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Měření jakosti softwarových produktů
Jiří Vaníček 1)

Úvod
Cílem příspěvku je uvést do problematiky měření a hodnocení kvality softwarových
produktů a informovat o aktuálním stavu mezinárodní normalizace v dané oblasti.
Příspěvek vychází z mnohaleté práce autora v mezinárodních normalizačních
orgánech s celosvětovou působností, konkrétně organizace ISO (Mezinárodní
normalizační organizace) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise), které pro
normalizační práce v oblasti informačních technologií zřídily společný technický výbor
ISO/IEC - JTC1 s názvem „Informační technologie“. Autor koordinuje jako předseda
Českého národního normalizačního výboru pro informační technologie (TNK 20) odborné
problémy spojené s účastí ČR v tomto výboru a 13 let zastupoval náš stát v podvýboru SC
7 pro Softwarové a systémové inženýrství. Příspěvek se dále opírá o některé vědecké
výsledky autora v oblasti metodiky návrhu složitých softwarových systémů, softwarového a
informačního inženýrství a matematické teorie měření.
Pro účely tohoto výkladu se pojmem produkt rozumí v souladu s vymezeními ISO
výrobek nebo služba nebo kombinace výrobku a služby, určený pro dodávku nebo pro
uplatnění na trhu. Produkt může být vytvářen na objednávku konkrétního uživatele nebo
konfekčně (genericky) s cílem uplatnění (po případném přizpůsobení) u řady uživatelů pro
uspokojení jejich analogických potřeb.
Pojmem jakost produktu rozumíme souhrn jeho význačných ukazatelů, které
charakterizují míru uspokojení daných nebo stanovených potřeb uživatele produktu při
užívání produktu za stanovených podmínek. Slova kvalita se užívá ve stejném významu
jako jakost. Rozlišení potřeb na dané a stanovené je zdůrazněno proto, že ne všichni
uživatelé mají stejné potřeby. I ty potřeby, které si stanoví pouze někteří uživatelé, jakost
ovlivňují. Jakost je tedy relativní pojem a může se jevit různě z pohledu různých uživatelů.
Za povšimnutí stojí i to, že jakost bere v úvahu pouze skutečné potřeby. Nevyžádané a ve
skutečnosti nepotřebné vlastnosti produktu jeho jakost nezvyšují. Ne každý dodavatel a ne
každý kupující je si této skutečnosti vždy vědom.
V tomto pojetí není cena součástí jakosti. Z toho plyne, že jakost není a nemůže být
jediným kritériem pro rozhodnutí o akceptování nabídky nějakého produktu nebo pro výběr
mezi různými alternativami. Při našem rozhodování by vždy mělo jít o vyvážený
kompromis mezi jakostí, cenou a případně i dalšími atributy produktu.
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Software je vymezen jako počítačový program s připojenou dokumentací a
případně s připojenými daty. V souladu s vymezením působnosti mezinárodních
normalizačních orgánů, o jejichž výsledcích tento příspěvek referuje, se další výklad týká
jakosti softwarových produktů a informačních systémů z hlediska software. Ve
skutečnosti však software nikdy neuspokojuje potřeby uživatel sám o sobě. Uživatel se
vždy stýká se systémem. Ten obsahuje hardware, software i organizační opatření a lidí,
kteří je plní. Vzato doslova tedy pojem jakost software ve skutečnosti smysl nemá. Měli
bychom vždy hovořit jen o jakosti systému, obsahujícího software. Tak je také třeba
všechny výsledky práce mezinárodních normalizačních orgánů chápat. Do značné míry
jsou však získané výsledky platné po případných drobných úpravách i pro jakost
jakéhokoliv jiného produktu z příbuzné, ale i vzdálené oblasti lidské práce.
Jakosti se týká řada velmi známých norem ISO. Jde o řady ISO 9000 a ISO 10000,
které se týkají procesu řízení jakosti. Tyto normy vycházejí ze zásady, že firma, uvnitř
které je pořádek, bude patrně produkovat dobré výrobky a mít dobré výsledky. Toto
paradigma se v praxi velmi osvědčilo. Normy zmíněných řad jsou velmi oblíbené a
rozšířené, podle názoru autora především proto, že nejen hodnotí, ale zároveň poskytují
výrobci přímé rady co a kde zlepšit či změnit. Představují tak významný nástroj pro
výrobce a dodavatele. Do obtížnější pozice však staví odběratele, který k informacím o
poměrech uvnitř firmy přístup buď nemá nebo jej má pouze nepřímý, zprostředkovaný a
ne vždy zcela spolehlivý (reklama). Přestože normy zmíněných řad jsou velmi důležité,
ponecháme je stranou našeho výkladu především proto, že informace o nich jsou běžněji
dostupné než informace o normách, na které se zde soustředíme.
V tomto příspěvku budeme preferovat problematiku hodnocení jakosti na základě
samotného produktu jako takového, tedy stanovisko budoucího uživatele, kupujícího
nebo akvizitéra, kterého zajímá především výsledek, méně pak postup, kterým bylo
tohoto výsledku dosaženo. Výsledek hodnocení jakosti produktu může a musí být ovšem
zajímavý i pro jeho výrobce nebo projektanta.

