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ABSTRAKT 

 
Diplomová práce s názvem „Programové vybavení pro provoz nukleární 

medicíny“ se zaměřuje na zhodnocení existujících softwarových produktů, zejména 

radiologických informačních systémů pro využití v provozu nukleární medicíny. 

Hlavním cílem bylo zmapování současného aktuálního stavu problematiky s důrazem 

na Českou republiku. Vybrané systémy byly nejprve popsány pomocí deskriptivní 

metody. Pomocí analýzy SWOT byly zhodnoceny možnosti jednotlivých systémů. Pro 

výběr ideální varianty systémů byla zvolena metoda multikriteriálního rozhodování, 

metoda TOPSIS.  Závěrem byl vytvořen návrh na doporučení pro uživatele systémů 

a celkové zhodnocení formou diskuse. 
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ABSTRACT 

 

Abstract Diploma thesis “Software Systems of Nuclear Medicine“ is focused on 

assessing existing software products, particularly radiological information systems for 

use in the nuclear medicine operation. The main goal was mapping of current state of 

this matter with emphasis on Czech Republic. Selected systems were firstly described 

by descriptive method. Functions of particular systems were assessed using SWOT 

analysis. For the selection of optimal variation of systems multiple-criteria decision 

analysis was used – namely TOPSIS method. Final part consists of suggestion with 

recommendation for system users and general evaluation in form of discussion.  
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Úvod 

Nukleární medicína je samostatný vědní obor, který využívá širokou škálu 

softwarového vybavení pro každodenní práci na pracovišti. Do diplomové práce jsem 

zařadila systémy, se kterými se pracuje v největší míře a škále- radiologické informační 

systémy využívané právě pro provoz nukleární medicíny. Se stálým rozvojem výpočetní 

techniky se zdokonalují i tyto systémy a inovace jde neustále kupředu. Já osobně na 

pracovišti nukleární medicíny pracuji a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem si toto 

téma zvolila. 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení dostupných softwarových 

produktů, zejména radiologických informačních systémů pro využití v provozu 

nukleární medicíny. Dílčím cílem je popis jednotlivých systémů a využití vhodných 

metod k jejich porovnání. Hlavními zvolenými metodami jsou analýza SWOT a analýza 

multikriteriálního rozhodování TOPSIS. Zvolenými systémy jsou systémy komerčně 

dostupné a nejužívanějšími v ČR. Jsou to systémy FONS Akord Radiologie od firmy 

STAPRO s.r.o., Radius od firmy Steiner s.r.o., Medicalc4 od firmy Medicalc software 

s.r.o. a S4M Radiologie od firmy CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. 

V úvodu je shrnutý současný stav problematiky s důrazem na Českou republiku, 

další část tvoří zvolené metody a jejich popis, důležitou část zaujímají výsledky 

a v závěru diplomové práce je rozvedena diskuse.  

Výstupem diplomové práce je objektivní zhodnocení vybraných systémů, jejich 

porovnání a návrh na doporučení pro uživatele. 
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1 Současný stav problematiky 

 

1.1 Nukleární medicína 

Nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou i léčbou. 

Využívá otevřených zářičů (radiofarmak). Aplikace se provádí nejčastěji intravenózně, 

méně často jsou radiofarmaka polykány nebo vdechovány. [1] 

K roku 2016 bylo v ČR registrováno 45 ambulantních oddělení a pracovišť 

nukleární medicíny. Nejvíce oddělení (9) je v hlavním městě Praze, na druhém místě je 

Jihomoravský kraj (7). Celkem za tento rok bylo vykázáno více než 212 tisíc vyšetření 

in vivo. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Počet oddělení a pracovišť nukleární medicíny podle umístění ve zdravotnických zařízeních [2] 
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1.2 Informační technologie 

Zavedení digitálních, komunikačních, zobrazovacích a informačních technologií 

do medicínských procesů přináší mnoho různých výhod. Například díky digitální 

radiografii a dalším modalitám digitálního zobrazování je možné zvýšit diagnostickou 

hodnotu modalit a současně snížit radiační zatížení pacienta. Dále je možné pomocí 

počítače s digitálním snímkem manipulovat, a tak zpřesnit diagnózu. Kromě toho lze 

digitální komunikační a informační technologie využít k modifikacím pracovního toku 

poskytování zdravotní péče, což může vést k zefektivnění zdravotnické péče a snížení 

provozních nákladů. Díky všem těmto výhodám digitální, komunikační a informační 

technologie (IT) postupně mění způsob akvizice, ukládání a prohlížení lékařské 

dokumentace, snímků a souvisejících informací ve zdravotnictví. Zaměříme-li se na 

radiodiagnostiku, pak jedním z přirozených kroků na této cestě je vytváření systémů pro 

správu radiologických informací – radiologický informační systém (RIS) a digitální 

zobrazovací systém. RIS je obvykle podsystém nemocničního informačního systému 

(NIS). Digitální zobrazovací systém, který je označován jako systém pro archivaci 

a komunikaci obrazů (PACS), zahrnuje vyjma archivace a komunikace obrazu také 

akvizici, vyhledávání, zpracování, distribuci a zobrazení. [6] [7] 

Obrázek 2 Lékařské vybavení gama kamery nukleární medicíny na milion obyvatel ve světě [3]    
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1.3 E-health  

Poprvé byl pojem použit na 7. mezinárodním kongresu telemedicíny a distanční 

péče v Londýně v roce 1999 k vyjádření stádia vývoje medicínské a zdravotnické 

informatiky, telemedicíny. Zlomovým byl v historii eHealth rok 2005, kdy Světová 

zdravotnická organizace (WHO) přijala eHealth jako způsob efektivního a bezpečného 

využívání IT ve zdravotnictví. WHO doporučila svým členským státům zpracovat 

dlouhodobé plány pro zavedení a rozvoj elektronického zdravotnictví v rámci jejich 

národního zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví České republiky představilo svou 

koncepci v roce 2008 prostřednictvím nevládní neziskové organizace, občanského 

sdružení České národní fórum pro eHealth (ČNFeH). Aktivně v oblasti elektronického 

zdravotnictví vystupuje také Evropská unie (EU). Od roku 2008 prosazuje projekt 

Smart Open Services for European Patients k sdílení a předávání zdravotnických 

informací v elektronické podobě, v roce 2011 byla spuštěna praktická realizace. [6] [7] 

Od roku 2010 se pojem eHealth objevuje i v legislativě EU přijetím Směrnice 

o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. EU přispívá na rozvoj 

eHealth v jednotlivých zemích z evropských fondů. Další strategie EU v oblasti eHealth 

(2010 - 2020) jsou uvedeny v dokumentu Digitální agenda pro Evropu. [6] 

 

1.4 Telemedicína 

 Telemedicína 1.4.1

Telemedicína je označení pro postupy a pro poskytování medicínských služeb na 

velké vzdálenosti. Pojem vychází z řeckého τελε (tele) znamenající "vzdálenosti" 

a slova medicína. Telemedicína, z hlediska aplikací, může být jednoduše definována 

jako poskytování lékařské péče pomocí telekomunikačních prostředků, počítače 

a zobrazovacích technologií. Dobře zavedená konzultace po telefonu samotná by 

nemohla být kvalifikována jako telemedicína, protože využívá pouze telekomunikační 

zařízení a ne počítač a zobrazovací technologie. V telemedicíně existují dva modely: 

odesílající lékař nebo poskytovatel lékařské péče. Mohou buď konzultovat se specialisty 

na různých místech pomocí sítě, nebo mohou požádat o vyjádření specializované 

odborné centrum, kde jsou poskytovány různé druhy konzultačních služeb. 

V konzultačním procesu odborného centra jsou možné tři režimy: telediagnóza, 

telekonzultace a telemanagement. V telediagnóze jsou výsledky vyšetření pacienta 
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a studie snímku pořízeny v místě odesílajícího lékaře a data a snímky jsou přenášeny do 

odborného centra pro účely diagnózy. Naléhavost této služby je nominální a doba 

odpovědi může být udávána v hodinách. V telekonzultaci může pacient stále čekat na 

vyšetřovacím pracovišti, zatímco odesílající lékař provede konzilium nebo může 

stanovit diagnózu za pomoci odborného centra. V telemanagementu může pacient zůstat 

vzdálen (např. ve vyšetřovně, gantry nebo ve vyšetřovacím zařízení) a specialista je 

požádán o poskytnutí okamžitého managementu pro ošetření pacienta na místě. 

Vzhledem k těmto třem rozdílným provozním režimům mohou být technické 

požadavky v telemedicíně rozdílné. Telemedicína zahrnuje jak diagnózu, tak terapii 

a rovněž může být použita pro lékařské vzdělávání. Velkou výhodou rychlého sdílení 

informací je snadná dostupnost konzultace s expertem, který může řešit obtížné 

a nejasné případy. Jedná se o technologický prostředek, který umožňuje optimalizaci 

zdravotnických postupů a činností, šetří čas a finanční prostředky a poskytuje přístup 

specialistů i do odlehlých či izolovaných oblastí. K dispozici je v poslední době 

koncepční přezkoumání termínu "telemedicíny". Má se za to, že pojem "eHealth" je 

vhodnější, protože tematicky pokryje širší pole působnosti. [4] [8] [9] 

 

 Teleradiologie 1.4.2

Teleradiologie je podskupinou telemedicíny, která se zabývá nejen informacemi 

o pacientovi, ale i přenosem a zobrazením snímků mezi vzdáleným pracovištěm 

a odborným centrem. To znamená, že snímek je odeslán z vyšetřovacího pracoviště na 

vzdálené pracoviště, kde odborný radiolog určí diagnózu. Tato zpráva se odešle na 

vyšetřovací pracoviště, kde pak primární lékař může neprodleně pokračovat v ošetření 

pacienta. Teleradiologie může být velmi jednoduchá nebo naopak složitá. 

V jednoduchém případě se například snímek z CT odešle radiologovi domů pomocí 

teleradiologického zařízení k vyjádření. V jiných případech, např. mimo pracovní dobu, 

kdy není radiolog přítomen. Radiolog ve službě si vyžádá nutné konzultace s pomocí 

komunikačního řetězce od radiologa v místě jeho aktuální fyzické přítomnosti. 

Technické nároky na teleradiologii jsou přísnější než je tomu u obecné telemedicíny, 

protože teleradiologie pracuje rovněž s přenosem obrazu. Telemedicína bez 

teleradiologie vyžaduje relativně jednoduchou technologii. Počítač shromažďuje 

všechny potřebné informace o pacientovi, výsledky vyšetření a diagnostické zprávy, 

provádí jejich uspořádání na odesílajícím pracovišti ve správném pořadí a ve 
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standardním formátu nebo bez něj a přenáší je pomocí telekomunikačních technologií 

do jiného počítače v odborném centru, kde jsou informace zobrazeny ve formě záznamu 

na monitoru. V moderních nemocnicích nebo klinikách může být shromažďování 

informací a formátování informací ve správném pořadí ošetřeno nemocničním 

informačním systémem (NIS). Dalším požadavkem telemedicíny je použití 

komunikačních protokolů (DICOM, HL7) pro odeslání těchto připravených informací 

do odborného centra. Volby hardwaru a telekomunikace se mění podle požadované 

propustnosti dat. Pro úspěch dálkového systému je kritický dobře fungující sběr 

informací a výběr vhodných podskupin informací pro časově vhodný přenos. Jakmile 

jsou z odborného centra k dispozici výsledky diagnózy, mohou být přeneseny zpět na 

odesílající pracoviště stejným komunikačním řetězcem. Velkou výhodou rychlého 

sdílení informací je snadná dostupnost konzultace s expertem, který může řešit obtížné 

a nejasné případy. [4] [9] 

 

1.5 Informační systém (IS) 

Informační systém je jedním ze strategických nástrojů podniku. Pojem 

informační systém je složen ze dvou slov. Systémem rozumíme dle příslušných teorií 

množinu prvků s jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy vykazujícími navenek nějaké 

společné znaky, nebo cílové chování. Informace jsou chápaný jako data, která mají pro 

jejich uživatele význam a uspokojují jeho informační potřebu. Ze spojení těchto slov 

tedy můžeme informační systém zjednodušeně chápat jako množinu prvků, které slouží 

k uspokojení uživatelových informačních potřeb. [6] [10] 

Pojem „informační systém“ vznikl přibližně kolem roku 1960. Na jeho 

důležitost upozornil Langefors ve své knize „Teoretická analýza informačních 

systémů“, která obsahuje popis systémového přístupu ke sběru, zpracování a využívání 

údajů za účelem získání informací. [11] 

Zabezpečuje sběr, uložení, zpracování a přenos dat, prezentace informací 

a výsledků zpracování potřebný pro rozhodování a řízení. [12] 

Součástí NIS je klinická, administrativní a provozní část. 
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 Požadavky na aplikaci NIS 1.5.1

  Je nezbytné, aby nemocniční informační systém představoval homogenní a plně 

integrovaný nástroj podporující adekvátně veškeré činnosti a procesy související 

s poskytovanou zdravotní péčí i s jejich nezbytnými podpůrnými procesy [13].  

Nemocniční informační systém musí splňovat několik požadavků. Na 

nemocniční informační systém se klade důraz v oblasti datové integraci, data by měla 

být on-line k dispozici s minimem rozhraní, informace zdravotnické dokumentace by 

měla být tak zpřístupněna zdravotnickému personálu podle potřeby jeho role 

v léčebném procesu pro účely prezentace a funkce libovolného subsystému a neměla by 

chybět informační podpora vazeb mezi nemocničními zdravotníky a okolními 

navázanými specialisty. Je nezbytné, aby nemocniční informační systém splňoval 

předpisy EU, legislativní předpisy ČR a aby byl efektivní pro management 

zdravotnických prostředků. [13] [14] 

 

 NIS v ČR 1.5.2

Podle České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací působí 

v ČR zhruba deset společností dodávajících NIS. Tyto společnosti již zdravotnickým 

zařízením poskytly kolem dvě stě instalací NIS v ČR. Mezi přední dodavatele NIS se 

řadí firmy STAPRO s.r.o., MEDICALC s.r.o., MEDICON a.s., ICZ a.s., STEINER 

s.r.o. a AGEL a.s. [15]. 

 

1.5.2.1 STAPRO s.r.o.  

Jedním z nejvýznamnějších dodavatelů informačních systémů je společnost 

STAPRO s.r.o. Podílí se na poskytování služeb v oblasti informačních technologií pro 

zdravotnictví od roku 1990. Má vyvinutý vlastní aplikační software, který prodává. 

Nabízí informační systémy produktové řady FONS. [16]  

 

1.5.2.2 ICZ a.s.  

Společnost byla vytvořena roku 1997 spojením předních IT firem v České 

a Slovenské republice.  Produkty a služby společnost poskytuje pro odvětví veřejné 



20 
 

správy, zdravotnictví, telekomunikací, energetiky, dopravy, obrany, financí, výroby 

a logistiky. [17] 

Nabízí pro zdravotnická zařízení systémy AMIS*HD (nejnovější nemocniční 

informační systém), AMIS*PACS (obrazový systém, elektronická ošetřovatelská 

dokumentace, převod řeči na text, mobilní klinické pracoviště), MIS (komplexní řešení) 

a MPA (klinický informační systém). [17]  

 

1.5.2.3 Medicalc software s.r.o. 

Nabízí nemocniční informační systém pro podporu činnosti zdravotnického 

personálu a managementu nemocnic již od roku 2002. Mezi jejich produkty patří 

především WinMedicalc a Medicalc4. Dalšími nabízenými produkty jsou m4Pacs, 

m4Labs, MediXen, Mex2. [18] 

 

1.5.2.4 STEINER s.r.o.  

Jejich produkty jsou UNIS (univerzální nemocniční systémy), LIS (laboratorní 

informační systémy), příkladem je radiologický informační systém Radius. [19]  

 

1.5.2.5 AGEL a.s. 

Největší soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě. Jejich 

produktem speciálních informačních systémů je především NIS IKIS®. Medical 

systems, člen skupiny AGEL, má ve své nabídce komplement Radiologie. [20] [21] 

 

 

Dalšími jsou například CompuGroup Medical ČR, Prosoft s.r.o., kteří jsou na 

trhu od roku1997 a specializují se nejen na oblast zdravotnictví, nebo MEDICON a.s. 

