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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím informačních technologií ve zdravotnictví 

České republiky, zde konkrétně v Nemocnici Most. Jedná se o velice rozsáhlé téma, 

úkolem této práce je objasnit alespoň část této problematiky. 

Informační systémy ve zdravotnictví jsou primárně využívány pro zdokumentování 

průběhu léčby pacientů a k následnému odeslání těchto dat do zdravotních pojišťoven, 

které jsou plátcem zdravotní péče v České republice. 

Bakalářská práce se věnuje popisu nemocničního informačního sytému v Nemocnici 

Most a způsobu, jakým byl tento systém v nedávné době v nemocnici spuštěn 

a v současnosti provozován. Zaměřuje se též na další podpůrné systémy potřebné 

pro poskytování kvalitní lékařské péče a vyhodnocuje, co pozitivního nebo negativního 

nový informační systém pro nemocnici přinesl. V závěru navrhuje možná řešení, která by 

mohla pomoci celý systém vylepšit. 

 

Klíčová slova: dávka, doklad, nemocniční informační systém, pacient, Stapro, zdravotní 

péče, zdravotní pojišťovna 

Summary 

This bachelor thesis deals with the use of information technology in health care 

of Czech Republic, specifically in the Hospital Most. This is a very broad topic, the goal 

of this work is to explain at least part of the issue. 

Information systems in health care are primarily used for documenting patients 

during treatment and subsequent sending of data to the health insurance companies that are 

payer of health care in Czech Republic. 

This thesis deals with the description of hospital information system in the Hospital 

Most and the way the system was recently launched in the hospital and is currently 

operated. It focuses also on other support systems needed to provide quality medical care 

and evaluates, what positive or negative new information system brought for the hospital. 

In conclusion it suggests possible solutions that could help to improve the whole system. 

 

Keywords: batch, document, hospital information system, patient, Stapro, healt care,  

health insurance  
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Seznam použitých zkratek 

ALOS   Average length of stay 

ASCII   American standard code for informatik interchange 

CRLF   Carriage return/line feed 

ČR   Česká republika 

DRG   Diagnosis related group 

GUI   Graphical user interface 

HP   Hewlett Packard 

HTP   High trim-point 

IČP   Identifikační číslo pracoviště 

IČZ   Identifikační číslo zařízení 

JIP   Jednotka intenzivní péče 

KZ   Krajská zdravotní 

LAN   Local area network 

LTP   Low trim-point 

MDC   Major diagnostic category 

MZ   Ministerstvo zdravotnictví 

NIS   Nemocniční informační systém 

OECD   Organisation for economic co-operation and development 

PC   Personal computer 

RV   Relativní váha 

SQL   Structured query language 

SŘBD   Systém řízení báze dat 

ÚZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna 

WHO   World health organisation 

WYSIWYG  What you see is what you get 

ZÚM   Zvlášť účtovaný materiál 
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1. Úvod 

Snad každý manažer si položí zásadní otázku: Jak nejlépe využít informační 

technologie v naší organizaci? Jak vytvořit jednotný podnikový informační systém, 

který by zajistil komplexní přehled o fungování firmy, pomohl v dalším růstu a podpořil 

dlouhodobě naši konkurenceschopnost? 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s nemocničním informačním systémem 

Akord, s postupem jeho implementace v Nemocnici Most a vyhodnocení jeho přínosů 

oproti systému do té doby provozovanému. Téma jsem si vybral proto, že jsem byl osobně 

implementaci některých částí systému přítomen, navrhl jsem na základě zkušeností 

s předchozím systémem řadu úprav a možných kontrol pořizovaných dat a v neposlední 

řade proto, že se systémem nyní každý den pracuji.  

První kapitola pojednává o tom, proč byl zvolen právě tento nemocniční informační 

systém, je zde jeho technický popis a poté samotný popis a postup jeho implementace 

s využitím zkušeností z jeho provozu v Děčíně. Věnuji se zde i způsobu proškolení 

uživatelů, konfiguraci systému a tvorbě kontrolních mechanismů, poté ostrému nasazení 

systému do provozu a krátce využití helpdesku při nahlášení incidentů a požadavku 

uživatelů. 

Ve druhé kapitole je podrobně popsán nemocniční informační systém Akord. Tento 

systém je rozdělen do třech hlavních modulů: ambulance, hospitalizace a zpracování dat. 

Popsal jsem zde všechny tři moduly a jejich jednotlivé části, způsob práce s nimi 

a specifika jednotlivých částí informačního systému. 

Třetí kapitola popisuje způsob komunikace se zdravotními pojišťovnami a státní 

a veřejnou správou. Je zde popsána metodika VZP pro pořizování a předávání dokladů 

a datové rozhraní nejčastěji používaných souborů při elektronické komunikaci 

s pojišťovnami. K té slouží portály jednotlivých zdravotních pojišťoven, jejich popis 

je také součástí této kapitoly. Dále je zde popsán způsob tvorby rodného čísla a v poslední 

části jsem se věnoval tvorbě podkladů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky, 

který data využívá ke zveřejňování statistických údajů a grafů o zdravotnictví v České 

republice. 

Ve čtvrté, závěrečné kapitole shrnuji jednotlivé přínosy nového informačního 

systému v různých oblastech a navrhuji zde opatření, která by mohla pomoci ke zkvalitnění 

systému a práce s ním.  
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2. Způsob zavedení nového systému 

Pro efektivnost a konkurenceschopnost každého podniku je jednou 

z nejdůležitějších oblastí oblast podnikové informatiky. Je jasné, že vývoj podniku není 

možný bez informačních technologií a že tyto technologie je třeba neustále modernizovat 

a snažit se o co největší integraci všech dat a aplikací. S trochou nadsázky by se dalo říct, 

že nemocnice či laboratoř je tak dobrá, jak dobrý je její informační systém. [4] Integrací 

se snaží každý podnik reagovat na měnící se požadavky a schopnost být integrován je dnes 

jednou z klíčových vlastností každé komponenty IT. [2] 

Jelikož předchozí informační systém již nesplňoval požadavky na moderní systém 

a jeho morální životnost již byla u konce, byl vypracován projekt na jeho náhradu 

za systém nový. Cílem realizace celého projektu tedy byla modernizace a rekonstrukce 

informačního systému v Krajské zdravotní, a.s., odkud přišel požadavek na sjednocení 

systémů ve všech odštěpných závodech společnosti a tím vytvoření komplexní informační 

infrastruktury v oblasti zdravotní péče. Pro tento účel byl zvolen nemocniční informační 

systém Akord od firmy Stapro. Systém byl v té době již několik let používán v nemocnici 

Děčín, byl tedy dostatečně vyzkoušen v praxi a osvědčil se natolik, že bylo rozhodnuto 

o jeho nasazení i do ostatních nemocnic. Z toho důvodu již nebyla nutná tak důkladná 

analýza jednotlivých odštěpných závodů, nebylo nutné hledat vhodný informační systém 

a přizpůsobovat jej požadavkům provozu nemocnice. Vše bylo již vyzkoušeno a odladěno 

dlouholetou praxí, zbývalo jen zohlednit některá specifika jednotlivých nemocnic.  

2.1 Technický popis systému 

Základem nemocničního systému Akord je SQL relační databáze a celý systém 

je postaven na architektuře klient-server, tedy samotná databáze i systém řízení báze dat 

jsou uloženy na vzdáleném serveru, na klientských PC běží aplikace pro vstup dat, 

formulaci vyhledávacích dotazů, tiskových úloh, atd. Samotné zpracování dat probíhá 

na databázovém serveru, který poté vrací výsledky na klientská PC. Velkou výhodou 

systému je také jeho modularita, lze jej snadno rozšiřovat o další funkce dle požadavků 

vyplývajících z každodenního používání zdravotními pracovníky. [9] Aby systém mohl být 

provozován na společné databázi, bylo třeba značně rozšířit datovou kapacitu úložiště dat 

a též serverovou kapacitu. Centrální úložiště dat bylo navrženo dodáním specializovaného 
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archivního systému HP Medical Archive Solution spolu s diskovými poli EVA8400, 

kde jsou uložena data. Systém umožňuje nepřetržitý a rychlý přístup k údajům nezbytným 

pro léčbu a eliminuje riziko jejich ztráty. HP Medical Archive System je navržen tak, 

aby zajistil vysokou dostupnost dat, což zabezpečuje řešení na bázi dvou lokalit. První 

lokalita (primary site) obsahuje primární část HP MAS a druhá lokalita (disaster 

recovery site) obsahuje záložní část HP MAS. Pokud jsou obě lokality v pořádku, 

tak HP MAS v první lokalitě komunikuje s externími zařízeními a zapsaná data jsou ihned 

automaticky replikována do záložní lokality, která udržuje stejná data jako primární 

lokalita a je pouze ve stavu pro čtení. V případě výpadku první lokality lze převést provoz 

do záložní lokality. V daném řešení jsou na obou lokalitách disková pole s 30TB kapacity 

složená z 1TB disků v RAID 5. Díky replikaci jsou data v obou lokalitách stejná. 

Do diskového pole lze možné v případě potřeby online přidávat další disky. Jelikož bylo 

požadováno, aby uložená data byla k dispozici 30 let a více, je do HP MAS integrována 

externí zálohovací jednotka HP MSL6060 disponující dvěma mechanikami s celkovou 

komprimovanou kapacitou 96TB.  