Model jakosti
Jak jsme již řekli, pro jakost jsou zásadní potřeby uživatele. Potřeby různých skupin
uživatelů produktů stejného typu mohou být velmi odlišné a to z velmi dobrých
důvodů. Pro některé použití je podstatné, aby obsluha systému byla co nejjednodušší,
jindy je klíčová vysoká úroveň spolehlivosti, jindy třeba flexibilita.
S ohledem na tuto skutečnost bylo dohodnuto stanovit šest charakteristik jakosti
softwaru (a jak jsme uvedli v úvodu tedy vlastně 6 charakteristik jakosti systému
obsahujícího software). Tyto charakteristiky byly stanoveny tak, aby se co nejméně
překrývaly, i když původního záměru stanovit je tak, aby byly navzájem ortogonální nebo
aspoň disjunktní, dosaženo být nemohlo. Jde o tyto charakteristiky:
•

funkčnost, vymezená jako schopnost systému zabezpečit za stanovených podmínek
dané funkce (při hodnocení funkčnosti jde o to, zda požadované funkce zabezpečeny
jsou nebo nejsou, ne o to, jak jsou zabezpečeny);

•

bezporuchovost, vymezená jako schopnost zajistit požadovanou úroveň výkonu při
používání produktu stanoveným způsobem;
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•

použitelnost, vymezená jako míra úsilí, které musí uživatel vynaložit, aby mohl
produkt účelně pro stanovený cíl využívat za stanovených podmínek;

•

účinnost, vymezená jako schopnost produktu poskytovat požadovaný výkon
vzhledem k množství použitých zdrojů při použití za stanovených podmínek (v případě
informačních produktů jde například o nároky na čas počítače, rozsahy pamětí, ale i
na datová media a třeba i papír);

•

udržovatelnost, vymezená jako schopnost produktu být měněn na základě zjištěných
nedostatků, požadavků na doplnění či zlepšení funkce nebo na základě změny jeho
okolí (například změn v legislativě) při využívání za stanovených podmínek;

•

přenositelnost, vymezená jako schopnost produktu být přenesen z jednoho prostředí
do jiného při využívání za stanovených podmínek (spolupracovat s jinými softwarovými
produkty, pracovat v jiném operačním systému nebo i na jiné hardwarové platformě).

