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Můj pohled

• Jak se mění množství/dynamika zpracovávaných informací a jaké 
možnosti nám to přináší

• Co chtějí vidět lékaři a pacienti

• Jaké technologie/aplikace máme v IKEM a co připravujeme



35 let transplantací srdce v IKEM



Vizity : Kardiochirurgie



Vizity : Nefrologie



Způsob konzumace výsledků se mění …

Přichází doba masivního využívání mobilních zařízení …. tablety, 
mobily,… vizity, konzultace…



Transplantovaní pacienti

• V současné době máme 
tisíce žijících pacientů po 
transplantaci (TX) > 5000

• Další tisíce pacientů na WL 
nebo v před TX péči

• Podle TX protokolu jsou 
nemocní sledováni časně 
po TX v intervalu 14dní až 
1měsíc

• Následující roky obvykle v 
intervalu každé 3 měsíce

• Řada vyšetření je rutinních 
ke kontrole zdravotního 
stavu, nikoli k dg a th
komplikací

Obsluhujeme celou ČR a technologie by nám v tom měli pomáhat



Lékaři, pacienti chtějí tohle…. data

Příklad zobrazení výsledků v 
systému Zlatokop

Příklad podoba tiskového 
výstupu z LIS



Transplantovaný pacient – externí výsledky ve Zlatokopu

Vzdálené vyšetření lékařem IKEM za využití laboratoře v regionu při rutinní 
kontrole



Největší bariérou jsou, ale často nestrukturovaná data

v IKEM se snažíme udržovat data v maximálně strukturované podobě ..
tak, abychom umožnili v budoucnu analytickou práci



Pokud chceme mít kvalitní data i kvalitní národní registry, tak je třeba 
pořizovat strukturovaná data v okamžiku, kdy to dává smysl



Pro vědecké využití klinických dat, 
je potřeba vždycky myslet dopředu, a data s touto vizí už vytvářet



Lokální kód vložen do NČLP kódu, ale OBSAHEM je jiná metoda, než určuje NČLP - téměř neřešitelný problém, jedině je v dasta3 atribut typ_cispol, ten by měl být nastaven na "L"

Takto je to ÚPLNĚ ŠPATNĚ - 02503 je sodík !!!!

<vr typ_sdel_vys="N" id_lo_is="2080493005" ind_oprav_sd="N" klic_nclp="02503" typpol_fh="X" stav_vys="A" id_lis="642515" typ_cispol="N" urg_zprac="R">
....

<nazev_lclp>PCR detekce CMV</nazev_lclp>
<vrx>

.... 
</vrx>

</vr>

Akceptovatelný stav
<vr typ_sdel_vys="N" id_lo_is="2080493005" ind_oprav_sd="N" klic_nclp="30902" typpol_fh="X" stav_vys="A" id_lis="642515" typ_cispol="L" urg_zprac="R">

....
<nazev_lclp>PCR detekce CMV</nazev_lclp>
<vrx>

.... 
</vrx>

</vr>

Ideální stav
<vr typ_sdel_vys="N" id_lo_is="2080493005" ind_oprav_sd="N" klic_nclp="14238" typpol_fh="X" stav_vys="A" id_lis="642515" typ_cispol="N" urg_zprac="R">

....
<nazev_lclp>PCR detekce CMV</nazev_lclp>
<vrx>

.... 
</vrx>

</vr>

Lokální kód  - který bohužel odpovídá národnímu 
kódu Sodíku

Tady to ještě šlo zachránit .. Při nastavení 
číselníku na parametr L (Lokální)

A pak zde samozřejmě visí otázka udržitelnosti aktuálnosti NČLP

Datová Integrace … příklady …. Laboratoře…



Datamining – výběr pacientů pro oslovení (Vakcínace, MnAB)

Datamining – výběr pacientů pro oslovení (Vakcínace, MnAB)
Začínáme definicí … abychom věděli co se hledá



Po definici, následují samotné programování SQL dotazů, pro každou 
skupinu zvlášť



A teprve pak.. máme k dispozici finální 
dataset, který slouží, třeba k oslovení..



Přesně cílé zvaní TX pacientů = >80% proočkovanost





Zjednodušení indikace podání a záznam podání umožnil –
telefonickou indikaci + objednání napříč klinikami



A následné sledování 
FollowUp úspěšnosti léčby





31+ projektů +- 1 mld Kč

Nepropásněme už znovu možnost, si vynutit standardy … jako v IROP26



Děkuji za pozornost

Petr Raška, petr.raska@ikem.cz


