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Souhrn
Nemocniãní informaãní systémy (NIS) procházejí neustál˘m v˘vojem, kter˘ ale mnohdy nereaguje na aktuální potfieby nemocnic. To
je zpÛsobeno pfiedev‰ím sloÏitostí problematiky a dlouhodob˘m sbûrem neparametrick˘ch dat, nedostupn˘ch pro retrospektivní audi-
ty a anal˘zy. SvÛj díl viny má i ãastá implementace dodateãn˘ch modulÛ, které nakonec z NIS vytváfiejí heterogenní prostfiedí a kom-
plikují jednoduchou anal˘zu a reporting. Tûmto problémÛm je nutné pfiedcházet. Pokud nebudou data jednotliv˘ch pracovi‰È alespoÀ
ãásteãnû parametrizovaná, nebude v budoucnu moÏné nad nimi provádût anal˘zu. Nebude tak moÏné rozhodovat o efektivním fiízení
léãby, vyhodnocovat ekonomickou situaci a provádût jak˘koli benchmarking. V souãasné dobû je v âR velice málo nemocnic, které
by skuteãnû mûly svá data „pod kontrolou“ tak, aby dokázaly pohotovû argumentovat pfiímo ãísly. Tato práce krátce pfiedstavuje jed-
no z efektivních fie‰ení dané situace. Jde o datov˘ sklad (Data Ware House) a na nûj navazující reportovací systém vyvíjen˘ na Masa-
rykovû onkologickém ústavu v Brnû. Jedním z viditeln˘ch benefitÛ tohoto v˘voje je moÏnost automatizace hlá‰ení do populaãních
registrÛ, vãetnû Národního onkologického registru.
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Summary
Hospital information systems represent very dynamic segment of IT market, however not always coupled with demands of concrete
health care facility. It is evidently a consequence of complexity of the situation and general lack of parametric data retrospectively
accessible for analytical processing. The processing and reporting is also complicated by rather partial solution of IT problems inclu-
ding supplementation with separated software modules. We should precede these problems as parametric data is indispensable for any
optimization of therapy, cost-effectiveness evaluation and benchmarking as well. There are only a few hospitals in the Czech Repub-
lic that fully control their data and are able to argument with parametric and rational reports. This paper introduces one of effective
solutions for the situation, i.e. data warehouse and associated reporting that has been implemented in the Masaryk Memorial Cancer
Institute in Brno. One of straightforward and visible benefit of the solution is automated reporting to population – based registries, inc-
luding Czech National Cancer Registry. 

Key words: hospital-based information system, data warehouse, oncology.

Úvod
Z bûÏné praxe víme, Ïe moderní nemocnice se dnes neo-
bejde bez elektronického informaãního systému (NIS).
V devadesát˘ch letech nastal rozmach „komputerizace“,
kter˘ zasáhl snad v‰echna odvûtví lidské ãinnosti.
Nemocnice nebyly v˘jimkou a budovaly se rÛzné infor-
maãní systémy, které mûly usnadnit orientaci ve sbíra-
n˘ch parametrech. Cílem tûchto systémÛ je usnadnit bûÏ-
nému lékafii pfiehled o pacientovi a jeho onemocnûní,
hodnocení nákladnosti a efektivnosti léãby a dal‰í anal˘-
zy. Pfii zamy‰lení nad tûmito cíly si kaÏd˘ z nás musí polo-
Ïit otázku „Povedlo se nám to?“. A odpovûdi nejsou jed-
noznaãné. V bûÏné klinické praxi je dnes samozfiejmostí,
Ïe lékafi zná základní údaje o pacientovi poté, co zadá do
svého nemocniãního informaãního systému rodné ãíslo