Zamyslíme-li se nad takto vymezenými charakteristikami, můžeme zvážit, že je lze
do značné míry (někdy po určité úpravě) identifikovat i u jiných typů produktů než jsou
produkty z oblasti informatiky. I zde totiž platí, že potřeby různých uživatelů se mohou lišit,
a hodnotit jakost jako nedílný celek valný smysl nemá.
Zároveň vidíme, že přes velkou snahu se charakteristiky do určité míry překrývat
musí (bezporuchovost % udržovatelnost, udržovatelnost % přenositelnost). Zařazení
některých vlastností není na prvý pohled zřejmé. To platí například pro bezpečnost,
chápanou jako míru ochrany před záměrným či náhodným přístupem k programům a
datům, která po jistou dobu kandidovala na sedmou charakteristiku. Nakonec však bylo
rozhodnuto považovat tuto vlastnost za součást funkčnosti, i když její vazba na
bezporuchovost je také velmi silná. Nezvykle může působit i termín bezporuchovost
užívaný jako ekvivalent anglického „reliability“. Slovo spolehlivost, které se v češtině
nabízí, je totiž rezervováno jako ekvivalent anglického terminu „dependability“, který má
význam širší. Zahrnuje nejen míru poruch a odolnosti vůči nim, ale i podporu uživateli,
která v daném modelu patří již pod charakteristiku udržovatelnost.
V každém případě jsou vymezené charakteristiky ještě příliš široké pro konkrétní
hodnocení. Proto bylo dohodnuto každou z nich blíže rozdělit ještě na několik (3 – 5)
podcharakteristik (subcharakteristik). Tyto charakteristiky je možné hodnotit samostatně
a samostatně formulovat požadavky na jejich úroveň. Ani podcharakteristiky však
zpravidla nelze přímo měřit.
K tomu, aby bylo možné hodnocení jakosti objektivizovat, je nutné porovnat
požadavky se skutečně dosaženým stavem pomocí objektivních nástrojů, s kterými lze
formálně pracovat. Takovým nástrojem jsou obecně čísla. Mohou to však být i složitější
formální objekty, s kterými umí pracovat matematika i výpočetní technika. Popisu výseku
empirického světa formálními prostředky, obvykle čísly, říkáme měření. Měření je určeno
nejen přiřazením čísel atributům entit vnějšího světa, ale zahrnuje i metodu, kterou se tato
čísla (míry) přiřazují (způsob měření) a míru volnosti, kterou při tom máme, tak zvanou
měřicí stupnici. Měřicí stupnice dává závažnou informaci, kterou je nutné brát v úvahu při
interpretaci výsledků měření a všech závěrů, které na základě měřených hodnot (měr)
získáme. Čísla totiž mohou znamenat pokaždé něco jiného. Abychom si uvědomili o co
jde, zvažme tři typy měření:
1. Měření délky nějakého předmětu (máme volbu různých délkových jednotek).
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2. Měření teploty předmětu (máme volbu různých teplotních stupnic, oC, oF, oR, K, …).
3. Měření jeho tvrdosti ve stupnici „1=mastek, 2=sůl kamenná, …, 9=korund,
10=diamant“.
4. Zařazení podle druhu matriálu ve stupnici 1=dřevo, 2=kov, 3= minerál, 4=uměná
hmota, … .
V prvém případě nemáme problém s výrokem „být o 50% delší, v druhém, třetím a čtvrtém
však ano, výrok o průměrné délce i o teplotě má smysl, v případě 3. a 4. však ne. U
tvrdosti mají smysl pouze výroky o uspořádání, v případě 4. ani ty ne. Nerespektování
zásad měřicích stupnic je příčinou mnoha vážných chyb v uvažování. Mezi takové chyby
patří i počítání průměru prospěchu ve školách.
Ani podcharakteristiky obvykle nelze charakterizovat jediným číslem, tedy měřit.
U každé podcharakteristiky lze však vymezit řadu atributů. Atributem nazýváme každou
měřitelnou vlastnost entity. Měření různých atributů může být provedeno samozřejmě
v různých typech měřicích stupnic. I u jednoho atributu je možné provést měření různým
způsobem. Atributu spolu s měřením a příslušnou stupnicí říkáme metrika. Pro objasnění
uveďme následující příklad:
Jednou z podcharakteristik charakteristiky udržovatelnost je analýzovatelnost,
vymezená jako schopnost systému usnadnit v případě poruchy nalezení závady, která
poruchu způsobuje, a určit, jak tuto závadu odstranit. Na analýzovatelnost může být
několik pohledů. Někdy bude důležitý pohled pesimistický. Nejdelší možný časový odhad
pro odstranění poruchy a zprovoznění systému. Jindy nás bude více zajímat průměrný čas
odstranění poruchy a zprovoznění systému, jindy třeba jen průměrný čas pro nalezení
závady, která je příčinou poruchy s tím, že dobu odstranění závady budeme měřit zvlášť.
Máme tak několik měřitelných vlastností systému - atributů:
-