 

 

Obr. 1 – schéma architektury klient-server (zdroj http://www.databaze.chytrak.cz/architektura.htm) 

2.2 Postup implementace v Mostecké nemocnici 

V průběhu implementace systému Akord v Nemocnici Děčín, kde byl systém 

nasazen jako první v celé KZ, došlo k některým chybám, které se podařilo na základě 

těchto zkušeností eliminovat při implementaci v Mostě. Zejména se jednalo o uspěchání 

celého projektu v Děčíně, kde byl nasazen plošně v celé nemocnici a dále nedostatečné 

otestování všech komponent systému. Nebyla věnována dostatečná pozornost ani diskuzím 
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s budoucími uživateli pro zjištění jejich požadavků a nový informační systém 

se v důsledku všech těchto chyb dotvářel během ostrého provozu. Značným úskalím 

při implementaci v Děčíně bylo i to, že uživatelé byli do té doby zvyklí na něco zcela 

odlišného a nebyla jim dostatečně zdůrazněna nutnost zavedení nového systému. Zpočátku 

proto docházelo k tomu, že v podstatě nový systém sabotovali a pro ně nepodstatné údaje 

nevyplňovali, neboť předešlý systém je nevyžadoval. To způsobilo, že bylo poté nutné 

důležité chybějící údaje doplňovat zpětně, což znamenalo zbytečnou práci navíc. Všechny 

tyto chyby se podařilo v Mostě odstranit a celý projekt implementace nového informačního 

systému byl po předchozích zkušenostech navržen a zrealizován kvalitněji. Objevily 

se sice chyby nové, spíše technického charakteru, způsobené tím, že v Nemocnici Most 

byla nasazena novější verze systému, která přinesla nové funkce nevyzkoušené v praxi, 

ale samotná implementace proběhla bez vážnějších problémů. Důležitým faktorem bylo 

i to, že firmě Stapro pomáhali administrátoři NIS z Děčína, kteří s ním již měli značné 

zkušenosti. 

V nemocnici Most byl do té doby provozován systém, který již dosluhoval a jeho 

další používání by znamenalo vysoké investice do jeho modernizace a do úprav, 

jež si vyžadovaly změny v metodice vykazování. Byla tedy provedena analýza Mostecké 

nemocnice a stávajícího systému a poté navržen projekt dodávky a implementace nového 

systému. Při analýze bylo nutno zohlednit požadavky jednotlivých uživatelů na systém, 

neboť především lékaři a zdravotní sestry se systémem pracují nejvíce. Určité požadavky 

na systém mělo i vedení společnosti, zde se jednalo zejména o finanční stránku celého 

projektu. Své specifické požadavky měli i budoucí správci systému, kteří se o systém musí 

starat po dobu jeho ostrého provozu. Vše toto bylo bráno v úvahu při vytváření vhodné 

konfigurace nového informačního systému. Jak již bylo řečeno, vzhledem k tomu, 

že o dodavateli a výběru informačního systému bylo rozhodnuto z důvodu 

jeho provozování v ostatních odštěpných závodech Krajské zdravotní, analýza 

se zaměřovala spíše na specifické odlišnosti nemocnice Most. Zdejší uživatelé měli jiné 

požadavky na systém a definovali je často optikou svého oddělení, což samozřejmě 

ne vždy bylo realizovatelné a v určitých oblastech muselo dojít ke kompromisům. 
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2.3 Školení uživatelů 

Podstatou každé úspěšné implementace je též školení uživatelů, které bylo součástí 

dodávky nového systému. Školení koncových uživatelů i klíčových uživatelů (správců 

a koordinátorů systému) probíhalo celý měsíc v hodinových až pětihodinových kurzech 

dle obsahu a náročnosti. Jednotlivé kurzy se opakovaly několikrát denně, aby mohl kurz 

s ohledem na pracovní vytížení navštívit každý zaměstnanec nemocnice, který s novým 

systémem bude pracovat. Zástupci firmy Stapro se podrobně věnovali všem funkcím 

systému a krok po kroku s uživateli procházeli celý postup práce s pacientem. Výhodou 

bylo, že každý uživatel měl ve školící místnosti svůj počítač s nainstalovaným 

informačním systémem, mohl si tedy vše vyzkoušet a osahat v praxi, což je podle mého 

názoru vždy lepší. Po dokončení proškolení zdravotnického personálu byl ještě věnován 

blok několika kurzů i nezdravotníkům z oddělení klinického kontrolingu a vykazování 

zdravotní péče. Tyto kurzy byly zaměřeny na zpracování dat, jejich odeslání 

do zdravotních pojišťoven a následnou opravu dat chybných, vrácených pojišťovnami.  

Rozsah těchto kurzů byl s ohledem na počet školených zaměstnanců a nižší a na data bylo 

nahlíženo z druhé strany. Zatímco při školení zdravotníků byl kladen důraz na vstup dat 

do systému, zde se jednalo o kontrolu dat a jejich výstup ze systému.  

2.4 Konfigurace a tvorba kontrolních mechanismů 

Současně probíhal na oddělení výkaznictví za mé účasti testovací provoz nového 

informačního systému. Bylo nutno vše nakonfigurovat tak, aby při samotné práci byli 

uživatelé co nejméně zatěžování a přizpůsobit jej co nejvíce zvyklostem z předchozího 

systému, samozřejmě při zachování dodržení pravidel pro vykazování zdravotní péče. 

Během několika dní testování a konfigurování jsme ve spolupráci se správci systému 

vytvořili spousty SQL dotazů, kterými jsme se snažili systém co nejvíce přizpůsobit 

specifikám nemocnice v Mostě. Jelikož jsem za dobu mého působení v oddělení 

výkaznictví znal spektrum chyb, ke kterým při vykazování docházelo a jelikož každý 

odštěpný závod Krajské zdravotní, a.s. poskytuje trochu odlišnou péči, nebylo možné 

převzít kompletně nastavení celého systému z nemocnic, kde byl již systém provozován 

a za mé účasti jsme se pomocí SQL dotazů snažili podchytit všechny chyby ve vykazování 

a tím eliminovat počet pojišťovnou vrácených dokladů a tedy i počet oprav.  
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Seznam nejčastějších chyb v dokladech pro zdravotní pojišťovnu: 

 Vykazování nesprávných výkonů anestezie 

 Vykazování chybných základních diagnóz v laboratořích 

 Vykazování chybných IČP žadatele 

 Chybná kombinace výkonu a ZÚMu při vykazování dlahy nebo sádry 

 Neuvedeno množství podaného léku 

 Neplatné kódy a ceny léků z důvodu pozdních importů číselníků 

 Chybné vykazování signálního výkonu ošetření pacienta do 6 let 

 Chybné vykazování propustek 

 Neuvedené diagnózy příčiny úrazu 

 Chybné množství léků při spotřebování pouze části balení 

 Chybné četnosti provedených výkonů (překračování povolených limitů) 

 Vykazování řádkové odbornosti v dokladech vyžádané péče 

 Vykazování zdravotních výkonů v kombinacích, které nejsou povolené 

 Vykazování zdravotních výkonů, které nejsou pro dané pracoviště povolené 

Všechny vytvořené dotazy byly testovány na cvičné databázi, která je zrcadlovou 

kopií primární databáze. K zrcadlení dochází vždy o půlnoci každého dne, lze tedy 

pracovat v podstatě s aktuálními daty bez rizika jejich poškození. Na datech v této cvičné 

databázi jsme několik dní simulovali nejrůznější možnosti a způsoby zadávání údajů 

pro zdravotní pojišťovny, abychom dokázali v co největší míře všechny chyby odhalit 

a pokud možno jim předejít vhodnou konfigurací systému. Díky modularitě celého 

systému bylo možné některé chybějící kontroly a funkce potřebné pro naši nemocnici 

na místě doplnit vytvořením nových modulů a ty poté do systému integrovat. Myslím si, 

že to se nám ve velké míře podařilo. Ne vše bylo však možné tímto způsobem vyřešit, 

zmiňované SQL vyhledávací dotazy slouží k odhalení zbylých chyb, k jejichž opravě poté 

dochází ručně. Většina těchto SQL dotazů byla zakomponována mezi standardní 

vyhledávací dotazy obsažené v systému. Vyhledané doklady pro pojišťovnu lze tedy ihned 

otevřít a chybu opravit. Některé dotazy ale díky své složitosti nebylo možné tímto 

způsobem do systému vložit. Z toho důvodu mi byl vytvořen přístup přes vzdálenou 

plochu přímo na server s databází, kde je nainstalován Microsoft SQL Server 2008. 
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Tím jsem získal možnost najít opravit i chyby jiný způsobem nedohledatelné a současně 

díky přístupu k databázi i možnost vytvářet pro různé účely nestandardní datové výstupy. 

