIS „HiComp“ + stravovací provozy 

11 HIPPO Brno NIS „IspP HIPPO“ – pro psychiatrii 

24 ICZ a.s. 
NIS „AMIS*H“, „AMIS*H/2000“ a 

NIS „SAMED“ 

 JRS Data s.r.o. NIS „MedIS“ 

1 LOGIS s.r.o. „HERMES“ 

5+1 Medicale software s.r.o. NIS „WinMedicale 2000“ 

23+3 MEDICON a.s. NIS „GreyFox“ 

4 PCS Systems s.r.o. NIS „PCS*CARE“ 

4 PROSOFT Kroměříž s.r.o. NIS „TREE“ 

32 SMS, spol. s r.o. NIS „CLINICOM-PL“ 

30+10 STAPRO s.r.o. NIS „MEDEA“ 

10 STEINER NIS „UNIS“ 

1 SYSTEMA - KOVO NIS „SYSTEMA - NIS“, Rakousko 

8 WMZ v.o.s. NIS „MEDIX“ 

 

Po zohlednění našich hledisek pro výběr vhodného systému přicházely v úvahu 

systémy „MEDEA“ firmy STAPRO s.r.o., „CLINICOM-PL“ firmy SMS, spol. s r.o., NIS 

AKORD PRO firmy AKORD SOFTWARE s.r.o. a NIS „AMIS*H“ od firmy ICZ a.s. 
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Ostatní firmy nebyly vybrány z důvodu menšího počtu instalací v ČR nebo nevhodným 

zaměřením (byly specializované pouze pro určité zdravotnické obory).  

Firma STAPRO s.r.o. nabízející NIS „MEDEA“ je česká firma specializovaná 

z větší části na informační technologie v oblasti zdravotnictví. Při zavádění komplexních 

informačních systémů poskytuje služby v oblasti systémové integrace a zabývá se také 

tvorbou aplikačního softwarového vybavení, které tvoří podstatnou část integrovaných 

řešení. Již zmiňovaný NIS „MEDEA“ je hlavním produktem firmy STARO s.r.o. 

NIS „MEDEA“ je stavěn na architektuře klient-server. Jedná se o NIS, který 

kompletně pokrývá veškeré potřeby nemocničního zařízení. Systém poskytuje přehlednost 

a všestrannou dostupnost pacientovy dokumentace a dalších zdravotnických informací. 

V systému je řešeno řízení ostatních zdravotnických pracovišť od komplementu až 

po provoz stravovacího typu. Z pohledu grafického rozhraní je NIS „MEDEA“ uživatelsky 

velice vstřícný. Jedny z předních vlastností systému jsou výkonnost, zaručená bezpečnost 

dat a robustní databázové prostředí Progress. Systém je v souladu s českou legislativou a 

ze strany vývojářské firmy je snaha o respektování legislativy evropské. Tento nemocniční 

informační systém je produktem vývojových týmů firmy STAPRO s.r.o. na základě 

požadavků zákazníků a zkušeností pracovníků vývoje.  

Z pohledu financí je firma schopna zabezpečit více forem financování zakázek. 

Nabízí jak pronájem systému, splátkový systém a úvěr, tak i kompletní outsourcing. Tento 

produkt je vhodný nejen pro zdravotnická zařízení malého typu, ale i pro velké fakultní 

nemocnice.  

Nemocniční informační systém „CLINICOM-PL“ nabízený firmou SMS spol 

s r.o. se také řadí mezi NIS komplexně řešící pacientskou dokumentaci. Uživatelské 

rozhraní systému je Microsoft Windows nebo MS-DOS. Databázový provoz je zajištěn 

postrelační databází Caché. Podpora postrelační databáze Caché je malým mínusem oproti 

ostatním databázím nabízených konkurenčních systémů.  

ICZ a.s. je firma zabývající se analýzami, projektováním, realizacemi 

informačních systémů a komplexním řešením informačních technologií pro zákazníky 

z řad veřejné správy, telekomunikací i zdravotnictví. Mezi hlavní činnosti ještě patří 

projekty rozsáhlých telekomunikačních sítí, bezpečnost informačních systémů a 

outsourcing informačních systémů. NIS „AMIS*H“ a „AMIS*H/2000“ je komplexním 



Jiří Vlas: Analýza a implementace NIS 

2010  7 

řešením nemocničního informačního systému této firmy. S tímto systémem je možno 

propojit další řešení firmy z oblasti medicínské obrazové dokumentace (AMIS*PACS), 

problematiky RDG (AMIS*CLASS), oblast Národního onkologického registru, 

managerské oblasti (AMIS*BI) a oblasti elektronického zásobování (AMIS*EDO). 

Architektura systému je řešena na centralizované SQL databázi. 

Moduly tohoto systému umožňují plně respektovat individuální požadavky 

zdravotnických zařízení a jednotlivých pracovišť nemocnice. Spolehlivá ochrana dat je 

řešena pomocí přesných definic přístupových práv.  

NIS AKORD Pro firmy AKORD SOFTWARE s.r.o. je moderní informační 

systém pokrývající potřeby nemocnice v oblasti vykazování zdravotním pojišťovnám, 

vedení pacientské dokumentace na většině odborností a poskytuje nástroje pro podporu 

řízení managementu nemocnice. Součástí NIS AKORD Pro jsou tři hlavní produkty NIS 

AKORD Pro, LIS AKORD Pro a MIS AKORD Pro. 

NIS AKORD Pro slouží k vedení ambulantní i hospitalizační pacientské 

dokumentace. Systém obsahuje i zpracování dokumentace speciálních odborností např. 

gynekologie, porodnice, novorozenecké oddělení, chirurgie, vedení komplementu RDG, 

patologie, vedení a evidenci účtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a umožňuje 

vytváření statistik potřebných pro management nemocnice. Součástí tohoto systému je i 

systém stravování a skladů. 

