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Presentation Notes
Ve svém vystoupení představím: Projekt kterým naši informatici výrazně podporují zdravotníky při uplatňování principů e-health v terénu nemocnice.Jde o pohled z provozu ZZ, nikoli z ryze akademické půdy a pro akademickou obec.Projekt realizován z velké části vlastními silami informatiků FTNsP(12 informatiků / cca 2000 uživatelů / cca 11-1200 PC a TC)



  

ICT v nemocnici dnes: 
 Application as Service („na klíč“) NIS, LIS, KIS, PACS 
 Podpora 24 hodin denně - dálková správa 
 Masivní využití internetu („nákup / prodej“) 
 Podpora výměny snímků PACS – 130 nemocnic a 

zdravotnických zařízení  
 Uživatelé s osobitou zkušeností 

Presenter
Presentation Notes
Některé inovace, kterými prošlo nasazení ICT od přelomu století:Nové technologie umocňují význam kvalifikace UŽIVATELE !!�Další odlišnosti od práce v minulých obdobích:	Multimedia, datové formáty, univerzální rozhraní	Datové sklady, cloud, on-line sdílení dat	Bezpečnost komplikovaných ICT sítí



Bezfilmová 
nemocnice 
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Presentation Notes
Příkladem sofistikovaného páteřního IS může být např. PACS.Plnohodnotné využití vyžaduje odbornost u informatiků i uživatelů !Archivace a distribuce digitálních snímků:�	(PACS - Picture Archiving and Communication System).Komunikace mimo nemocnici zahrnuje sítě ePACS a ReDiMed, 	celkem cca 130 nemocnic a zdravotnických zařízeníZatím uskutečňujeme komunikaci s 39 z nich.



I takhle začínáme  

Presenter
Presentation Notes
Zdravotník není informatik a naopak, ale mají styčné body !Obr. je nadsázkou, ale případ paní docentky, …. , se stal !1 informatik – specialista <-> stovky uživatelů a počítačů !Cítíme potřebu posunu v pojetí a organizování podpory ICT:	zásadní orientace na uživatele	vědomí spoluodpovědnosti uživatele za fungování ICT.Ani vysoká odbornost ve zdravotnické profesi není zárukou ideální souhry s ICT.



Jak na to ?  

A. Automatizace údržby a správy „vozového parku“ 
 Počítačová doména 
 Dálková správa a síťová komunikace 

B. Větší soběstačnost uživatele 
 Sebeobrana uživatele  

 Dobrá  příprava na souboj 
 První pomoc vlastními silami 

C. Vzájemné porozumění uživatele a informatika 
 Pravidla „hry“ 
 Pomocná ruka  
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Presentation Notes
Podpora má rozměr technický a personální (lidský) :Každá firma či instituce má nemalé rezervy v bodu C:Nesoulad v chápání postupů, rozdílný slovník, pocit bezmoci,nepochopení slučitelnosti profese uživatele a péče o „jeho“ ICT:�vážně naruší plynulý a nekonfliktní pracovní proces.Řešením se pro nás stal projekt zaměřený na získání kvalitního uživatele,tedy na oblasti B a C.2 stránky:  technická a lidskáTechnická 	– zvýšení odolnosti a „samoobslužnosti“ techniky	– vynutitelné organizační a bezpečnostní „chování“ ICTLidská	– sebevědomí ale i spoluodpovědnost uživatele za chod ICT	– řešit drobné disfunkce a znát prac. postup - viz domácí uživatel PC	– jednotné a nekonfrontační vnímání podmínek a postupů	– včasná komunikace a útočiště při vyhledání podpory



Středisko informací a vzdělávání  
v elektronickém zdravotnictví 

Projekt CZ.2.17./1.1.00/32244 
 

Vybudování jádra a realizace systému vzdělávání pro 
"Středisko informací v elektronickém zdravotnictví“ 

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu,  
státního rozpočtu ČR a rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy 

 

Období realizace od 1.4.2010 – 31.3.2012 
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Presentation Notes
Předpokládané parametry (vlastnosti) projektu:Opora, rádce, nápověda k řešení problémů očekávaných, ale i nevyřčených.Snadná dostupnost systému kdykoli a odkudkoli uživatel potřebuje,�bez rozdílu profesí a v míře dle jeho konkrétních potřeb.Pružnost a schopnost dalšího soustavného rozvoje vč. přenositelnosti na jiné ZZOdvození od praktických zkušeností v místním provozu a určení pro tuto praxi !Vytvoření větší části projektu z vlastních zdrojů, s místní znalostí !Fungování v symbióze s jinými odbornými informačními zdroji pro zdravotníky.



Přístup v zaměstnání i z domova 
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Presentation Notes
Fyzicky: 	- technologické celky pro podporu výuky 		- zejména specializovaný web pro zaměstnance:Koncept stojí na osvědčené technologické platformě LMS MOODLE.Zaměřen na 3 skupiny uživatelů :   (co jim poskytuje)     	obecný uživatel (znalosti, dovednosti z praxe – �		interními lektory všichni informatici !)	uživatel - nelékař (WF sestry: medicína, zdr. technika, �		ekonomika, personalistika, vzdělávání)	uživatel - lékař (vybrané info-zdroje , standardy a postupy)Má teoretickou i praktickou část (učebna je otevřena všem uživatelům)Zahrnuje e-learning v oblasti ICT.Inspirováno tuzemskými i zahraničními zkušenostmi spolutvůrců projektu.Nabízí společnou platformu pro e-learning v dalších oblastech vzdělávání zdravotníků.Cíl - sebevědomý ale i korektní a odpovědný uživatel.



Edukace ICT – nový parametr 
úspěšnosti firmy?! 

Dochází k posunu našeho chápání role 
informatiky v nemocnici! 

 

Zběhlý uživatel je zrcadlem úspěchu útvarů ICT  
 
 
 
 

 

Proč?  … 
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Presentation Notes
Roční fungování projektu potvrdilo správnost záměru:Podle přísloví „Jak se do lesa volá - …“ �	se v dobrém vrací trpělivá edukace uživatele�	jako patrně nejefektivnější forma provozní podpory ICT !Úvodní seminář se stal proto součástí série vstupních školení �	povinných pro nové zaměstnance.



Reálné přínosy 

 Racionalizace práce 
 Výrazně méně hlášených banálních problémů 
 Vlídnější pracovní vztahy uživatel – informatik 
 Úbytek komunikačního šumu 
 Zájem o návazné akce / přístupy 
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Presentation Notes
Projekt umožnil zásadně zlepšit pochopení: 	potřeb a problémů uživatelů ze strany informatiků	možností a postupů informatiků ze strany uživatelůProjekt pomohl přehodnotit z našeho pohledu roli informatiků �	v kontextu současné úrovně nasazení ICT! -> EDUKACE uživatele Přínosem je i využití zpětné vazby od uživatelů:	- inspiruje další práci informatiků



Murphyho zákony 

V boji mezi tebou a digitálním světem 
se přidej raději 

na stranu digitálního světa 

Aplikovaná filosofie katASTROFF 
aneb 

„pokazí se vše, co se pokazit může“ 
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Presentation Notes
Navzdory Murphyho zákonům, které se neptají na profesi	a ve věčném souboji s nimi,se snažíme jejich dopady odstraňovat snáze a rychleji než dosud.



Děkuji za Vaši pozornost 

Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti 
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