V nemocnici Most byl tedy nový informační systém nasazen do ostrého provozu 

1. února 2010, ne však na všech odděleních nemocnice. Vzhledem k rozsahu celé akce 

byla zvolena strategie postupné implementace. V několika etapách podle předem 

stanoveného harmonogramu proběhl postupně na jednotlivých odděleních duplicitní 

provoz nového a původního systému, na konci měsíce se v obou systémech spustil export 

pořízených dat, nad kterými proběhla důkladná analýza . Na této analýze dat jsem za účasti 

kolegů spolupracoval s administrátory systému, neboť právě oddělení výkaznictví, 

kde pracuji, má k dispozici data a softwarové nástroje pro porovnání. Teprve poté, 

kdy výstupy obou systémů generovaly stejná data, byl původní systém na daném oddělení 

odstaven. Takto se postupovalo napříč celou nemocnicí a od 1. června 2010 už byl systém 

provozován na všech odděleních v režimu ostrého provozu. 

2.5 Helpdesk 

Během provozu se samozřejmě ještě vyskytly další drobné chyby a požadavky 

uživatelů na úpravu nebo rozšíření funkcí informačního systému. K tomuto účelu slouží 

aplikace helpdesk na intranetu Krajské zdravotní, a.s., kde lze požadavky nebo incidenty 

nahlásit k řešení. Incident nebo požadavek lze nahlásit i telefonicky, kdy je důležité 

si připravit pro komunikaci s konzultanty podpory tyto základní informace: 

 uživatelské jméno, pod kterým se uživatel hlásí do systému 

 název pracoviště v systému, na kterém nastal problém 

 rodné číslo pacienta, kterého se problém týká 

 informace o konkrétním problému 

 číslo telefonní linky, na které je k případnému následnému zastižení 

Problém/požadavek je následně vyhodnocen a řešen jedním z následujících postupů: 

 nastavením parametrů aplikace konzultantem či správcem 

 zpětně – telefonickou konzultací, informováním uživatele 

 osobní návštěvou na oddělení (v závažných případech) 
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Obr. 2 – helpdesk Krajské zdravotní, a.s. (interní zdroj)  
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3. Základní funkce jednotlivých modulů informačního systému 

Uživatelské rozhraní programu je pro účely nemocnice jako poskytovatele lůžkové 

i ambulantní péče strukturováno do třech hlavních modulů: 

 ambulantní modul 

 hospitalizační modul 

 modul pro zpracování dat 

Každá z těchto částí informačního systému je určena pro specifický druh činností, 

samozřejmostí je ale vzájemná provázanost jednotlivých modulů a technologická 

jednotnost řešení. Všechny moduly systému používají společné číselníky sloužící 

pro vykazování zdravotní péče. Jedná se o číselníky zdravotních výkonů, léků, diagnóz, 

žadatelů o vyšetření, smluvních odborností pracovišť. Import a správu všech číselníků 

v NIS provádím ve spolupráci s VZP já, je nutné všechny číselníky udržovat v aktuálním 

stavu a tím zajišťovat správné vykazování. Každý modul též umožňuje vytváření 

statických i dynamických reportů podle potřeb uživatelů. 

3.1 Ambulantní modul 

Ambulantní část je využívána v ordinacích, ve kterých je poskytována ambulantní 

péče, případně jednoduché operační zákroky, které nevyžadují pobyt pacienta na lůžku.  

Po vyplnění dokumentační části záznamu pacienta je otevřen doklad pro pojišťovnu, 

do kterého lékař vyplní zdravotní výkony, které na pacientovi provedl, případně léky, které 

při vyšetření použil. U vyžádané péče je ještě nutné zadat IČP žadatele, tedy lékaře, který 

vyšetření požaduje. IČP je také zadáváno z platného číselníku, opět podle data žádanky 

je nalezen a zobrazen správný číselník, ze kterého uživatel vybere požadovaný kód 

žádajícího lékaře. 

3.1.1 Dekurs 

Ke každé návštěvě pacienta je založen dekurs, který představuje v podstatě kartu 

pacienta na ambulancích. Sdružuje jednotlivé části vlastních návštěv pacienta. Slouží 

jednak k zápisu vyšetření a současně umožňuje komplexní pohled na pacienta. Z dekursu 

se ošetřující lékař dozví také informace o celkové anamnéze pacienta, o jeho předchozích 
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návštěvách a o způsobu předchozích léčení. Aktuální záznam je určen pro záznam 

výsledků vyšetření z aktuální návštěvy včetně diagnóz, v historii záznamů jsou uvedeny 

jednotlivé návštěvy pacienta spolu s diagnózou charakterizující tehdejší stav pacienta 

a textem popisujícím průběh léčení. Historické záznamy jsou určeny pouze k prohlížení, 

nelze v nich již nic zpětně měnit. 

 Obr. 3 – ambulantní dekurs (interní zdroj) 

3.1.2 Objednávkový systém 

Objednávkový systém slouží k objednávání pacientů k vyšetření v ambulancích, 

lůžkové části a jiných specializovaných pracovištích. V NIS se lze setkat se dvěma typy 

objednávek: klasické objednávky a jednoduché objednávky. V klasických objednávkách 

lze objednávat pacienta v rámci celé nemocnice, v jednoduchých objednávkách 

lze objednat pacienta pouze na vlastní ambulanci. Systém uživateli nabízí komplexní 

možnost volby objednávky s možností vyhledání volného místa pro pacienta. Pacienty 

lze objednat na konkrétní datum a čas, na konkrétní druh vyšetření, ke konkrétnímu lékaři, 

na konkrétní oddělení, stanici, místnost. [5] 
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Objednávku lze samozřejmě i smazat, lze ji změnit (přeobjednat pacienta), 

k objednávce lze též zablokovat určitý čas, po který se lékař pacientovi bude věnovat. 

Na tento čas potom nelze založit jinou objednávku. NIS uživateli nabízí i možnost 

vyhledání určité objednávky nebo její vytištění.  

Obr. 4 – objednávkový systém (interní zdroj) 

 

Vše lze nakonfigurovat tak, aby byla respektována pracovní doba v jednotlivých 

ordinacích, po nastavení lze tedy provést objednávku jen na dobu, kdy je ordinace 

v provozu. 

3.1.3 Plánování operací 

Jak již bylo řečeno, některé jednodušší operace lze provádět ambulantně a není 

nutné pacienta po operaci ukládat na lůžko. Plánování operací slouží k objednávání operací 

na nadefinované pracoviště (operační sály) a ke konkrétnímu operačnímu týmu. Formulář 

pro zdokumentování operace umožňuje nastavení předdefinovaných výkonů, které jsou 
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během operace vždy prováděny, nebo též nastavené předdefinovaných operačních týmů. 

Plánování operací nabízí uživatelům možnost volby objednávky s účinným systémem 

vyhledání volného místa pro objednávaného pacienta. Pacienty lze stejně jako 

u objednávek k ambulantní návštěvě objednat na konkrétní datum a čas, na konkrétní 

operační sál, ke konkrétnímu operačnímu výkonu, ke konkrétnímu operačnímu týmu. 

NIS vyžaduje dle platné metodiky VZP vyplnění všech povinných položek formuláře 

a neumožní formulář uložit, dokud nejsou všechny tyto povinné položky vyplněny. [5] 

3.1.4 Laboratorní žádanky 

Lékař může k léčbě pacienta využívat celou řadu laboratorních metod. Z hlediska 

rychlosti provedení vyšetření lze tyto metody rozdělit na  rutinní a statimové (provedení 

ihned). Laboratorní nález je po provedení vyšetření označen za pozitivní nebo 

negativní. [1] 

Formulář pro plánování operací využívá několik číselníků. Jednak je to již zmíněný 

číselník operačním týmů, který může být vymezen jen na konkrétní oddělení, resp. stanici, 

resp. jen pro konkrétního uživatele, který s plánovacím systémem pracuje. Dalšími 

číselníky jsou číselník lékařů a číselník zdravotních sester, ze kterých se vychází 

při výběru členů operačního týmu. Posledním číselníkem je číselník operačních výkonů, 

ve kterém jsou nadefinovány kódy zdravotních výkonů, které lze pojišťovně vykázat 

při operaci. Tento číselník opět vychází z platné metodiky VZP. 

Formuláře pro laboratorní žádanky slouží k založení a editaci žádanek o vyšetření. 

Vyplněná a autorizovaná žádanka se zobrazí na příslušném oddělení komplementu 

(„nemocniční komplement je zázemí paraklinických oddělení v nemocnici, 

např. rentgenologie, biochemické laboratoře, mikrobiologické laboratoře, ultrazvuková 

diagnostika apod.“) [10], kde dojde k jejímu zpracování, provedení všech požadovaných 

vyšetření a po jejím potvrzení a uložení putuje zpět na oddělení, které si laboratorní 

vyšetření vyžádalo. O tom, v jakém stavu se žádanka momentálně nachází, je žádající 

oddělení neustále informováno. Stav žádanky se okamžitě po jakékoliv změně aktualizuje 

a žadatel tedy má stále přehled o tom, jak vyšetření probíhá a s jakými výsledky. 

Jelikož u jednotlivých laboratorních vyšetření je obvykle prováděno mnoho 

specifických úkonů, které jsou pro dané vyšetření vždy stejné, jsou pro usnadnění práce 

nadefinovány tzv. metody. Každá metoda obsahuje kompletní seznam pravidelně 
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prováděných výkonů (hladina cholesterolu, hladina glukózy, odběr materiálů, rozbor krve, 

rozbor moči, atd.) a k nim vázaných spotřebovaných léčivých přípravků, po výběru metody 

se vše přesune do formuláře, který tedy není nutné vyplňovat ručně. [3] 

Obr. 5 – laboratorní žádanka (interní zdroj) 

 

U každého pacienta lze zobrazit přehlednou tabulku s výsledky vyšetření a grafy 

vývoje jednotlivých naměřených hodnot. Na základě výsledků laboratorního vyšetření 

stanoví žádající oddělení další průběh léčby. 

