Moderní, efektivní zdravotnictví.
Jak by ale mělo vypadat?
České republice chybí samotná koncepce elektronizace zdravot
nictví. Předmětem odborných diskuzí je pak především její
podoba a to, co by měla obsahovat. Světový lídr v softwaru
pro propojené zdravotnictví, společnost InterSystems, se v České
republice dlouhodobě snaží prosazovat postupy a systémy,
které zdravotnictví výrazně posouvají k představě o moderní
a efektivní zdravotnické službě, a principy, které jsou ověřeny
ve vyspělých západních zemích.
M artin Z ub ek
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celená koncepce je dů‑
ležitá zejména z důvo‑
du komplexního po‑
krytí a dlouhodobé využitel‑
nosti informačních techno‑
logií ve zdravotnictví. Do
její tvorby by se proto měly
zapojit kromě státních insti‑
tucí i relevantní soukromé
firmy a nevládní organizace.
E‑health by měl pokrývat ce‑
lou řadu oblastí. Nejedná se
pouze o poskytování primár‑
ní zdravotní péče, ale napří‑
klad také o podporu komu‑
nikace mezi odborným personálem či
dokonce mezi pacienty vzájemně, o ko‑
munikaci mezi všemi zdravotnickými za‑
řízeními a sdílení zdravotnických zázna‑
mů o pacientech, ale také například o in‑
formační provázanost s pojišťovnami.
Prosazení národní koncepce elektro‑
nického zdravotnictví je záležitostí jak po‑
litickou, tak odbornou. Vždy musí jít
o shodu v obou těchto oblastech, bez do‑
statečného konsenzu a podpory ze strany
různých odborných a zájmových skupin se
e‑health prosadit nemůže. Je ale nutné si
uvědomit, že e‑health neznamená jen jed‑
nu přesně vymezenou oblast – jde přece
o využívání informačních technologií ve
zdravotnictví. A to se na mnoha úrovních
děje již dnes. Česká republika se navíc
může poučit ze zkušeností celé řady zemí,
které jsou v oblasti e‑health podstatně dál.
Například u severských států, které již
mají za sebou úspěšné lokální projekty
a nyní se zaměřují především na spoluprá‑
ci a velké propojující řešení mezi jednotli‑
vými subjekty na národní úrovni. Jsou
také mnohem dále v organizaci poskytová‑
ní zdravotní péče, a mohou tak podpořit
jednotlivé procesy informačními techno‑
logiemi mnohem efektivněji.
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Úskalí elektronizace
vs. moderní
technologie

Elektronizace zdravotnic‑
tví s sebou nese ohromné
množství dat, jejichž ne‑
správná interpretace může
vést k celé řadě chyb
a omylů. Data vznikající
ve zdravotnictví jsou totiž
velmi různorodá, mohou
být strukturovaná i ne‑
strukturovaná včetně psa‑
ného slova či obrazové
dokumentace. Navíc pri‑
márně nejde jen o zdravot‑
nická data, ale zpracovávána jsou i data
provozní či ekonomická. Ovšem díky po‑
kročilým analytickým nástrojům BI (Bu
siness Intelligence) lze nad těmito daty
provádět celou řadu šetření, odhalovat
souvislosti a využít je na podporu verifi‑
kačních procesů při léčbě pacientů. Spe
cifickým požadavkem pro BI nástroje ve
zdravotnictví je rychlost, e‑health si jen
málokdy může dovolit časový luxus běžný
pro jiné obory, jako je například bankov‑
nictví.
Dalším úskalím může být také soukro‑
mý a velmi citlivý charakter osobních dat,
který by mohl například v případě prosa‑
zování cloudových řešení působit problé‑
my. Zde vždy záleží na místní, případně
nadřazené legislativě. Na ochranu zdra‑
votnických dat je zcela pochopitelně kla‑
den velký důraz, ale vždy by měl převládat
zdravý rozum. Technologie cloudů nám
dnes umožňují snadno využívat celé řady
výhod, od vysoké škálovatelnosti až po
špičkovou dostupnost. To dříve sice bylo
možné také, ale za nesrovnatelně horších
finančních podmínek a vyšších nároků na
odborné zdroje. Navíc je třeba připome‑
nout, že neexistuje něco jako jeden jed‑
notný cloud. Cloudy mohou být privátní,