V obrázku 3 jsou NIS přehledně uvedeny včetně názvu produktu. 
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Obrázek 3 Schéma nemocničního informačního systému [22] 

Obrázek 4 Poskytovatelé NIS [23]  
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 NIS v zahraničí 1.5.3

Jako příklady NIS v zahraničí uvádím níže USA, Velkou Británii, Anglii 

a Německo. 

 

1.5.3.1 USA 

Microsoft Amalga HIS byl vyvinut ve spolupráci s lékaři, lékárníky, zdravotními 

sestrami, pomocným personálem a odborníky v oblasti IT pro potřeby zdravotní péče. 

Amalga HIS byl navržen od začátku jako jediný integrovaný systém. Všechny 

komponenty spolupracují bez nákladných rozhraní nebo vlastním kódováním. Systém je 

postaven na jedné architektuře standardního hardwaru pomocí jednoho kódu. Uživatelé 

mají možnost volby jazyka. Cenově je HIS navržen tak, aby vyhovoval všem potřebám 

všech zdravotnických oddělení včetně hlavní funkce, a zároveň jeho implementace 

snižuje náklady nemocnice. [6] [24] 

 

1.5.3.2 Velká Británie  

 NHS (National Health Service) začal v roce 2005 zavádět systémy EHR v NHS 

Trust (sdružení poskytovatelů primární péče) s cílem zcentralizovat elektronické 

zdravotní záznamy. Program byl demontován kvůli nákladům na daňové poplatníky, 

celková cena byla vyšší než 24 miliard dolarů, což je považováno za jedno z nejdražších 

selhání IT ve zdravotnictví. [6] [25] 

Další nemalé postavení na trhu má i lékařský informační software IRMS 

(Information and Records Management of Social). Jádrová složka IRMS je sestavená 

z několika dílčích modulů. Tyto moduly zahrnují zaznamenání nepříznivé události 

(IRMS-AE), vyřizování problémů (např. nežádoucí účinky, mobilní aplikace) 

a sledování jejich řešení (IRMS-PC), správu obsahu (IRMS-CM) a zajišťování kvality 

(IRMS-QA). Na koordinaci všech modulů je potřeba klíče, který je součástí sítě 

nemocnice. [6] [26]  

 

1.5.3.3 Anglie  

Je zde zavedena databáze SCR (Summary Care Record) – Elektronický 

souhrnný záznam zdravotní péče, která je součástí NHS IT. Obsahuje základní 
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informace o pacientovi, dále také informace o aktuální medikaci, vedlejší reakci na 

léky, alergie aj. Přidání dat je vykonáno po výslovném souhlasu pacienta. [27] 

 

1.5.3.4 Německo 

V Německu působí např. společnosti iMedOne, T-Systems nebo Datalan a.s. 

Financování informačních systémů zabezpečují zákonné zdravotní pojišťovny. [6] 

 

 Radiologický informační systém (RIS) 1.5.4

 Radiologický informační systém (RIS) je navržen k podpoře jak 

administrativního, tak klinického provozu radiologického oddělení, ke snížení 

administrativních nákladů a ke zlepšení kvality při poskytování radiologického 

vyšetření. RIS proto spravuje obecné radiologické, demografické a fakturační informace 

o pacientovi, popisy a plánování procedur, diagnostické zprávy, plánování příchodu 

pacienta, umístění filmu, pohyb filmu a rozvrh vyšetřovací místnosti. Konfigurace RIS 

je velmi podobná NIS, s výjimkou jeho rozsahu a dále nutnosti zpracování obrazových 

informací. Některé RIS patří pod NIS. [4] [19]  

RIS pracuje s daty z diagnostických systémů, jako jsou počítačová tomografie, 

magnetická rezonance, mamograf, ultrazvuk, digitální rentgen, nebo nukleární 

medicína. Datové soubory tvořeny obrazovými daty ve vysoké kvalitě se velikostně 

pohybují mezi 1Mb až 600Mb, ale mohou tuto hranici i překonat. [5]  

 

1.5.4.1 Dodavatelé RIS v ČR 

Největšími dodavateli RIS na trhu v ČR jsou firmy STAPRO s.r.o., Medical 

software s.r.o., ICZ a.s., Steiner s.r.o. a AGEL a.s., které jsou popsány blíže v kapitole 

1.5.2. Dále se mezi ně řadí firma CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. a Prosoft 

Kroměříž s.r.o.  

Nejčetněji poskytované produkty v nukleární medicíně je FONS Akord 

s produktem Radiologie od firmy STAPRO s.r.o., produkt Radius od firmy Steiner 

s.r.o., Medicalc4 od firmy Medicalc software s.r.o. a produkt S4M Radiologie od firmy 

CopuGroup Medical Česká republika s.r.o. 
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1.5.4.2 Standardní RIS by měl umožňovat: [5] 

 Provoz a řízení oddělení zobrazovacích metod 

 Podporu uživatelských rolí 

 Zobrazení a úpravu zdravotní dokumentace pacientů 

 Objednávání na vyšetření 

 Práci s obrazovými daty: pořizování, manipulace, zveřejňování 

 Generování statistických přehledů o provozu oddělení 

 Účtování poskytnuté péče a materiálu (filmy, kontrastní látky apod.) 

 Propojení s dalšími systémy jako jsou KIS a PACS 

 Administrativní detaily 

 Osoby zapojené do vyšetření a jejich role 

 Radiografické vyšetřovací detaily (dávka záření, technika apod.) 

 Kontrastní látky a jiné podávané látky 

 Vybavení použité při vyšetření 

 Informace specifické podle využívané modality 

 Možnost doplnění volného textu od vyšetřujícího lékaře 

 

RIS musí podporovat autentizaci jednotlivých uživatelů systému pomocí hesla. 

Dále by měl být implementován systém pro správu uživatelských rolí pro zajištění 

přístupu předem definovaných uživatelských skupin (např. administrátor, radiolog) 

k daným funkčnostem systému. RIS musí podporovat kontrolu demografických údajů 

pacientů pro potvrzení jejich identity. Je doporučována podpora minimálně čtyř 

hlavních identifikátorů: jméno, rodné číslo, bydliště a unikátní identifikátor pacienta. 

[28] 

Moderní RIS by měl poskytovat uživatelsky přátelský a dostatečně obsáhlý 

nástroj pro generování zpráv pro vedoucí personál zdravotnického zařízení. Tento 

nástroj může poskytovat uživatelsky definovatelné výstupy na základě struktury 

databáze informačního systému zdravotnického zařízení. Uživatelsky definované 

výstupy z databáze by mělo jít exportovat do standardních formátů pro další analýz. 

[28] 
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RIS musí být schopen přijímat a zpracovávat elektronické žádanky z napojených 

systémů jako je klinický informační systém. Na druhou stranu by mělo být možné zadat 

žádanku přímo do systému ručně. Tato ručně vytvořená žádanka je následně 

zpracovávána stejně jako její elektronická podoba. [28] 

Dále možnost objednávat a plánovat vyšetření. Měl by mít také modul ke správě 

množství spotřebního materiál, správu zásob a objednávání zásob. Při správném 

a pravidelném zadávání počtů spotřebovaného materiálu zaměstnanci je možné díky 

tomuto modulu předejít jeho náhlému nedostatku. [29]  

RIS by měl poskytovat možnost generování zpráv o vytíženosti radiologického 

oddělení vzhledem k počtu provedení daných vyšetření. Každé z těchto vyšetření je 

doplněno o fakturační kód. RIS může také poskytovat pokročilejší reporty typu všechny 

provedené aktivity v rámci jedné radiologické procedury. [29] 

RIS by měl být schopen zaznamenávat veškeré informace spojené s vyšetřením 

pacienta. Běžné informace o vyšetření: [29] 

 

1.5.4.3 Modul pro nukleární medicínu obecně 

Modul pro nukleární medicínu je ve většině případů součástí radiologického 

informačního systému. Měl by mít obecně jednoduché uživatelské rozhraní, měl by být 

přehledný. Měl by zajistit příjem údajů o pacientovi, jeho další zpracování, archivaci. 

Jde zejména o archivaci nálezů a generování statistik z vyšetření. Statistiky o počtu 

a typu vyšetření, o spotřebovaném materiálu, nálezy dle vyšetření nebo popisujícího 

lékaře. Nedílnou součástí je i výkaznictví pro pojišťovny, UZIS. V rozšířeném modulu 

i objednávací a čekací doby, plánování vyšetření nebo radiační dávky. Vygenerování 

může být například v podobě grafů či tabulek. Dále by měl komunikovat s ostatními 

informačními systémy.  

Obecně lze říci, že tento modul využívá tzv. „balíčků“. Jsou to předdefinované 

preferované požadavky daného pracoviště pro následné efektivní využití v systému. Je 

zde důležitá komunikace s odpovědnou osobou a pracovištěm nukleární medicíny. 

Při příchodu pacienta na pracoviště je nutné jej pomocí žádanky k vyšetření od 

odesílajícího lékaře zadat do systému. V druhém případě jde o překlopení žádanky 

z jiného informačního systému. Žádanka by měla obsahovat zejména příjmení a jméno, 

příp. titul. Rodné číslo nebo identifikační číslo pacienta, jeho bydliště a pohlaví. 



26 
 

Zdravotní pojišťovnu, hlavní diagnózu, datum vystavení žádanky, odesílající pracoviště 

a jméno odesílajícího lékaře, IČP, odbornost, příp. nákladové středisko. Nesmí chybět 

požadovaný typ vyšetření, důvod. V závěru razítko a podpis. 

Z důvodu výpočtu aplikované aktivity je nezbytné zjištění hmotnost pacienta. 

Pro další potřebu k vyšetření i jeho výšku.  

Na většině pracovišť dostává pacient ihned informovaný souhlas, který následně 

po zodpovězení všech otázek a vysvětlení účelu a povahy vyšetření podepisuje 

s odborným zdravotnickým pracovníkem provádějící seznámení. 

Před samotným vyšetřením je nutné zkontrolovat všechny údaje zanesené 

v systému, pracovník provede potvrzení pacienta a čas příchodu. Vybere vyšetření, 

které se bude provádět, pokud to systém umožňuje, má k dispozici předvolenou nabídku 

jednotlivých vyšetření s podpoložkami. Může uvést vyšetřovnu, ve které se bude 

vyšetření provádět (pokud jde o propojení systémů, překlopí se informace o pacientovi 

a vyšetření do vyšetřovacího počítače).  

Dále je nutné provést vykázání spotřeby materiálu. Zkontroluje se již 

přednastavené pole spotřebovaného materiálu, nebo se zanese kód materiálu ručně. 

V nukleární medicíně je to především kód radiofarmaka, jeho množství, jednotka, 

název. Dle zvyklostí i další položky, jako je například kód dodavatele, sklad, nebo 

konsignační sklad. 

Dalším důležitým krokem je provedení vyúčtování. Zde se objeví rekapitulace dat 

o vyšetřovaném pacientovi a vyšetření samotném. Nutná je zejména kontrola kódů 

zákroku, buď již předdefinovaných, nebo se provede editací. Každý zákrok má svůj 

specifický kód, který je doplněn jeho množstvím a názvem, případně počtem bodů 

účtovaného vyšetření.  
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1.6 Související pojmy 

Do souvisejících pojmů diplomové práce jsem zařadila systém PACS, 

nejužívanější datové standardy a protokoly- datový standard DICOM, datový standard 

HL7 a datový standard DASTA. Dále Národní radiologické standardy zaměřené na 

nukleární medicínu, legislativu v oboru nukleární medicíny a strategie implementace. 

 

 Systém PACS 1.6.1

Je technologie umožňující zpracování, distribuci a archivaci medicínských 

obrazových informací. Zprostředkovává komunikaci NIS/RIS. První projekt tohoto typu 

vznikl v roce 1990, sponzorovaný NATO a jednalo se o realizaci PACS pro armádu 

USA. Další jednotlivé systémy se nezávisle vyvíjely jak v USA, tak v Evropě i Asii 

a koncem devadesátých let došlo ke sjednocení a vytvoření společného standardu. [4] 

[30] 

Nemocniční informační systém (NIS) navazuje většinou na PACS. 

 

PACS- archiv (server s velkoobjemovou pamětí) 

 PACS vnitronemocniční (zasíťování v rámci jednoho zdravotnického zařízení) 

 PACS mezinemocniční (mezi zdravotnickými zařízeními optickým kabelem, 

satelitní komunikací, komunikací internetem) 

 

1.6.1.1 PACS na úrovni ČR  

2 větší PACS systémy, 1 menší systém: [4] 

 e-PACS: firma ICZ ve spolupráci s VFN Praha, asi 50 instalací 

 ReDiMed: Ústav výpočetní techniky MU Brno, asi 40 instalací 

 Marie: ZZ kraje Vysočina 



28 
 

   

 

 Standardy a protokoly 1.6.2

Přenosy obrazových a textových informací mezi zdravotnickými informačními 

systémy byly vždy obtížné z několika důvodů. Prvním důvodem je, že informační 

systémy používají různé počítačové platformy a druhým, že se snímky a data generují 

z různých zobrazovacích modalit různých výrobců. Díky vznikajícím průmyslovým 

standardům pro zdravotnictví (HL7) a digitálním zobrazovacím metodám a sdělování v 

lékařství (DICOM), lze všechna tato různorodá a obtížně slučitelná lékařská obrazová 

a textová data snadněji integrovat do organizovaného systému. Pro vytvoření rozhraní 

dvou zdravotnických prvků jsou nutné dvě složky – společný datový formát 

a komunikační protokol. [4] [30] 

HL7 je standardní formát textových dat, zatímco DICOM obsahuje datový 

formát a komunikační protokoly. Při dodržení standardu HL7 lze sdílet informace 

o zdravotnické péči. [4] 

 

   Obrázek 5 Schéma PACS FNB v roce 2015 [31] 
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1.6.2.1 Datový standard DICOM  

(Digital Imaging and Communication in Medicine) celosvětový zdravotnický 

standard v zobrazování, tzv. datové rozhraní. 

První verze tohoto standardu byla publikována v roce 1985. Na vývoji standardu 

spolupracují ACR (American College of Radiology) a NEMA (National Electrical 

Manufactures Association) ve spolupráci s dalšími organizacemi v Evropě i Japonsku. 

