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22 Koncepce manaÏerského informaãního systému na MOÚ.
·ebesta R., Komínek J., Andres P., Novák J.
MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

ManaÏersk˘ informaãní systém (MIS) je v˘znamn˘m nástrojem pro podporu strategického i operativního rozhodování na
v‰ech úrovních zdravotnického zaﬁízení. Podstatou funkce MIS je vytûÏování poÏadovan˘ch dat (v databázích jednotliv˘ch informaãních systémÛ), jejich zpracování, zobrazení a pﬁedání pﬁíslu‰n˘m uÏivatelÛm.
MoÏnost exportu zobrazen˘ch pﬁehledÛ (reportÛ) do nejãastûji pouÏívan˘ch formátÛ (xls, ppt, doc, pdf, xml) ãiní z tohoto
nástroje univerzálnû vyuÏitelnou pomÛcku.
MIS na MOÚ je koncipován jako nadstavba nad jednotliv˘mi, jiÏ existujícími informaãními systémy (IS), mezi nimiÏ není
komunikace. Rámcovû se MIS dûlí do tﬁí ãástí: integrace dat do datového skladu (ETL), data miniing a prezentace – jak vypl˘vá z pﬁiloÏeného schématu:
V MOÚ je vyuÏívána pro bussiness intelligence v˘stupy technologie BEE, vyvíjená na platformû Open Source. Vlastní datov˘ sklad je provozován nad databází MySQL, v˘stupy jsou
moÏné pﬁes rozhraní osito a Twiki. Datov˘ sklad vychází z datového modelu pﬁizpÛsobeného potﬁebám MOÚ.
Je pouÏita metodologie relaãního on-line analytického zpracování dat (ROLAP), umoÏÀující komplexní anal˘zy jak agregovan˘ch ukazatelÛ, tak atomick˘ch dat. Projekt je plnû lokalizován.
V˘stupy jsou ve formû uÏivatelsky definovateln˘ch reportÛ, tj. tabulek nebo rÛzn˘ch typÛ grafÛ. Soubor reportÛ je pﬁístupn˘ pﬁes webové rozhraní, pomocí internetového prohlíÏeãe
(tenkého klienta).
MIS budovan˘ na MOÚ je pﬁíkladem sofistikované aplikace vyspûl˘ch informaãních technologií pro potﬁeby managementu ‰piãkového onkologického centra.

23 ICT a ﬁe‰ení digitální knihovny chemoterapeutick˘ch reÏimÛ.

Klime‰ D.1, Du‰ek L.1, Vyzula R.2, Kubásek M.1, Schwarz D.1, So‰ková R.2, Koptíková J.1, Brabec P.1,
Ráãek J.1, Andres P.2
1) Institut biostatistiky a anal˘z, Masarykova univerzita, Brno
2) MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno

Úvod
V rámci projektu DIOS („Dose Intensity as Oncology Standard“), zamûﬁeného na sledování intenzity dávky cytostatik aplikovan˘ch v rámci protinádorové chemoterapie, vznikla a dále se vyvíjí digitální knihovna souãasn˘ch chemoterapeutick˘ch reÏimÛ. Jde o nov˘ on-line zdroj aktuálních a podrobn˘ch informací v oblasti protinádorové chemoterapie. Hlavními dÛvody digitalizace jsou:
1. Vût‰í a rychlej‰í dostupnost informací o aktuálních chemoterapeutick˘ch reÏimÛ pro jednotlivé onkologické diagnózy
2. Brána pro nasazení v˘poãetní techniky v oblasti hodnocení dodrÏování chemoterapeutick˘ch reÏimÛ
3. MoÏnost elektronické distribuce chemoterapeutick˘ch reÏimÛ z centrální knihovny do heterogenního prostﬁedí nemocniãních informaãních systémÛ