pacienta. Souãasnû je schopen zjistit, kdy a jak byl paci-
ent léãen, jaká mu byla pfiedepsána medikace, kdy má pfii-
jít na kontrolu. Pfied jistou dobou, kdy jsme byli v‰ichni
zvyklí na papírové karty, by nûco podobného vypadalo
jako nemoÏné. Z tohoto pohledu byl jistû hlavní cíl napl-
nûn. Pfiesto stále zÛstává otevfiena otázka sledovanosti
rÛzn˘ch parametrÛ a jejich vyuÏitelnosti pro anal˘zy dat.
¤ada parametrÛ není adekvátnû zpfiístupnûna a zaniká
v textov˘ch poznámkách a pfiedev‰ím klinick˘ popis sta-
vu pacienta tak mizí z následn˘ch anal˘z. Jin˘mi slovy
zji‰Èujeme, Ïe nestaãí pouze data sbírat, ale je nutné sle-
dovat také jich budoucí moÏn˘ informaãní pfiínos. 
Tento ãlánek není diskuse o tom, zda je tak ãi onak správ-
nû, nebo zda nûkterá nemocnice dûlá nûco lépe neÏ jiná.
Problém vyuÏitelnosti dat a jejich ceny byl jiÏ v minulosti
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mnohokrát popsán v rÛzn˘ch publikacích. Cílem tohoto
ãlánku je poukázat na jednu z moÏn˘ch cest, jak získat kva-
litní vyuÏitelné informace o pacientech a chodu nemocni-
ce, a pfiitom je‰tû pfii relativnû nízk˘ch nákladech. Je logic-
ké, Ïe dosáhneme-li tohoto cíle, mÛÏeme automatizovat
ve‰kerá následná hlá‰ení, která z takov˘ch dat vycházejí.
Pro ãeskou onkologii to pfiedstavuje pfiedev‰ím velmi láka-
vou a efektivní automatizaci hlá‰ení do Národního onko-
logického registru. 

Popis souãasného stavu
Problémem dne‰ních nemocnic není nedostatek infor-
mací, ale jejich vyuÏitelnost, nákladovost jejich pofii-
zování a moÏnost integrace. Jedním z typick˘ch pfiíkla-
dÛ je i hlá‰ení NOR, které je dáno zákonem a nafiízeno
ministerstvem zdravotnictví. ÚZIS v leto‰ním roce zave-
dl pilotní projekt, ve kterém je hlavním cílem integrovat
data z hlá‰ení NOR do jednotn˘ch datov˘ch struktur
v NIS u onkologick˘ch pracovi‰È. To je jistû rozumná
my‰lenka, která ale otevfiela fiadu problémÛ souvisejí-
cích více se stavem NIS neÏ se stavem NOR. Vyjdeme-
li z pfiedpokladu, Ïe hlá‰ení NOR má danou datovou
strukturu a unifikovanou metodiku, pak hlavní problém
spoãívá v otázce, kde získat data a jak je napojit do cent-
rální databáze. U parametrick˘ch NIS by vlastnû Ïádné
problémy nebyly – fie‰ila by se pouze technologická otáz-
ka, jak data pro NOR vyexportovat a z jak˘ch zdrojÛ.To
ale bohuÏel není pfiípad ãeské onkologie, která musí nej-
prve fie‰it, jak exportovatelná data do NIS dostat, kde je
sbírat a také kolik cel˘ tento projekt bude vlastnû stát
penûz. 
Dal‰ím podobn˘m problémem mÛÏe b˘t otázka provázanosti
parametrÛ mezi systémy, napfi. „Kolik máme v kaÏdém mûsí-
ci unikátních pacientÛ ve tfietím klinickém stadiu, s jakou dia-
gnózou, jakou mají nejãastûj‰í léãbu, jaké jsou s nimi spoje-
né náklady a jak˘ je prÛmûrn˘ poãet lÛÏkodnÛ u tûchto
pacientÛ?“ Z pohledu hodnocení péãe jde o zcela základní
a vlastnû je‰tû jednoduchou otázku.
Z pohledu IT je to ale velice kom-
plikovan˘ dotaz, na kter˘ dokáÏe
málokdo odpovûdût bûhem krátké
chvíle. Zpraxe víme, Ïe pokud systé-
my, a to nejen NIS, nejsou prováza-
né, nejsme schopni adekvátnû odpo-
vûdût na dotaz kombinující rÛzné
datové zdroje. Dotaz skonãí jako
analytické zadání a ãeká se t˘den –
dva, neÏ ho nûkdo zodpoví na zákla-
dû manuálnû vytaÏen˘ch a zkombi-
novan˘ch ãísel. Pfiitom mÛÏeme
narazit i na problém, Ïe nûkter˘
potfiebn˘ parametr není v NIS ãi
jiném systému vÛbec parametricky
veden a jeho vyhodnocení tedy vyÏa-
duje procházet textové záznamy. Ze
dvou t˘dnÛ se tak stává úkol i na
mûsíc nebo del‰í období. 
Dle zku‰eností rÛzn˘ch pracovi‰È
v âR patfií mezi nejãastûj‰í problé-
my:
� v˘razná heterogenita informaã-