[4] [32] 

Jedná se o standard pro ukládání, přenos a tisk medicínských obrazových 

informací. Obsahuje soubor pravidel, na základě kterých je možné přenášet jak 

obrazová, tak neobrazová data mezi počítači v rámci jednoho nebo více zdravotnickými 

zařízeními. DICOM umožňuje multiplatformní přenos informací mezi přístroji, která ho 

podporují. Zdravotnická zařízení tedy mohou využívat přístroje od různých výrobců, 

pokud tento standard podporují. DICOM je složen z definice datového formátu 

a komunikačního protokolu pro přenos dat. [5] [32] 

 

1.6.2.2 Datový standard HL7  

Celosvětově nejpoužívanějším datovým standardem ve zdravotnictví je Health 

Level Seven (HL7) umožňující výměnu informací mezi téměř všemi medicínskými 

obory různých zdravotnických zařízení. Standard pochází z USA, kde také v roce 1987 

vznikla nezisková organizace HL7 International, od roku 1994 působící jako 

standardizační organizace v oblasti komunikace v systému zdravotní péče. Mezinárodní 

spolupráce probíhá prostřednictvím národních organizací přidružených k HL7 

International, ČR zastupuje občanské sdružení HL7. Nejmenší přenášenou jednotkou je 

zpráva, která se skládá ze segmentů. Každý segment má vlastní identifikátor tvořený 

třemi znaky. Zprávy datového standardu jsou typově různé a mají hierarchické 

uspořádaní. [4] [33] [34] 

 

1.6.2.3 Datový standard DASTA 

Jedná se o davový standard pro předávání dat mezi informačními systémy 

zdravotnických zařízení. První verze Datového standardu ministerstva zdravotnictví ve 

verzi 1 vyšla v roce 1994. [34] 
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 Národní radiologické standardy 1.6.3

Národní radiologické standardy (NRS) obsahují návod a doporučení k tvorbě 

místních radiologických standardů (MRS). Vydává ministerstvo zdravotnictví ČR ve 

spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Českou společností nukleární 

medicíny ČLS JEP a Českou společností fyziků v medicíně, o.s. [35] 

MRS jsou sestavovány a vhodně upravovány dle specifik na každém pracovišti. 

Z nich poté vychází i informace pro nastavení protokolů k samotným vyšetřením 

a informace pro informační systém. Jde zejména o předdefinované provedené vyšetření 

na daném pracovišti. Dále z MRS vychází i informace o radiofarmaku, které bývá též 

přednastaveno včetně jeho kódu pro zdravotní pojišťovnu a přednastavenou 

aplikovanou aktivitou. 

MRS i NRS obsahují obecnou část a speciální část. Pro nukleární medicínu jsou 

v obecné části uvedeny požadavky na radiologické standardy v diagnostice 

a terapeutické nukleární medicíně. V části speciální jsou popsané již samotné metody 

pro zobrazování v nukleární medicíně. [35] 

Speciální část NM/SC NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny obsahuje 

a popisuje informace o: [35] 

 Účelu vyšetření 

 Pracovišti 

 Přístroji 

 Personálním zajištění 

 Indikacích a kontraindikacích 

 Radiofarmakách 

 Přípravě pacienta k vyšetření 

 Průběhu vyšetření 

o Ověření aktivity RF a způsob jeho aplikace 

o Akvizice scintigramů 

o Zpracování obrazu 

o Vytvoření závěru z vyšetření 

o Likvidace odpadu kontaminovaného radionuklidem po vyšetření 

o Dokumentace vyšetření 

 Hodnocení kvality  
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 Radiační zátěži pacienta 

 

Dokumentace vyšetření a hodnocení kvality většinou odkazuje na přílohu Obecný 

NRS pro zobrazovací metody NM. 

Dále je NM/SC NRS pro zobrazovací metody nukleární medicíny rozdělena dle 

jednotlivých systémů s podkapitolami. Hlavními kapitolami jsou: [35] 

 Kardiovaskulární systém 

 Centrální nervový systém 

 Scintigrafie plic 

 Gastrointestinální trakt 

 Skelet a kostní dřeň 

 Štítná žláza a příštítná tělíska 

 Lymfatický systém 

 Onkologie (kromě PET) 

 Záněty a infekce 

 Scintigrafie 
67

Ga 

 PET 

 

 Legislativa oboru nukleární medicíny 1.6.4

Zákon č.101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“  

 Každá samostatná činnost zdravotnické dokumentace musí obsahovat osobní 

údaje pacienta v rozsahu nezbytně nutném pro jeho identifikaci a označení 

zdravotnického zařízení, které je vyhotovilo. [36] 

Seznam aktuálně platné legislativy oboru nukleární medicíny [37]  

Mezinárodní smlouva 96/2001 Sb.m.s.: Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Zákon 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách 

 vyhl. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 

 vyhl. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci 
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 vyhl. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb 

 vyhl. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

 vyhl. 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického 

informačního systému 

Zákon 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách 

 vyhl. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření 

 Věstník MZd 6/2015 – národní radiologické standardy – radiologická fyzika 

 Věstník MZd 2/2016 – národní radiologické standardy – výpočetní tomografie 

 Věstník MZd 2/2016 – národní radiologické standardy –nukleární medicína 

Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

 vyhl. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a 

ústavů sociální péče 

Zákon 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 NV 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 

 NV 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické 

prostředky in vitro 

 vyhl. 62/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 

prostředcích 

Zákon 378/2007 Sb. zákon o léčivech 

 vyhl. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi a podmínkách zacházení s léčivy 

 vyhl. 85/2008 Sb. o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek 

 zákon 263/2016 Sb. atomový zákon 

 vyhl. 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby 

zajišťující radiační ochranu registranta 

 vyhl. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 

 ICRP 103 Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany 2007 
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Směrnice Rady EU 2013/59/EURATOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní 

standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření 

Zákon 350/2011 Sb. chemický zákon 

Zákon 505/1990 Sb. o metrologii 

 vyhl. 345/2002 Sb. měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající 

schválení typu 

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce 

 NV 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 

překážek v práci 

 NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě 

 NV 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě 

Zákon 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace 

Zákon 95/2004 Sb. o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

 vyhl. 185/2009 Sb. o oborech special. vzdělávání lékařů, zubních lékařů 

a farmaceutů 

 vyhl. 186/2009 Sb. vyhláška o rezidenčních místech 

 vyhl. 187/2009 Sb. minimální požadavky na některé lékařské studijní programy 

 vyhl. 188/2009 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

 vyhl. 271/2012 Sb. o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného 

odborného pracovníka 

Zákon 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních 

 vyhl. 423/2004 Sb. kreditní systém pro vydání osvědčení pro zdravotnické 

pracovníky 

 vyhl. 55/2011 Sb. činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků 

 vyhl. 189/2009 Sb. o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních 

 vyhl. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání zdravotnických 

pracovníků 
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 vyhl. 271/2012 Sb. o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného 

odborného pracovníka 

ČSN EN ISO 9001:2016 

ČSN EN ISO 15189:2013 

 

 Strategie implementace  1.6.5

Vždy v případě, kdy bude firma chtít nahradit stávající IS nebo jeho část novým, 

bude nutné zvolit, jakým způsobem k tomu dojde, aby mělo toto zavedení co nejmenší 

negativní dopad na chod podniku.  

 

1.6.5.1 Čtyři možné strategie pro zavedení nového IS nebo jeho části 

 Souběžné zavádění - podstatou je souběžné provozování obou IS zároveň po 

určitou přechodnou dobu, během které se otestuje a přichystá vše potřebné pro 

ostrý nástup, kdy je činnost starého IS ukončena [4] 

 Pilotní zavádění - v rámci pilotní strategie se IS zavádí nejprve pouze v jednom 

oddělení (pobočce apod.) a až po řádném otestování provozu se přechází na 

nový v celé firmě [4] 

 Postupné zavádění - postupná strategie funguje na principu postupného 

odebírání starých modulů a částí systémů a jejich nahrazování systémem novým 

[4] 

 Nárazová strategie zavádění - nárazová strategie, jak již plyne z jejího názvu, 

nahrazuje starý systém novým ze dne na den [4]  
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2 Metody 

V druhé části diplomové práce jsem využila několik metod pro zpracování 

a vyhodnocení programů pro provoz nukleární medicíny.  

Pomocí deskriptivní metody jsem stručně popsala funkce jednotlivých systémů 

a pomocí komparativní analýzy (SWOT analýzy) jsem zhodnotila vnější a vnitřní 

prostředí jednotlivých produktů, tedy jejich silné a slabé stránky a jejich příležitosti 

a hrozby.  

Dalšími metodami jsou multikriteriální vyhodnocovací metody- Saatyho 

metoda a metoda TOPSIS. Saatyho metoda slouží pro párové porovnání, určení vah 

kritérií.  

Vzhledem k rozsahu diplomové práce jsou vybrány systémy nejvíce užívané 

v provozu nukleární medicíny a jsou komerčně dostupné. Jsou to systémy: 

 FONS Akord Radiologie od firmy STAPRO s.r.o., 

 Radius od firmy Steiner s.r.o. 

 Medicalc4 od firmy Medicalc software s.r.o. 

 S4M Radiologie od firmy CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. 

 

 

2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická technika, která se zaměřuje na 

zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo jistého 

konkrétního záměru. Za tvůrce analýzy je považován Albert Humphrey, který ji navrhl 

v šedesátých letech 20. století. SWOT je zkratkou pro: Strengths- silné stránky, 

Weaknesses- slabé stránky, Opportunities- příležitosti, Threats- hrozby. [38] [39]  

Při její tvorbě je důležité uvědomit si, že silné a slabé stránky se musí volit 

vzhledem k vnitřnímu prostředí hodnoceného subjektu. Naopak příležitosti a hrozby 

jsou faktory působící na hodnocený subjekt pouze z vnějšího okolí a nemají přímou 

vazbu na prostředí vnitřní. [40] 

U silných a slabých stránek se hodnotí faktory, jako jsou lidské zdroje, majetek, 

finance, aktivity, procesy a zkušenosti. Mezi příležitosti a hrozby patří i takové faktory, 
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které není subjekt schopen ovlivnit. Patří mezi ně třeba budoucí trendy, vývoj 

ekonomiky, demografie, legislativa a události na státní a mezinárodní úrovni. [40] 

Z interní a externí části analýzy se pomocí grafického znázornění TOWS 

vyobrazí, do které strategie jednotlivé systémy spadají. Strategie se dělí do čtyř skupin: 

[41] 

Strategie MAXI-MAXI (SO): strategie se snaží využít co nejvíce silných 

stránek, aby zužitkovala nastalé příležitosti. Považuje se za ideální pozici. 

Strategie MINI-MINI (WT): strategie řeší kumulaci nepříznivých předpokladů 

a zaměřuje se na minimalizaci negativních efektů. 

Strategie MINI-MAXI (WO): strategie se zaměřuje na překonání a zlepšení 

slabých stránek tak, aby bylo možno využít naskytnuté příležitosti. 

Strategie MAXI-MINI (ST): strategie využívá silných stránek k eliminaci 

hrozeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 SWOT analýza [42] 
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2.2 Nákladově-výstupové metody hodnocení 

 

 CEA 2.2.1

  Cost-effectiveness Analysis (analýza efektivnosti nákladů) srovnává náklady 

v peněžních jednotkách s kvantitativními efekty v nepeněžních jednotkách. 

Metoda CEA, která je založena na použití kritéria nákladové efektivnosti, 

spočívá v porovnání dvou nebo více alternativních programů měřením vynaložených 

nákladů a vyvolaných důsledků. Jinými slovy zjišťujeme nákladovou efektivnost na 

naturální jednotku výstupu. [43]. 

Výhodou metody CEA je zejména to, že u ní není potřeba převod efektů na 

peněžní jednotky, což je výhodné při hodnocení zdravotnických technologií (programů). 

Může se stát, že se na výstupu objeví několik efektů, proto je nutné pro správné 

provedení porovnání vybrat pouze jeden efekt, který se bude při analýze hodnotit. [43]  

 

Ukazatelem CEA je kritérium efektivnosti, které můžeme sledovat pomocí 

těchto ukazatelů: [44] 

 Náklady na jednotku výstupů (nákladová efektivnost)  

 

 

 

CA ...  současná hodnota nákladů programu A  

CB … současná hodnota nákladů programu B  

EA … naturální efekt výdajového programu A  

EB … naturální efekt výdajového programu B 

 

 Efektivnost na peněžní jednotku nákladů (efektivnost jako inverzní hodnota 

nákladů): [44] 
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V rámci CEA lze také provádět inkrementální zkoumání poměru nákladů 

a efektů, což nám umožňuje pozorovat změny na výstupu (efekty) u dvou technologií, 

ke kterým dochází v důsledku růstu inkrementálních nákladů. [44] 

 

 

 

 

2.3 Multikriteriální vyhodnocovací metody 

 Saatyho metoda 2.3.1

Saatyho metodu stanovení vah kritérií lze rozdělit do dvou kroků. V prvním 

kroku se zjišťují preferenční vztahy dvojic kritérií uspořádaných v tabulce, v jejíchž 

řádcích i sloupcích jsou zapsána kritéria ve stejném pořadí. Určuje se také velikost 

preference, která se vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené bodové stupnice, viz 

tabulka 1. [45] 

Výsledkem tohoto kroku je získání pravé horní trojúhelníkové části matice 

velikostí preferencí. Jestliže tuto matici označíme S, pak její další prvky získáme podle 

vztahů. [45] 

Pokud je kritérium uvedené v řádku významnější než kritérium uvedené ve 

sloupci, zapíše se do příslušného políčka počet bodů, kterým hodnotitel vyjadřuje 

velikost preference kritéria v řádku vzhledem ke kritériu ve sloupci. Pokud je naopak 

kritérium ve sloupci významnější než kritérium v řádku, zapíše se do příslušného 

políčka převrácená hodnota zvoleného počtu bodů. [45] 

Hodnoty vah kritérií stanovíme pomocí geometrických průměrů řádků Saatyho 

matice výpočtem znásobením deskriptorů zvlášť v každé řádce a následným umocněním 

na inverzní hodnotu počtem kritérií. Jestliže tyto řádkové geometrické průměry 

znormujeme, dostaneme normované váhy našeho souboru kritérií [45]. 
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                Tabulka 1 Slovní hodnocení stupně intenzity preferencí- Saatyho matice [46]   

 

 TOPSIS 2.3.2

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution umožňuje úplné 

uspořádání množiny všech variant, tudíž je určena i pro výběr nejlepší varianty. 

Technika pro řazení preferencí podle podobnosti ideálnímu řešení se určuje váha 

kritérií a podle normované a vážené kriteriální matice se určí ideální a bazální varianty, 

z čehož se spočítá ukazatel užitku. Nejvyšší číslo užitku bude mít nejvyšší užitek. [47] 

TOPSIS umožňuje úplné uspořádání množiny všech variant, takže je určena i pro 

výběr nejlepší varianty. Vstupními údaji jsou kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty 

a váhy jednotlivých kritérií. Kriteriální hodnoty pro jednotlivé varianty jsou uspořádány 

v kriteriální matici Y = (yij), kde yij je hodnota i-té varianty hodnocené podle j-tého 

kritéria. [47] 

Body Slovní hodnocení stupně intenzity preferencí 

1 Obě kritéria mají stejný význam 

3 První kritérium má mírně větší význam než druhé 

5 První kritérium má dosti větší význam než druhé 

7 První kritérium má prokazatelně větší význam než druhé 

9 První kritérium má absolutně větší význam než druhé 

Obrázek 7 Saatyho metoda- párové srovnání. [44]   
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(2.1) 

(2.3) 

(2.2) 

Metoda TOPSIS je založena na výběru varianty, která je nejblíže k ideální variantě 

reprezentované vektorem (H1, H2, ... , Hk) a nejdále od bazální varianty reprezentované 

vektorem (D1, D2, ... , Dk). [35] 

U TOPSIS se předpokládá maximalizační charakter všech kritérií. Pokud chceme 

mít všechna kritéria v kriteriální matici jako maximalizační ještě před převedením na 

normalizovanou matici, přepočteme prvky podle vztahu délky: [47] 

 

 

 

V prvním kroku je nutné sestavit normalizovanou kriteriální matici R = (rij), kde 

pro výpočet normalizovaných hodnot platí následující vzorec: 

 

 

 

kde: i= 1, 2,…, p 

j= 1, 2,…, k 

 

Po této transformaci tvoří sloupce v matici R vektory jednotkové délky. [47] 

V druhém kroku vypočteme váženou kriteriální matici W tak, že každý j-tý sloupec 

normalizované kriteriální matice R násobíme odpovídající váhou vj [47]: 
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(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

V dalším kroku určíme ideální (H) a bazální (D) varianty, vzhledem k hodnotám ve 

vážené kriteriální matici, a výpočet vzdáleností variant od ideální a bazální varianty: 

[47] 

 

1. výpočet vzdálenosti od bazální varianty 

 

 

 

 

 

 

2. výpočet vzdálenosti od ideální varianty 

 

 

 

 

 

3. výpočet relativního ukazatele vzdáleností variant od bazální varianty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně se varianty seřadí podle klesajících hodnot ukazatele ci, a tím se získá 

úplné uspořádání všech variant. [47] 

 

  



42 
 

2.4 Metoda sběru dat 

Nukleární medicína pracuje s mnoha systémy, které patří ke každodenní práci na 

pracovišti. Do diplomové práce jsem zařadila systémy, se kterými se pracuje v největší 

míře a škále- radiologické informační systémy.  