LIS AKORD Pro (Laboratorní IS) je systém určený pro práci v laboratořích. Je-li 

LIS propojen se systémem NIS AKORD Pro umožňuje přijímat laboratorní žádanky 

v elektronické podobě přímo z oddělení, pro případ použití systému LIS AKORD Pro 

samostatně, lze zadávat žádanky ručně. Samozřejmostí je komunikace s analyzátory. Mimo 

jiné obsahuje i účtování zdravotní péče pojišťovnám. Je zde striktně dodržen datová 

standard DS. 

MIS AKORD Pro (Managerský IS) je pomocí přehledných výstupů a systémem 

včasné výstrahy velkou podporou řízení nemocnice, a to jak na úrovně celé nemocnice, tak 

i jednotlivých primariátů. Díky tomu, že systém dodržuje datový standard, je možnost 

importu dat z jiných IS zdravotnické zařízení. Importovat lze data z NIS, EIS, personálních 

systémů atd. S takto získanými daty lze provádět reporting formou tabulek, grafů a 

tiskových sestav. Díky tomuto MIS můžeme provádět analýzu ziskovosti a controlling. 
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K těmto systémům AKORD je možno dokoupit i stravovací systém SIS AKORD. 

SIS umožňuje objednávky jídel jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance nemocnice. 

V systému MIS AKORD Pro je následně možnost zobrazení nákladů na daného pacienta i 

v oblasti stravy. 

Celý systém AKORD je stavěn na jedné platformě, a to od firmy Microsoft. Díky 

této vývojové strategii je zaručena ochrana investic do budoucna.  

Nemocniční informační systém AKORD Pro je koncipován jako otevřený systém, 

který je postaven na bázi architektury klient - server a využívá objektově orientovaných 

technologií. Základní filozofií celého systému je jediná databáze (MS SQL Server), se 

kterou pracují všichni uživatelé, ať využívají ambulantní nebo hospitalizační prostředí či 

laboratorní systém. Velkou výhodou je on-line sdílení dat mezi uživateli.  
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3. Výběr systému 

Po porovnání důležitých hledisek vybraných čtyř systémů jsme zvolili systém NIS 

AKORD Pro od firmy AKORD SOFTWARE s.r.o. 

Hlavní výhodou NIS AKORD Pro je velká otevřenost systému. Administrátor 

systému má možnost vytvářet a upravovat SQL dotazy bez závislosti na vývojářské firmě. 

K těmto úpravám je součástí NIS AKORD administrátorské rozhraní. 

Kompletní databáze NIS je naprogramována na kvalitní a do budoucna perspektivní 

databázi SQL od firmy Microsoft, konkrétně SQL Server. MS SQL Server je zde 

licencován přístupovými licencemi klientských počítačů přistupujících na SQL Server. 

Procesorová licence SQL Serveru se v rozsahu naší firmy ekonomicky nevyplatila. Je totiž 

uvažováno o přístupu přibližně 50 klientských počítačů v první fázi nasazení systému a 

dalších 30 – 40 počítačů ve fázi druhé. Operačním systémem nainstalovaným na serveru je 

zvolen Windows Server 2003, aby byla zachována kompatibilita databáze a operačního 

systému. 
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4. Výběr hardwaru 

4.1 Hardware serverů 

Dle požadavků na hardware důležitých pro chod nemocničního informačního 

systému AKORD Pro byl v roce 2004 sestaven server od společnosti Autocont. Jednalo se 

o server MERCURY MX3000HA v hodnotě 112 000 Kč. Server byl vybaven dvěma 

procesory typu XEON 2,4GHz/512k L2, 533MHz, socket MPGA BOX. Operační paměť 

DDR 1GB PC2100, ECC reg. LP, Kingston CL2.5 byla pořízena také ve zdvojené formě, 

aby bylo docíleno rozložení zátěže. Dále server obsahoval řadič RAID 4x SATA, 

GDT8546RZ a SATA hot-swap backplane, do kterého byly zařazeny dva disky HDD 

74GB WD740GD SATA/150 10k rpm, 5RZ. Disky byly zařazeny do RAIDu typu RAID 

1. Pro případnou zálohu dat byl server vybaven vypalovací mechanikou Combo TEAC 

DW-552G a vypalovacím softwarem Nero Express 6 OEM. 

Naplnění nemocničního informačního systému daty si vyžádalo zvýšení kapacity 

pevných disků. Proto byly zakoupeny další dva disky HDD 74GB WD740ADFD 

SATA/150 10k rpm a přidány do řadiče RAID 1. Celková kapacita serveru byla tak 

zvýšena na 296GB. 

S pravidelnou údržbou vydržel server běžet pět let bez větších havárií. V roce 

2009 se poškodil jeden harddisk a musel být odpojen. Vzhledem k časovému úseku, 

po který server běžel a zvyšujícím se nárokům na běh NIS, bylo na návrh oddělení IT 

vedením firmy rozhodnuto o zakoupení nového hardwaru a softwaru serveru. 

Společnost DELL Computer, spol. s.r.o. nabídla v tomto směru velice dobré 

vybavení serveru a s ním i pro firmu zajímavé podmínky nákupu. Za cenu 117 000 Kč byl 

nabídnut server s kvalitním hardwarovým vybavením a zárukou. 

Společnost STAPRO s.r.o. zajistila nákup a konfiguraci vybraného serveru. 

Server DELL PET610 byl sestaven v následující konfiguraci. Operační procesor Intel 

Xeon E5520 (2.26GHz, 8M), 8GB memory (4X2GB dual rank), 2x 146GB SAS 15K 3.5" 

HD hot plug, 4x 300GB SAS 15K 3.5"  HD hot plug, PERC 6/I RAID controller card 

256MB PCIE, 16X DVD-ROM drive SATA. Pro zálohování dat byl server vybaven 

zálohovací mechanikou PV RD1000 INTERNAL SATA drive, která využívá 
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REMOVABLE HD CARTRIDGE FOR RD1000. Tato zálohovací mechanika byla 

objednána ve velikosti 320GB. Při kompresi dat se velikost zálohovací jednotky až 

zdvojnásobí. Výrobce, společnost DELL Computer, spol. s.r.o., nabízí cardridge i 

s velikostí disku 640GB. Pro případ výpadku napájení byl přidán i záložní zdroj APC 

SMART 1500I. 