ních systémÛ,

� nejednoznaãná identifikace provázanosti parametrÛ
mezi systémy, 

� chybûjící dokumentace, 
� nedostateãná definice finálních v˘stupÛ,
� záznamy parametrÛ v textové podobû,
� roztfií‰tûnost modulÛ,
� ‰patná implementace,
� systém nerespektuje procesní chod nemocnice,
� sloÏitá integrace.
MoÏná fie‰ení souãasného stavu 
Z v˘‰e popsan˘ch problémÛ by se mohlo zdát, Ïe splnit
pfiedpoklad automatizované vyuÏitelnosti dat je prostû
nemoÏné nebo pfiíli‰ komplikované. Není tomu tak. Opti-
mismus posílí jiÏ jen uvûdomûní, kolik informací v sou-
ãasné dobû jiÏ máme plnû parametricky v rÛzn˘ch systé-
mech témûfi v kaÏdé nemocnici (minimálnû hlá‰ení plátcÛm
zdravotní péãe a laboratorní v˘sledky). Bylo by ale chybou
snaÏit se obsáhnout v‰echny informaãní systémy v jednot-
né ideální struktufie, která bude 100% flexibilní a pfiitom
bude mít i akceptovatelné provozní náklady. Takov˘ jed-
notn˘ systém ani neexistuje. Dne‰ní nemocnice se totiÏ  neo-
bejdou bez IT ãi ICT oddûlení, neustálého doplÀování para-
metrÛ a roz‰ifiování datov˘ch struktur. Vznikají nové
pfiístroje, diagnostické metody, mûní se legislativa atd., a pfii
v‰ech tûchto zmûnách je neustále nutné data integrovat
a analyzovat. 
Jedním z moÏn˘ch fie‰ení v˘‰e popsané situace je datov˘
sklad (Data Ware House DWH). Datov˘ sklad si mÛÏeme
pro jednoduchost pfiedstavit jako velkou databázi, která
obsahuje kromû dat samotn˘ch i vazby a definice vazeb
mezi jednotliv˘mi systémy. Jakmile jsou data uloÏena,
mÛÏeme na nû nahlíÏet rÛzn˘mi zobrazovacími nástroji
a dále je zpracovávat do struktur, jako jsou napfiíklad OLAP
kostky. Dále je moÏné pfiímo vytváfiet reporty, napojovat
dal‰í aplikace apod. Pfiíklad, jak vypadá proces získávání
dat do DWH, ilustruje Obrázek 1.
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Obrázek 1: Proces získávání dat do datového skladu (Data Ware House DWH)
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Implementace datového skladu (DWH) na Masaryko-
vû onkologickém ústavu v Brnû 
MasarykÛv onkologick˘ ústav se jako jedno z progresivních
pracovi‰È rozhodl technologie DWH vyuÏít a v roce 2004 se
rozbûhla implementace zahrnující v˘znamné informaãní
systémy nemocnice. Zvolené fie‰ení datového skladu bylo
vybráno s pfiedpokladem, Ïe bude dostateãnû robustní nejen
z hlediska spolehlivosti a bezpeãnosti, ale zajistí také analy-
tické funkce manaÏerského informaãního systému s poÏa-
dovan˘mi v˘konov˘mi a ekonomick˘mi parametry. ¤e‰ení
je charakterizováno zejména následujícími vlastnostmi: 
1. PouÏitá metodologie relaãního on-line analytického zpra-

cování umoÏÀuje provádût komplexní anal˘zu dat
(vãetnû ad-hoc anal˘zy, anal˘zy jednotliv˘ch poloÏek,
implementace data mining metod, atd.) a minimalizuje
dodateãné investice pfii dal‰ím rozvoji systému (roz‰i-
fiování poãtu uÏivatelÛ, objemu analyzovan˘ch dat, jejich
granularity, poãtu dimenzí a aplikace komplexnûj‰ích
analytick˘ch metod). 