Příklady táhnou aneb Úspěšné projekty elektronizace zdravotnictví
Podíváme‑li se do vyspělých západních zemí, nalezneme zde nespočet příkladů moderních a efektivních
zdravotnických systémů. Ale ani Česká republika a Slovensko nezůstávají pozadu a v posledních letech se
zejména na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení realizují úspěšné projekty.

veřejné i hybridní, a vždy tak lze nějakou
cestu na využívání cloudu se všemi jeho
přínosy v rámci elektronického zdravot‑
nictví najít.

Ensemble v hlavní roli jednotné platformy
pro propojení systémů využívaných
ve Fakultní nemocnici Brno

Začněme hned!

Fakultní nemocnice Brno patří jako největší zdravotnické zařízení na Mo
ravě mezi nejvýznamnější zařízení svého druhu v České republice. Jako ta
ková má přesně stanovená pravidla pro zajištění vysoké kvality poskyto
vaných služeb. A aby bylo možné tato velmi přísná pravidla dodržet, bylo
nezbytné přikročit ke kvalitní integraci jednotlivých systémů nemocnice.
V roce 2013 došlo v rámci projektu Expertní NIS k propojení všech infor
mačních systémů nemocnice, které byly do té doby zcela izolované, a díky
čemuž představovala výměna dat takřka neřešitelný problém. Současně
se díky implementaci nástrojů business intelligence umožnilo analytické
zpracování dat. Projektem se podařilo konsolidovat pacientský záznam
přes všechny fungující systémy v nemocnici, což umožnilo jednotný pohled
na „životní cyklus“ pacienta v tomto zdravotnickém zařízení.
Základem nasazeného řešení je platforma pro rychlou integraci a vývoj
propojitelných aplikací InterSystems Ensemble spolu s technologií Inter
Systems DeepSee, která efektivně umožňuje realizovat analytickou pod
poru napříč různorodými zdroji dat a do transakčních aplikací zabudovat
funkce pro aktivní analýzu v reálném čase.
Zásadním výstupem celého projektu bylo vytvoření základu pro budoucí
integraci jednotlivých systémů nemocnice a vytvoření jednotného webové
ho portálu pro zdravotníky, umožňujícího vyhledávání informací o pacien
tech. Důležitým efektem byla také centralizace a automatizace správy čí
selníků z různých zdrojů – od ministerstva zdravotnictví před zdravotní
pojišťovny až po Státní úřad pro kontrolu léčiv.

Budoucnost zdravotní péče závisí na bez‑
problémové interoperabilitě jak v rámci
jedné organizace – zdravotnického zaříze‑
ní, tak na úrovni větších regionů. A stále
více je kladen důraz na aplikace pro pro‑
pojenou zdravotní péči, které pracují
s velkým množstvím vyvíjejících se stan‑
dardů pro komunikaci ve zdravotnictví.
Příkladem strategické platformy pro zdra‑
votnickou informatiku, která zajišťuje vý‑
měnu a aktivní analýzu informací v ne‑
mocniční síti a v místních, regionálních či
celostátních sítích, je InterSystems
HealthShare. Data mohou být sdílena na‑
příč různými organizacemi, například
i mezi zdravotnickými zařízeními a jejich
zřizovateli, což umožňuje vyhnout se bu‑
dování izolovaných IT ostrůvků. Balíčky
standardů a profilů předpřipravených
v HealthShare pak výrazně snižují nároky
na vytváření a údržbu řady rozhraní pro
propojenou zdravotní péči a umožňují
soustředit se na samotný vývoj aplikací
a systémů s přidanou hodnotou. Možnost
rychle přidávat průlomové funkce, které
jsou dnešními zdravotnickými organizace‑
mi nejvíce vyhledávány, jako např. vesta‑
věné funkce pro analýzu v reálném čase,
pokročilé zpracování nestrukturovaných
dat a propojení nemocničních, provoz‑
ních a finančních aplikací, jsou pak samo‑
zřejmostí.
Více než 35leté zkušenosti v oblasti vý‑
voje softwaru promítá InterSystems i do
dalších pokročilých technologií, které při‑
nášejí vyšší efektivitu do zdravotnictví.
Jedná se především o databázový systém
InterSystems Caché a platformu pro rych‑
lou integraci InterSystems Ensemble nebo
vlastní nemocniční informační systém
InterSystems TrakCare, s nímž lze rychle
využívat výhod elektronických záznamů
o pacientech, ale který v Českém prostře‑
dí společnost InterSystems neobchoduje.
Nejdůležitější ovšem je, že tyto jednotlivé
produkty a technologie spolupracují
a umožňují vytvořit efektivně využitelnou
ucelenou platformu pro e‑health.
Autor je business development manager,
InterSystems