Součástí dodávky serveru je záruka 3 roky v místě u zákazníka, 24x7 odezva 4 

hodiny od nahlášení poruchy. 

4.2 Síťové prvky 

Síťové prvky zprostředkovávající komunikaci mezi jednotlivými stanicemi a 

servery byly zvoleny od jednoho výrobce, 3COM GmbH. Velmi kladnou službou této 

firmy je doživotní záruka na výrobky typu, které se v nemocnici používají. V součastné 

době je v Nemocnici Kadaň zapojeno v LAN síti 110 uživatelských stanic, čtyři servery a 

to celkem přes osm switchů. V jednom případě je z důvodu velké vzdálenosti použit 

optický spoj s převodníky.  

Topologie počítačové sítě LAN byla v nemocnici zvolena typu „Hvězda“. 

Základní síťovým prvkem byl zakoupen switch od společnosti 3COM. Konkrétně 

jde o typ 3COM Switch SS 3 Baseline 48-port 10BASE-T/100BASE-TX + 2-port Gigabit. 

Switch podporuje jak přepínání Layer 2, tak i dynamické směrování Layer 3.  

K propojení celé firemní sítě, na kterou je připojeno do 110 koncových stanic, 

bylo použito síťových prvků pouze od firmy 3COM. 
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Obr. 1 – Síťová topologie „Hvězda“ 

4.3 Koncové stanice 

V roce 2001 nemocnice Kadaň zakoupila počítače AC eLink 1000 od firmy 

Autocont. Tento počítač v hodnotě 18 800,- byl sestaven z CPU iCeleron 700MHz, DIMM 

128MB SDRAM operační paměti, HDD 10,2GB WD100AB a síťovou kartou PCI 100 

Base-TX. Součástí byly i licence MS Windows 98 CZ SE.  

Vývoj hardwarových prostředků se rok od roku zrychloval a stále zrychluje. Cena 

počítačů v následujících letech začala klesat, ale naproti tomu výkonnost stoupala. 

Od roku 2007 začala nemocnice Kadaň pořizovat výkonnější stolní počítače, a to 

od firmy DELL Computer, spol. s.r.o. Mezi prvními byly zakoupeny počítače z řady Dell 

OptiPlex 320 v hodnotě 14 000,- za kus. Tato řada již disponovala procesory typu Celeron 

351 (3,20GHz), operační pamětí 512MB DDRII (2x256MB), HDD SATA 80GB 

(7.200rpm), licencí MS Windows XP Pro SP2 a prodlouženou zárukou z 1 roku na 5 let 

NBD On-site. 
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Druhá řada nakoupených počítačů v roce 2008, Dell OptiPlex 330 DT byla 

sestavena z procesorů Intel Pentium Dual Core E2160 (1,80GHz/800MHz/1MB), operační 

pamětí 1 GB 667MHz DDRII (1x1GB), HDD SATA 80 GB (3.0Gb/s, 7.200rpm), 16x 

DVD +/-RW, licencí MS Windows Vista Bussines to XP (Downgrade) a opět 

prodlouženou zárukou z 1 roku na 5 let NBD On-site. 

Třetí řadou hardwaru od firmy DELL Computer, spol. s.r.o. byly počítače Dell 

OptiPlex 360 DT. Tato řada počítačů byla osazena procesory Intel Pentium Dual Core 

E2200 (2.20GHz, 800MHz, 1MB), pamětí 2GB DDR2 Dual Channel (2x1024MB), HDD 

SATAII 80GB (7.200rpm), 48x DVD-ROM & CD/RW Combo drive, licencí MS 

Windows Vista Bussines SP1 to XP Pro SP3 (Downgrade) a prodlouženou zárukou z 1 

roku na 3 roky NBD on-site. 

 

Obr. 2 – Stolní počítač DELL OpltiPlex 380 

Jako ve většině firem, byl i zde požadavek na snížení investic do nakupovaného 

hardwarového vybavení. Proto byly vybrány a zakoupeny repasované počítače společnosti 

HP Company typ HP Compaq d530 SFF. Počítač je vybaven těmito parametry: Intel 

Celeron 2,4 GHz (P4 2,4 GHz), MB ASUS P4SD uATX, 512MB DIMM DDR, HDD 

40 GB Maxtor (7200 rpm), CD ROM, licence Windows XP Professional. V internetovém 

prodeji se cena takto pořízeného počítače pohybuje okolo částky 2500,- Kč s DPH. 
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Obr.3 – Stolní počítač HP Compaq d530 SFF 

Záruční doba repasovaných počítačů je stanovena dle obchodního zákoníku na 1 rok. 

V součastné době je v Nemocnici Kadaň v provozu 110 koncových uživatelských 

stanic, z toho je 64 stanic s přístupem do NIS AKORD. Všech 64 stanic přistupujících 

do systému NIS bylo nahrazeno již novým hardwarem, a to třetí řadou obnovy Dell 

OptiPlex 360 DT a čtvrtou řadou obnovy Dell OptiPlex 380. Takto aktualizovaný 

hardware by měl podle předpokladů vystačit přibližně na 5 let. Nepředpokládá se tak 

významný skok na nároky hardwaru, který by vyžadoval kompletní výměnu uživatelských 

stanic. 
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5. Implementace systému NIS 

5.1 Analýza požadavků firmy 

Zdravotní péče poskytnutá pacientům v nemocnicích je z velké části hrazena 

ze zdravotního pojištění. Aby tato péče mohla být zdravotnickému zařízení proplacena, 

musí zařízení pojišťovnám předložit doklady o provedení určitého výkonu provedeného 

pacientovi.  