Sběr dat probíhal v několika etapách. Nejprve jsem identifikovala samotný počet 

nukleárních medicín v ČR. Dále proběhla identifikace dostupných a nejčastěji 

užívaných softwarových produktů pro nukleární medicínu. Poté jsem se blíže zaměřila 

na skupinu uživatelů a výrobců systémů. Získané informace jsem postupně 

shromažďovala pro další zpracování. 

 

 Sběr dat od uživatelů 2.4.1

Po identifikaci nukleárních medicín v ČR jsem se zaměřila na sběr dat o jejich 

informačním systému vhodný pro nukleární medicínu. Sběr probíhal převážně formou 

telefonické a e-mailové komunikace. Mnoho informací jsem získala i osobními 

schůzkami. Předem jsem si stanovila základní klíčové otázky, na které jsem se snažila 

získat odpovědi.  V mnoha případech jsem se telefonicky domluvila na odpovědi 

zaslané dodatečně přes e-mail.  

 

 Sběr dat od dodavatelů 2.4.2

Všechny výrobce jsem kontaktovala nejprve formou e-mailové komunikace 

s žádostí o osobní schůzku. Jako základní body v komunikaci mi sloužil předem 

vytvořený seznam klíčových otázek.  V případě odmítnutí osobní schůzky byl výrobce 

požádán alespoň o zaslání podkladových materiálů k jeho systému. V případech, kdy se 

výrobce neozval vůbec, jsem požádala o pomoc odborníky, kteří s danými výrobci 

navázanou komunikaci mají nebo měli již dříve. 
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3 Výsledky 

V této části diplomové práce jsou shrnuty informace o radiologických informačních 

systémech pro nukleární medicínu. Jsou zpracovány v několika etapách a metodách. 

Jedná se zejména o již zmíněnou deskriptivní metodu, metodu SWOT analýzy a metodu 

TOPSIS s určením vah pomocí Saatyho metody.  

Informace jsem čerpala zejména ze zaslaných podkladů od jednotlivých 

společnosti, jejich internetových stránek a produktových listů. Další informace jsem 

získala i osobní či telefonickou komunikací se zástupci firmy a od uživatelů z různých 

nemocnic ČR. 

 

3.1 Deskriptivní metoda 

V této podkapitole jsem stručně popsala funkce jednotlivých dostupných systémů 

v ČR pro provoz nukleární medicíny. Jsou to radiologické informační systémy vhodné 

pro nukleární medicínu.  

Popis je rozdělen na workflow, flexibilitu nastavení a přenos dat. V případě 

nasbírání více informací je přidáno i další rozdělení. 

Důležitou vlastností produktu je flexibilita v nastavení, které lze přizpůsobit 

potřebám daného pracoviště. Tato vlastnost zároveň zajišťuje rychlou reakci na 

požadavky bez nutností programování pouhým přestavením parametrů a poskytuje 

velké možnosti pro správce NIS ve zdravotnickém zařízení. Systém zajišťuje sledování 

indikátorů kvality, poskytuje podklady pro odborné práce i nezbytné informace pro 

efektivní řízení pro střední a top management. 

 U všech hlavních systémů, se kterými se dále pracuje, je vypsán přehled klíčových 

funkcí, který je rozdělen na části práce při přijetí pacienta a sním spojené, práce 

s výsledky a jejich zpracování a funkce obecné. V tabulkách pod popsanými hlavními 

systémy jsou souhrnné informace získané z podkladů klíčových otázek o RIS. 

 

 FONS Akord  3.1.1

Klinický informační systém od pardubického společnosti STAPRO s.r.o. 

pokrývá provoz pro celou řadu klinických pracovišť a umožňuje propojení produktů 

zajišťující vedení zdravotní dokumentace a podporujících provozních činností na 

jednotlivých klinických pracovištích. [16] 
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3.1.1.1 Produkt Radiologie 

Jde o integrální součást nemocničního informačního systému FONS Akord. 

Produkt lze využívat i samostatně bez klinické části nemocničního systému. Pokud 

tomu tak je, komunikace mezi ostatními informačními systémy je poté zajištěna pomocí 

datových standardů, jako jsou DASTA nebo HL7 pro datovou komunikaci a pro 

obrazovou dokumentaci standard DICOM. Tento produkt je určen i pro pracoviště 

nukleární medicíny. 

 

Workflow  

Při příchodu pacienta na pracoviště nukleární medicíny je zapotřebí práce 

se žádankou. Buď se jedná o import elektronického požadavku, který byl vystaven 

v klinické části nemocničního informačního systému, nebo pořízením opisu papírové 

podoby. Lze i prohlížet a tisknout starší přehledy nálezů či jakékoliv jiné údaje 

s pacientem spojené.  

Součástí systému je i komplexní objednávkový systém, který umožňuje jak 

samotné objednání, přeobjednání, hledání volných termínů, tak vytvářet sestavy 

o vytíženosti pracoviště. 

Součástí podpory systému je také evidence spotřeby materiálu. Lze z ní získat 

statistické sestavy nebo grafické výstupy jako je např. přehled provedených vyšetření, 

přehled spotřebovaného materiálu. 

 

Flexibilita nastavení 

Pro usnadnění zápisu nálezu lze využít předdefinovaných textů. Tohoto lze 

využít i pro vkládání uživatelského číselníku u provedených vyšetření a zvlášť 

účtovaného spotřebovaného materiálu, např. radiofarmak. 

 

Archivace a přenos dat 

Pro komplexní práci nabízí produkt propojení mezi libovolnými systémy PACS. 

Jsou jimi např. IMPAX, MARIE PACS, AMIS*PACS, SIENET, vPACS a další. 

Komunikuje s DICOM worklistem, synchronizuje data centrálního registru pacientů 

v NIS s daty pacientů v PACS, umožňuje zpřístupnění obrazové dokumentace 

klinickým uživatelům. 
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Administrativní a ekonomická část 

Při zadávání údajů dochází ke kontrole dat, nastává také kontrola pro správné 

vykazování s možností využití DRG a doporučených diagnóz pro zdravotní pojišťovny. 

Bezpečnost a ochrana dat 

U všech záznamů je evidováno, kdy a kým byly pořízeny nebo editovány. Také 

lze nastavit logování na zápis kdo, a kdy nahlížel do dokumentace pacienta, čímž se 

zvyšuje bezpečnost a ochrana dat.  

 

3.1.1.2 Přehled klíčových funkcí 

 Práce při přijetí pacienta a s ním spojené 

o Komplexní pacientský objednávkový systém  

 možnost objednání 

 přeobjednání 

 hledání volných termínů 

 vytváření sestav o vytíženosti pracoviště a jiné 

o Vedení pacientské administrativy 

o Možnost importovat požadavky z klinického informačního systému 

o Možnost naskenování požadavku z papírového formuláře 

o Možnost práce s objednávkami i přes internet 

o Elektronický příjem žádanky z NIS 

o Doplnění potřebných údajů do žádanky 

o Odeslání údajů o žádance do worklistu PACS 

 

 Práce s výsledky a jejich zpracování 

o Přístup lékařů k odpovídajícím klinickým dokumentacím 

o Možnost využití předdefinovaných textů, jeho formátování  

o Možnost využití uživatelských číselníků 

o Možnost pořízení zvukového záznamu do dokumentace pacienta, případně 

napojení modulu pro rozpoznávání hlasu 

o Víceúrovňové schvalování nálezu 
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o Elektronické předání výsledků žadateli 

o Prohlížení předchozích výsledků 

o Fulltextové vyhledávání v nálezech 

o Archivace snímků 

o Vložení údajů o vyšetření  

 materiál- radiofarmakum 

 provedené vyšetření 

 přístroje a jiné 

o Výstupy a tisky vyšetření 

 

 Obecné 

o Kartotéka, podpora administrace příjmu, vyšetřovny 

o Diferencovaný přístup uživatele 

o Nastavení přístupových dat 

o Podpora evidence spotřebovaného materiálu 

o Automatické generování položek pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám 

o Možnost statistických sestav nebo grafických výstupů 

 přehled provedených vyšetření a jiné 

o Možnost propojení s PACS systémy 

o Záznam použitých materiálů a provedených výkonů pro plátce péče 

o Hledání dle klíčových slov 

o Možnost vytvoření statistik 

 provedených metod 

 výkonů 

 spotřebovaného materiálu a jiné 

o Konfigurovatelné statistiky na míru danému pracovišti 

o Správa systému 
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FONS Akord 

Podporovaný operační systém Windows 

Podpora datového standardu HL7 ANO 

Podpora datového standardu DASTA ANO 

Automatické aktualizace ANO 

Možnost odhlášení uživatele při nečinnosti ANO 

Možnost vykazování výkonů pojišťovnám ANO 

Možnost generování statistických výstupů ANO 
 

                      Tabulka 2 Souhrnné klíčové informace systému FONS Akord (Zdroj: vlastní) 

 

 

 Radius 3.1.2

Radiologický informační systém od firmy Steiner s.r.o. je vyvinut pro komplexní 

řízení oddělení zobrazovacích metod, do něhož spadá i nukleární medicína. Umožňuje 

pracovat s textovými i obrazovými informacemi. Systém lze využít jako samostatný 

modul, nebo může být jako integrační součást nemocničního informačního systému 

UNIS.  

 

Workflow  

Při příchodu pacienta na pracoviště je opět nutné pracovat s žádankou. Systém je 

schopen přijímat jak papírové, tak elektronické žádanky. V papírové podobě jsou to 

převážně žádanky z externích zdravotnických zařízení a je nutné pořídit jejich opis. 

S žádankami je možnost nadále pracovat. Dále je žádanka automaticky přesměrována 

na danou modalitu a po provedení vyšetření společně se systémem PACS zpracována. 

Součástí systému je i evidence spotřeby materiálu. Lze z ní získat statistické 

údaje, např. přehled provedených vyšetření, přehled spotřebovaného materiálu, výkonů 

a jiné. K jejich generování jsou využívána všechny data z databáze. 
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Flexibilita 

Systém lze přizpůsobit potřebám daného pracoviště. Umožňuje nastavení 

různých parametrů a rychlého přehledu o pacientovi, například upozornění na alergie, 

akutní pacienty, infekční nákazy a jiné. 

 

Administrativní a ekonomická část 

Součástí je funkce účtování pro zdravotní pojišťovny. Do této části mají přístup 

pouze oprávněné osoby. 

 

3.1.2.1 Přehled klíčových funkcí 

 Práce při přijetí pacienta a s ním spojené 

o Vstup žádanky pacienta s vazbou pacienta na centrální registr a přijímací 

kancelář 

 oprava žádanek 

 doplnění potřebných údajů do žádanky 

o Možnost práce s elektronickými i papírovými žádankami 

o Umožňuje sledování stavu žádanek 

 rozpracované, ukončené 

 

 Práce s výsledky a jejich zpracování 

o Vstup lékařského popisu 

o Vstup a oprava provedených vyšetření 

o Automatické generování  

 výkonů 

 materiálu a jiné 

o Strukturovaný archiv popisů snímků 

o Zobrazení výsledků vyšetření, jejich tisk 

o Možnost prohlížet popisy vyšetření na síti nemocnice,  

o Zabezpečení přístupu k snímkům systémem přístupových práv 

o Vstupy žádanek po sítí nemocnice 

o Možnost verifikace popisů neatestovaným lékařům a lékařům, kteří nejsou 

radiologové 
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 Obecné 

o Diferencovaný přístup uživatele 

o Automatické generování položek pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám 

o Možnost statistických sestav nebo grafických výstupů 

 přehled vyšetření 

 přehled spotřebovaného materiálu 

 přehled výkonů a jiné 

o Možnost zadávání tzv. klíčování snímků, tj. kategorizace snímků do 

statistických tříd 

o Evidence půjčování snímků 

o Monitoring citlivých informací 

o Zobrazování historie s proběhlými vyšetřeními 

 

Radius 

Podporovaný operační systém Windows 

Podpora datového standardu HL7 ANO 

Podpora datového standardu DASTA ANO 

Automatické aktualizace ANO 

Možnost odhlášení uživatele při nečinnosti ANO 

Možnost vykazování výkonů pojišťovnám ANO 

Možnost generování statistických výstupů ANO 
 

      Tabulka 3 Souhrnné klíčové informace systému FONS Akord (Zdroj: vlastní) 

 

 

 Medicalc 3.1.3

Medicalc je zdravotnický informační systém vyvíjen českou společností 

Medicalc software s.r.o. V současnosti je k dispozici již čtvrtá generace- Medicalc4. 

Oproti starším generacím se liší v použitých technologiích a je rozšířen o klinické 

procesy. Následná možnost implementace procesního řízení ve zdravotnických 

zařízeních, kde je využíván systém Medicalc, je proto možná. [18] 
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3.1.3.1 Medicalc4 

Medicalc4 je již zmíněnou čtvrtou generací systému Medicalc. Systém je určen 

pro komplexní řešení pro všechny typy zdravotnických zařízení, je pak na domluvě se 

zákazníkem, jakým způsobem bude dále systém upraven a které funkce budou 

implementovány. V praxi nukleární medicíny se setkáme s koncepcí RIS a PACS 

systémů. 

Workflow 

Při zpracování žádanky systém umožňuje náhled na seznam čekajících žádanek, 

objednávek nebo rozpracovaných vyšetření. Systém umožňuje zvolit si způsob práce 

s žádankou. Umožňuje přijímat žádanky jak interní, tak externí. 

Lékař, který popisuje nález má stále k dispozici data obrazového archivu 

m4pacs. 

Flexibilita 

Systém lze přizpůsobit potřebám konečného zákazníka. V případě úpravy nebo 

doplnění informací je zapotřebí zažádání a kontaktování firmy. Umožňuje nastavení 

různých parametrů, jejich uspořádání, rozhraní, nebo nastavení přístupových práv. 

Součástí systému může být PACS. 

 

Přenos dat 

Obrazová dokumentace je nerozlučně spjata s popisem, s komplexním 

vyhodnocením a s vykázáním vyšetření. V systému je plně integrovaný obrazový 

prohlížeč m4pacs, který podporuje všechny běžné funkce potřebné pro prohlížení 

DICOM snímků. 