maximální přípustná doba odstranění poruchy,

-

průměrná doba odstranění poruchy,

-

průměrná doba nalezení závady, která způsobila poruchu,

-

průměrná doba odstranění závady.

Doplníme-li dobu, za kterou budeme provoz sledovat, a počítat průměry a časové
jednotky, v kterých budeme měřit čas, dostaneme řadu různých metrik pro
analýzovatelnost a tedy i udržovatelnost.
V současné době je známo několik set vnějších metrik jakosti, které měří různé
atributy chování systémů obsahujících software. Dále existuje více než sto metrik pro
atributy software v různých etapách jeho životního cyklu, které sice neměří jakost
(požadavky uživatele může plnit pouze již hotový software začleněný do nějakého
systému), ale mohou sloužit jako prediktory jakosti. Zkušenost totiž ukazuje, že mezi
některými vlastnostmi specifikace, návrhu a implementace software a jakostí produktu,
v kterém je nebo bude tohoto software užito, je velmi úzká souvislost. Takovéto metriky
se nazývají, ne zcela správně, vnitřní metriky jakosti. Fundovaný přehled o tom, do jaké
míry jednotlivé metriky jakost výstižně či méně výstižně charakterizují a do jaké míry jsou
v praxi využívány, však dosud chybí.
Pro hodnocení jakosti systémů obsahujících software je podstatné, že musí
vycházet z co nejpřesněji a nejobjektivně definovaných požadavků uživatelů. I tyto
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požadavky je třeba vymezit pomocí metrik a požadovaných úrovní, kterých musí být
dosaženo, aby byl produkt hodnocen jako ještě vyhovující. Doporučuje se dále vymezit
úrovně, kdy budeme produkt považovat za „dobrý“ a kdy za „vynikající“. Takovéto
stanovení požadavků je třeba formulovat zvlášť pro každou z šesti charakteristik, které
mají pro naše hodnocení význam. Někdy je vhodné formulovat odděleně požadavky i pro
některé vybrané důležité podcharakteristiky.
Před začátkem hodnocení konkrétního produktu je třeba stanovit závazný plán
hodnocení, zjistit jaká data budou pro toto hodnocení sloužit jako vstup a odhadnout
náklady na hodnocení. Náklady samozřejmě nesmí převyšovat užitek, který od hodnocení
očekáváme. Dohodnutý plán je pak nutné dodržet. Nic tak nenaruší objektivnost
hodnocení jako „změny pravidel během hry“. Veškeré akce při hodnocení jakosti je třeba
pečlivě dokumentovat.
Závěrem hodnocení se aktuálně zjištěné míry atributů jakosti porovnají s požadavky
a hodnocení se sumarizuje. Nedoporučuje se provést sumarizaci průměrem, ani váženým
průměrem v závislosti na prioritách jednotlivých charakteristik. Pokud produkt nevyhoví
stanoveným požadavkům v nějaké charakteristice nebo podcharakteristice, která je
klíčová, musí být odmítnut. Podstatný deficit někde nelze nahradit přebytkem jinde.