3.1.5 Konsiliární žádanky 

Konsiliární žádanky slouží k vyšetření pacienta lékařem jiné odbornosti. Pokud 

je pacient v péči např. interního lékaře a ukáže se, že onemocnění je závažnějšího 

charakteru a je třeba, aby byl pacient vyšetřen odborným lékařem s jinou atestací a spolu 

s interním lékařem určili diagnózu a další způsob léčby, je toto realizováno žádankou 

o konsiliární vyšetření. Stejně jako u laboratorní žádanky žádající lékař vyplní formulář, 
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kde uvede, o jaké vyšetření žádá a žádanku odešle na příslušně oddělení. Po příchodu 

pacienta na toto oddělení jej lékař dané odbornosti vyšetří, výsledek tohoto vyšetření uvede 

do žádanky a po uložení a autorizaci se žádanka automaticky odešle zpět na původní 

oddělení, kde na základě výsledků může lékař pokračovat v léčbě pacienta. 

3.1.6 Doklad pro pojišťovnu 

Doklad pro pojišťovnu slouží pro zadání všech kódů zdravotních výkonů, 

které lékař během ambulantního vyšetření provedl a všech léků, které u vyšetření 

spotřeboval. Obsah dokladu odchází v dávkách na jednotlivé pojišťovny, je tedy v zájmu 

lékaře, aby do dokladu uvedl vše, neboť na základě těchto dokladů hradí pojišťovny 

provedenou zdravotní péči. Zadávání kódů výkonů i léků probíhá pomocí číselníků, 

které jsou pravidelně aktualizovány a s dokladem svázány. Nejprve je podle data výkonu 

nebo léku vybrána správná sada číselníku a podle verze sady je přes ID_SADY zobrazen 

platný číselník výkonů nebo léků. 

V ambulantním dokladu pro pojišťovnu došlo od implementace k opravám několika 

chyb, které jsem během práce se systémem našel a které ztěžovaly práci zejména oddělení 

výkaznictví. Upozornil jsem na chyby týkající se možnosti zadání léků bez udaného 

množství a vykazování řádkové odbornosti u výkonů. Řádková odbornost se používá 

tehdy, pokud lékař provede výkon, který náleží jiné zdravotní odbornosti a nemohl by jej 

tedy vykázat pod hlavičkou své odbornosti. Zde nebyl systém Akord nastaven zcela 

v souladu s metodikou a dovolil uživateli zadat výkon s řádkovou odborností shodnou jako 

v hlavičce dokladu, což nelze. Na mé upozornění firma Stapro zareagovala vydáním 

nového buildu, kde již chyby byly opraveny. 

3.2 Hospitalizační modul 

Hospitalizační část je určena pro standardní i intenzivní lůžkovou péči, ať už akutní 

nebo plánovanou. Obsahuje vše potřebné pro příjem pacienta na lůžko, založení a editaci 

chorobopisu, propuštění pacienta nebo jeho překlad na jiné oddělení nemocnice a uložení 

celé dokumentace do archivu. Okno programu je rozděleno do dvou hlavních částí, v levé 

části je strom organizační struktury daného oddělení, v pravé části je seznam pacientů. 
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Program je parametricky nakonfigurován tak, že uživatelé každého oddělení vidí pouze 

své stanice a své pacienty 

3.2.1 Chorobopis 

Chorobopis pacienta obsahuje všechny základní údaje o pobytu pacienta na lůžku. 

Najdeme zde jak osobní údaje pacienta (rodné číslo, datum narození, jméno, příjmení, 

adresu, zdravotní pojišťovnu), tak i údaje o průběhu léčby (datum přijetí a propuštění, 

seznam diagnóz, záznamy o operacích). Z údajů o léčbě následně systém vypočítá 

tzv. DRG index, na základě kterého je hospitalizační případ klasifikován a ohodnocen. 

Při propouštění pacienta je ze všech vyplněných údajů vygenerována 

podle předdefinované šablony propouštěcí zpráva. Zde je možná ještě finální úprava, již ne 

samotného textu, který musí odpovídat údajům v chorobopisu, ale je možné změnit 

např. formátování textu, odstavců, zarovnání. Vše funguje na principu WYSIWYG. 

Po autorizaci celé dokumentace lékařem je chorobopisu nastaven atribut, který nadále 

povoluje chorobopis pouze zobrazit a není již možná jeho editace. 

V chorobopisu došlo na můj podnět od implementace k několika úpravám, neboť 

nebyly nastaveny dostatečně tvrdé kontroly na některá vyplňovaná pole. Systém 

např. umožnil zadat pohlaví pacienta, které neodpovídá skutečnosti. Následný export dat 

pro pojišťovnu na tuto skutečnost poté upozornil, ale to již znamenalo chorobopis zpětně 

odautorizovat, chybu opravit a opět autorizovat. Další chybou byla možnost zadat rozdílný 

počet dnů na JIP v chorobopisu a v dokladu pro pojišťovnu. Dále v počátcích ostrého 

provozu systém nehlídal, zda jsou v chorobopisu vyplněna všechna pole. Nevyplněná pole 

sice nebyla povinná pro vykazování péče pojišťovnám, ale následně se ukázalo, 

že pro export dat pro ÚZIS již povinná jsou. Jelikož tato data v Nemocnici Děčín 

do té doby vytvářeli jiným způsobem a funkce byla dostupná až ve vyšší verzi programu 

nasazené v Nemocnici Most, byla chyba odhalena teprve při zpracování první měsíční 

uzávěrky v Mostě. Tímto způsobem jsem tedy přispěl ke zlepšení a zkvalitnění funkce 

chorobopisu pacienta v hospitalizačním modulu systému Akord. 
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3.2.2 DRG 

„Základem klasifikace je rozdělení všech případů do 25 MDC (hlavní diagnostická 

třída). V každé MDC jsou zařazeny tzv. báze (základní diagnostické skupiny) – celkem 

jich je 324 a ty se potom u většiny ještě dělí do tří splitů (podtříd) podle závažnosti 

(komplikací a komorbidit) – to jsou již konkrétní DRG, kterých je 965. Pravidelné 

hierarchické struktuře se snad vymykají pouze 2 chybové DRG, 9 nesouvisejících DRG 

(základní Dg. nesouvisí s operačním výkonem) a 9 DRG bez rozpadů na podtřídy. 

 

Kód každé DRG je určen v kontextu s popsanou hierarchickou strukturou - je pětimístný 

(např. 06053) přičemž: 

 První dvě číslice označují kód MDC (06 - onemocnění a poruchy trávicího 

systému) 

 Druhé dva znaky určují kód base (05 - výkony na apendixu) 

 Poslední znak určuje split (3 - s velkými komplikacemi) 

Každé DRG přísluší několik parametrů: 

 Horní a dolní mezní bod inliera (LTP, HTP) - tyto hodnoty jsou vztaženy k délce 

případu a ohraničují interval, ve kterém je délka případu normální (relativní váha 

je v tomto intervalu konstantní) 

 Průměrná délka (ALOS) - průměrná délka DRG 

 Relativní váha (RV) - konstanta, která určuje relativní náročnost (v úhradovém 

systému použita pro výpočet úhrady).  

 Relativní váha je konstantní pouze pro inliera (délka případu mezi LTP a HTP). 

Pro outliera (délka případu kratší než LTP nebo delší než HTP) je rostoucí funkcí 

délky případu. Popsaný vztah relativní váhy a délky případu je znázorněn 

v následujícím grafu (úhradová křivka).“ [6] 
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Obr. 6 – závislost RV na délce DRG případu (interní zdroj) 

 

Sestavení DRG případu probíhá v systému zcela automaticky, uživatel nemá 

možnost do něj jakkoli zasahovat, může pouze modifikovat primárně zadaná data, 

na základě kterých je případ systémem aktualizován. Jedinou možností, jak ovlivnit 

zařazení DRG případu do určité skupiny, je změna pořadí diagnóz, kterých je 

u hospitalizovaného pacienta zpravidla vykázáno více. Systém sestaví všechny varianty 

zařazení, které je možno z evidovaných diagnóz k případu vytvořit. Přitom jsou 

zvýrazněny varianty, které dosahují vyšší relativní váhy. Na lékaři potom je, aby rozhodl, 

která varianta je finančně nejvýhodnější při současném dodržení metodiky pro vykazování 

zdravotní péče. 

V NIS StaproAKORD byl DRG modul počátkem roku 2012 zrekonstruován 

z důvodu zastaralé koncepce modulu s neaktuální implementací metodiky DRG. Řada 

nových požadavků vyplynula např. z aktuální legislativy (úhradové vyhlášky), dalším 

z důvodů byl nízký komfort práce uživatelů s původním modulem a nízká úroveň 

provázání s celým informačním systémem. Zde jsem navrhl také několik vylepšení, jako je 

export dat do Excelu, vyhledávání hospitalizačních případů podle období jejich ukončení 

(do té doby systém vyhledával naopak podle počátku případu, což nebylo pro pozdější 

práci s daty vyhovující), nebo možnost zpětně opravit chyby v již uzavřených a odeslaných 

hospitalizačních případech.  