Každé oddělení Nemocnice Kadaň, pořizovalo doklady pro zdravotní pojišťovny 

v papírové formě. Tyto doklady pak byly odeslány na centrálu pojišťovny a zaúčtovány. 

Takto pořízené doklady však vykazovaly poměrně velký faktor chybovosti. V dokladech 

byly zapsána špatná rodná čísla pacientů, neodpovídající pojišťovna, u které byl pacient 

pojištěn, nesmyslné kódy výkonů či diagnóz. Tento negativní faktor nezpůsoboval člověk 

záměrně. Chybné doklady odevzdané pojišťovně pak ale měly za následek velké 

nesrovnalosti v samotném vyúčtování mezi danou pojišťovnou a zdravotnickým zařízením.  

Chyby a zjednodušení komunikace s pojišťovnami byly důvodem pro pořizování 

zdravotnických dokladů v elektronické podobě. Na začátku devadesátých let byly velké 

informační systémy pro městské nemocnice pouhým snem. Náklady na pořízení 

kompletního nemocničního informačního systému se pohybovaly v miliónových částkách. 

Dalšími náklady spojenými se systémem byla koupě potřebného hardwarového vybavení. 

V té době také velice nákladné. Nemocnice Kadaň proto pořídila na každé oddělení jeden 

počítač běžící na systému MS-DOS. A na tento systém byl naprogramován firmou TRING 

SW program pro pořizování dokladů pro pojišťovny. Program umožňoval vytvoření 

databáze pacientů a pořizování dokladů s výkony a diagnózami pacientů. Umožňoval i 

nahrání číselníků výkonů dodaný pojišťovnou a tím i kontrolu zapsaných kódů výkonů. 

Po zadání dat do programu byla možnost sehrát data na disketu a tu doručit pojišťovně 

k nahrání do systému pojišťovny a zaúčtování. Pořízené doklady se tímto programem 

zpřehlednily a hlavně se zmenšila chybovost pořízených dat. 

Pro managament nemocnice je však vyúčtování zdravotní péče velmi důležitým 

faktorem. Z takto pořízených dat je například poznat, jaká je obložnost nemocnice 

pacienty, jak závažné případy onemocnění se léčí a kolik peněz bude za poskytnutou 
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zdravotní péči nemocnici uhrazeno zdravotními pojišťovnami. Toto je ale opravdu jen 

malý výčet informací získávaných z pořizovaných dat. A tlak statistických úřadů, 

ministerstva zdravotnictví a pojišťoven stále narůstá. Proto se vedení nemocnice rozhodlo 

pro pořízení komplexního nemocničního informačního systému. 

Management po vybíraném NIS požadoval kompletní vedení zdravotnické 

dokumentace na všech provozovaných ambulancích a lůžkových odděleních. A to 

v uživatelsky přívětivém prostředí, bez velké náročnosti softwaru na hardwaru a 

s požadovanými statistickými údaji. Dále byla požadována otevřenost kupovaného 

systému, aby byla možnost připojit v laboratorním rozhraní analyzátory a v rozhraní 

rentgenového pracoviště připojení ultrazvuků, CT a ostatních rentgenových zařízení. 

Požadavky byly kladeny i na datové sklady k uložení pacientských dat, a to v rozsahu 

textovém i obrazovém. Nasazený systém by měl zpřehlednit vedení pacientské 

dokumentace, a to jak po stránce úpravy tisku, tak i založení a archivaci dat. 

Po analýze trhu byl vybrán nemocniční informační systém NIS AKORD Pro 

od firmy AKORD s.r.o. 

5.2 Licenční politika 

Firma AKORD SOFTWARE s.r.o. provozovala licence rozdělené do třech 

kategorií. 

a) Plná licence pro ambulantní rozhraní 10 000,- Kč 

b) Plná licence pro ambulantní a pojišťovenské rozhraní 15 000,- Kč 

c) Plná licence pro ambulantní, pojišťovenské a hospitalizační rozhraní 20 000,- Kč 

Dalším kritériem rozdělení licencí byl samotný provoz licencí. Licence existují 

sdílené a plné. Plná licence není ničím omezena, zatímco licence sdílená je omezena 

počtem právě přihlášených uživatelů. 

Od roku 2008, kdy byla firma AKORD SOFTWARE s.r.o. koupena firmou 

STAPRO, se licenční politika významně změnila. Proběhlo úplné zrušení rozdělení licencí 

na ambulantní, pojišťovenské a hospitalizační. Firma STAPRO s.r.o. prodává již jen 

jednotné licence, a to s přístupem do jakéhokoli rozhraní nemocničního systému. 

Rozdělení licencí na plnou a sdílenou bylo zachováno. V součastné době má nemocnice 
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Kadaň zakoupeno 63 licencí, z toho 59 licencí plných a 4 licence sdílené a 3 správcovské 

licence pro přístup do administrátorského rozhraní. 

5.3 Implementace systému 

Samotné jádro systému NIS AKORD Pro bylo naprogramováno na platformu 

jazyka SQL (Structured Query Language). Tento jazyk je standardizovaným dotazovacím 

jazykem pro práci s daty v relačních databázích. 

Instalace základního jádra nemocničního informačního systému AKORD Pro 

proběhla na připravený server s nainstalovaným základním softwarem Windows Server 

2003 a MS SQL Server 2000. Jádro je tvořeno databázovými tabulkami, funkcemi a 

procedurami v databázi SQL. Systém je rozdělen do tří základních modulů, NIS AKORD 

Pro, LIS AKORD Pro a MIS AKORD Pro. 

Základní modul NIS AKORD Pro obsahuje ambulantní a hospitalizační modul, 

modul pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami a administrační modul. 