 

Administrativní a ekonomická část 

Systém umí detekovat, kolik vyšetření daných typů je možno ve zvoleném dni 

provést, aby byly ještě proplaceny od zdravotní pojišťovny. Součástí je účtování pro 

zdravotní pojišťovny. 
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3.1.3.2 Přehled klíčových funkcí 

 Práce při přijetí pacienta a s ním spojené 

o U interní žádanky umožňuje využití čárového kódu 

 u externí žádanky nutno zadat IČP žadatele o vyšetření 

o Práce s žádankou 

 oprava  

 doplnění potřebných údajů 

 náhled do žádanek 

- seznam čekajících žádanek 

- rozpracovaných vyšetření a jiné 

o Automatické odeslání žádanky do příslušné modality 

o Objednávkový systém 

 objednávání  

 plánování 

 

 Práce s výsledky a jejich zpracování 

o Vstup lékařského popisu 

o Zobrazení výsledků vyšetření, jejich tisk 

o Možnost vytvoření statistických přehledů 

 provedených metod 

 výkonů  

 spotřebovaného materiálu a jiné 

o Stále k dispozici data obrazového archivu m4pacs 

 

 Obecné 

o Umožňuje změnu zdravotní pojišťovny nebo úplná absence pojištění 

 detekce je možná díky napojení systému na registry zdravotních 

pojišťoven 

o umožňuje jednoduchý náhled připojeného souboru (obrazové dokumentace) 
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Medicalc4 

Podporovaný operační systém Windows 

Podpora datového standardu HL7 ANO 

Podpora datového standardu DASTA ANO 

Automatické aktualizace ANO 

Možnost odhlášení uživatele při nečinnosti ANO 

Možnost vykazování výkonů pojišťovnám ANO 

Možnost generování statistických výstupů ANO 
 

                       Tabulka 4 Souhrnné klíčové informace systému FONS Akord (Zdroj: vlastní) 

 

 

 S4M Radiologie 3.1.4

S4M Radiologie je informační systém určený pro radiologická oddělení, tedy 

i pro nukleární medicínu. Je to modulární otevřený systém od firmy CompuGroup 

Medical Česká republika s.ro. Umožňuje příjem a zpracování požadavků na vyšetření až 

po následné vyhodnocení výsledků.  

 

Workflow 

Zpracování žádanky pacienta lze ručně nebo v poloautomatickém režimu z NIS. 

Umožňuje detailní evidenci stavů žádanek od zadání až po archivaci. K žádance lze 

nahrát audiozáznam. Podporuje navázání obrazové dokumentace přímo k vyšetření. 

Zpětně měnit lze jakákoliv data kromě popisů snímků vyšetření, pokud se nejedná 

o dopsání dodatku.  

 

Flexibilita 

Systém lze kdykoliv dodatečně rozšiřovat podle požadavků zdravotnického 

zařízení. Umožňuje široké nastavení parametrů a rozhraní systému. Umožňuje odeslání 

výsledků po síti zpět na příslušné oddělení nebo ambulanci.  
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Přenos dat 

Komunikace s okolními NIS prostřednictvím standardizovaných rozhraní 

(DASTA, HL7, DICOM). Také je schopen komunikace se všemi běžnými PACS 

používanými v ČR. 

 

3.1.4.1 Přehled klíčových funkcí 

 Práce při přijetí pacienta a s ním spojené 

o Umožňuje příjem žádanky v poloautomatickém režimu  

 z NIS nebo ručně 

o Umožňuje audiozáznam k žádance 

o Evidence pacientů 

o Práce s kartotékou pacientů 

 druhy vyšetření 

 oprava dat 

 skartace  

o Objednávání pacientů 

 seznamy plánovaných vyšetření 

o Archivace žádanek 

 

 Práce s výsledky a jejich zpracování 

o Úzká integrace s PACS CGM NETRAAD 

o Grafické výstupy s šablonami a grafickými prvky 

o Komunikace s NIS a PACS 

o Archivace výsledků 

o Možnost využití předdefinovaných textů 

 fráze 

 bloky 

o Umožňuje zvukový komentář a následné odeslání do nemocničního systému 

 

 Obecné 

o Umožňuje sledování plnění limitů zdravotních pojišťoven 

o Umožňuje statistické výstupy v široké škále 

o Diferencovaný přístup uživatele 
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S4M Radiologie 

Podporovaný operační systém Windows 

Podpora datového standardu HL7 ANO 

Podpora datového standardu DASTA ANO 

Automatické aktualizace ANO 

Možnost odhlášení uživatele při nečinnosti ANO 

Možnost vykazování výkonů pojišťovnám ANO 

Možnost generování statistických výstupů ANO 
 

               Tabulka 5 Souhrnné klíčové informace systému FONS Akord 

 

 IKIS 3.1.5

Je produktem společnosti AGEL a.s. IKIS je zkratka pro integrovaný klinický 

informační systém. Nukleární medicína je zařazena do komplementu stejně jako RIS.  

Řešení pro nukleární medicínu vychází z RIS a je mu velice blízké. Liší se v možnosti 

vykazování radiofarmak. [21] 

 

 NIS Tree- funkce radiologie 3.1.6

Jde o informační systém od společnosti PROSOFT Kroměříž, s.r.o. Nukleární 

medicína je zařazena do komplementu Radiodiagnostiky. Systém umožňuje 

automatické vykazování výkonů a léčiva (např. radiofarmaka) do pacientského účtu. 

Součástí je i provázanost PACS a informačních systémů ostatních pracovišť, ze kterých 

byla vyšetření objednána. [48] 

 

 AMIS*HD 3.1.7

Nemocniční informační systém od společnosti ICZ a.s. AMIS*HD je nástupcem 

předchozího řešení AMIS*H. Patří mezi komplexní systém založený na komunikaci se 

všemi pracovišti ve zdravotnickém zařízení. Systém obsahuje moduly navržené 

v prostředí vícevrstvé architektury, které podléhají individuálním požadavkům 

pracovišť. [17] 
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  Nukleární medicína nemá samostatný modul, spadá do modulu ICZ AMIS*HD 

® Ambulance. Z tohoto důvodu není zařazena do dalšího porovnávání systémů. 

 

 Medea 3.1.8

Systém byl vyvinut zhruba v roce 1994 a nabízen do roku 2007 firmou STAPRO 

s.r.o. Systém je sice stále využíván, ale nyní je do zdravotnických zařízení nabízen 

systém od stejné firmy, systém FONS Akord. [16] 

 

 Zlatokop 3.1.9

Zlatokop je komplexní informační systém především pro potřeby klinických 

pracovníků IKEM. Vyvinutý v Institutu klinické a experimentální medicíny s použitím 

platformy Caché. Obsahuje několik barevně odlišných záložek rozčleněných logicky do 

ucelených oblastí. Jedna z nich je záložka Zobrazovací metody, ve které je zařazena 

i nukleární medicína. [49] 

 

 eMedSolution 3.1.10

Je informační systém založený na moderním technologickém standardu. 

Flexibilně řešen pro všechny druhy zdravotnických zařízení. V nukleární medicíně řeší 

od přijetí pacientů až po fakturaci. Využívá například předdefinovaných polí, 

statistického generování, evidenci spotřebovaného materiálu, automatické generování 

položek pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám, možnost nastavení automatického 

odhlášení uživatele. [50] 

 

 Vybrané radiologické informační systémy 3.1.11

Pro další zpracování jsou vybrány nejvíce užívané a komerčně dostupné 

systémy. Vybrané systémy jsou zpracovány do přehledné tabulky 6, graf 2. 

Celkem jsem identifikovala 45 pracovišť nukleární medicíny v ČR. Jejich 

seznam včetně názvu pracoviště, adresy pracoviště, vedoucího lékaře/primáře, 

webových stránek a poskytovaných služeb jsou zpracovány v příloze D. 
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Pro další zpracování jsou vyjmuty 2 pracoviště z důvodu neposkytování služeb 

scintigrafie, SPECT. Vyloučena je proto Soukromá imunologická laboratoř, Brno 

a Úsek Imunologie Centra laboratorní medicíny. Vyloučeny jsou i dvě další pracoviště, 

která neposkytla data a nechtějí být uvedeni. Celkový počet pro další zpracování je tedy 

41 pracovišť nukleární medicíny v ČR. 

V tabulce 6 jsou uvedeny názvy identifikovaných radiologických systémů pro 

provoz nukleární medicíny v ČR, se kterými se bude dále pracovat. Jejich počet, 

poskytující firma a její sídelní město.  

V tabulce 7 jsou uvedeny další identifikované systémy, se kterými se, především 

z důvodu nižšího počtu výskytu v ČR, nebude dále pracovat. 

 

 
 

Název systému 

Počet 

v ČR na 

NM 

Firma 
Sídelní 

město 

Komerčně 

dostupný 

FONS Akord 

Radiologie 
15 STAPRO s.r.o. Pardubice ANO 

Radius 5 Steiner s.r.o. Praha ANO 

Medicalc4 7 Medicalc software s.r.o. Plzeň ANO 

S4M Radiologie 5 
CompuGroup Medical 

Česká republika s.r.o. 
Praha ANO 

 

Tabulka 6 Vybrané RIS pro další zpracování (Zdroj: vlastní) 

 

 

Název systému 
Počet v ČR 

na NM 

IKIS komplement Radiologie 2 

NIS Tree- funkce radiologie 1 

AMIS*HD Ambulance 3 

NIS Zlatokop 1 

Medea 1 

eMedSolution 1 
 

                        Tabulka 7 Ostatní RIS (Zdroj: vlastní) 
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     Graf 1 Systémy pro provoz NM v ČR (Zdroj: vlastní) 

 

 

      Graf 2 Hlavní systémy pro provoz NM v ČR (Zdroj: vlastní) 
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3.2 Porovnání vybraných RIS pro nukleární medicínu 

 SWOT analýza 3.2.1

Vybrané RIS pro nukleární medicínu jsou v této podkapitole zpracovány do 

analýzy SWOT. Jsou to velice podobné systémy se stejným záměrem a požadovanými 

funkcemi.  

Data do této analýzy jsem nashromáždila od samotných uživatelů a dodavatelů. 

Z jejich podkladových materiálů, produktových listů a osobní či telefonickou 

komunikací s nimi. Jako podklad mi sloužily klíčové otázky pro uživatele, kde jsou 

zahrnuty i předem vypsané možnosti silných a slabých stránek pro systémy. 

Bodová škála hodnocení stupně vlivu je stanovena od hodnoty 1 do hodnoty 4, 

tabulka 8. Součet vah silných a slabých stránek se musí rovnat jedné. 

Z každé analýzy je výstupem interní a externí faktor a jeho bilance. Na základě 

těchto hodnot jsem získala informaci, ve kterých strategiích (TOWS) se jednotlivé 

systémy nacházejí. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Tabulka 8 Bodovací hodnocení pro stupeň vlivu SWOT analýzy (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

Body 

pro stupeň vlivu 
Slovní hodnocení bodu 

1 Zanedbatelný vliv 

2 Malý vliv 

3 Vysoký vliv 

4 Velmi vysoký vliv 
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FONS Akord 

Silné stránky Slabé stránky 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Rychlý a plynulý chod 0,2 4 0,8 Starší grafické rozhraní 0,2 -3 -0,6 

Možnost nápovědy 0,01 1 0,01 
Omezená možnost 

úprav 
0,1 -2 -0,2 

Ovladatelnost 0,07 2 0,14 
Nižší zabezpečení 

systému 
0,4 -3 -1,2 

Stabilita 0,05 2 0,1 Omezenost úprav 0,1 -1 -0,1 

Odezva systému 0,03 1 0,03 
Nemožnost vzdáleného 

přístupu 
0,2 -2 -0,4 

Možnost vzdáleného přístupu 

k datům 
0,03 3 0,09   1 

 
-2,5 

Podpora hlavních datových 

standardů 
0,1 4 0,4 

   
  

Automatické aktualizace 0,04 2,00 0,08 
   

  

Automatické generování 

položek pro vyúčtování 

zdravotním pojišťovnám 

0,08 3,00 0,24 
   

  

Vyšší podpora bezpečnosti 

pacienta 
0,05 2,00 0,10 

   
  

Možnosti statistického 

generování 
0,08 4,00 0,32 

   
  

Evidence spotřebovaného 

materiálu 
0,06 3,00 0,18 

   
  

Možnost nastavení 

automatického odhlášení 

uživatele 

0,10 4,00 0,40 
   

  

Komunikace s PACS 0,10 3,00 0,30 
   

  

 
1,00 

 
3,19 

    

Příležitosti Hrozby 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Možnost zlepšení vzhledu 0,15 2 0,3 Chybovost systému 0,1 -1 -0,1 

Možnost zlepšení grafického 

rozhraní 
0,25 3 0,75 Zranitelnost systému 0,09 -2 -0,18 

Možnost zvýšení zabezpečení 

systému 
0,3 2 0,6 Nefunkčnost systému 0,08 -1 -0,08 

Možnost rozšíření 

komunikace vzdáleného 

přístupu 

0,15 2 0,3 
Ztráta dat vnějšími 

vlivy 
0,1 -2 -0,2 

Úpravy dle připomínek 

uživatelů 
0,07 1 0,07 

Únik citlivých údajů ze 

systému 
0,4 -3 -1,2 

Možnost efektivnějšího 

proškolení 
0,08 1 0,08 

Napadení systému 

virem 
0,2 -2 -0,4 

  1 
 

2,1 Konkurenceschopnost 0,03 -1 -0,03 

  
   

  1 
 

-2,19 

Interní část-faktory: 0,69 

Externí část-faktory: -0,09 

Bilance interních a externích faktorů: 0,60 
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Tabulka 9 SWOT analýza systému FONS Akord v nukleární medicíně (Zdroj: vlastní) 

 

Radius 

Silné stránky Slabé stránky 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Podpora hlavních datových 

standardů 
0,25 4 1 Starší grafické rozraní 0,5 -2 -1 

Automatické aktualizace 0,1 2 0,2 
Nutnost využívat 

vlastní databázi 
0,5 -3 -1,5 

Možnost vzdáleného 

přístupu k datům 
0,25 3 0,75 

 
1 

 
-2,5 

Možnosti statistického 

generování 
0,1 2 0,2 

    

Automatické generování 

položek pro vyúčtování 

zdravotním pojišťovnám 

0,1 2 0,2 
    

Evidence spotřebovaného 

materiálu 
0,1 2 0,2 

    

Možnost nastavení 

automatického odhlášení 

uživatele 

0,1 3 0,3 
    

  1 
 

2,85 
    

Příležitosti Hrozby 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Možnost napojení na 

existující databáze 
0,3 3 0,9 

Únik citlivých údajů ze 

systému 
0,25 -3 -0,75 

Možnost vylepšení vzhledu 0,3 1 0,3 
Napadení systému 

virem 
0,2 -3 -0,6 

Možnost zlepšení 

grafického rozhraní 
0,4 2 0,8 

Ztráta dat vnějšími 

vlivy 
0,2 -2 -0,4 

  1 
 

2 Nefunkčnost systému 0,1 -1 -0,1 

  
   

Chybovost systému 0,1 -1 -0,1 

  
   

Konkurenceschopnost 0,15 -1 -0,15 

  
    

1 
 

-2,1 

Interní část-faktory: 0,35 

Externí část-faktory: -0,1 

Bilance interních a externích faktorů: 0,25 

Strategie: MAXI-MINI 

 

Tabulka 10 SWOT analýza systému Radius v nukleární medicíně (Zdroj: vlastní) 

 

 

Strategie: MAXI-MINI 
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Medicalc4 

Silné stránky Slabé stránky 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Grafické rozhraní 0,1 2 0,2 
Omezená možnost 

úprav 
0,4 -2 -0,8 

Podpora hlavních datových 

standardů 
0,2 4 0,8 Zastaralá technika 0,6 -3 -1,8 

Možnosti statistického 

generování 
0,08 2 0,16 

 
1 

 
-2,6 

Automatické generování 

položek pro vyúčtování 

zdravotním pojišťovnám 

0,08 2 0,16 
    

Evidence spotřebovaného 

materiálu 
0,07 1 0,14 

    