2. PouÏitá technologie tzv. ETL procesÛ (zaji‰Èujících pfie-
nos dat z provozních systémÛ do datového skladu a kon-
trolu jejich kvality) vyuÏívá distribuovaného zpracová-
ní pro zaji‰tûní vysoké spolehlivosti procesu
a nesymetrického ‰ifrování a systému certifikátÛ pro
zaji‰tûní bezpeãnosti a autenticity dat. 

3. Systém vyuÏívá „open source“ technologie, coÏ kromû
nízk˘ch celkov˘ch nákladÛ znamená i vy‰‰í bezpeã-
nost, úroveÀ ochrany investice a transparentnost celé-
ho fie‰ení (v dÛsledku pfiístupu ke zdrojov˘m kódÛm
v‰ech pouÏit˘ch komponent). 

4. Technologie obsahuje prezentaãní vrstvu, která naplní
pfiedpoklad jednoduchosti a vyuÏitelnosti informací
v reálném ãase

Cílem prezentaãní vrstvy je zpfiístupnit analytickou infor-
maci uÏivateli tak, aby pro nûj byla snadno vyhodnotitel-
ná, snadno dostupná (tj. „ve správn˘ ãas na správném mís-
tû“) a dÛvûryhodná. Samozfiejm˘m poÏadavkem je potfieba
volit takové technologie, které jsou optimální z hlediska
celkov˘ch nákladÛ na vlastnictví systému (tedy nízké
náklady na údrÏbu a administraci, na provoz hardware
a síÈové infrastruktury, nízké náklady na roz‰ifiování poãtu
uÏivatelÛ). 
Splnûní v˘‰e uveden˘ch poÏadavkÛ je zaji‰tûno vhodn˘m
v˘bûrem pouÏit˘ch technologií a jejich promy‰lenou imple-
mentací: 
• Snadné a jednoznaãné vyhodnocení informace. Kro-

mû standardních v˘stupÛ ve formû vhodnû formátova-
n˘ch a parametrizovateln˘ch tabulek je moÏné analytic-
kou informaci prezentovat ve formû 2D grafÛ, map nebo
pfiímo exportovat do souborÛ tabulkového procesoru. Je
také moÏné vytváfiet 3D prezentace dat s moÏností inter-
aktivní manipulace a tak umoÏnit pfiehled o struktufie dat
a trendech jejich v˘voje. 

• Snadná dostupnost informace. Analytická informace
musí b˘t snadno dostupná jak uvnitfi sítû, tak i pro mobil-
ní uÏivatele. Kromû interaktivního pfiístupu (napfi. pfies
web portál) je vhodné doruãit potfiebnou informaci uÏi-
vateli i proaktivnû pomocí nejrÛznûj‰ích komunikaãních
kanálÛ (napfi. e-mail, SMS, fax). 

• Nízké celkové náklady na vlastnictví systému. Kritic-
ké ãásti systému jsou implementovány na platformû ope-
raãního systému GNU/Linux, díky jehoÏ vysoké stabili-

tû a snadné údrÏbû je moÏné udrÏet velmi nízké náklady
na provoz fie‰ení. 

Konkrétní poÏadavky a návrh datové struktury je souãástí
detailní projektové dokumentace, která jasnû specifikuje
struktury, do kter˘ch mají dodavatelé systémÛ exportovat
nemocniãní data, vãetnû popisu jednotliv˘ch parametrÛ.
Obecnû lze fiíci, Ïe fie‰ené poÏadavky se t˘kají  následují-
cích oblastí :
• klinická data (pacient, hodnocení pacienta v ãase, v˘voj

nemoci),
• ekonomická data (náklady, v˘nosy, hospodafiení nemoc-

nice….),
• multilaterální data (náklady na pacienta, obecnû data agre-

govaná z více systémÛ).