56

XXXI. BRNùNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY

•

XXI. KONFERENCE PRO SESTRY A LABORANTY

INFORMATIKA V ONKOLOGII

V souãasnosti jsou definice reÏimÛ dostupné buì v ti‰tûné podobû formou kniÏních publikací a odborn˘ch ãlánkÛ v recenzovan˘ch ãasopisech, nebo elektronicky jako doporuãené postupy (guidelines). Elektronická podoba publikací usnadÀuje distribuci informací o nov˘ch reÏimech. Budovaná digitální knihovna navazuje na tyto informaãní zdroje a dále roz‰iﬁuje jejich moÏnosti. Knihovna nabízí on-line pﬁístup pﬁímo ke konkrétnímu reÏimu a uÏivateli nabízí vznést k nûmu pﬁipomínku ãi dotaz, kter˘ je automaticky pﬁeposlán na garanty dané diagnózy. Informace uloÏené v knihovnû jsou tak neustále upﬁesÀovány ãi korigovány.
Základní struktura chemoterapeutick˘ch reÏimÛ je v knihovnû ukládána tak, aby bylo moÏné definice vyuÏívat pﬁímo v poãítaãov˘ch aplikacích. KaÏd˘ pﬁidávan˘ reÏim je nejprve dokomponován na jednotlivé elementy, které jsou pﬁepsány do struktur
XML jazyka. Základní elementy CHR jsou popsány v tabulce 1. Podrobná struktura XML dokumentÛ je popsána pomocí XML
schématu.
Element
Hlaviãka
Cytostatikum
Dávkování
Délka cyklu
Poãet cyklÛ

Popis
Obsahuje souhrnné informace o CHR.
Hlaviãka obsahuje elementy urãující unikátní oznaãení CHR, diagnózu, úãel a linii
Oznaãení cytostatika. Definice obsahuje ãesk˘ i anglick˘ název, zkratku a ATC kód
Dávkování daného cytostatika, obsahuje dávku, jednotky, den aplikace a zpÛsob podání
Délka cyklu ve dnech
Doporuãen˘ poãet cyklÛ (opakování schématu)

Tabulka 1
Tato forma ukládání definic umoÏÀuje nasazení v˘poãetní techniky v ‰iroké paletû aplikací, coÏ je demonstrováno pﬁímo na
portálu knihovny, jehoÏ souãástí jsou tﬁi webové aplikace: Vyhledávání v knihovnû, Plánovaã terapie a Kalkulátor intensity dávky (DI).
Vyhledávání umoÏÀuje vyhledávat v knihovnû podle zadan˘ch kritérií jako je diagnóza, aplikované cytostatikum, úãelu terapie (paliace/adjuvance) a dal‰ích komponent definice reÏimu. Plánovaã terapie umoÏÀuje promítnout zvolen˘ reÏim do kalendáﬁe a pﬁipravit plán ambulantních náv‰tûv s pﬁepoãítan˘mi dávkami na povrch tûla ãi hmotnost konkrétního pacienta. Tento rozpis je moÏné si pﬁímo na portálu vytisknout. Kalkulátor DI nabízí moÏnost vypoãítat intensitu dávky jak standardního (stoprocentnû dodrÏeného) reÏimu, tak reálnû aplikovaného reÏimu, kdy se do v˘poãtu promítnou pﬁípadná zpoÏdûní aplikací ãi redukce
dávek cytostatik.
Digitální knihovna mÛÏe b˘t vyuÏita aplikacemi tﬁetích stran jako jsou napﬁíklad nemocniãní informaãní systémy, které by
knihovnu mohli vyuÏívat jako zdroj aktuálních chemoterapeutick˘ch schémat ve specifick˘ch modulech pro plánování, administraci a hodnocení chemoterapie. Digitální knihovna reÏimÛ je volnû dostupná prostﬁednictvím internetu na stránkách
https://dios.registry.cz. V první fázi byly digitalizovány reÏimy publikované v oficiální publikaci âeské onkologické spoleãnosti. Jednotlivé reÏimy jsou vkládány centrálnû na základû podnûtu garanta pro danou onkologickou diagnózu.
Cílem dal‰í fáze projektu je kromû aktualizace a dal‰ího roz‰iﬁování obsahu knihovny také zprostﬁedkování XML definic chemoterapeutick˘ch reÏimÛ zájemcÛm tﬁetích stran v podobû webov˘ch sluÏeb (web services). Pomocí této technologie bude moÏné napﬁíklad automaticky aktualizovat interní databázi chemomodulÛ nemocniãních informaãních systémÛ.
V˘zva ke spolupráci
Projekt DIOS byl iniciován se schválením V˘boru âeské onkologické spoleãnosti. Ve své souãasné podobû nabízí nástroje
vyuÏitelné ‰irokou ‰kálou uÏivatelÛ od studentÛ medicíny aÏ po síÈ specializovan˘ch onkologick˘ch center. Jakékoli podnûty nebo
námûty lze sdûlovat pﬁímo správci portálu na adresu uvedenou na portálu.
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