Možnost nastavení 

automatického odhlášení 

uživatele 

0,12 3 0,36 
    

Rychlý a plynulý chod 0,09 2 0,18 
    

Ovladatelnost 0,07 1 0,07 
    

Odezva systému 0,06 1 0,06 
    

Plně integrovaný obrazový 

prohlížeč m4pacs  
0,1 2 0,2 

    

Možnost vzdáleného přístupu 

k datům 
0,1 3 0,3 

    

  1,07 
 

2,49 
    

Příležitosti Hrozby 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Možnost zlepšení práce 

s úpravami 
0,35 2 0,7 Chybovost systému 0,1 -1 -0,1 

Možnost využití moderní 

techniky 
0,2 2 0,4 

Zranitelnost systému 

vlivem zastaralé 

techniky 

0,15 -2 -0,3 

Překlad do více jazyků 0,1 1 0,1 
Napadení systému 

virem 
0,2 -1 -0,2 

Možnost zlepšení 

automatického nastavení 

grafického okna po změně 

rozlišení monitoru 

0,35 3 1,05 
Ztráta dat vnějšími 

vlivy 
0,25 -2 -0,5 

  1 
 

2,25 
Únik citlivých údajů ze 

systému 
0,3 -2 -0,6 

  
    

1 
 

-1,7 

Interní část-faktory: -0,01 

Externí část-faktory: 0,55 

Bilance interních a externích faktorů: 0,51 

Strategie: MAXI-MINI 
 

Tabulka 11 SWOT analýza systému Medicalc4 v nukleární medicíně (Zdroj: vlastní) 
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S4M modul Radiologie 

Silné stránky Slabé stránky 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Podpora hlavních datových 

standardů 
0,25 4 1 

Nutnost využívat vlastní 

databázi 
0,7 -3 -2,1 

Automatické aktualizace 0,03 1 0,03 
Méně časté automatické 

aktualizace 
0,3 -3 -0,9 

Možnost vzdáleného 

přístupu k datům 
0,08 3 0,24 

 
1 

 
-3 

Automatické generování 

položek pro vyúčtování 

zdravotním pojišťovnám 

0,05 2 0,1 
    

Možnosti statistického 

generování 
0,06 2 0,12 

    

Evidence spotřebovaného 

materiálu 
0,07 2 0,14 

    

Možnost nastavení 

automatického odhlášení 

uživatele 

0,15 3 0,45 
    

Bezpečné šifrování 0,06 2 0,12 
    

Ovladatelnost 0,05 2 0,1 
    

Uživatelské rozhraní 

systému 
0,1 3 0,3 

    

Úzká integrace s PACS 

CGM NETRAAD 
0,1 3 0,3 

    

  1 
 

2,9 
    

Příležitosti Hrozby 

Faktor V H V*H Faktor V H V*H 

Možnost napojení na 

existující databáze 
0,45 3 1,35 Chybovost systému 0,15 -1 -0,15 

Zvýšení počtu 

automatických aktualizací 
0,4 2 0,8 

Ztráta dat vnějšími 

vlivy 
0,15 -1 -0,15 

Překlad do více jazyků 0,15 1 0,15 
Únik citlivých údajů ze 

systému 
0,3 -2 -0,6 

  1 
 

2,3 
Napadení systému 

virem 
0,25 -2 -0,5 

  
   

Konkurenceschopnost 0,15 -1 -0,15 

  
    

1 
 

-1,55 

Interní část-faktory: -0,1 

Externí část-faktory: 0,75 

Bilance interních a externích faktorů: 0,66 

Strategie: MINI-MAXI 

 

Tabulka 12 SWOT analýza systému S4M modul Radiologie v nukleární medicíně (Zdroj: vlastní) 
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Název systému 

Bilance 

interních a 

externích 

faktorů 

Strategie Výsledné pořadí 

FONS Akord 

Radiologie 
0,60 MAXI-MINI 2 

Radius 0,25 MAXI-MINI 4 

Medicalc4 0,51 MAXI-MINI 3 

S4M Radiologie 0,66 MINI-MAXI 1 
 

Tabulka 13 Výsledné pořadí SWOT analýzy (Zdroj: vlastní) 

 

 Analýza TOPSIS, Saatyho metoda 3.2.2

V analýze TOPSIS jsem hledala řešení, které se co nejvíce blíží tomu ideálnímu 

a co nejvíce se vzdaluje od nejhoršího řešení. Pro multikriteriální hodnocení bylo 

vybráno celkem 5 kritérií. 

  Kritéria jsou stanovena na základě informací především od uživatelů systémů. 

Většina kritérií byla konzultována telefonicky s různými uživateli po celé ČR z různých 

pracovišť nukleární medicíny. Konečné rozhodnutí, která kritéria budou těmi vhodnými, 

jsem stanovila s týmem, který tvořil i expertní skupinu. 

Vybraná kritéria pro analýzu TOPSIS: 

 Uživatelské rozhraní 

 Možnost tvorby statistik  

 Modulárnost     

 Četnost aktualizací  

 Přednastavené parametry  

 

Při výběru kritéria uživatelského rozhraní se jednotně shodly všechny strany 

oslovené pro výběr kritérií. Jedná se o celkový vzhled systému, jeho přehlednost 

a uživatelskou vizuální spokojenost. Toto kritérium je důležité pro všechny uživatele 

systému. 
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Kritérium možnosti tvorby statistik upřednostňovali spíše vedoucí pracovišť a lidé, 

kteří se statistikou pracují. Je to velice důležité kritérium, má mnoho dalšího využití. 

Modulárnost poukazuje na možnost dalšího využití systému bez dalších 

doprovodných programů. Kritérium bylo stanoveno spíše odborníky, kteří se systémem 

přímo nepracují v provozu. 

S kritériem četnost aktualizací je spojené přidávání nových funkcí, nové opravy 

a celkově podpora systému.  

Přednastavené parametry jsou vhodné zejména u výběru vyšetření s navolenými 

dalšími funkcemi, množství aplikované dávky radiofarmaka. Toto kritérium je velice 

důležité pro přímou práci se systémem, zjednodušuje a zrychluje chod jak s prací 

v systému, tak chod celého procesu pracoviště. 

 

3.2.2.1 Saatyho metoda 

Saatyho metoda je založena na párovém srovnání kritérií. Pomocí této metody 

jsem stanovila váhy vybraných kritérií pro následné využití. Jednotlivé váhy jsou 

stanoveny z dat od expertní skupiny, která skládala ze čtyř expertů s mnoholetými 

zkušenostmi na pracovištích nukleární medicíny v ČR. Hodnocení expertní skupiny je 

v příloze C. 

Pro přehlednost jsem si kritéria nejdříve označila písmeny A, B, C, D, E, tabulka 

14 a pomocí dat od expertní skupiny jsem jim přiřadila výchozí pořadí. 

 

Kritérium Označení kritéria 

Uživatelské rozhraní A 

Možnost tvorby statistik B 

Modulárnost C 

Četnost aktualizací D 

 

Přednastavené parametry 
E 

 

                                   Tabulka 14 Označení kritérií pro Saatyho metodu (Zdroj: vlastní) 
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Dále jsou vypočítány váhy jednotlivých kritérií. Použila jsem dvě metody- 

pomocí funkce GEOMEAN, jejichž výsledky jsou v tabulka 15 a pomocí normalizování 

tabulky, tabulka 16. Obě tyto metody jsem následně zprůměrovala a získala konečné 

váhy kritérií. V tabulce 17 jsou shrnuty výsledné váhy kritérií s jejich celým názvem, 

označením pro lepší přehlednost a jejich pořadím. 

 

 

Tabulka 15 Výchozí Saatyho matice s výpočtem vah kritérií pomocí funkce GEOMEAN (Zdroj: vlastní) 

 

Kritérium A B C D E 
Suma 

řádků 

Váha 

kritéria 

A 0,077 0,111 0,091 0,070 0,053 0,401 0,080 

B 0,077 0,111 0,091 0,116 0,158 0,553 0,111 

C 0,231 0,333 0,273 0,349 0,158 1,344 0,269 

D 0,385 0,333 0,273 0,349 0,474 1,813 0,363 

E 0,231 0,111 0,273 0,116 0,158 0,889 0,178 

Suma 

sloupců 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 1,000 

 

Tabulka 16 Saatyho matice s výpočtem vah kritérií pomocí normalizovaní tabulky (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

Kritérium A B C D E 
Funkce 

GEOMEAN 

Váha 

kritéria 

A 1,000 1,000 0,333 0,200 0,333 0,467 0,080 

B 1,000 1,000 0,333 0,333 1,000 0,644 0,111 

C 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,552 0,267 

D 5,000 3,000 1,000 1,000 3,000 2,141 0,369 

E 3,000 1,000 1,000 0,333 1,000 1,000 0,172 

Suma 

sloupců 
13,000 9,000 3,667 2,867 6,333 5,804 1,000 
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Označení kritéria Název kritéria Váha kritéria Pořadí kritéria 

A Uživatelské rozhraní 0,080 5 

B Možnost tvorby statistik 0,111 4 

C Modulárnost 0,268 2 

D Četnost aktualizací 0,366 1 

E Přednastavené parametry 0,175 3 
 

Tabulka 17 Výsledné váhy kritérií Saatyho metody (Zdroj: vlastní) 

 

 

3.2.2.2 Analýza TOPSIS 

Metoda TOPSIS je založena na vytvoření „ideální“ varianty. Hodnocení systémů 

pro nukleární medicínu s jejich kritérii jsem získala především komunikací s uživateli 

a diskuzí s expertní skupinou.  Bodové hodnocení pro analýzu TOPSIS je stanoveno na 

škále lichých čísel od 1 do 9. Kdy 1 je hodnota nejnižší a 9 je hodnota nejvyšší pro 

určená kritéria u jednotlivých systémů. Lichá čísla s touto škálou jsou zvolena z důvodu 

sjednocení stupnice se slovním hodnocením stupně intenzity preferencí u Saatyho 

metody. 

 

Systém A B C D E Poznámky 

FONS Akord Radiologie 5 7 5 1 7 

Bodové 

hodnocení 

Radius 3 5 5 3 5 

Medicalc4 9 7 3 7 7 

S4M Radiologie 7 5 5 9 7 

 
0,080 0,111 0,268 0,366 0,175 Váha kritérií 

 
MAX MAX MAX MIN MAX MIN/MAX 

FONS Akord Radiologie 25,00000 49,00000 25,00000 1,00000 49,00000 

Normalizace 

matice, 

vztah (2.1) 

Radius 9,00000 25,00000 25,00000 9,00000 25,00000 

Medicalc4 81,00000 49,00000 9,00000 49,00000 49,00000 

S4M Radiologie 49,00000 25,00000 25,00000 81,00000 49,00000 
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164,00000 148,00000 84,00000 140,00000 172,00000 

Suma sloupců 

normalizace 

matice 

 
12,80625 12,16553 9,16515 11,83216 13,11488 

Odmocnina ze 

sumy sloupců   

FONS Akord Radiologie 0,39043 0,57540 0,54554 0,08452 0,53374 
Normalizovaná 

kriteriální 

matice, 

vztah (2.2) 

Radius 0,23426 0,41100 0,54554 0,25355 0,38125 

Medicalc4 0,70278 0,57540 0,32733 0,59161 0,53374 

S4M Radiologie 0,54661 0,41100 0,54554 0,76064 0,53374 

FONS Akord Radiologie 0,03123 0,06387 0,14621 0,03093 0,09341 Vážená 

kriteriální 

matice, 

vztah (2.3) 

 

Radius 0,01874 0,04562 0,14621 0,09280 0,06672 

Medicalc4 0,05622 0,06387 0,08772 0,21653 0,09341 

S4M Radiologie 0,04373 0,04562 0,14621 0,27839 0,09341 

FONS Akord Radiologie 0,00250 0,00709 0,03918 -0,03093 0,01635 

Převedení na 

MIN a MAX 

Radius 0,00150 0,00506 0,03918 -0,09280 0,01168 

Medicalc4 0,00450 0,00709 0,02351 -0,21653 0,01635 

S4M Radiologie 0,00350 0,00506 0,03918 -0,27839 0,01635 

 
0,00150 0,00506 0,02351 -0,27839 0,01168 

Bazální 

hodnota "Dj" 

 
0,00450 0,00709 0,03918 -0,03093 0,01635 

Ideální 

hodnota "Hj" 

FONS Akord Radiologie 0,00000 0,00003 0,00142 0,00105 0,00022 Výpočet 

vzdálenosti od 

bazální 

hodnoty "Di-" 

vztah (2.4) 

Radius 0,00000 0,00001 0,00142 0,00889 0,00010 

Medicalc4 0,00001 0,00003 0,00048 0,04754 0,00022 

S4M Radiologie 0,00000 0,00001 0,00142 0,07834 0,00022 

FONS Akord Radiologie 0,00000 0,00001 0,00120 0,00126 0,00014 Výpočet 

vzdálenosti od 

ideální 

hodnoty "Di+" 

vztah (2.5) 

Radius 0,00001 0,00000 0,00120 0,00947 0,00005 

Medicalc4 0,00000 0,00001 0,00036 0,04885 0,00014 

S4M Radiologie 0,00000 0,00000 0,00120 0,08003 0,00014 
 

 Tabulka 18 Analýza TOPSIS 
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                Tabulka 19 Souhrnné výsledky analýzy TOPSIS 

 

3.3 Návrh doporučení pro uživatele 

Při samotném výběru systému by se měl klást důraz na mnohá kritéria. Jsou to 

kritéria základní nezbytná a kritéria, která dané pracoviště očekává a preferuje. 

Základními parametry pro výběr systému jsou poskytované funkce, podporovaný 

software a hardware, modulárnost, uživatelské rozhraní. Důraz musí být kladen i na 

ekonomickou stránku. 

Implementace je ve většině případů individuální pro každé pracoviště zvlášť. 

Důležitá je příprava pro samotnou implementaci. Pracovníci v mnoha situacích vytvoří 

negativní postoj k nově příchozímu systému ještě před jeho zavedením. Eliminace 

tohoto negativního jevu lze docílit právě kvalitním a srozumitelným vstupním školením 

ještě před zavedením systému, konzultace s odborným poradcem a dostatečné celkové 

připravení na přicházející systém. 

Technici a IT odborníci, kteří se starají o chod informačních systémů, by měli 

provádět pravidelné kontroly. Jedná se zejména o opatření zranitelnosti systému a jejich 

aktualizace. Většina systémů má nastaveny aktualizace automaticky, ale v případě 

nepřetržitého provozu systému nelze tyto aktualizace nainstalovat.  

Technikům náleží i kontroly stavu přístrojového vybavení a jejich případná 

obměna. 

Součástí by měla být i kontrola při zadávání dat. Většinou tuto činnost 

kontroluje sám systém, ale byla by vhodná i kontrola fyzická. V mnoha případech jsem 

se setkala s kontrolou ze strany vedení, je to jistě řešení.  

Systém Di+ Hi- 
Ci, 

vztah (2.6) 
Pořadí 

FONS Akord Radiologie 0,052 0,051 0,505 1 

Radius 0,102 0,104 0,496 4 

Medicalc4 0,220 0,222 0,497 3 

S4M Radiologie 0,283 0,285 0,498 2 
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Velice důležitá je i práce s hesly. Hesla by měla zůstat v utajení kompetentních 

osob, měla by být dostatečně silná a pravidelně by se měla obměňovat. S tímto souvisí 

i zabezpečení při nečinnosti se systémem. Je na místě, aby systém umožňoval 

automatické odhlášení po určité době nečinnosti. 