Pfiístup fie‰ení pro uÏivatele 
Pfiístup prostfiednictvím www portálu je vhodn˘ pro ‰iro-
ké spektrum uÏivatelÛ, kter˘m mÛÏe poskytnout rÛznou míru
funkcionality a interaktivity, vÏdy optimalizovanû podle
jejich konkrétních potfieb. V˘vojáfii (tzv. „power-user“)
mohou prostfiednictvím portálu vyvíjet nové reporty a ana-
lytické objekty (metriky, filtry, atd.), které pak mohou vyu-
Ïít ostatní uÏivatelé na rÛzn˘ch pozicích. Pfiedem pfiiprave-
né reporty jsou snadno zaãlenitelné napfi. do portálu instituce,
kde pak mohou poskytovat potfiebné informace pro ‰irokou
komunitu uÏivatelÛ, a to i tûch, ktefií nejsou pro práci s OLAP
technologií nijak speciálnû ‰koleni. 
UÏivatel mÛÏe vytváfiet reporty velmi jednoduch˘m zpÛ-
sobem pfiená‰ením (tzv. „drag and drop“) atributÛ a met-
rik do pfiedem pfiipravené mfiíÏky modelu tabulky. UÏiva-
tel si tedy sám urãí rozmûr tabulky metriky, které chce
sledovat v návaznosti na vybrané atributy. Souãástí defini-
ce reportu je i definice filtrace reportu a jeho formátování.
Formát zobrazení lze definovat pfiímo v prostfiedí tenkého
klienta (web browser) interaktivním zpÛsobem vyuÏívají-
cím obvykl˘ch ovládacích prvkÛ pro definici barvy v˘stu-
pu, typu a velikosti písma, zarovnání atd.
Pro formátování reportu lze také vyuÏít tzv. podmínûného
formátování. Je moÏné definovat podmínku (napfi. náklady
vût‰í neÏ…) a na její splnûní vázat urãit˘ zpÛsob formáto-
vání v˘stupní buÀky reportu (barva, typ písma, buÀku je
moÏné doplnit o rÛzné ikony, poznámky atd.).
V prÛbûhu Ïivotního cyklu systému roste poãet vytvofien˘ch
objektÛ (atributÛ, faktÛ, metrik, filtrÛ, reportÛ, mfiíÏek atd.)
a je tfieba pfiesnû kontrolovat pfiístupová práva uÏivatelÛ
k reportÛm a k jednotliv˘m analytick˘m objektÛm. Lze si
napfi. pfiedstavit situaci, kdy primáfi má b˘t schopen vytváfiet
reporty zobrazující v˘kony jednotliv˘ch lékafiÛ jeho oddûle-
ní, ale nemûl by mít moÏnost sledovat v˘kony ostatních oddû-
lení. Pro fiízení pfiístupu k datÛm je vyuÏit systém tzv. „uÏi-
vatelsk˘ch rolí“. KaÏd˘ uÏivatel pak mÛÏe v systému
vystupovat v jedné nebo více rolích a kaÏd˘ objekt (napfi.
report, metrika, atribut) má pak svÛj vlastní tzv. „Access Con-
trol List“. Snadno lze pak definovat, které operace s objek-
tem jsou povoleny a které zakázány pro konkrétní roli.
Pro práci ve vícejazyãném prostfiedí je v˘hodná dÛsledná
internacionalizace pouÏité technologie a lokalizace pro-
stfiedí aplikace podle potfieby konkrétní organizace. Nasta-
vením uÏivatelsk˘ch preferencí se lokalizuje nejen pro-
stfiedí www portálu, ale také názvy v‰ech vytvofien˘ch
objektÛ (metrik, filtrÛ, reportÛ) a obsah reportÛ (napfi.
názvy diagnóz a formát data).

informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data
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Alternativou zobrazení dat je grafická reprezentace pomo-
cí 2D grafÛ a 3D prezentací, která umoÏní uÏivateli snad-
no a rychle se zorientovat v rozsáhl˘ch reportech a nachá-
zet rÛzné spojitosti a trendy v datech, které nejsou
z tabulkové prezentace na první pohled patrné. Grafická
prezentace v˘sledkÛ je pfiístupná prostfiednictvím tenkého
klienta (web browser), a to i vãetnû moÏnosti interaktivní
manipulace.
UÏiteãnou pomocnou metodou pro anal˘zu vícerozmûrn˘ch
dat je interaktivní zobrazení dat v tfiírozmûrném pro-
storu (tyto metody b˘vají zahrnovány do oblasti vizuální-
ho dolování dat). MoÏnost interaktivní manipulace s 3D pre-
zentací usnadÀuje uÏivateli pochopení struktury dat, popfi.
trendÛ jejich v˘voje.
VyÏití statistického software projektu „R“ umoÏÀuje ana-
lytikÛm pouÏít ‰irokou ‰kálu pokroãil˘ch statistick˘ch
metod a metod pro dolování dat (data mining), vyvíjen˘ch
na nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch akademick˘ch pracovi‰-
tích. Grafické knihovny projektu „R“ lze také vyuÏít pro
generování kvalitní tzv. „statistické“ a „obchodní“ grafiky.
Konkrétní implementace na onkologickém pracovi‰ti tak
umoÏÀuje anal˘zu pfieÏití nebo léãebné odpovûdi rÛzn˘ch
skupin pacientÛ a vícerozmûrné hodnocení rizikov˘ch nebo
potenciálnû prognostick˘ch faktorÛ. 

VyuÏití kontingenãních tabulek tabulkového proce-
soru. Po pfienosu dat z datového trÏi‰tû do tabulkového
procesoru je moÏné velice efektivnû provádût tzv. „fiezy“
vícerozmûrn˘m datov˘m prostorem, vãetnû snadného
drillování, pivotování a filtrování. V˘sledky je moÏné
snadno formátovat, zobrazovat v podobû 2D a 3D grafÛ
a publikovat (ve formû PDF dokumentÛ nebo XLS sou-
borÛ). Tento zpÛsob práce s daty je vhodn˘ pro men‰í
objemy zpracovávané informace a men‰í poãty sledova-
n˘ch atributÛ a metrik. Data konkrétního reportu je také
moÏno exportovat pfiímo z rozhraní tenkého klienta do
tabulkového procesoru (MS Office, OpenOffice.org, Sta-
rOffice) ve formû tabulky vãetnû formátování. Jako
vhodn˘ tabulkov˘ procesor je moÏné jmenovat produk-
ty OpenOffice.org nebo StarOffice firmy Sun, zejména
pro dobfie propracovan˘ a pruÏn˘ systém definování kon-
tingenãních tabulek a kvalitní grafick˘ v˘stup (i ve for-
mû 3D grafÛ). Implementace tûchto funkcí znamená, Ïe
uÏivatel získává postupnû pfiístup do datov˘ch vrstev rÛz-
né sloÏitosti a od profilu spotfieby léku v celé nemocni-
ci se tak dostane aÏ k jednotliv˘m podáním, dávkám
apod. 

PouÏité technologie
Navrhované fie‰ení manaÏerského informaãního systému
na Masarykovû onkologickém ústavu je zaloÏeno na kon-
cepci relaãní on-line anal˘zy dat, (tzv. ROLAP - Relatio-
nal On-Line Analytical Processing), která poskytuje vyni-
kající moÏnosti anal˘zy jak agregovan˘ch ukazatelÛ, tak
i atomick˘ch dat (napfi. dat jednotliv˘ch obchodních trans-
akcí). VyuÏitím tûchto prostfiedkÛ je moÏné efektivnû pfii-
pravovat ‰irokou ‰kálu v˘stupÛ, od jednoduch˘ch reportÛ
aÏ po komplexní anal˘zy, jin˘mi technologiemi nerealizo-