Modul „Admin“ je určen k administraci nemocničního informačního systému. 

Pomocí tohoto modulu je možno nastavovat chování jednotlivých objektů zobrazujících se 

v uživatelském rozhraní a přístupová práva k nim. Umožňuje správu funkcí, procedur a 

tabulek, tvorbu dotazů v jazyce SQL, pomocí kterých získáváme z databáze data. 

Do tohoto modulu je zaimplementován i program Sinea, pomocí kterého se dají vytvořit 

požadované tiskové výstupy nebo formuláře. V administrátorském rozhraní se nastavují 

veškerá přístupová práva k nakonfigurovaným objektům. 
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Obr. 4 – Administrátorské rozhraní NIS StaproAKORD 

 

Obr. 5 – Ambulantní rozhraní NIS StaproAKORD 

Dalším základním modulem NIS AKORD Pro je modul „Ambulance“. Toto 

uživatelské prostředí je určeno k vedení a zpřehlednění dokumentace pacientů 
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v ambulantní lékařské praxi. Umožňuje ukládání zdravotnických dat k jednotlivým 

pacientům, tisk žádanek a receptů.  

Hospitalizační modul poskytuje uživatelům obsluhu dat na lůžkových odděleních 

nemocnice. V tomto prostředí je přehledný seznam hospitalizovaných pacientů 

na jednotlivých odděleních. Rychlá navigace pomocí tlačítek v horní liště umožňuje 

jednoduchý přístup k anamnéze, vyšetření a ostatním zprávám pacienta.  

Pro komunikaci s pojišťovnami je určen modul pojišťovny. Tento modul 

umožňuje pořízení dokladů do nemocničního informačního systému bez návaznosti 

na dokumentaci pacienta. Toto prostředí umožňuje vytváření dávek dokladů pro zdravotní 

pojišťovny důležitých pro vyúčtování zdravotní péče. Přehledné spravování veškerých 

číselníků výkonů, diagnóz, léků, sanitek, doktorů, atd. Je zde možnost i importu dat 

z jiných systémů. 

 

 

Obr. 6 – Hospitalizační rozhraní NIS StaproAKORD 
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Obr. 7 – Rozhraní pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami NIS StaproAKORD 

 

LIS AKORD Pro je systém poskytující prostředí pořizování laboratorních dat a 

žádanek. V propojení s NIS AKORD Pro lze žádanky mezi jednotlivými odděleními a 

laboratoří odesílat v elektronické podobě. Toto prostředí umí komunikovat s různými 

druhy analyzátorů. 

Úplný počátek zprovoznění NIS AKORD Pro provedla firma AKORD s.r.o. 

Na připraveném SQL serveru vytvořili databázi NIS a na administrátorském počítači, byl 

zprovozněn modul „Admin“. Systém byl nasazen do Nemocnice Kadaň v rozsahu 10 

stanic. Dvě stanice pro lůžkovou část (zdravotní agenda, příjmy), dvě stanice 

pro dokumentaristy lůžkového oddělení, pojišťovny (zdravotní agenda, příjmy, UZIS), 

jedna stanice pro lékaře (zdravotní agenda, příjmy, statistiky, DRG), jedna stanice JIP 

chirurgického oddělení (zdravotní agenda, příjmy), jedna stanice pro operační sály 

(operační vložka), dvě stanice pro chirurgickou ambulanci (zdravotní agenda, příjmy, 

ambulance) a jedna stanice pro správce. S firmou AKORD SOFTWARE s.r.o. byla 

podepsána smlouva pouze na jeden rok z důvodu testovacího provozu. Firma poskytující 

NIS se smlouvou zavázala prvotní implementací systému a řešením vzniklých závad a 

připomínek. Ve smlouvě byly definovány závažnosti případných problémů. 
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Tabulka č. 2 – Reakce na řešení problémů 

 
Definice závažnosti problému 

Doba zahájení 

řešení 

Termín 

řešení 
Řešení 

A 

Provoz systému je zcela zastaven. 

Důležitá funkce systému je narušena – hrozí 

škoda. 

4 hodiny 24 hodin a 

B 

Provoz je omezen, ale činnosti mohou 

pokračovat po určitou dobu ve formě 

náhradního řešení problému – „jiná cesta“. 

1 den 3 dny a, b 

C 
Provoz je problémem ovlivněn, ale může 

pokračovat jiným způsobem. 
5 dnů 

Dle 

dohody 
a, b, d 

D 
Připomínka – funkčnost systému není 

narušena 
Dle dohody 

Dle 

dohody 
b, c, d, e 

 

a) Odstranění chyby aplikace nebo lokalizace jiné závady 

b) Poskytnutí přijatelného náhradního řešení problému 

c) Akceptování připomínky k zapracování do budoucích verzí 

d) Postoupení problému třetí straně (Microsoft, dodavatel HW) 

e) Odmítnutí problému 

 

Cena této zkušební implementace NIS AKORD Pro byla stanovena na 120 000,- 

Kč ročně bez DPH a to po měsíčních splátkách ve výši 10 000,- Kč bez DPH. 

Z důvodu zjištění provozuschopnosti byl NIS AKORD Pro nainstalován pouze 

na jedno oddělení nemocnice, a to oddělení chirurgie. Tento první krok nahradil stávající 

různorodé programy na pořizování dokladů ZP a poskytl doktorům zapisování 

dokumentace pacienta elektronickou cestou. Díky tomuto jednoduchému nasazení systému 
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se začaly projevovat očekávané organizační problémy. Řešila se zde změna v pracovních 

postupech jak lékařů, tak i sester pracujících na oddělení. 