Důležitá je stálá a úzká komunikace s dodavatelem systému. Většinou je vhodná 

předem smluvená forma zpětné vazby. Například při hierarchickém řešení nastalého 

problému je v procesu právě i dodavatel. 

Top management by měl také aktivně spolupracovat s chodem systému.  Jde 

především o pravidelné analýzy, například analýzy rizik. Vyšší kontrola s nakládáním 

s daty, jejich důkladné kontroly a případné sankce při nedodržování zásad a předpisů. 

Na druhé straně by měla probíhat i motivace a výběr kompetentních lidí pro užší 

komunikaci s konečnými uživateli systému. 

Data by se měla pravidelně zálohovat, vhodný je záložní zdroj nemocnice 

propojený s počítačovou sítí.  

Koneční uživatelé- pracovníci na oddělení by měli mít možnost komunikace 

s odborníky, kteří systém spravují, nebo mohou přenést požadavek ke kompetentnějším 

osobám. Pracovníci na oddělení jsou právě lidé, kteří se systémem pracují denně a musí 

v nich systém zaujmout jistou pozitivitu. V případě spokojenosti jsou i oni ochotni 

předávat své poznatky, případně nedostatky k následnému zdokonalení a celkovému 

vývoji. 

Určitým doporučením může být nákup hotového řešení, nebo návrh na zakázku. 

Jistý aktivní přístup nebo outcorsing. 

 

 

 

  



70 
 

Diskuse 

První část diplomové práce je kapitola současného stavu problematiky. V této 

části jsem se snažila popsat základní části týkající se tématu programového vybavení 

pro provoz nukleární medicíny. Obecné informace o nukleární medicíně, informačních 

technologiích, e-health a telemedicíně. Více je rozvedena podkapitola informačních 

systémů, zde jsem také v rámci současného stavu identifikovala poskytovatele 

nemocničních informačních systémů v ČR i v zahraničí. V ČR působí zhruba deset 

společností dodávající NIS, mezi největšího poskytovatele patří firma STAPRO s.r.o. 

Větší část zaujímá podkapitola radiologický informační systém, který úzce souvisí 

s nukleární medicínou. Mezi největší dodavatele RIS patří opět firma STAPRO s.r.o., 

dále Medical software s.r.o. a Steiner. S.r.o. Nejčetnějším produktem pro nukleární 

medicínu je FONS Akord s produktem Radiologie též od firmy STAPRO s.r.o. Dále je 

zde popsán modul pro nukleární medicínu obecně, tyto informace jsem čerpala většinou 

ze své praxe doplněné odborníky pracující přímo na pracovištích. Do souvisejících 

pojmů diplomové práce jsem zařadila systém PACS, nejužívanější datové standardy 

a protokoly- datový standard DICOM, datový standard HL7 a datový standard DASTA. 

Dále Národní radiologické standardy zaměřené na nukleární medicínu, legislativu 

v oboru nukleární medicíny a strategie implementace. 

Větší část diplomové práce zaujímá kapitola metod. Využila jsem několik metod 

pro zpracování a vyhodnocení programů pro provoz nukleární medicíny. Pomocí 

deskriptivní metody jsem stručně popsala funkce jednotlivých systémů a pomocí 

komparativní analýzy (SWOT analýzy) jsem zhodnotila vnější a vnitřní prostředí 

jednotlivých systémů. Dalšími metodami jsou multikriteriální vyhodnocovací 

metody-Saatyho metoda a metoda TOPSIS. Vzhledem k rozsahu diplomové práce jsou 

vybrány systémy nejvíce užívané v provozu nukleární medicíny a jsou komerčně 

dostupné. Jsou to systémy:  FONS Akord Radiologie od firmy STAPRO s.r.o.,  Radius 

od firmy Steiner s.r.o., Medicalc4 od firmy Medicalc software s.r.o., S4M Radiologie 

od firmy CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Tyto metody jsem blíže popsala, 

aby bylo zřetelné, jak jsem se k daným výsledkům dopracovala. 

Data jsem sbírala v několika etapách. Nejprve jsem identifikovala samotný počet 

nukleárních medicín v ČR. Dále proběhla identifikace dostupných a nejčastěji 

užívaných softwarových produktů pro nukleární medicínu. K tomuto sběru jsem využila 
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internetových stránek a osobních vztahů s kolegy z různých pracovišť v ČR. Poté jsem 

se blíže zaměřila na skupinu uživatelů a výrobců systémů. Získané informace jsem 

postupně shromažďovala pro další zpracování. Předem jsem si stanovila základní 

klíčové otázky, na které jsem se snažila získat odpovědi. Od uživatelů informačních 

systémů se sbírala data nejobtížněji. Sběr probíhal převážně formou telefonické 

a e-mailové komunikace. Osobní schůzka byla zrealizována bohužel jen u jednoho 

výrobce a u dvou výrobců přislíbeny, ale nakonec byly z jejich strany zrušeny. 

Největším důvodem zrušení osobních schůzek bylo aktuální řešení GDPR, tudíž 

využitelnost časových možností zástupců firem byl vložen do tohoto procesu. Byly poté 

požádány alespoň o zpětnou vazbu pomocí emailu. Schůzka se podařila sjednat s firmou 

CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. 

V kapitole výsledků jsou shrnuty informace o radiologických informačních 

systémech pro nukleární medicínu. Jsou zpracovány v několika etapách a metodách. 

Pomocí deskriptivní metody jsem stručně popsala funkce jednotlivých systémů v ČR 

pro provoz nukleární medicíny. U všech předem vybraných systémů pro další 

zpracování jsem popis rozdělila na workflow, flexibilitu nastavení a přenos dat. 

V případě nasbírání více informací je přidáno i další rozdělení. Toto rozdělení bylo 

vytvořeno až na základě sesbíraných informací, slouží pro sjednocení a přehlednost. 

Takto popsané jsou systémy FONS Akord, Radius, Medicalc4 a S4M Radiologie. 

Mnohem obecněji jsou popsány systémy, u kterých nejsou žádné další analýzy 

provedeny: IKIS, NIS Tree- funkce radiologie, AMIS*HD, Medea, Zlatokop 

a eMedSolution. Z této metody vyplynulo především to, že všechny mají podporovaný 

operační systém Windows, podpora datových standardů (HL7 a DASTA), aktualizují se 

automaticky, umožňují vykazování výkonů pojišťovnám, generování statistických 

výstupů a umožňují nastavení automatického odhlášení uživatele při nečinnosti.  

Z analýzy dále vyplynulo, že nejčetnějším a nejpoužívanějším je systém 

v instalacích FONS Akord modul Radiologie, s počtem instalací 15. Tento systém je ve 

velmi málo případech instalován jako samostatný modul RIS, ale instaloval se jako celý 

softwarový balíček. Výhodou jsou konfigurovatelné statistiky na míru přímo na 

pracovišti. Systém Radius působil na uživatele nejzastaralejším dojem ze všech 

popisovaných RIS, ostatní parametry pro provoz nukleární medicíny však splňuje. 

Systém Medicalc4 má výhodu v tom, že obsahuje širší možnosti v plánovaní vyšetření 

a objednávkových sestav a má stále k dispozici data obrazového archivu m4pacs. 
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Poslední z hlavních systémů analýzy- systém S4M Radiologie nabízí největší množství 

funkcí pro práci na pracovišti nukleární medicíny a má úzkou integraci s PACS CGM 

NETRAAD.  

Při tvorbě analýzy SWOT z pohledu uživatele jsem úzce spolupracovala jak 

s dodavateli, tak přímo s uživateli vybraných systémů. Jako podklad mi sloužily klíčové 

otázky pro uživatele, kde jsou zahrnuty i předem vypsané možnosti silných a slabých 

stránek pro systémy. Nejlepším systémem vyšel systém S4M Radiologie s bilancí 

interních a externích faktorů 0,66. Druhé místo s velice malým odskokem zaujal systém 

FONS Akord Radiologie s bilancí 0,60. Dalším v pořadí vyšel systém Medicalc4 

a poslední vyšel systém Radius. Kromě systému S4M Radiologie se všechny systémy 

nacházejí ve strategii MAXI-MINI. Tato strategie se snaží využít silných stránek 

k eliminaci hrozeb. Systém S4M Radiologie se nachází ve strategii MINI-MAXI, 

vyplývá z toho, že systém se zaměřuje na překonání a zlepšení slabých stránek. 

Analýza TOPSIS mi poskytla výsledek v řešení systému, který se co nejvíce 

blíží ideálnímu řešení a co nejvíce se vzdaluje od nejhoršího řešení. Vybraná kritéria 

byla konzultována s uživateli po celé ČR z různých pracovišť nukleární medicíny. 

Konečné rozhodnutí, která kritéria budou těmi vhodnými, jsem stanovila s týmem, který 

tvořil i expertní skupinu. Kritéria dle pořadí jsou: uživatelská rozhraní, možnost tvorby 

statistik, přednastavené parametry, modulárnost a četnost aktualizací. Jednotlivé váhy 

jsou stanoveny z dat od expertní skupiny, která skládala ze čtyř expertů s mnoholetými 

zkušenostmi na pracovištích nukleární medicíny v ČR. Se všemi čtyřmi experty se mi 

podařilo sejít osobně a vysvětlit jim systém hodnocení.  Váhy vybraných kritérií jsem 

stanovila pomocí Saatyho matice a vypočítala dvojím způsobem a jejich průměr jsem 

považovala za výchozí. Výsledné pořadí metody TOPSIS jsem stanovila výpočtem 

vzdálenosti od ideální hodnoty a vzdáleností od bazální hodnoty. Výsledným systémem 

je systém FONS Akord Radiologie. Druhé místo zaujal systém S4M Radiologie, dále 

Medicalc4 a poslední systém Radius. 

Když porovnám výsledky, v analýze SWOT byl na prvním místě systém S4M 

Radiologie, na druhém místě systém FONS Akord Radiologie. V analýze TOPSIS se 

konečná pořadí u prvních dvou systému prohodily. Systém Medicalc4 byl u obou analýz 

na třetím místě a systém Radius u obou analýz na místě čtvrtém. Výsledky poukazují na 

velice podobné systémy se stejným záměrem s velice malými odlišnostmi. Každý 
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systém má své malé klasy a naopak i malé zápory, které se promítly do konečného 

pořadí. Například kritérium modulárnost by byla asi lépe hodnocena odborníky, 

než-li běžnými uživateli. Jinak by určitě dopadly i výsledky s jinak zaměřenou expertní 

skupinou.  

Jistě velikým přínosem by byla i analýza efektivnosti nákladů. Nepodařilo se mi 

však nashromáždit potřebné množství dat, aby analýza mohla být relevantní a přínosná. 

Aktuální ceny se nepodařilo od výrobců získat, a pokud ano, nepřáli si, aby ceny byly 

zveřejněny. Získala jsem pouze náklady na licenci pro PC (bez DPH) dvou systémů. 

Z důvodů nedostatečného množství dat jsem tuto analýzu nakonec do výsledků 

nezařadila. 

V závěru práce jsem shrnula doporučení pro uživatele. Doporučení jsou spíše 

obecná, aby mohla být implementována pro jakéhokoliv uživatele, který pracuje se 

systémem v provozu nukleární medicíny.  

Ze získaných informací během psaní diplomové práce mohu říci, že 

porovnávané systémy si byly velice podobné, ale vždy se našlo nějaké kritérium, které 

systém vyzdvihlo a lehce odlišilo od ostatních. Co ovšem považuji za pozitivní, byl 

přístup zainteresovaných osob při shromažďování všech dat do diplomové práce. 

Většina oslovených odborníků byla velice ochotná a poskytli cenné rady a informace. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu „Programové vybavení pro 

provoz nukleární medicíny“.  V práci jsou zařazeny systémy, se kterými se pracuje 

v největší míře a škále- radiologické informační systémy využívané právě pro provoz 

nukleární medicíny. První část diplomové práce se věnuje zejména současnému stavu 

problematiky s důrazem na Českou republiku. Další kapitola je věnována metodám a 

velkou část zaujímají výsledky práce. Práce obsahuje i návrh doporučení pro uživatele 

v obecné rovině a v neposlední řadě diskusi. 

Hlavním cílem bylo zhodnocení dostupných softwarových produktů.  

Z celkového počtu 45 identifikovaných pracovišť nukleární medicíny vyšel jako nejvíce 

užívaný systém FONS Akord Radiologie od firmy STAPRO s.r.o. Dalšími 

porovnávanými systémy jsou Radius od firmy Steiner s.r.o., Medicalc4 od firmy 

Medicalc software s.r.o. a S4M Radiologie od firmy CompuGroup Medical Česká 

republika s.r.o. 

Dílčím cílem byl popis jednotlivých systémů a využití vhodných metod k jejich 

porovnání. Pomocí deskriptivní metody byly vybrané systémy popsány a pracovalo se 

s nimi i nadále. Možnosti jednotlivých systémů byly zhodnoceny pomocí analýzy 

SWOT a pro výběr ideální varianty systémů byla provedena metoda TOPSIS.  

SWOT analýza poukázala na silné a slabé stránky systémů a jejich příležitosti 

a hrozby. Na prvním místě vyšel systém S4M Radiologie, druhé místo s velice malým 

odskokem zaujal systém FONS Akord Radiologie, další v pořadí byl systém Medicalc4 

a poslední vyšel systém Radiu. Kromě systému S4M Radiologie se všechny produkty 

nacházejí ve strategii MAXI-MINI. 

Analýza TOPSIS za pomocí Saatyho matice s váhami kritérií od expertní 

skupiny také přinesly zajímavé výsledky. Kritéria dle pořadí byla: uživatelská 

rozhraní, možnost tvorby statistik, přednastavené parametry, modulárnost 

a četnost aktualizací. Na první, místě vyšel systém FONS Akord Radiologie. Druhé 

místo zaujal systém S4M Radiologie, dále Medicalc4 a na posledním místě byl systém 

Radius. 

Ve výsledném porovnání byl v analýze SWOT na prvním místě systém S4M 

Radiologie, na druhém místě systém FONS Akord Radiologie. V analýze TOPSIS se 
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konečná pořadí u prvních dvou systému prohodily. Systém Medicalc4 byl u obou analýz 

na třetím místě a systém Radius u obou analýz na místě čtvrtém. 

Analýza nákladové efektivity se nepodařila zrealizovat z důvodu malého objemu 

dat. 

Problematika softwarů zůstává stále aktuální a věřím, že práce přinesla užitečné 

informace. 
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Přílohy 

Příloha A: Klíčové otázky pro výrobce 

 

Podporovaný operační systém: 

 Windows 

 Linux 

 Macintosh 

 Jiné 

Podpora datového standardu HL7/DASTA? 

 Ano 

 Ne 

Probíhají aktualizace automaticky? 

 Ano 

 Ne 

Odhlášení uživatele při nečinnosti? 

 Ano 

 Ne 

Možnost vykazování výkonů pojišťovnám? 

 Ano  

 Ne 

Možnost generování statistických výstupů? 

 Ano  

 Ne 
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Příloha B: Klíčové otázky pro uživatele 

 

Jaký informační systém používáte? 

 FONS Akord Radiologie 

 Medicalc4 

 S4M Radiologie 

 AMIS*H 

 Radius 

 Medea 

 Jiný…………………………………… 

Jak byste hodnotili chod systému? 

 Rychlý, plynulý 

 Prodloužený 

 Pomalý, vleklý 

Jak byste hodnotili přehlednost systému? 

 Přehledný 

 Spíše přehledný 

 Spíše nepřehledný 

 Nepřehledný 

Jak na Vás působí grafický vzhled systému?  

 Příjemný 

 Spíše příjemný 

 Spíše nepříjemný 

 Nepříjemný 

Jak byste hodnotili ovládání systému 

 Jednoduché 

 Spíše jednoduché 

 Spíše složité 

 Složité 
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Proběhlo/probíhá zaškolení práce se systémem? 

