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Základní údaje o PNHB 

státní příspěvková organizace – 
zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví 

dominuje lůžková péče - 710 lůžek 

650 zaměstnanců (515 zdravotníků) 

24 lůžkových stanic ve 13 pavilónech 
(psychiatrie, dětská a dorostová 
psychiatrie, gerontopsychiatrie, návykové 
nemoci, sexuologie, geriatrie) 



Objem lůžkové zdravotní péče 

ročně cca 2500 nových hospitalizací a 235.000 
až 240.000 ošetřovacích dnů 

průměrná délka hospitalizace: 90-100 dnů 

průměrná obložnost:   90-93% 

cca 1/3 hospitalizací bez souhlasu pacienta 
(ochranná léčení, detence podle § 38 ZZS) 

průběžně je 50-60 pacientů hospitalizováno v 
právním režimu ochranného léčení a 150-200 
pacientů v právním režimu detence 

 

 

 



Informační technologie PNHB 

hardware: 
všechny provozované budovy jsou propojeny vnitřní 
počítačovou sítí (rozloha areálu 40 ha) 
centrální server + 180 lokálních PC stanic 

software: 
Stapro Akord – nemocniční informační systém 
Helios Orange – ekonomický IS 
Vema – IS pro personalistiku a mzdy 
Astris – IS pro stravovací provoz 

provoz a rozvoj informačních technologií v PNHB 
zajišťuje IT oddělení se 4 zaměstnanci   

 
 



Struktura uživatelů PC 

pravidelné pracovní používání: 

lékaři + psychologové:   cca 70 

střední zdravotní personál:  cca 330 

obslužné provozy (HTS):  cca 50 

Celkem uživatelů:   cca 450 

 

výjimečné použití: 

pomocný ošetřovatelský personál: cca 150 



Specifika zdravotní péče v PN 
z hlediska spisové služby 

korespondence se soudy ohledně 
hospitalizací bez souhlasu pacienta 

opakovaná konziliární vyšetření 
hospitalizovaných pacientů mimo 
psychiatrickou nemocnici 

zdravotně-sociální služby pro pacienty 
(korespondence se zaměstnavateli,  
úřady, rodinami apod.) 

 



Současná práce s dokumenty 

archivována je dokumentace v papírové formě, 
elektronická forma má pomocný charakter - 
výjimky: 

se ZP probíhá výhradně elektronická komunikace 
prostřednictvím datového portálu 

dokumenty z datové schránky jsou archivovány v 
elektronickém podacím deníku (IS Helios Orange) 

zdravotnická dokumentace tvoří suverénně 
největší objem archivovaných dokumentů 

nárůst objemu záznamů 

skartační lhůta 100 let 

rychle se snižuje rezerva kubatury archivů 



Současné možnosti vnější 
elektronické komunikace 

datová schránka 
zatím pouze příjem dokumentů 
využívána zejména v komunikaci se soudy o 
hospitalizovaných pacientech 

DASTA - datový standard MZd ČR 
elektronické sdílení informací ze zdravotnické 
dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb 
využíván v komunikaci s Nemocnicí Havlíčkův Brod 

EMEDOCS 
pilotní projekt sdílení elektronické zdravotnické 
dokumentace mezi nemocnicemi v Kraji Vysočina 

 



Elektronizace spisové služby 
Obecné dopady 

elektronická spisová služba v plné šíři 

archivace elektronicky vytvořených dokumentů - 
autorizace (elektronické podpisy, časová razítka) 

papírová dokumentace pouze pomocně 

Zdravotnická dokumentace 
v elektronické podobě dokumentace vytvořená v 
PNHB, nebo obdržená v ověřené elektronické formě 
(datová schránka, DASTA, EMEDOCS) 

v jiné formě archivovány dokumenty vytvořené 
jiným způsobem (pacientem nebo třetí osobou) 

zpomalení růstu prostorových nároků archivů 

 



Předpoklady úspěšné 
elektronizace dokumentů 

únosná časová náročnost práce s dokumenty 
promyšlená modifikace způsobu vytváření,  
používání i archivace zejména zdravotnické 
dokumentace 

dlouhodobě srovnatelné náklady na fungování 
investiční - pořízení nových technologií a licencí 
provozní 

zabezpečení elektronických úložišť a archivů 
záruka dlouhodobé funkčnosti systému 
elektronické zdravotnické dokumentace 

archivace v čitelném formátu 100 let!!! 



Případová studie 

záměr: implementace čistě elektronické 
zdravotnické dokumentace v PNHB 

spolupráce s dodavatelem NIS pro 
PNHB (firma Stapro) 

proběhlo úvodní šetření řešitelského 
týmu dodavatele v PNHB 

pokračování záměru na základě 
očekávaných výsledků studie 
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