Jaká je role klinického informačního systém na JIP?
Přínosy, úskalí, servisní podpora, návaznost na NIS
RNDr. Ivo Strnad, duben 2018
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V situaci neustále narůstající administrativy,
zpřísňujících se legislativních požadavků a
zvyšování počtu přístrojů a jejich datových
výstupů, je digitální zpracování dat zřejmě
jediným řešením!

Nenastal čas zbavit se papírů?
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KIS pro JIP je živým tématem

1. První instalace KIS v ČR byla v.r. 2010-11 ve FN Motol (Philips
ICIP)
……
2. Workshop na Neonatologických dnech (2014)
3. Prezentace na ČSARIM v Plzni (2015)
4. Blok přednášek na Colors of Sepsis (2016)
5. V seznamu povolených položek EU IROP Perinatologie (2017)
6. V rámci EU výzvy č. 26 a č. 28 e-Government (2017)
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Jaký je rozdíl mezi NIS a KIS?
KIS
■ Je podřízený NISu
■ Je zacílen na proces péče o
pacienta a rozhodovací proces
■ Konsoliduje všechna dostupná
data na JIP
■ Integruje real-time data z
přístrojů (monitory, pumpy,..)
■ Nahrazuje papírovou
dokumentaci
■ Musí komunikovat s NIS
■ Nenahrazuje NIS
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NIS
■ Je hlavním IS v nemocnici
■ Je zacílen na ekonomiku a
vykazování pojišťovnám
■ Konsoliduje jen některá data
■ Neumí integrovat real-time
data z přístrojů
■ Lékařskou a ošetřovatelskou
dokumentaci neřeší vůbec
nebo jen okrajově
■ Měl by být připraven
komunikovat s KIS

4

KIS pro JIP stručné systémové schéma
LABORATOŘE

Biochemie

Ventilátor

Hematologie Imunologie

Monitor

Infuzní pumpy

Centrální monitor

NIS

PACIENTSKÝ
BOX

ICIP

RTG popisy

Response
center
Anesteziologický monitor

© S&T AG

Dialyzační
přístroj

Analizáotry
krevních plynů
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Dokonalý přehled o stavu pacienta
Pro lékaře i sestru
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Interaktivní pracovní nástroj
Seznam / připomenutí úkolů
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Automatizace práce
Bilance tekutin
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Přínosy – bezpečnost 1
■ Bezpečnost






Automatické shromažďování dat z přístrojů
On line biochemie a ostatní laboratoře
Vše relevantní na jedné obrazovce
Zdůraznění fyziologických hranic
Přehledná medikace
 Předepsání lékařem
 Předdefinované dávky a limity
 Kdy podáno
 Upozornění na prodlení
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Přínosy – bezpečnost 2
■ Bezpečnost
 Dokonalý přehled o aktivitách
 Ordinace lékařů
 Provedení sestrou
 Upozornění na neprovedený úkon

 Automatické výpočty, eliminace chyb
 Bilance tekutin
 Nutriční bilance
 Skórování
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Přínosy – data a reporty
•
•
•
•
•

Data jsou obvykle ve stand. databázi (např SQL)
KIS obsahují přednastavené reporty
Umožňují definovat vlastní datové výstupy
Umožňují export do st. MS Office prostředí
Komunikace HL7

Příklad (ARK FN Motol)
■

Historie od února 2011 do
cca prosince 2015



■

Hledání dle úkonů, léků atd.


Přehled zavedených katétrů na ARK
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3000 pacientů (61% muži,
31% ženy)
Z toho 12% plánovaných a
83% neplánovaných příjmů
Např. počet epidurálních
invazí 710

Počty provedených epidurálních invazí na ARK

Přínosy - finance
Na základě zkušeností ARK FN Motol (dr. Vymazal)





Eliminace redundantních vyšetření – co se vyšetřilo, je vidět
Automatické reporty denní ordinace léků (přehled o spotřebě)
Dodržování protokolů a pracovních postupů
Dokonalá dokumentace pro případné spory
 Jednotky případů ročně

 Dokonalé podklady pro účtování cizím pojišťovnám
 Jednotky případů ročně a milionové částky v Kč

 Méně administrativní práce
 Denně cca 1-2 hodiny na sestru

 Evidují se i návštěvy příbuzných
 Využíváno opět v rámci sporů

 Modifikace a zpřehlednění dokumentace
 Odstranění práce navíc
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Úskalí zavádění KIS
■ Vyžaduje dobrou spolupráci více oddělení nemocnice
 IT, zdrav. tech., klinika

■ Pro úspěšné zavedení je nutná podpora uživatelů – sestry i lékaři
■ Napojení zdrav. přístrojů
 Dostupnost ovladačů a datových rozhraní (LAN, RS232)

■ Jedná se o několikaměsíční projekt

 Je potřeba vyčlenit na něj lidi a jejich čas u dodavatele i u zákazníka

■ Náklady na projekt

 Licence .. Ale to je jen menší část projektu, integrace a kastomizace

■ Mít prostředky na servisní podporu

 Nad rámec záruky se vždy uzavírá smlouva na servisní podporu

■ Konflikt legislativy a moderních technologií

 Digitální podpis na dokumentu PDF (papír převedený do digi 1:1)
 x
 Multidimenzionální databáze všech údajů k pacientovi
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Komunikace s NIS
■ Je zcela zásadní a bez této minimální integrace nemá KIS smysl





Výsledky z biochemické laboratoře, mikrobiologie apod.
Synchronizace hospitalizací (ADT)
Synchronizace hesel (AD)
PACS data

■ Nutná součinnost dodavatele NISu
 Má HL7?
 Je připraven sdílet data?
 Kolik bude chtít za připojení a podporu?

■ Ne všichni dodavatelé a jejich NISy jsou otevřené komunikaci 
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Servisní podpora
■ Nový prvek v nemocnici – „Mission critical“ aplikace


Nutný režim 24x7 - nelze čekat

■ Nutnost multioborové podpory


Odd zdravotnické techniky





Odd IT





Akvizice dat z přístrojů
Podpora uživatelů
Servery, sítě LAN
Podpora uživatelů

Dodavatel


Vzdálený přístup – on line podpora

■ Erudovaný a vyškolený uživatel je klíčový


Mnoho problémů má původ „mezi židlí a klávesnicí “

■ Vhodné nominovat „Super uživatele“ přímo na oddělení
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Podpora běžných uživatelů, školení nových
Datové zprávy a práce s reportovacím modulem
Úpravy aplikace apod.
Komunikace s centrálním „response centrem“ v angličtině výhodou
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Komplexní řešení
1.
2.
3.
4.
5.

Výukové modely Laerdal, Medaphor, IngMar Medical
Měřicí a diagnostická technika Philips, Natus, Masimo
Ventilační technika Air Liquide
Dávkovače kontrastu pro MR, CT- Medtron
Klinické informační systémy Philips (JIP, porodnice, UZV)
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Děkuji Vám za pozornost.

© S&T AG

17