 Ano  

 Ne 

 

Jste se systémem spokojeni? 

 Jsem  

 Neutrálně (částečně) 

 Nejsem 

 Připomínky……………………….. 

 

Uveďte silné stránky systému (lze zvolit i více možností) 

 Snadná ovladatelnost 

 Přehlednost systému 

 Grafické rozhraní 

 Možnost statistického zpracování dat 

 Rychlý a plynulý chod 

 Podpora hlavních datových standardů 

 Stabilita 

 Bezchybovost 

 Automatické aktualizace 

 Automatické generování pro zdravotní pojišťovny 

 Možnost komunikace s ostatními ZZ 

 Možnost předdefinovaných položek 

 Jiné …………………………………………… 

 

Uveďte slabé stránky systému (lze zvolit i více možností) 

 Složité ovládání 

 Nepřehlednost systému 

 Grafické rozhraní 

 Nemožnost statistického výstupu 
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 Pomalý prodloužený chod 

 Nepodpora hlavních datových standardů 

 Nestabilita 

 Chybovost 

 Nepravidelné aktualizace 

 Nemožnost/omezení v komunikaci s ostatními ZZ 

 Položky v systému nejsou předdefinované 
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Příloha C: Hodnocení expertní skupiny 
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Příloha D: Seznam pracovišť nukleární medicíny v ČR [37] 

Praha 

Praha 2 - Nové Město  

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (státní příspěvková organizace) 

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 

Salmovská 3, 120 00 Praha 2 (ústav) 

U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 (pracoviště PET/CT, scintigrafie, SPECT/CT) 

U nemocnice 5, 128 53 Praha 2 (pracoviště scintigrafie, SPECT/CT) 

Přednosta: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. 

Primář: MUDr. David Zogala 

Web: unm.lf1.cuni.cz, www.vfn.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT 

 

Praha 4 - Krč 

Radioizotopové pracoviště IKEM 

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 

Primářka: MUDr. Nevenka Solar 

Web:https://www.ikem.cz/cs/komplement/radioizotopove-pracoviste-rip/a-43/ 

 

Praha 5 – Homolka 

Nemocnice Na Homolce (státní příspěvková organizace) 

Oddělení nukleární medicíny - PET centrum 

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 

Primář: doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. 

Web:http://onm.homolka.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT, imunoanalytická laboratoř 

 

Praha 5 - Motol  

Fakultní nemocnice v Motole (státní příspěvková organizace) 

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol 

Přednosta: prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. 

Web: www.fnmotol.cz/klinika-nuklearni-mediciny-a-endokrinologie-uk-2-lf-knme 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, lůžkové oddělení 

 

Praha 6 - Střešovice  

Prague Medical Care Department, s.r.o. 

Pracoviště nukleární medicíny v areálu Ústřední vojenské nemocnice Praha 

U Vojenské nemocnice 1200/1, 162 00 Praha 6 

Primář: MUDr. Jan Musil 

Web:www.prague-medical.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

http://unm.lf1.cuni.cz/
http://www.vfn.cz/
https://www.ikem.cz/cs/komplement/radioizotopove-pracoviste-rip/a-43/
http://onm.homolka.cz/
http://www.fnmotol.cz/klinika-nuklearni-mediciny-a-endokrinologie-uk-2-lf-knme
http://www.prague-medical.cz/
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Praha 8 - Bulovka 

Centrum nukleární medicíny s.r.o. 

Budínova 2, 180 81 Praha 8 

Vedoucí lékař: MUDr. Jan Lami 

Web: www.nuklearnimedicina.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

Proton Therapy Center Czech s.r.o. 

Budínova 1a, 180 00 Praha 8 

Vedoucí lékař: MUDr. Lucia Kaliská, PhD., FEBNM 

Web: www.ptc.cz 

Služby: PET/CT 

 

Praha 9 - Vysočany  

Centrum nukleární medicíny s.r.o. 

Sokolovská 304, 190 61 Praha 9 

Vedoucí lékař: MUDr. Jan Lami 

Web: www.nuklearnimedicina.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

Praha 10 - Vinohrady  

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (státní příspěvková organizace) 

Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV 

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 

Přednosta: MUDr. Otto Lang, PhD. 

Web: https://www.fnkv.cz/klinika-nuklearni-mediciny-uvod.php 

Web: www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/nuklearni-medicina 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

 

Jihočeský kraj 

České Budějovice  

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Oddělení nukleární medicíny  

B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 

Primář: MUDr. Václav Maxa 

Web: www.nemcb.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, lůžkové oddělení 

 

Strakonice  

Nemocnice Strakonice, a.s. 

Oddělení nukleární medicíny  

http://www.nuklearnimedicina.cz/
http://www.ptc.cz/
http://www.nuklearnimedicina.cz/
https://www.fnkv.cz/klinika-nuklearni-mediciny-uvod.php
http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/nuklearni-medicina
http://www.nemcb.cz/
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Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice 

Primář: MUDr. Martina Hlinková 

Web: www.nemocnice-st.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

 

Jihomoravský kraj 

Blansko  

Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Blansko (příspěvková organizace, zřizovatel 

Město Blansko) 

Sadová 33, 678 31 Blansko 

Primář: MUDr. Karol Bolčák 

Web: www.nemobk.cz/oddeleni-nuklearni-mediciny.html 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, lůžkové oddělení 

 

Brno  

Fakultní nemocnice Brno (státní příspěvková organizace)  

Klinika radiologie a nukleární medicíny 

Jihlavská 20, 625 00 Brno 

Vedoucí lékař: MUDr. Igor Černý, Ph.D. 

Web: www.fnbrno.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/MR 

 

Brno  

Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav (státní příspěvková 

organizace) 

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 

Primář: MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. 

Web: www.mou.cz/oddeleni-nuklearni-mediciny-onm/d9#chapter=1 

 

Brno  

NUKLEA, medical center, s.r.o. 

Bratislavská 2, 602 00 Brno 

Primář: MUDr. Karel Koudelka 

Web: www.nuklea.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

Brno (neaktualizovaná data)  

Soukromá imunologická laboratoř, Brno 

Bratislavská 2, 602 00 Brno 

Tel.: 545 212 141 

 

http://www.nemocnice-st.cz/
http://www.nemobk.cz/oddeleni-nuklearni-mediciny.html
http://www.fnbrno.cz/
http://www.mou.cz/oddeleni-nuklearni-mediciny-onm/d9#chapter=1
http://www.nuklea.cz/
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Kyjov  

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 

Oddělení nukleární medicíny 

Strážovská 1247, 697 33 Kyjov 

Web: http://www.nemkyj.cz/nuklearni-medicina 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

Znojmo  

Nemocnice Znojmo (příspěvková organizace) 

Oddělení nukleární medicíny 

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo 

Primář: MUDr. Milan Konvička 

Web: www.nemzn.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

 

Karlovarský kraj 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.   

Oddělení nukleární medicíny 

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 

Primář: MUDr. Jan Valeš 

Web: www.nemkv.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

 

Královéhradecký kraj 

Hradec Králové  

Fakultní nemocnice Hradec Králové (státní příspěvková organizace) 

Oddělení nukleární medicíny  

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

Primář: doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. 

Web: www.fnhk.cz/kliniky/onm  

Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT, lůžkové oddělení 

 

Jičín  

Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

Oddělení nukleární medicíny  

Bolzanova 511, 506 43 Jičín 

Primář: MUDr. Václav Engelmann 

Web: www.nemjc.cz/num_jc.html 

http://www.nemkyj.cz/nuklearni-medicina
http://www.nemzn.cz/
http://www.nemkv.cz/
http://www.fnhk.cz/kliniky/onm
http://www.nemjc.cz/num_jc.html
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Služby: scintigrafie, SPECT 

 

Trutnov  

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 

Oddělení nukleární medicíny 

M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov 

Primář: MUDr. Viera Rousková 

Web: www.nemtru.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT, imunoanalytická laboratoř 

 

 

Liberecký kraj 

Jilemnice  

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici 

Oddělení nukleární medicíny 

Metyšova 465, 514 15 Jilemnice 

Primář: MUDr. Lenka Tylová 

Web: www.nemjil.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

Liberec  

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Oddělení nukleární medicíny 

Husova 10, 460 63 Liberec 1 

Primář: MUDr. Miloš Mejstřík 

Web: www.nemlib.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

 

Moravskoslezký kraj 

Frýdek-Místek  

Nemocnice ve Frýdku-Místku (příspěvková organizace) 

Oddělení nukleární medicíny 

E. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek 

Primář: MUDr. Pavel Šrubař 

Web: www.nemfm.cz/onm.php?page=ONM  

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

 

 

http://www.nemtru.cz/
http://www.nemjil.cz/
http://www.nemlib.cz/
http://www.nemfm.cz/onm.php?page=ONM
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Nový Jičín  

Nemocnice Nový Jičín, a.s. 

Oddělení nukleární medicíny 

Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín 

Primář: MUDr. Andrea Bronczková 

Web: http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/oddeleni/nuklearni-medicina.html 

Služby: PET/CT 

 

Opava  

Slezská nemocnice v Opavě (příspěvková organizace) 

Oddělení nukleární medicíny 

Olomoucká 86, 746 01 Opava 

Primář: MUDr. Jiří Hrbáč 

Web: www.nemocnice.opava.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

Ostrava  

Fakultní nemocnice Ostrava (státní příspěvková organizace) 

Klinika nukleární medicíny 

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 

Přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 

Web: www.fno.cz/klinika-nuklearni-mediciny 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT, lůžkové oddělení 

 

 

Olomoucký kraj 

Olomouc   

Fakultní nemocnice Olomouc (státní příspěvková organizace) 

Klinika nukleární medicíny 

I. P. Pavlova 6, 755 20 Olomouc 

Přednosta: doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. 

Web: www.fnol.cz/klinika-nuklearni-mediciny_13.html 

Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT, lůžkové oddělení 

 

Prostějov  

Středomoravská nemocniční a.s. 

Úsek imunologie Centra laboratorní medicíny 

Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov 

Primář: Prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA, EurChem 

Web: www.nempv.cz/olm 

Služby: imunoanalytická laboratoř 

 

http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/oddeleni/nuklearni-medicina.html
http://www.nemocnice.opava.cz/
http://www.fno.cz/klinika-nuklearni-mediciny
http://www.fnol.cz/klinika-nuklearni-mediciny_13.html
http://www.nempv.cz/olm
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Přerov  

Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Přerov 

Oddělení nukleární medicíny  

Dvořákova 75, 751 52 Přerov 

Primář: MUDr. Jana Zapletalová 

Web: www.nempr.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

 

Pardubický kraj 

Chrudim  

DIMED s. r. o. - Pracoviště Chrudim 

Pracoviště zobrazovacích metod 

Radiodiagnostika a nukleární medicína 

Areál Nemocnice Chrudim 

Václavská 570, 537 01 Chrudim 

Ředitel: MUDr. Vladimír Kučera 

Web: www.dimed.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

 

Plzeňský kraj 

Klatovy  

Klatovská nemocnice, a.s. 

Oddělení nukleární medicíny  

Plzeňská 569, 339 38 Klatovy 2 

Primář: MUDr. Vladimíra Baarová 

Web: www.nemkt.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

Plzeň - Lochotín  

Fakultní nemocnice Plzeň (státní příspěvková organizace) 

Klinika zobrazovacích metod - úsek nukleární medicíny, úsek nukleární kardiologie, 

úsek hybridních zobrazovacích metod 

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň 

Vedoucí lékař úseku nukleární medicíny: MUDr. Jan Záhlava  

Vedoucí lékař úseku nukleární kardiologie: MUDr. Alexander Malán 

Vedoucí lékař úseku hybridních zobrazovacích metod: MUDr. Eva Ferdová 

Přednosta kliniky: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

Zástupce přednosty pro LP, primář: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D 

http://www.nempr.cz/
http://www.dimed.cz/
http://www.nemkt.cz/
mailto:KREUZBERG@fnplzen.cz
mailto:FERDA@fnplzen.cz
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Web: www.fnplzen.cz/pracoviste_detail.asp?klinodd_cislo=45 

Web: radiologieplzen.eu 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT, PET/MR 

 

 

Středočeský kraj 

Kolín  

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Oddělení nukleární medicíny  

Žižkova 146, 280 20 Kolín 3 

Primář: MUDr. Věra Vojtěchová 

Web: www.nemocnicekolin.cz/o-oddeleni-24/ 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

Mladá Boleslav  

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje 

Oddělení nukleární medicíny  

Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav 

Primář: MUDr.Ingrid Špalková 

Web: www.klaudianovanemocnice.cz/oddeleni/32-oddeleni-nuklearni-mediciny.html 

Služby: scintigrafie, SPECT 

 

Příbram  

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Oddělení nukleární medicíny 

Podbrdská 269, 261 95 Příbram V - Zdaboř 

Primář: MUDr. Otto Lang, Ph.D. 

Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, ambulantní terapie 

 

 

Ústecký kraj 

Chomutov  

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 

Oddělení nukleární medicíny 

Kochova 1185, 430 12 Chomutov 

Primář: MUDr. Aleš Chodacki 

Web: www.kzcr.eu 

Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, lůžkové oddělení 

 

 

http://www.fnplzen.cz/pracoviste_detail.asp?klinodd_cislo=45
http://radiologieplzen.eu/
http://www.nemocnicekolin.cz/o-oddeleni-24/
http://www.klaudianovanemocnice.cz/oddeleni/32-oddeleni-nuklearni-mediciny.html
http://www.kzcr.eu/


98 
 

Ústí nad Labem   

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Oddělení nukleární medicíny  

V podhájí 21, 401 13 Ústí nad Labem 

Primář: MUDr. Aleš Chodacki 

Web: www.kzcr.eu 

Služby: scintigrafie, SPECT, SPECT/CT, PET/CT, lůžkové oddělení 

 

 

Vysočina 

Havlíčkův Brod  

Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.  

Oddělení nukleární medicíny 

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod 

Primář: MUDr. Petr Libus 

Web: www.onhb.cz/Article.asp?nArticleID=77&nLanguageID=1 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

Jihlava  

Nemocnice Jihlava, p.o. 

Oddělení nukleární medicíny a PET centrum 

Vrchlického 59, 586 00 Jihlava 

Primář: Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. 

Web: www.nemji.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT, PET/CT 

 

Nové Město na Moravě  

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

Oddělení nukleární medicíny 

Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě 

Primář: MUDr. Jaroslav Bureš 

Web: www.nnm.cz/?id=odd_nuk 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

Pelhřimov  

Nemocnice Pelhřimov p.o. 

Oddělení nukleární medicíny 

Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov 

Primář: MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D. 

Web: www.nempe.cz 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

http://www.kzcr.eu/
http://www.onhb.cz/Article.asp?nArticleID=77&nLanguageID=1
http://www.nemji.cz/
http://www.nnm.cz/?id=odd_nuk
http://www.hospital-pe.cz/
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Zlínský kraj 

Uherské Hradiště  

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Oddělení nukleární medicíny, pavilon č. 13 

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 

Primář: MUDr. Vojtěch Grecman 

Web:http://www.nemuh.cz/doc/oddeleni-nuklearni-mediciny 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT 

 

Zlín (neaktuální informace)  

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 

Oddělení nukleární medicíny a PET/CT 

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

Primář: MUDr. Jaromír Bernátek 

Web: www.kntb.cz/oddeleni-nuklearni-mediciny 

Služby: scintigrafie, SPECT/CT, PET/CT 

http://www.nemuh.cz/doc/oddeleni-nuklearni-mediciny
http://www.kntb.cz/oddeleni-nuklearni-mediciny