Aktuální stav mezinárodní normalizace
V současnosti jsou dokončeny a na mezinárodní úrovni vyhlášeny tyto řady norem:
Řada ISO/IEC 9126 Jakost softwarového produktu
Tato řada obsahuje 4 části. Prvá z nich 9126-1 má statut mezinárodní normy a má název
•

ISO/IEC 9126-1 Model jakosti. Norma definuje zmíněných šest charakteristik jakosti,
jejich podcharakteristiky a popisuje filosofii modelu jakosti. Kromě toho zavádí ještě
pojem jakosti při použití (možná výstižněji jakosti užití), která zkoumá míru uspokojení
konkrétní skupiny uživatelů při práci s produktem obsahujícím software. Takto pojatá
jakost však již nehodnotí produkt sám o sobě, ale jeho konkrétní nasazení včetně jeho
uživatelů. Přesnější název pro tento pohled na jakost by byl patrně „jakost používání“.
Tento pohled je do jisté míry konkurenční, a podle názoru autora tohoto příspěvku ne
zcela slučitelný s pohledem na jakost jako vlastnost samotného produktu. Jakost při
použití má své vlastní 4 charakteristiky:
-

Efektivnost, jako schopnost systému zajistit v daném kontextu stanovené cíle
úplně a přesně,

-

Výkonnost, jako schopnost systému v daném kontextu vystačit s přiměřenými
zdroji,

-

Zabezpečení, jako schopnost systému v daném kontextu připustit pouze
přijatelnou úroveň rizika ohrožení lidí, prostředí, majetku a zájmů firmy,

-

Uspokojení, jako schopnost systému v daném kontextu uspokojit uživatele.

Další části této řady nemají již charakter mezinárodní normy, ale pouze technické
zprávy, to je dokumentu, který neobsahuje závazná ustanovení, která je možné
kontrolovat, ale pouhá doporučení. Obsahují v podstatě výběr některých atributů a metrik,
které je možné při měření jakosti použít. Výběr není ani úplný ani uzavřený. O účelnosti
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některých metrik uvedených v těchto zprávách lze patrně úspěšně pochybovat. Některé
nejsou ani definovány s uspokojivou přesností. Zprávy se snaží přiřadit jednoznačně
jednotlivé metriky daným podcharakteristikám. Tato snaha je však pochopitelně
odsouzena předem k nezdaru. Struktura „charakteristika – podcharakteristika – atribut –
metrika pro jeho měření“ totiž z povahy věci není a nemůže být stromová. Jde o technické
zprávy:
•

ISO/IEC TR 9126-2 Vnější metriky. Zpráva obsahuje úvodní úvahy o typech metrik a
měřicích stupnicích a extensivní výběr vnějších metrik pro jednotlivé charakteristiky
jakosti.

•

ISO/IEC TR 9126-3 Vnější metriky. Zpráva obsahuje úvodní úvahy o typech metrik
a měřicích stupnicích a extensivní výběr vnitřních metrik pro jednotlivé charakteristiky
jakosti.

•

ISO/IEC TR 9126-4 Metriky pro jakost při použití. Zpráva obsahuje výběr vnitřních
metrik pro jednotlivé charakteristiky jakosti.

Řada 14598 – Softwarové inženýrství – Hodnocení produktů
Tato řada obsahuje šest schválených mezinárodních norem, které tvoří její části.
Jde o normy:
•

14598-1 Obecný přehled. Tato norma je zastřešujícím dokumentem, který definuje
pojmy, podává přehled o metodách hodnocení jakosti z různých pohledů a je jakýmsi
„průvodcem“ po ostatních částech této řady a po řadě ISO/IEC 9126.

•

14598-2 Plánování a řízení. Tato norma podává přehled o problematice plánování
a řízení organizací útvarů a týmů, které se zabývají hodnocením systémů obsahujících
software z hlediska managementu příslušné organizace.