RV 
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3.2.3 Operace 

Pro záznam operace slouží tzv. operační vložka, která je součástí chorobopisu. 

Existuje vazba mezi záznamem hospitalizace a operační vložkou přes pole ID_OPERACE, 

které je v tabulce OPERACE primárním klíčem. Vyplněním data operace se automaticky 

založí a otevře operační vložka, do které poté lékař zapíše veškeré údaje o průběhu 

operace. Operační výkony a spotřebované léky a materiál se po uložení operační vložky 

načtou do příslušného dokladu pro pojišťovnu, který je navázán na dokumentaci pacienta 

polem ID_DOKUMENTACE. 

Stejně jako u ambulantních operací je vyžadováno vyplnění všech povinných 

položek dle platné metodiky VZP. Také zde je využíván číselník operačních týmů, číselník 

lékařů a zdravotních sester a samozřejmě také číselník operačních výkonů, ve kterém jsou 

nadefinovány kódy zdravotních výkonů, které lze pojišťovně vykázat při operaci. Bohužel 

po implementaci nefungovaly všechny kontroly zcela korektně a tak se stávalo, že operační 

výkon byl zadán s četností 0 a tento výkon se následně do dokladu pro pojišťovnu 

nenačetl. Tím by nemocnice přicházela o finance z důvodu nevykazování operačních 

výkonů v dokladech. Na chybu jsem hned v počátku upozornil a byla firmou Stapro 

odstraněna. Také jsem navrhl vytvořit tabulku s povinnou kombinací operačních výkonů 

a k nim spotřebovaného léčiva, neboť se stávalo, že lékaři na vyplnění léku v operační 

vložce zapomínali. 

3.2.4 Doklad pro pojišťovnu 

V hospitalizační části je doklad pro pojišťovnu poněkud odlišný od ambulantního. 

Shodná je část pro zdravotní výkony a spotřebované léky, ale hospitalizační doklad 

obsahuje ještě část pro tzv. ošetřovací den a kategorii. Ošetřovací den je vykazován 

za každý den pobytu pacienta na lůžku a jeho obsahem jsou např. vizity lékařů, 

administrativní a organizační činnosti, spotřebovaný zdravotnický materiál a léčivé 

přípravky, jednoúčelové přístroje. Podle odbornosti pracoviště jsou jednotlivé ošetřovací 

dny bodově ohodnoceny. Kategorie pacienta vyjadřují míru náročnosti ošetřovatelské péče 

o pacienta a vykazují se také každý den.  

Zde byl můj přínos pro systém největší, neboť právě s doklady pro pojišťovnu 

každý den pracuji a mám s nimi největší zkušenost. Upozornil jsem na několik chyb, 

jako např. nesoulad v kódu ošetřovacího dne a kódu kategorie, neoprávněné vykazování 
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propustek první a poslední 3 dny hospitalizace, nevyplněné množství u léků nebo chybné 

vykazování kódů sloužících k rozlišení, zda se jedná o novou nebo pokračující 

hospitalizaci. Dále jsem navrhl, aby byl přímo z dokladu pro pojišťovnu přístupný modul 

pro sestavení DRG případu. To před tím představovalo několik kliknutí myší navíc, 

což lékaři nemají příliš rádi a tento nápad velice ocenili. 

3.3 Modul pro zpracování dat 

Pořízení dat, která odcházejí v dávkách na zdravotní pojišťovny, je realizováno 

modulem zvaným „pojišťovna“. Rozhraní pro pořizovnu dat se od ostatních uživatelských 

rozhraní liší zejména tím, že žádným způsobem neprezentuje organizační strukturu 

zdravotnického rozhraní. Z  hlavní obrazovky lze volat jednotlivé funkce 

NIS StaproAKORD pomocí menu nebo tlačítky na horní nástrojové liště. Které funkce 

systému bude mít uživatel dostupné pomocí menu nebo pomocí tlačítek, to nastavuje 

správce systému. [5] Doklad pro pojišťovnu je opticky rozdělen do dvou částí: 

 hlavička dokladu - obsahuje základní údaje o pacientovi a léčbě 

 složky dokladu - obsahují provedené zdravotní výkony včetně četnosti jejich 

provedení, spotřebované léky a zdravotní materiál, v případě hospitalizačního 

dokladu ještě ošetřovací dny a kategorie pacienta. 

Hlavička dokladu je vyplněna automaticky z údajů zadaných lékařem 

do ambulantního nebo hospitalizačního modulu. Pomocí primárního klíče 

ID_HLAV_DOKLADU v tabulce HLAV_DOKLADU je doklad svázán s tabulkou 

CHOROBOPIS a je tedy zajištěna synchronizace údajů mezi chorobopisem pacienta 

a dokladem pro zdravotní pojišťovnu. Do složky dokladu lékař doplní již jen provedené 

zdravotní výkony a při zákroku spotřebované léky. Vše samozřejmě opět z číselníku 

výkonů a léků, čímž se do dokladu pro pojišťovnu doplní automaticky v případě 

zdravotního výkonu i jeho bodová hodnota stanovená Ministerstvem zdravotnictví 

a jeho přepočtená cena v Kč pro fakturaci zdravotní pojišťovně. Přepočet bodové hodnoty 

na cenu v Kč probíhá dle následujícího vzorce: 

hodnota výkonu v Kč = hodnota výkonu v bodech * 0,90 
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V případě léků a zdravotnického materiálu je v číselníku uvedena konečná cena, 

která se automaticky přenese do dokladu pro pojišťovnu a po zadání spotřebovaného 

množství léku systém spočítá odpovídající úhradu. 

První pracovní den v každém měsíci provádím kontrolu všech pořízených dat 

za předchozí měsíc a jejich opravu tak, aby vše odpovídalo platné metodice. Zde došlo 

díky poslední aktualizaci na novou verzi systému k podstatnému vylepšení a zkrácení času 

potřebného k provedení kontroly na frekvence vykázaných výkonů. Jelikož frekvenční 

omezení výkonů je metodicky nastaveno až 1 rok zpět a systém tedy musí zkontrolovat 

všechny i již vykázané doklady zpětně za celý rok, trvala tato kontrola několik hodin. 

Naštěstí se mi podařilo prosadit návrh na její úpravu, v poslední aktualizaci byla kontrola 

na frekvence kompletně přepracována a tím došlo k jejímu značnému urychlení. 

Po dokončení všech kontrol z pořízených dat vytvářím dávky (tzv. kdávka), které jsou 

systémem automaticky rozděleny podle pojišťoven a podle období, do kterého doklad 

patří. Vytvořené dávky jsou poté kolegy odeslány na příslušné pojišťovny přes jejich 

internetové portály. Během odesílání jsou znovu portálem zkontrolovány, a pokud 

by nějaká chyba nebyla odhalena předchozími kontrolami v nemocničním informačním 

systému, portál pojišťovny podá přesný popis chyby a její lokalizaci v souboru. 

Po úspěšném odeslání všech dávek je portálem zobrazen protokol o předání, který lze 

uložit ve tvaru webového archivu do souboru .mht.  
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4. Rozhraní pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami 

a státní a veřejnou správou 

4.1 Metodika VZP 

Hlavním zdrojem příjmů nemocnice jsou peníze od zdravotních pojišťoven, které 

proplácejí poskytnutou zdravotní péči na základě vykázaných výkonů, léků 

a zdravotnického materiálu. Tato data, evidovaná v NIS, je tedy nutné v pravidelných 

intervalech (jednou měsíčně) ze systému exportovat a odesílat do příslušných pojišťoven 

ke zpracování. Formát a struktura těchto dat musí odpovídat předem dohodnutým 

pravidlům, která jsou společná pro všechny zdravotní pojišťovny v České republice. 

Termín předání dat je uveden ve smlouvách s jednotlivými zdravotními pojišťovnami 

a jeho nedodržení by pro nemocnici znamenalo značné ekonomické problémy. Jednotlivé 

pojišťovny hradí pouze péči poskytnutou svým pojištěncům.  

Pravidla pro vykazování zdravotní péče určuje, spravuje a aktualizuje Všeobecná 

zdravotní pojišťovna podle platného znění zákona č. 55/1991 Sb. Pro tento účel vydává 

pro smluvní zdravotnická zařízení Metodiku pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, 

jejíž znění připravuje se zástupci poskytovatelů zdravotní péče a zástupci ostatních 

zdravotních pojišťoven, které tuto metodiku musí poté také dodržovat. V metodice jsou 

popsány podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů nutné k zajištění úhrady 

poskytnuté péče z veřejného zdravotního pojištění. Současně s metodikou VZP vydává též 

číselníky obsahující všechny zdravotní výkony, registrované léky, jednotlivé odbornosti, 

diagnózy a IČP všech zdravotnických pracovišť. Číselníky jsou pravidelně aktualizovány 

a umisťovány na portál VZP, kde si je smluvní partneři pojišťovny mohou stáhnout 

a využívat ve svých systémech. [8] 

4.2 Datové rozhraní 

Přesná datová forma jednotlivých číselníků a dávek předávaných zdravotními 

zařízení je uvedena v příloze k metodice nazvané Datové rozhraní VZP ČR. Metodika 

i datové rozhraní jsou závazné pro všechny zdravotní pojišťovny a jejich smluvní 

zdravotnická zařízení. K předání dat pojišťovnám jsou v současné době nejvíce využívány 
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internetové portály jednotlivých pojišťoven. Dříve předávání dat probíhalo na disketách 

zasílaných v obálce poštou, což nejen že celý proces prodlužovalo, ale též zabezpečení 

předávaných dat nebylo při použití tohoto způsobu na vysoké úrovni.  [8] 

Na portál se odpovědný pracovník přihlásí kvalifikovaným osobním certifikátem 

vydaným na jeho jméno certifikační autoritou PostSignum. K tomuto certifikátu 

má pracovník soukromý klíč odpovídající veřejnému klíči v certifikátu. Certifikát slouží 

pro přístup na portály a zároveň k podepisování vložených dokumentů. Je vydáván 

s platností na jeden rok, před ukončením platnosti je uživatel elektronickou poštou 

upozorněn na možnost požádat o vydání následného kvalifikovaného certifikátu. 