Ve zdravotnických zařízeních jsou důležitá nejen zdravotnická data, ale sa
mozřejmě také data provozně ekonomická. Charakter těchto dat je sice od
lišný od dat svázaných se zdravotnickými informacemi, nicméně pro umož
nění komplexních analýz a efektivního rozhodování je nezbytné ke všem
těmto datům přistupovat jednotně a s potřebným nadhledem umožňujícím
odhalení vzájemně ukrytých souvislostí.
Expertnímu NISu ve FNB toto poskytla platforma pro rychlou integraci
a vývoj propojitelných aplikací InterSystems Ensemble® spolu s technologií
InterSystems DeepSee™, která efektivně umožňuje realizovat analytickou
podporu napříč různorodými zdroji dat a do transakčních aplikací zabudovat
funkce pro aktivní analýzu v reálném čase.

Největší slovenská soukromá zdravotní
pojišťovna DÔVERA vsadila na přelomové
technologie
DÔVERA, s bezmála 1,4 milionu aktivních pojištěnců, vsadila v roce 2007
na upgrade nevyhovujícího informačního sytému. Hlavním cílem bylo zvýšit
výkon aplikací, automatizovat vybrané činnosti a celkově zefektivnit pro
voz, což mělo vést k úsporám v oblasti lidských zdrojů i financí. Ve spolu
práci se svým správcem tehdejšího informačního systému, spol. mediworx
software solutions, implementovala systém mediTRAX, jehož základem je
vysoce výkonná objektová databáze Caché.
Nespornou výhodou InterSystems Caché je možnost manipulace přímo
s objekty, což je v oblasti zdravotnictví velmi důležité. Údaje týkající se sta
vu pacienta, diagnostiky nemocí a jejich léčení jsou převážně objektové a je
velmi složité vést je ve standardních tabulkách v relačních databázích. Ca
ché navíc díky svému vysokému výkonu umožňuje s vyvolanými daty pra
covat v reálném čase.
V roce 2013 se k výkonnému informačnímu systému, který poskytuje
data a informace také pro elektronickou pobočku dostupnou prostřed
nictvím webových stránek, přidal pokročilý CRM (Customer Relationship
Management) systém. Systém je také založen na integrační technologii
E nsemble od InterSystems a Dôvera jej využívá na řízení interakce s klienty.
V rámci systému využívá technologie na podporu organizace, automatizace
a synchronizace obchodních procesů, především pak v oblasti poskytování
a prodeje služeb, marketingu a podpory klientů.

Cílem implementace pokročilého CRM systému v největší slovenské soukro
mé zdravotní pojišťovně DÔVERA je najít a pozitivně oslovit nové klienty,
podpořit a obsloužit ty stávající a v neposlední řadě přimět klienty bývalé
k návratu. Parametricky a procesně orientovaný CRM systém, který vyvinula
a implementovala společnost mediworx software solutions, poskytuje říze
né, měřitelné a optimalizované procesy a integraci různých datových zdrojů
do jediného kompaktního grafického rozhraní.
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