vateln˘mi. Systém umoÏÀuje zpfiístupnit v˘stupy uÏivate-
lÛm jak prostfiednictvím tenk˘ch klientÛ (WEB technolo-
gie), tak i formou pfiímé anal˘zy prostfiednictvím kontin-
genãních tabulek v tabulkovém procesoru nebo je
automaticky vhodnû zformátované distribuovat uÏivatelÛm
prostfiednictvím faxu, elektronické po‰ty nebo SMS zpráv.
Podobnû jako obecn˘ systém pro podporu rozhodování, tak
i fie‰ení vyuÏívající technologie projektu MOÚ je rozdûle-
no do tfií základních vrstev: ETL procesy, datov˘ sklad a pre-
zentaãní vrstva. Tzv. ETL procesy zaji‰Èují extrakci dat z pri-
márních datov˘ch zdrojÛ, jejich transformaci a zavedení do
datového skladu (z angl. „Extraction, Transformation and
Loading“). Podle urãení systému tato vrstva mÛÏe b˘t repre-
zentována datov˘m trÏi‰tûm nebo datov˘m skladem.
Vlastní úloÏi‰tû datového skladu (ev. datového trÏi‰tû)
mÛÏe b˘t zabezpeãeno obecn˘m relaãním systémem fiíze-
ní báze dat. V souãasné dobû se jeví jako v˘hodné pro uva-
Ïované objemy vyuÏít technologie databáze MySQL
(http://www.mysql.com/), která disponuje vynikajícími
vlastnostmi pro vyuÏití v reÏimu tzv. RO (read-only) data-
báze pfii jedné z nejlep‰ích propustností na trhu. Pro vyu-
Ïití v oblasti datov˘ch skladÛ stojí za zmínku zejména
následující vlastnosti: 
� moÏnost uzamãení tabulek v pamûti a vyuÏití hash inde-

xÛ, 
� moÏnost komprimace tabulek a indexÛ, 
� moÏnost uloÏení a rychlého ãtení dat pfiímo z indexov˘ch

B-stromÛ, 
� tzv. „Merge“ tabulky umoÏÀující partikulární kompri-

maci virtuální datové tabulky, 
� tzv. stripping tabulek umoÏÀující jejich rozloÏení pfies

více diskov˘ch svazkÛ a tím zv˘‰ení I/O propustnosti, 
� moÏnost replikace databáze na více fyzick˘ch systémÛ

jak pro zv˘‰ení spolehlivosti, tak pro rozloÏení zátûÏe pfii
ãtecích operacích. 

Systém fiízení báze dat MySQL je produktem ‰védské fir-
my MySQL AB. Jedná se o Open Source technologii pub-
likovanou jak pod GPL, tak pod komerãní licencí. Se sv˘-
mi více neÏ 4 miliony aktivních instalací se fiadí mezi
celosvûtovû nejroz‰ífienûj‰í databázové platformy. Díky tak
‰irokému nasazení a dostupnosti zdrojov˘ch kódÛ se vyzna-
ãuje v˘bornou stabilitou. V oblasti datov˘ch skladÛ firma
MySQL AB disponuje referencí databáze o velikosti tabu-
lek faktÛ 50 GB, celkové velikosti 200 GB (7 mil. zázna-
mÛ/mûsíc) udrÏující historii aÏ 10 let.

Závûr
¤e‰ení datového skladu bylo pfiedstaveno jako efektivní
cesta k získání informací z vnitfiních databází nemocnice.
MasarykÛv onkologick˘ ústav se pro tuto cestu rozhodl
jiÏ pfied 2 lety a v souãasné dobû disponuje robustním
nástrojem, díky kterému není problém reportovat a ana-
lyzovat data z hlá‰ení plátcÛm zdravotní péãe nebo pra-
covat s daty hlá‰ení NOR. Dostupná data lze rovnûÏ auto-
maticky exportovat do jin˘ch systémÛ. V souãasnosti na
MOÚ probíhá parametrizace klinického záznamu onko-
logického pacienta.

informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data