U všech předávaných dávek se jedná o ASCII soubory s větami pevné délky 

v kódování PC LATIN 2 a s pevně daným názvem kdavka.xxx, kde xxx představuje kód 

pojišťovny. Číselníky VZP jsou stejné soubory, ale s větami proměnlivé délky. Použití 

tohoto typu souboru bylo zvoleno s ohledem na univerzální možnost jeho exportu 

a importu do jakýchkoliv databázových systémů a pro snadnost jeho pořízení nebo úpravy 

na každém typu počítače i bez použití databáze. V případě číselníků je oddělovačem 

jednotlivých polí středník, v případě dávek jednotlivá pole oddělena nejsou a jsou řazena 

za sebou. Je dána pouze pozice, na které pole začíná a jeho délka. Jednotlivé věty jsou 

od sebe odděleny znaky CRLF (v ASCII tabulce kód 13 a 10). Maximální počet vět 

je uveden v datovém rozhraní jednotlivých souborů.  

Dávka začíná úvodní větou, která obsahuje základní informace o zařízení a dávce. 

Následující věty reprezentují jednotlivé doklady: 

 věta typu A pro vyúčtování výkonů v ambulantní péči 

 věta typu E pro vyúčtování poukazů na vyšetření 

 věta typu H pro vyúčtování dokladů v ústavní péči 

V těchto větách lze najít např. kód oddělení, kde byl pacient léčen, dále rodné číslo 

pacienta a základní diagnóza, pro kterou byl léčen. Poté následuje věta typu V obsahující 

datum, kód provedeného zdravotního výkonu a počet provedení. Počet výkonů ve větě 

je omezen na 99 v případě ambulantního dokladu, nebo na 891 v případě hospitalizačního 

dokladu. Za větou V následuje věta G, která obsahuje vedlejší diagnózy, které dále 

ovlivňovaly průběh léčby. Zde je opět počet omezen na 4 u ambulantního dokladu, 

nebo na 14 u hospitalizačního dokladu. Poslední větou je věta typu Z, ve které jsou 
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uvedeny všechny léky spotřebované během léčby. Věta obsahuje datum, kód léku 

a jeho spotřebované množství. Počet léků ve větě je omezen na 99. Tato věta je jediná 

nepovinná a v dávce se nevyskytuje, pokud žádné léky spotřebovány nebyly. 

Tab. 1 – datové rozhraní výkonové věty kdávky (zdroj [8]) 

Předané dávky jednotlivé pojišťovny kontrolují ve svých systémech. Výsledkem 

těchto kontrol jsou protokoly o uznaných a odmítnutých dokladech, které si mohou 

zdravotnická zařízení opět na portálech pojišťoven najít a případně uložit k pozdějšímu 

zpracování. Struktura o obsah těchto protokolů je také daný v Datovém rozhraní VZP ČR. 

Stejně tak je zde popsána struktura soboru, který obsahuje seznam registrovaných 

pojištěnců. Ne vždy je totiž možné hned při vyšetření zjistit, u které pojišťovny je pacient 

registrován (např. je v bezvědomí a nemá doklady), nebo se uživatel při zadávání nového 

pacienta do NIS zmýlí a záznam založí s chybnou pojišťovnou. Proto se před sestavením 

a odesláním dávek provádí export rodných čísel ze všech dokladů, pořízených v daném 

období. Exportovaný soubor je poté opět přes portál VZP poslán k automatické kontrole 

do registru pojištěnců, kde dojde k jeho opravě, chybné kódy pojišťoven jsou nahrazeny 

správnými. Odesílaný textový soubor musí být pojmenován XXXXXXXX.IYY, kde 

 XXXXXXXX je IČZ zdravotnického zařízení 

 YY je pořadové číslo souboru v rámci období 

 I značí vstup do VZP 
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VZP vrátí vygenerovaný textový soubor se jménem XXXXXXXX.OYY, kde 

 XXXXXXXX je IČZ zdravotnického zařízení 

 YY je pořadové číslo souboru v rámci období 

 I značí výstup z VZP 

Tab. 2 – datové rozhraní seznamu registrovaných pojištěnců (zdroj [8]) 

 

Ke každému rodnému číslu může existovat i více vět podle průběhu pojištění. Změní-li 

pacient pojišťovnu, je v souboru celá historie jeho pojištění. Pokud původní předávaný 

soubor obsahuje neznámé rodné číslo, je v souboru od VZP označeno pojišťovnou 999. 

Příklad struktury souboru: 

7753153463111101-JAN-199230-SEP-1994 

7753153463120301-OCT-199401-JAN-2000 

7954033450111101-JAN-199201-JAN-2000 

9206163736111101-JAN-199201-JAN-2000 

8310183486111101-JAN-199228-FEB-1994 

8310183486120301-MAR-199401-JAN-2000 

8012182585111101-JAN-199231-MAY-1994 

Oba soubory obsahují záznamy pevné délky bez oddělovačů jednotlivých polí a konce vět 

jsou opět označeny znaky CRLF.  
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4.3 Tvorba rodného čísla 

„Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům České 

republiky. Lze z něj vyčíst datum narození a pohlaví příslušné osoby. V Česku patří rodné 

číslo mezi osobní údaje. V mnoha dalších státech se používají obdobné číselné 

identifikátory, shodný formát jako v Česku mají rodná čísla na Slovensku. 

Prvních šest číslic popisuje datum narození ve formátu RRMMDD 

(např. 701020 označuje datum narození 20. října 1970), přičemž ženy mají k měsíci 

připočteno 50 (tzn. 706020 označuje ženu narozenou 20. října 1970). Od roku 2004 

(zákonem č. 53/2004 Sb.) je zavedena možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána 

všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce 

přičteno 20 a ženy 70. Zbytek rodného čísla (tzv. koncovka) odlišuje dvě fyzické osoby 

stejného pohlaví narozené ve stejný den a zpravidla se odděluje lomítkem. 

Pro osoby narozené do 31. prosince 1953 včetně za lomítkem následovaly právě jen 

tři cifry, pro osoby narozené od 1. ledna 1954 přibyla čtvrtá číslice (tu mají v rodném čísle 

i osoby narozené před rokem 1954, kterým bylo rodné číslo přidělováno dodatečně, 

např. při získání občanství), která slouží ke kontrole platnosti jako kontrolní číslice. Čtvrté 

číslo se doplní tak, aby celé rodné číslo bylo beze zbytku dělitelné jedenácti (tzv. modulo); 

na posledním místě rodného čísla je tak zbytek po dělení devítimístného rodného čísla 

číslem jedenáct. (Dělitelnost jedenácti lze snadno zkontrolovat i zpaměti:  kritériem 

dělitelnosti jedenácti je rozdíl součtu cifer na sudých a lichých místech a jeho dělitelnost 

jedenácti, např. u čísla 736028/5163 je součet číslic na lichých místech 7+6+2+5+6=26, 

součet číslic na sudých místech 3+0+8+1+3=15, rozdíl 26-15=11 je dělitelný jedenácti, 

takže celé rodné číslo je dělitelné jedenácti a tedy formálně platné). Z tohoto pravidla 

existuje výjimka: pokud je zbytek po dělení devítimístného čísla roven deseti (a neexistuje 

žádná kontrolní číslice, která by splňovala předchozí podmínku), jako kontrolní číslice 

se použije nula (a celé rodné číslo pak dělitelné jedenácti není). Například: 

RČ 840501/1330: 840501133 mod 11=10 (a 8405011330 mod 11=1). Tato výjimka však 

byla použita jen zhruba u 1000 RČ, přidělování takových rodných čísel bylo 

roku 1985 podle interního předpisu FSÚ Č. Vk. 2898/1985 ukončeno; není však 

vyloučeno, že se v minimálním počtu vyskytla i po tomto roce. 

Jelikož je rok narození v rodném čísle uveden pouze za pomoci svých dvou 

posledních čísel a tudíž nelze odlišit století a tisíciletí, rodné číslo může přestat být 
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roku 2054 jednoznačným identifikátorem. Do té doby lze rodná čísla osob narozených před 

1. lednem 1954 resp. po tomto datu poznat podle jejich délky (viz též problém Y2K). 