•

14598-3 Postup projektanta. Norma určuje postupy pro měření a hodnocení jakosti
software v průběhu jeho specifikace, návrhu, projektování, implementace a zkoušení
v průběhu jeho vývoje.

•

14598-4 Postup akvizitéra. Norma určuje postupy hodnocení jakosti produktu při
akvizici software jeho kupujícím, budoucím uživatelem nebo systémovým
integrátorem.

•

14598-5 Postup hodnotitele. Norma určuje postupy hodnocení jakosti produktu nezávislým hodnotitelem, specializovaným testovacím či atestačním střediskem nebo
jakoukoliv „třetí osobou“, která není ani projektantem ani akvizitérem produktu.

•

14598-6 Dokumentace hodnotících modulů. Norma obsahuje požadavky na vedení
dokumentace o hodnocení a na popis nástrojů a postupů určených pro hodnocení
jakosti software. V informativní (nezávazné) části obsahuje i příklady několika
hodnotících postupů pro různé charakteristiky jakosti produktů.

Poněkud stranou tohoto přehledu stojí důležitá, avšak málo známá norma
ISO/IEC 12119 Informační technologie – Hodnocení jakosti softwarových balíků –
Požadavky na jakost a zkoušení.
Tato norma se týká výhradně konfekčního software. Neurčuje žádné apriorní
požadavky na jakost, ukládá však těm, kteří takovéto produkty vytvářejí a kteří chtějí být
s touto normou v souladu, aby před uzavřením kontraktu úplně a pravdivě informovali
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o všech důležitých aspektech jakosti svých produktů uživatele. Ke každému produktu je
nutné vytvořit dokument „Popis systémy“, který musí být před koupí k dispozici zdarma
nebo za režijní obnos. Tento dokument musí obsahovat všechny vlastnosti produktu a
veškerá omezení pro jeho nasazení. Musí se jasně vyjádřit ke všem charakteristikám jeho
jakosti. Tvrzení v něm obsažená musí být jasná, jednoznačná a ověřitelná. Norma
obsahuje též postupy, kterými se shoda tvrzení v popisu systému se skutečným stavem
ověřuje.
Norma může sloužit jako silná zbraň v rukou uživatelů proti klamavé reklamě a ne
vždy seriozním dodavatelům. Skutečnost, že je v našem prostředí málo známá a málo
užívaná považuje autor příspěvku za vážný nedostatek.
V současné době probíhá mezinárodní jednání o novelizaci této normy. Lze
očekávat její upřesnění a přizpůsobení současnému technickému vývoji v oblasti
konfekčních produktů. Její nový název má být Hodnocení softwarového produktu –
Požadavky na jakost komerčního konfekčního softwaru a instrukce pro testování
(Requirements for quality of Commercial Off The Shelf software product (COTS) and
instructions for testing).
Všechny normy uvedené v této kapitole byly již převzaty i jako české normy
(ČSN). U technických zpráv TR 9126-2,3,4, které byly mezinárodně přijaty nedávno, se
jejich převzetí v dohledné době očekává. To však nezakládá pro výrobce a dodavatele na
trhu IT povinnost tyto normy dodržovat. Podle naší legislativy je norma závazná pouze
tehdy, je-li povinnost se jí řídit stanovena zvláštním zákonem. Výrobce či dodavatel avšak
nemůže prohlašovat, že jeho produkt je ve shodě s příslušnou normou, pokud tomu tak ve
skutečnosti není. Dodržování norem není tedy diktátem státu, ale otázkou náročnosti trhu.
Pokud nebudou zákazníci dodržování norem vyžadovat a trvat na tom aby prohlášení o
shodě s normou bylo součástí smlouvy spolu se sankcí v případě nedodržení závazku,
nestanou se normy nástrojem pro zvýšení jakosti a minou se svým cílem.
Poněkud odlišná situace je pokud jde o informační produkty určené pro veřejné
informační systémy. Zde „Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS)“, jako ústřední
orgán státní správy pro tuto oblast, vydává na základě zákonného zmocnění technické a