Velká podpora vedení nemocnice a chirurgického primariátu napomohla tyto 

nedostatky řešit v průběhu 12 měsíců testovacího provozu. Po tomto testovacím provozu se 

rozhodlo o nasazení dalších uživatelských stanic na interní oddělení nemocnice. A 

na každé oddělení byl nainstalován minimálně jeden počítač s přístupem do NIS AKORD 

Pro určený pro pořizování základních dat nutných k vyúčtování zdravotní péče 

pojišťovnám. Na interní oddělení byly přidány čtyři počítače a další dva na ortopedické a 

gynekologické oddělení. O zprovoznění těchto stanic se už ale nestaralo implementační 

oddělení firmy AKORD SOFTWARE, ale zaměstnanci informačního oddělení nemocnice. 

Při instalaci každé stanice proběhlo individuální zaškolení uživatele na práci 

v nemocničním informačním systému. Školení už prováděli sami pracovníci Nemocnice 

Kadaň, kteří prošli školením od firmy AKORD SOFTWARE s.r.o. Tento postup školení 

byl zvolen z důvodu malého počtu uživatelů. Po dvou měsících provozu v základním 

režimu začalo rozšiřování funkcí NIS pro uživatele. Přibývaly možnosti evidence poukazů 

na zdravotnické pomůcky s možností tisku do formuláře, evidence receptů na léky 

do systému a jejich tisk. Velkým přínosem se stalo propojení nemocničního informačního 

systému se systémem laboratorním. Každý pacient, který byl odeslán do laboratoře 

k odběrům krve a byl následně hospitalizován, měl díky propojení NIS s LIS výsledky 

krevních rozborů přímo v systému. Tato data mohla být dále importována do jednotlivých 

zpráv pacienta. Do systému se začala postupně plnit i ostatní data klientů nemocnice, 

důležitá pro statistiky jak managementu nemocnice, tak i státních organizací bdících nad 

chodem zdravotnických zařízení. Jednou z důležitých informací byla obložnost pacienty 

(počet hospitalizovaných pacientů) na jednotlivých odděleních. Povinností každého 

oddělení bylo zaevidovat hospitalizovaného pacienta a to v rozsahu: datum přijetí 

na oddělení, příjmová diagnóza, důvod a kód přijetí pacienta, vytvoření dokladu 

pro pojišťovnu, datum propuštění a kód propuštění. Ostatní data použitá v elektronické 

dokumentaci sloužila ke zpřesnění a zpřehlednění informací o probíhajícím léčení 

pacienta. 

Od roku 2007 byla firma AKORD SOFTWARE s.r.o. koupena firmou STAPRO 

s.r.o. Toto sloučení přineslo pro Nemocnici Kadaň v první řadě změnu v názvu 

z původního NIS AKORD Pro na KIS StaproAKORD a druhé řadě zhoršení kvality řešení 
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problémů firmou STAPRO s.r.o. při provozu NIS. Odezva na řešení problémů se do dnešní 

doby stále prodlužuje a to i do takové míry, že je řešení problémů odkládáno i o měsíc 

z důvodu nedostatečné kapacity specialistů na řešení těchto komplikací provozu systému.  

Po zprovoznění všech oddělení v základním režimu nemocničního systému mohla 

začít rozšířená implementace NIS i na ostatní oddělení nemocnice. Do roku 2008 bylo 

celkem zakoupeno 42 přístupových licencí do NIS StaproAKORD. Jedna licence byla 

použita pro management nemocnice, jedna pro oddělení fakturace pojišťovnám a ostatní 

licence byly použity na lůžková oddělení nemocnice.  

V roce 2008 byla zahájena postupná implementace NIS StaproAKORD 

na jednotlivé ambulance provozované zdravotnickým zařízením. Po chirurgické 

ambulanci, která byla nasazena jako jedna z prvních a zároveň i testovacích ambulancích, 

přišla na řadu pediatrická ambulance. Nastavení ambulance umožňovalo pořízení 

ambulantního dekurzu (zprávy o vyšetření), evidenci a tisk receptů, evidenci a tisk žádanek 

pro pacienta a doklad se zdravotnickými výkony pro vyúčtování se zdravotní pojišťovnou. 

Novinkou v provozu NIS StarpoAKORD byl objednávkový systém pacientů. Ambulantní 

rozhraní NIS umožňuje objednávání pacientů na určitý den a čas. Čas je možno rozdělit 

po 15 minutách.  

Dalšími zprovozněnými ambulancemi byly ambulance interního oddělení. Interní 

ambulance, kardiologická ambulance, endokrinologická ambulance a diabetologická 

ambulance. Po zkušenostech s objednávkovým systémem u pediatrické ambulance 

proběhla implementace nejvíce vytížené diabetologické ambulance. Objednávkový systém 

automaticky přijímá pacienty do systému na rezervovaný datum a čas. Tím byla značně 

ulehčena práce sestry s objednáváním pacientů. Ostatní ambulance byly instalovány 

v základním rozsahu potřebném pro odeslání dat pojišťovnám. 

Prozatím posledním implementačním krokem bylo zprovoznění NIS na externích 

pracovištích nemocnice. Externí pracoviště ortopedické, endokrinologické a gynekologické 

ambulance se nachází v sousedním městě, Klášterci nad Ohří, vzdáleném přibližně 9 km 

od nemocnice v Kadani. V budově externích pracovišť bylo zřízeno internetové připojení 

od místního poskytovatele internetu. Důležitou podmínkou při výběru poskytovatele 

internetu bylo zajištění minimálních výpadků připojení internetu a dostatečná kapacita 

přenosu.  
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Díky vhodně zvolenému softwarovému zabezpečení počítačové sítě v nemocnici 

programem KERIO Firewall bylo spojení dvou LAN sítí velmi jednoduché. Pomocí 

softwaru KERIO VPN Client byly uživatelské stanice s NIS na externích ambulancích 

propojeny s běžícím serverem nemocnici. Bylo vytvořeno zabezpečené propojení LAN sítí 

pomocí VPN. Instalace NIS na stanice probíhala stejným způsobem jako na počítačích 

v nemocnici.  