Předpokládá se však, že do té doby bude nahrazeno zcela jiným identifikátorem, případně 

zavedena vhodná modifikace.“ [11] 

4.4 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

Další institucí, která od zdravotnických zařízení požaduje data, je ÚZIS. Účelem 

zjišťování požadovaných údajů je získání informací o zdravotním stavu populace 

a současně poskytnutí podkladů pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti 

jednotlivých zdravotních zařízení a jejich oddělení. Tyto údaje se využívají 

i pro hodnocení a zlepšování péče o pacienty a slouží pro databáze Světové zdravotnické 

organizace (WHO) a Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (OECD). [7] 

Data pro ÚZIS jsou generována z NIS pravidelně jednou měsíčně. Výstupem 

je 5 xml souborů: 

 Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) 

 Národní registr novorozenců (NRNAR) 

 Národní registr potratů (NRPOT) 

 Národní registr rodiček (NRROD) 

 Národní registr vrozených vad (NRVV) 

Rozhraní souborů je definováno Datovým standardem MZ. Také ÚZIS má svůj portál 

sloužící k předávání těchto souborů. Odeslání souborů je prováděno se zabezpečeným 

protokolem přenosu dat prostřednictvím vzdáleného přístupu na určenou elektronickou 

adresu Centrálního úložiště povinných hlášení. Zde již přihlášení neprobíhá pomocí 

certifikátu, ale zadáním přihlašovacího jména a hesla. Tyto údaje administrátor portálu 

před prvním přihlášením zaregistruje do databáze na základě písemné žádosti. Po odeslání 

všech povinných souborů portál odešle notifikační e-mail na předem zvolenou adresu. 

Obsahem tohoto e-mailu je i příloha, ve které je xml soubor se seznamem nalezených 

chyb. Pokud soubor nějaké chyby obsahoval, portál jej nepřijme. Chyby je nutné v NIS 

opravit a příslušný soubor vygenerovat a poslat přes portál ÚZIS znovu.  
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S roční frekvencí je nutné vyhotovit výkazy o činnosti zdravotnického zařízení. 

Tyto výkazy jsou samostatné pro každé oddělení a jejich tvorba probíhá též v informačním 

systému. Výstupem jsou vytištěné předdefinované formuláře obsahující potřebné údaje 

o počtu vyšetřených pacientů rozdělených podle pohlaví a věku, počtu sledovaných 

diagnóz, počtu sledovaných zdravotních výkonů, nebo též o personálu a přepočtených 

pracovních úvazcích na daném oddělení. To vše za celý kalendářní rok. Zde došlo 

ke značnému usnadnění práce, neboť předchozí systém tyto údaje nedokázal poskytnout 

a vše bylo nutné tvořit napůl ručně. Některé údaje se daly získat z databáze, 

kam se načítaly všechny dávky odeslané do pojišťoven, ale dávky pro pojišťovny 

neobsahovaly všechny údaje potřebné pro ÚZIS. Nynější systém již při ukládání záznamu 

o návštěvě pacienta požaduje po uživateli vyplnit všechny důležité údaje a díky 

nastaveným integritním omezením nedovolí záznam uložit, pokud některý požadovaný 

údaj chybí nebo je nesprávný. Nemůže se tedy stát, že na konci roku při tvorbě výkazů 

nebudou data k dispozici. 

 

Tab. 3 – roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení (zdroj [7]) 
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5. Vyhodnocení jednotlivých přínosů 

5.1 Zkvalitnění zdravotní péče 

Jak již bylo napsáno, předchozí informační systém přestával splňovat požadavky 

na něj kladené a též práce s ním nebyla z uživatelského hlediska zrovna přívětivá. 

Byl vytvořen v roce 1995 a tomu odpovídalo i grafické provedení a ovládání systému, 

které se omezovalo pouze na klávesnici. Veškerá práce se odehrávala v jediném okně, 

ve kterém pomocí kurzorových kláves uživatel vybíral jednotlivé položky a klávesou enter 

svou volbu potvrzoval. 

Obr. 7 – hlavní obrazovka předchozího informačního systému (interní zdroj) 

 

Nový systém má moderní propracované GUI založené na grafických vstupních 

prvcích jako jsou menu, ikony, tlačítka, posuvníky, formuláře, to vše ovládané myší, 

klávesnice slouží uživateli k zadávání textových údajů. Též je možné využívat mnoha 

klávesových zkratek k urychlení práce. Je tedy zřejmé, že nový systém přinesl s novým 

ovládáním i urychlení práce a z toho vyplývající vyšší výkonnost lidí pracujících 

se systémem. Zatímco dříve se musel lékař v programu pro použití jeho různých funkcí 
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neustále vracet do základní nabídky a po zadání všech údajů otevřít papírovou 

dokumentaci pacienta a průběh léčby do ní tužkou zapsat, v novém systému je vše 

jednoduše a rychle přístupné a je v něm obsaženo vše potřebné. 

Dokumentace pacienta je v něm dostupná v elektronické podobě, lékař má tedy 

k dispozici na jednom místě vše, co k léčbě pacienta potřebuje a díky ušetřenému času 

při práci se systémem může věnovat více času pacientům. Podle mého názoru se tedy 

s novým informačním systémem zkvalitnila i zdravotní péče poskytovaná pacientům 

v Nemocnici Most.   

5.2 Snížení objemu dat 

Předchozí systém byl založen na principu separátních instalací na jednotlivých 

počítačích. V nemocnici sice byla počítačová síť, ale nemocniční informační systém 

ji nedovedl využívat. Na každém oddělení nemocnice tedy byl počítač, který sloužil 

k zadávání údajů o léčbě pacientů pro pojišťovny, a všechna data byla uložena na lokálním 

disku. Tím docházelo ke vzniku redundantních dat, neboť stejné údaje o jednom pacientovi 

mohly být současně na několika počítačích, pokud byl pacient ošetřen na různých 

odděleních nemocnice. V současném systému je vše uloženo ve společné databázi, každý 

pacient má tedy pouze jeden záznam v číselníku pacientů, v němž jsou obsaženy základní 

údaje (jméno, rodné číslo, bydliště, pohlaví, národnost, kód pojišťovny, krevní skupina) 

a k tomuto jedinečnému záznamu je navázána dokumentace a doklady pro zdravotní 

pojišťovnu. Tím tedy došlo ke značnému snížení objemu dat. 

5.3 Zjednodušení administrace systému 

Jelikož jednotlivé moduly NIS využívají jednotnou databázi pro uložení dat a také 

jednotná přístupová práva, došlo i k jednodušší konfiguraci systému. Ta probíhá za použití 

administrátorské konzole, což je nástroj umožňující změny parametrů, jejich zastavení 

a spuštění a další akce potřebné pro administraci systému. Pomocí této konzole probíhá 

i aktualizace jednotlivých číselníků, které jsou společné pro všechny odštěpné závody. 

V předchozím systému bylo nutné obejít všechny počítače osobně a číselníky naimportovat 

jednotlivě na každý počítač. Zde tedy došlo ke značné časové úspoře a samozřejmě také 

k další úspoře dat obsažených v celém systému.  
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5.4 Připojení laboratorních informačních systémů 

Provoz na laboratořích je značně odlišný od ostatních oddělení nemocnice, 

požadavky na tento odlišný provoz samotný informační systém Akord nesplňuje. Firma 

Stapro ale poskytuje i systém pro laboratoře s názvem OpenLIMS, tento systém 

byl pro jednotlivé nemocnice také zakoupen a je provozován současně se systémem Akord. 

OpenLIMS je v Nemocnici Most používán na biochemii, hematologii a transfúzním 

oddělení. Výjimkou je mikrobiologie, kde bohužel nedošlo k dohodě s firmou Stapro 

a pro toto oddělení byl zakoupen na žádost zdejšího primáře systém jiné firmy.  

Co se týče předchozího informačního systému, byly na tom laboratoře stejně jako 

ostatní oddělení, tedy lokální instalace bez síťového propojení, navíc za použití programů 

jiných firem, které měly odlišný datový výstup a z toho důvodu byly nutné konverze dat. 

Při zpracování měsíční uzávěrky se na našem oddělení sešly 3 druhy dávek, tzv. kdávky, 

mdávky a sdávky. Každý z těchto druhů dávek měl zcela odlišnou strukturu dat v souboru. 

V případě sdávky se dokonce nejednalo o jediný soubor, ale o několik souborů, 

v samostatných souborech byly zdravotní výkony, léky, hlavičkové údaje dokladů, 

vše propojeno přes unikátní ID pacienta. K těmto textovým souborům byly potřebné ještě 

indexové binární soubory. Spoustu času tedy zabrala jen samotná konverze dat 

do potřebného formátu. Z důvodu zastaralých a vzájemně nekompatibilních programů 

na laboratořích též nebylo možné zcela aktualizovat jednotlivé číselníky, neboť došlo 

např. u léků k rozšíření jejich kódu z 5 míst na 7 a u některých diagnóz došlo k upřesnění 

lokalizace 5. pozicí v kódu diagnózy. Jelikož se jednalo o skutečně letité programy, k nimž 

již nebyly k dispozici zdrojové kódy, nebylo možné je přizpůsobit těmto změnám 

a číselníky nebyly aktualizovány. O to větší práce potom byla s těmito daty na oddělení 

výkaznictví během zpracování měsíčních uzávěrek. 