organizační předpisy zvané „Standardy informačních systémů veřejné správy
(Standardy ISVS)“. Dodržení těchto standardů je pro orgány veřejné moci povinné pod
sankcí. Tato povinnost se však vztahuje pouze pro ty informační systémy, které slouží pro
výkon státní moci, ne pro provozní informační systémy, těchto orgánů, které společné
rozhraní s jinými systémy zařazenými do ISVS. Standardy ISVS samozřejmě vycházejí
z mezinárodních a českých technických norem. V řadě směrů, především pro určení
konkrétního rozhraní mezi systémy zařazenými do ISVS (například datové prvky), jsou
však mnohem podrobnější. Pro komerční subjekty mají tyto standardy pouze ten význam,
že jejich dodržování by mělo být nutnou podmínkou pro šanci dodávat veřejné správě a
komunikovat s ní. Dodržení standardů ISVS je podle zákona ve vymezených případech
nutné potvrdit nezávislým atestem, který vydávají atestační střediska, která pro atestační
řízení získala akreditaci u ÚVIS.
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Projekt SQuaRE – budoucí řada norem 25000
Jak jsme viděli, současný stav norem a technických zpráv pro oblast jakosti
produktu obsahujícího software není zcela uspokojivý a plně vyvážený. Postupy
hodnocení jsou popsány relativně úplně, méně uspokojivě a ne zcela přesně jsou popsány
prostředky pro to, aby hodnocení bylo objektivní, to je jednotlivé důležité atributy jakosti a
jejich metriky. Za nedostatek lze považovat i absenci prostředků pro exaktní a objektivní
popis uživatelských požadavků, z kterých musí každé objektivní hodnocení jakosti
vycházet. Důvodem uvedeného stavu je nepochybně skutečnost, že jednotlivé normy a
technické zprávy vznikaly ze značné části živelně a byly koordinovány až dodatečně a i to,
že s praktickým uplatněním zásad a metod, které se normy snaží postihnout, chybí zatím
dostatečná zkušenost. V neposlední řadě hraje roli i to, že u těch norem, které z povahy
věci vyžadují hlubší odborné a formální zázemí (metriky) došlo ke zdržení pro
nevyjasněnost některých koncepčních teoretických otázek.
Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto zahájit práce na nové soustavě norem pro
tuto oblast, která by se zmíněných nedostatků vyvarovala a doplnila vše podstatné co
zatím chybí, to je především předpisy pro formulaci požadavků a obecné zásady teorie
měření a tvorby metrik. Pro tento mezinárodní projekt byl zvolen název SQuaRE (Software
Quality Requirements and Evaluation – Požadavky na jakost a hodnocení jakosti
softwaru). Vedení ISO a IEC přidělilo plánovaným normám, které mají daný úkol pokrýt
prvé trojčíslí 250, které bude doplněno dvěma číslicemi upřesňující na dvou úrovních,
které jsou k dispozici, zaměření konkrétní normy.
Skladba norem nové řady bude následující:
V obecné části 2500n budou tyto normy:
•

25000 - Obecný přehled a průvodce po SQuaRE – který bude zastřešujícím
dokumen-tem , definujícím terminologii užívanou v rámci řady, popisující architekturu
systému SQuaRE a poskytující informace o tom, v které části najde uživatel řady
potřebné informace.

•

25001 – Plánování a management – obsahující základní informace o plánování a
řízení projektů hodnocení jakosti z hlediska managementu.

•
Část 2501n – Model jakosti bude obsahovat jedinou normu
•

25010 – Model jakosti – popisující model jakosti, definující jednotlivé charakteristiky,
podcharakteristiky a popisující jak uživatelské požadavky na jakost převádět na
požadavky na produkt.
Část 2502n – Metriky pro jakost bude mít následující skladbu

•

25020 – Referenční model a průvodce metrikami – shrnující společné informace o
metrikách jednotlivých atributů.