V letošním roce bylo dosaženo implementace NIS StaproAKORD všech 

lůžkových oddělení a všech ambulancí Nemocnice Kadaň s.r.o. Poslední částí 

implementace NIS bude připojení dvou stanic s ultrazvukovými zařízeními a tří stanic 

na RDG oddělení. Samozřejmostí bude digitalizace rentgenových a ultrazvukových snímků 

a jejich archivace v elektronickém datovém skladu. Po poslední fázi implementace budou 

v rámci nemocnice probíhat objednávky na rentgenová a ultrazvuková vyšetření pouze 

prostřednictvím nemocničního informačního systému v elektronické podobě. Výsledná 

grafická data i s odborným popisem lékaře radiodiagnostického oddělení budou 

automaticky vázána k datům pacienta v systému a tím bude umožněn rychlý přístup 

k těmto informacím z jakékoliv počítačové stanice připojené do NIS. Přístup bude 

umožněn jen uživatelům s příslušným oprávněním práce s daty v systému. Časový rozsah 

implementace poslední fáze a její zprovoznění bylo stanoveno na jeden rok. Časová 

náročnost je způsobena připojováním speciálních zařízení pro snímání ultrazvukových a 

rentgenových snímků.   

5.4 Šíření nemocničního systému 

Šíření nových verzí na uživatelské stanice probíhá bez zásahu běžného uživatele 

počítačové stanice s nainstalovaným nemocničním systémem. Po spuštění počítačové 

stanice se automaticky spustí soubor akord_up.exe, který podle parametrů nastavených 

v souboru akord.ini (uloženém na NIS serveru nemocnice), nakopíruje do stanice nové 

soubory a knihovny ze serveru NIS. Uživateli se pouze zobrazí upozornění o nahrávání 

nové verze do počítače. Tím je zabezpečena vždy aktuální verze NIS StaproAKORD. 

Zároveň tím nemůže dojít k práci uživatelů v různých verzích systému. 
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6. Zabezpečení dat 

6.1 Bezpečnost citlivých dat 

Data ukládaná do zdravotnické dokumentace v nemocničních informačních 

systémech se řadí mezi velmi citlivá data. Ochrana dat pacientů je důležitá především 

z hlediska ochrany lidských práv, práva na lidskou důstojnost a ochranu soukromí a také 

z důvodu přirozených etických požadavků na přístup zdravotníků k pacientům. Je důležité, 

aby tato ochrana dat byla dostatečně kodifikována v zákonech České Republiky a aby 

jejich případné neplnění, ať už úmyslné či neúmyslné, bylo tvrdě trestáno.  

Do zdravotnických dat může bez souhlasu pacienta nahlížet pouze kategorie osob 

určená v § 67b zákona č. 20/1966 Sb. Zákon ze dne 17. března 1966 o péči a zdraví lidu a 

to pouze v rozsahu svých kompetencí. Osoby, které zpracovávají tyto velmi citlivé údaje, 

jsou vázány přísnou mlčenlivostí.  

Nemocniční informační systémy přinášejí velkou dostupnost zdravotnických dat. 

S mnohými daty přijdou do styku i nezdravotní pracovníci, inženýři, informatici nebo i 

dodavatelé. Systémy proto umožňují provádět audity přístupů k citlivým datům. Zvýšení 

bezpečnosti dat vyžaduje zabezpečení ve všech vrstvách informačního systému, jak 

v organizační, aplikační tak i v technologické vrstvě. 

6.2 Zabezpečení dat v organizační vrstvě 

Informační systémy přinesly nejen samá pozitiva v uložení a sdílení dat mezi 

uživateli. S příchodem systému stouplo i riziko úniku velmi citlivých osobních dat. Čím 

větší je počet připojených počítačových stanic do počítačové sítě, ve které je provozován 

nemocniční informační systém, tím je větší možnost přístupu k systému a zneužití dat. 

Pro minimalizaci tohoto nebezpečí je třeba používat kvalitních přístupových údajů. 

Za dostačující bezpečné přístupové údaje je považováno heslo minimálně o délce 6 znaků 

a složené z malých a velkých písmen, číslic a znaků. V Nemocnici Kadaň byl zvolen 

následující postup. Novému uživateli NIS Akord je přiděleno přístupové jméno a je 

zároveň náhodně vygenerováno heslo o délce 6 znaků složené z velkých a malých písmen 

a číslic. Uživatel dostává tyto přístupové údaje vytištěné na formuláři, ve kterém nový 
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uživatel potvrzuje svým podpisem, že převzal přístupové údaje a že podle vypsaných 

instrukcí bude s těmito údaji nakládat bezpečně a neprodleně si změní své přístupové heslo 

do systému. Nově zvolené heslo by nemělo být lehko spojitelné se samotným uživatelem. 

Na úrovni organizační vrstvy jsou data zabezpečena tím, že do nemocničního 

informačního systému nemají přístup neoprávnění uživatelé. Přistupovat k datům může jen 

uživatel, který má přidělena přístupová oprávnění. Tato oprávnění jsou nastavována 

v rozsahu pracovních úkolů stanovená zaměstnavatelem. V Nemocnici Kadaň je uživatel 

systému zařazen do skupiny oddělení (chirurgie, interna, pediatrie, atd.) a do skupiny 

přednosta oddělení, lékař, dokumentace nebo sestra daného oddělení. 

Dalším stupněm zabezpečení dat v této vrstvě je možnost systému monitorování 

přístupu jednotlivých uživatelů k citlivým datům pacienta. V případě úniku dat je možnost 

provést audit přístupů.  

 

Obr. 8 – Organizační struktura Nemocnice Kadaň s.r.o. 
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6.3 Zabezpečení dat v aplikační vrstvě 

Ochránění dat v aplikační vrstvě probíhá již v samotném nemocničním 

informačním systému. NIS přiděluje práva přístupu k daným tabulkám v databázi SQL. 