Příklad struktury dat v kdávce: 

DP98123456784800200909    10  1       1341              0.001  

A     3500  1207148038184      0020153101938G409                0                0.00      0  

V07092009095471   J039     0  
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Nyní je situace jednodušší v tom, že i laboratorní systémy produkují na výstupu 

kdávky a odpadá tedy konverze dat. Základní číselníky a registr pacientů používá nynější 

laboratorní systém OpenLIMS společně se systémem Akord, vše je tedy aktuální a ručních 

oprav dat je méně. Bohužel to trochu kazí již zmíněná mikrobiologie, kde je nasazený 

systém zcela oddělen od Akordu a číselníky ani registr pacientů společné nemá. Dochází 

tedy například k tomu, že stejný pacient je v Akordu a na mikrobiologii pod jiným rodným 

číslem z důvodu překlepu, nebo že v dokladu pacienta je vykázán lék nebo výkon, který již 

má ukončenou platnost. Objem ručních oprav dat se tedy oproti předchozímu 

informačnímu systému znatelně zmenšil, ale kvůli nejednotnému současnému systému 

v celé nemocnici je s opravami stále zbytečná práce, která mohla být eliminována 

sjednocením celého systému.  

5.5 Návrhy na zlepšení informačního systému 

Největším nedostatkem nového systému je, jak jsem již psal v předchozí kapitole, 

odlišný program na oddělení mikrobiologie, přestože firma Stapro má ve své nabídce 

i modul pro tuto laboratoř. Iniciátorem pro pořízení separátního programu od jiné firmy byl 

primář mikrobiologického oddělení, který systém doporučil na základě kladných referencí 

z jiných nemocnic a též se zúčastnil konference, kde byl systém prezentován. Myslím 

si ale, že pokud by v celé nemocnici byl provozován jednotný systém, přineslo by to další 

zkvalitnění poskytované péče. Podle mého názoru zde došlo k pochybení a navrhoval bych 

celý informační systém sjednotit a všechny jeho části integrovat do jednoho celku. Tím by 

byl využit potenciál celého informačního systému Akord, zamezilo by se nadbytečné práci 

s opravou dat a ušetřené lidské zdroje mohly být využity tam, kde je jich třeba. Přestože 

došlo k nepochybnému zjednodušení a zrychlení práce oproti předchozímu systému, 

mohl být výsledek ještě mnohem lepší. 

Dalším problémem je kriticky nízký počet administrátorů systému. Současný stav 

je takový, že v každé nemocnici je pouze jeden, což nestačí, neboť objem práce je mnohem 

vyšší. Požadavky na vyřešení problémů na helpdesku se hromadí a mnohdy trvá týdny, 

než je problém vyřešen. Tím samozřejmě opět trpí kvalita práce uživatelů, kteří 

se systémem pracují, protože potřebná funkce po tuto dobu není dostupná a je nutné 

mezitím najít alternativní řešení, což zbytečně navyšuje čas potřebný pro danou činnost. 

Řešením by bylo počet administrátorů navýšit a rozvrhnout práci mezi větší množství lidí. 
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Zde bych tedy navrhoval počet administrátorů systému navýšit, aby pro každý odštěpný 

závod byli k dispozici nejméně dva. Rozdělením práce by došlo ke zkrácení potřebné doby 

na řešení jednotlivých požadavků, nezanedbatelným přínosem by rovněž byla možnost 

o řešení problémů diskutovat. 

Myslím si, že ne zcela šťastným řešením je společná databáze pro všechny 

odštěpné závody. Kapacita serverů je bohužel nedostačující a velmi často dochází 

ke zpomalení systému. Též doba trvání některých kontrol během měsíční uzávěrky je příliš 

velká, což je také následek společné databáze. Zpočátku měla Nemocnice Most pouze svou 

databázi, v té době nebyl s rychlostí a odezvami systému žádný problém. Problémy nastaly 

právě po spojení databází jednotlivých nemocnic do jedné společné. Pokud by nedošlo 

ke spojení, zřejmě by v omezené míře opět nastala redundance dat, ale podle mého názoru 

by duplicitních dat bylo velice málo. Každá nemocnice svou činností pokrývá určité území 

a myslím si, že by nebylo moc lidí, kteří by byli v databázi dvou nebo dokonce více 

nemocnic. Proto bych tuto situaci navrhoval řešit opětovným rozdělením databáze 

pro jednotlivé nemocnice tak, aby každá používala svou vlastní. Všechny záznamy jsou 

ve společné databázi odlišeny IČZ nemocnice, nebyl by tedy problém určit příslušnost dat 

k jednotlivým nemocnicím. Potom by již nedocházelo k nadměrnému zatěžování celé 

databáze zejména v době zpracování měsíční uzávěrky. Během ní je nutné spouštět 

kontroly nad pořízenými daty a provádět exporty za účelem opravy chybných dat a tím 

se práce s celým systémem značně zpomalí. Rozdělením databází by k tomuto problému 

nedocházelo. Měsíční uzávěrka totiž probíhá ve stejném časovém období ve všech 

nemocnicích a kontroly všude probíhají víceméně ve stejnou dobu. Tím je celý systém 

opravdu citelně zatížený a od lékařů přichází mnoho stížností na pomalé reakce systému. 

Pokud by databáze byly rozdělené, zatížení každé z nich by bylo v době uzávěrky 

podstatně nižší a reakce celého systému rychlejší. 

Bez chyb není ani tvorba dávek pro ÚZIS. V systému Akord je možnost 

před samotným sestavením a exportem dávky spustit kontrolu správnosti dat. 

Podařilo se mi uživatele na všech příslušných odděleních přimět k tomu, aby kontrolu 

pravidelně prováděli a případné chyby hned opravovali. Před tvorbou dávek tedy již Akord 

hlásí, že vše je v pořádku a není potřeba nic opravovat. Proces generování dávky má v sobě 

také obsažen mechanismus na kontrolu dat, který ale již většinou chybu odhalí, přestože 

podle předchozí kontroly v datech žádná chyba není. Je tedy zřejmé, že obě kontroly 
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pracují trochu jinak a nepodávají stejné výsledky. Po opravě chyb je tedy již možné 

vygenerovat všechny dávky znovu a odeslat je portálem do úložiště ÚZIS. I tento portál 

dávky při odesílání kontroluje a opět ve většině případů najde v dávkách další chyby. 

Přestože na nesrovnalosti v kontrolách dávek upozorňuji již několik měsíců, zatím se toho 

bohužel moc nezlepšilo. Navrhoval bych tento problém řešit ve spolupráci z ÚZIS 

sjednocením kontrol tak, aby v Akordu byly obsaženy stejné kontroly, jaké používá portál. 

Dále bych navrhoval zrušit dle mého nadbytečnou kontrolu při generování dávky. Pokud 

by obě kontroly v NIS pracovaly správně a byly by nastaveny podle portálu, bylo by 

zbytečné data kontrolovat dvakrát.  
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo seznámení s nemocničním informačním systémem Akord 

od firmy Stapro, způsobem jeho implementace v Nemocnici Most a zhodnocení 

jeho přínosů. První část cíle byla splněna podrobným popisem všech jednotlivých částí 

tohoto systému a jeho návazností na systémy jiné, zejména systémy zdravotních 

pojišťoven a Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Data o průběhu léčby pacientů 

samozřejmě nezůstávají jen v informačních systémech nemocnic, ale je nutné je z těchto 

systémů ve vhodných formátech exportovat a předávat ke zpracování dalším institucím.  

Samotná implementace nového informačního systému v Nemocnici Most byla 

značně ulehčena tím, že implementovaný systém byl v té době již několik let provozován 

v Nemocnici Děčín, která je též součástí Krajské zdravotní, a.s. Zkušenosti s předchozím 

provozem systému Akord byly plně využity v Mostě, aby se předešlo opakování chyb, 

ke kterým docházelo během implementace právě v Děčíně, kde byl systém nasazen jako 

první. 

Při vyhodnocení přínosů nového informačního systému a jeho porovnání 

se systémem do té doby provozovaným jsem se zaměřil na několik stěžejních bodů, které 

podle mne nejvíce přispěly k jednodušší a kvalitnější práci s novým systémem. Bohužel 

i nový systém má své nedostatky, které jsem v závěrečné kapitole popsal a pokusil jsem se 

navrhnout jejich řešení. Ne všechna řešení jsou již nyní v této fázi provozu systému 

realizovatelná, neboť se jedná o kroky již nevratné. Myslím si ale, že důslednější analýzou 

před provedením těchto kroků a volbou jiného řešení by se některým problémům předešlo. 

Jde zejména o sloučení databází, které přineslo spoustu problémů, jež ve velké míře stále 

trvají. Velkým problémem je také odlišný systém na oddělení mikrobiologie, čímž nebylo 

využito potenciálu systému Akord. Zde měl být zakoupen laboratorní systém od stejné 

firmy, který by spolupracoval se systémem Akord. Stále přetrvávajícím problémem jsou 

odlišně fungující kontroly dat pro ÚZIS. Data jsou kontrolována třikrát, pokaždé s jiným 

výsledkem. Zde by se sjednocením kontrol a následným omezením jejich počtu ušetřil čas 

potřebný na opravu dat. 
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