analýza
dulů je velmi náročná nejen na vlastní vývoj, ale též na následnou podporu. Z tohoto důvodu dodavatelé ERP systémů implementují většinu výše uvedených modulů
v samostatných ERP nadstavbách, které
se leckdy podobají jednoduchým manažerským informačním systémům.

Mezititulek

A protože gambit vyžaduje skutečně ostrou hru, budeme se ptát dál. Proč podle
vás nemá stát dosud jasno ohledně eHealth? Můžete jmenovat některé evropské
země, kde tento koncept již funguje ke
spokojenosti všech stran?
A Michal Houštecký pohotově odpovídá:
„Myslím si, že otázka eHealth je při současném stavu českého zdravotnictví velmi
složitá a náročná. Z tohoto důvodu rozhodně nemá smysl tuto koncepci uspěchat.
Právě dobře připravená a legislativně podložená koncepce je základním stavebním
kamenem eHealth v ČR. Musí na ní však
participovat všichni, jichž se týká. Inspira-

cí pro nás může být například Švédsko,
Francie, Německo nebo Rakousko.
A jak se na nemocniční IS dívají samotní uživatelé? Martin Šálek z Nemocnice
Na Bulovce, kde používají systém Unis
od firmy Steiner, je přesvědčen, že nemocniční IS jednoznačně napomáhá dalšímu
rozvoji organizace, jejích technických
možností, zabezpečení systému, datovým
redundancím, čitelnosti, přesnosti, zrychlení práce lékařských týmů atp.
Jelikož však stále vedle sebe fungují
jak elektronická, tak i papírová podoba
vedení zdravotnické dokumentace, je
v současné době nemožné určit snížení
nákladů a návratnost investice, které přinesl nový systém. To v podstatě ani při
zavádění NIS nebylo podmínkou.
Díky vkladům do NIS je nutné investovat i do dalších podpůrných IS, HW serverů, diskových polí, infrastruktury, PC, tiskáren a spotřebního materiálu. Z tohoto
pohledu se potom zdá, že investice do NIS
a všeho okolo roste a nic se vlastně nevrací. Návratnost vkladů z této perspektivy

pak pro nemocnici není na poli finančním,
ale spíše v oblasti dalšího rozvoje organizace a její dlouhodobější strategie.
Uživatelé spatřují hlavní přínosy nemocničních IS zejména v mnohem lepší
dostupnosti informací a též v kvalitnější
interakci mezi odděleními a lékařskými
týmy. Rovněž vyšší efektivita v rámci léčebného cyklu pacientů patří k často
zmiňovaným benefitům. A stejně tak
i vytvoření jednotné dokumentace a sdílení výsledků jednotlivých týmů a oddělení v rámci nemocnice.
Systém Unis má Na Bulovce tisíc uživatelů a mezi přednostmi, které získali se
zavedením systému, uvádějí i pokroky
v rámci určování diagnózy pacientů.
Fakultní nemocnice v Brně zase používá informační systém od společnosti ICZ,
se kterým běžně pracují čtyři tisíce uživatelů, a nemocnice v našem průzkumu
uvedla, že zavedení tohoto systému doko■
nale splnilo její původní očekávání. 
Petr Zavoral

Informační technologie a jejich využití ve zdravotnictví
Jaká je podle vás situace ve
využití IS v tuzemském zdravotnictví? Vzhledem k vašim
zkušenostem ze severských
trhů, v čem jsou dále například
ve Švédsku?
Informatika má v českém zdravotnictví bohatou historii. Od nepaměti.
Severské země jsou nyní dále ve využití IT ve velkých propojujících proMichal Tomek,
jektech. Rozdíl a náskok nespočívá
obchodní ředitel,
v technologiích, ty jsou u nás k disInterSystems ČR
pozici také, ani v programátorech,
které máme skvělé. Seveřani mají zdravotnickou politiku, tedy principy poskytování, řízení a financování zdravotní péče, lépe a stabilněji organizovánu. A to pak lze úspěšněji informatizovat.
Kde vidíte (v jakých konkrétních oblastech tuzemského sektoru zdravotnictví), příležitost pro vaše produkty a případně
v čem konkrétně spočívá jejich konkurenční výhoda?
Jednak máme spolehlivé nástroje na vývoj zdravotnických aplikací.
S nimi pracují naše partnerské společnosti a tvoří nemocniční informační systémy, klinické systémy, laboratoře a tak dále.

Za druhé je k dispozici zdravotnická integrační platforma – konzistentní stejnorodý rámec, v němž lze informačně propojovat jak
velké instituce, tak kraje. Po splnění mnoha dalších podmínek, které se netýkají technologií, bude možné uvažovat i o kompletním
celostátním propojení.
V obou případech je základem mimořádně výkonná objektová
databáze, standardizace datových i přenosových struktur a integrované analytické nástroje včetně věcné analýzy přirozeného jazyka a klíčových výkonových indikátorů.
Uplatní se podle vás pokročilé technologie (koncepty jako
SaaS, nástroje BI, big data) také v některých oblastech
zdravotnictví?
Ano, o tom není pochyb. SaaS systémy i BI nástroje se v nemocnicích běžně používají, zpracování velkých dat, v pravém smyslu těch
slov, je možné. V práci tím pomáháme jak lékařům a sestrám, tak
řídícím strukturám v nemocnicích.
Umíme kombinovat primární zdravotnická data s provozními
a ekonomickými údaji. Zpracováváme velká množství dat, a to jak
normalizovaně strukturovaných, tak nestrukturovaných. Umíme
přehledně a stručně zobrazit informaci vydestilovanou například
zároveň z tisíců přesně formalizovaných výsledků biochemických
vyšetření a zároveň z tisíců propouštěcích zpráv.
■
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