Buď je uživateli umožněno právo pouze číst tabulku, nebo číst a zapisovat, případně číst, 

zapisovat a mazat tabulku.  

Kompletní počítačová síť, do které jsou stanice uživatelů NIS připojeny, je 

připojena i do sítě internet. Proto musí tato vnitřní síť být chráněna před neoprávněným 

vniknutím, aby se zamezil i možný neoprávněný únik dat. Na serveru, který 

zprostředkovává připojení celé vnitřní sítě LAN do internetu, je nainstalován ochranný 

software. Jako prvním softwar byl použit v Nemocnici Kadaň software Mail602 Server 

od firmy Software602 a. s. Program nabízel správu emailových schránek elektronické 

pošty, antispamovou ochranu, antivirovou ochranu, proxy server a již zmiňovaný firewall. 

Z důvodu větší bezpečnosti LAN sítě byl zakoupen v roce 2008 software Kerio WinRoute 

Firewall od společnosti Kerio Technologies s.r.o. Tento softwarový produkt nabízí 

unifikované zabezpečení, řízení přístupu uživatelů, řízení šířky pásma, VPN server. Oblast 

unifikovaného zabezpečení poskytuje firewall na aplikační úrovni, antivirovou ochranu, 

blokování P2P sítí a filtrování www stránek. Řízení přístupu uživatelů umožňuje sledování 

a omezování přístupu do internetu na základě přihlášení uživatele. Kerio WinRoute 

Firewall také umožňuje integraci s Active Directory. Na žádost managementu firmy je 

možnost sledování aktivity jednotlivých uživatelů. Sledovat aktivitu je možno až na úroveň 

klíčových slov, která uživatel zadá do vyhledávačů. Součástí Kerio WinRoute Firewallu je 

i Kerio Web Filter, kde můžeme nastavovat omezení přístupu na jednotlivé www stránky 

nebo až 53 nežádoucích kategorií webových stránek. Kategorie jsou myšleny typu 

pornografie, on-line nakupování, atd. 
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Obr. 9 – Aplikační zabezpečení dat KERIO WinRoute Firewall 

Řízením šířky pásma můžeme nastavovat rozložení zátěže sítě, lze spojovat více 

linek. K řízení sítě patří i omezování šířky pásma, lze omezovat rychlost přenosu dat 

pro nekritické aplikace či nastavovat kvóty objemu přenesených dat za denní, týdenní nebo 

měsíční interval. Program je schopný zálohovat i internetové připojení, v případě výpadku 

použije automaticky záložní připojení. 

Do této vrstvy řadíme i zálohování dat. Zálohování se prolíná s vrstvou 

technologickou, kam se řadí zálohovací zařízení, a do vrstvy aplikační zařadíme 

zálohovací software. Pro zálohování byl v Nemocnici Kadaň s.r.o. použit software 

Yosemite Backup dodaný se zálohovacím zařízením společností DELL Computer, spol. 

s.r.o. 

6.4 Zabezpečení dat ve vrstvě technologické 

První způsob zabezpečení dat z technologického směru je ten, že zálohování dat 

probíhá jak na samotném serveru s běžícím nemocničním informačním systémem, tak jsou 

data zálohována i na další záložní server. Ani toto ale není jistota bezpečnosti dat, proto 

jsou data ještě uložena na třetím místě a tím je výměnná zálohovací jednotka DELL  

RD-1000. Tato zálohovací jednotka je instalována ve třetím serveru, který zajišťuje jiné 

potřebné funkce sloužící pro chod počítačové sítě. Zálohovací disk v této jednotce je 

v pravidelných intervalech měněn za jiný, který je bezpečně uložen v trezoru nemocnice.   
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7. Závěr 

Po zhodnocení stávajícího stavu postupu a kvalitě pořizování dat v Nemocnici 

Kadaň s.r.o., jsem vybral optimální systém od firmy AKORD SOFTWARE s.r.o. (později 

STAPRO s.r.o.) a provedl jeho postupnou implementaci do provozu nemocnice. Technické 

problémy při implementaci byly vedením nemocnice řešeny téměř okamžitě. Naopak 

organizační problémy nebyly během implementace vyřešeny dostatečně. V součastné době 

není v silách managementu nemocnice přikázat pořizování dat do NIS všem oddělením 

zdravotnického zařízení. Tím výrazně klesá význam využitelnosti NIS StaproAKORD. 

Z jednoho oddělení doposud nejsou pořizována plnohodnotná data pacientů. 

 Díky nasazenému systému se zrychlila výměna informací mezi jednotlivými 

odděleními zdravotnického zařízení. Ve velké míře klesla chybovost odesílaných dat 

zdravotním pojišťovnám. Zkvalitnilo se vedení zdravotní dokumentace pacientů a velkým 

přínosem bylo i zpřehlednění uložených dat. Velice kladným přínosem jsou statistiky 

vytvářené z pořízených dat. Managementu nemocnice umožňují každoměsíční kontrolu 

chodu odborných oddělení a ambulancí. Vybral jsem kvalitní hardware serverů a 

uživatelských stanic od společností DELL Computer, spol. s.r.o. a HP Company. 

Počítačová síť LAN je tvořena prvky společnosti 3COM a kabely BELDEN. S ohledem na 

citlivost pořizovaných zdravotních dat do systému jsem provedl zabezpečení dat a to 

v několika vrstvách. Významnými prvky v zabezpečení jsou KERIO WinRoute Firewall a 

zálohovací zařízení RD-1000 od společnosti DELL Computer, spol. s.r.o. 

S ohledem na vzniklé a stále trvající organizační problémy při implementaci je 

nasazení a využívání NIS StaproAKORD velkým přínosem pro Nemocnici Kadaň s.r.o. 

Velkou chybou bylo nesestavení implementačního plánu, tato chyba se projevila 

na dlouhém časovém harmonogramu implementace. 
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