•

25021 – Fundamentální metriky – zahrnující soubor metrik, které lze na produktu či
na jeho funkci měřit přímo a které slouží za základ pro výpočet jednotlivých metrik
jakosti.
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•

25022 – Vnitřní metriky – představující kvalifikovaný výběr metrik ze současné
technické zprávy 9126-3, ověřený zkušeností a praxí.

•

25023 – Vnější metriky – představující kvalifikovaný výběr metrik ze současné
technické zprávy 9126-2, ověřený zkušeností a praxí.

•

25024 – Metriky pro jakost při použití představující kvalifikovaný výběr metrik ze
současné technické zprávy 9126-4, ověřený zkušeností a praxí.

•

25025 – Dokumentace hodnotících postupů – nahrazující
dokumentování postupů měření v současné normě 14598-6.

předpis

pro

Část 2503n – Požadavky na jakost bude podle současných představ tvořena jedinou
normou
•

25030 – Požadavky na jakost, která má obsahovat obecné údaje o typech
požadavků, zásady podle kterých se řídí jejich formulace a kapitoly upřesňující
požadavky na tak zvanou „vnitřní jakost“, „vnější jakost“ a „jakost při použití“

•
Část 2504n – Hodnocení jakosti má obsahovat normy
•

25040 – Přehled o procesech hodnocení, obsahující obecné zásady hodnocení
produktů z různých pohledů, nahrazujících současnou normu 14598-1.

•

25041 – Postup projektanta, nahrazující současnou normu 14598-3.

•

25042 – Postup akvizitéra, nahrazující současnou normu 14598-4.

•

25043 – Postup hodnotitele, nahrazující současnou normu 14598-5.

Práce na projektu byly inicializovány na podzim roku 1999 a projekt byl zahájen
v roce 2000. Stav řešení jeho jednotlivých částí je různý. Za zmínku stojí, že České
republice, která se prací na normalizaci jakosti softwarových produktů účastní již od roku
1989 velmi aktivně, bylo svěřeno vedení práce na přípravě jedné z klíčových norem
projektu SQuaRE, normy 25021 Fundamentální metriky. V této části systému mají být
přesně definovány základy teorie měření a stanoveno kdy a jak se mají získat základní
číselné hodnoty. které pak slouží k výpočtu jednotlivých měr pro atributy jakosti.
V souvislosti s problematikou fundamentálních metrik stojí za
pozornost
skutečnost, že tyto metriky nejsou podkladem pouze pro jakost, ale i pro jiné
charakteristiky, které jsou pro softwarové inženýrství důležité. Takovýmito
charakteristikami může být například pracnost realizace a tedy i náklady, které si projekt
vyžádá nebo minimální rozumný čas, za který je možné projekt dokončit.
Měřit pomocí fundamentálních metrik lze v různých etapách životního cyklu
projektu. Obvykle platí, že čím dříve měření provedeme, tím méně přesné závěry o
charakteru výsledného systému můžeme z jeho výsledků odvozovat. Na druhé straně
však platí, že čím dříve můžeme hodnoty důležitých atributů předpovědět, tím více
možností máme je ovlivnit a tím levnější je potřebná náprava. Nedostatky ve specifikaci a
rámcovém návrhu odstraníme poměrně levně. V těchto etapách kromě toho přichází
v úvahu i rozhodnutí práce zastavit a od záměru systém realizovat upustit. pokud se však
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nedostatky v jakosti nebo neúměrný růst nákladů na realizaci projeví příliš pozdě, bývá
náprava velice drahá, někdy i nemožná. Proto je aplikace metrik v ranných etapách
životního cyklu systémy mimořádně důležitá.
Předběžně se ukazuje, že fundamentální metriky jsou pouze trojího druhu:
 čas, resp. doba, jako kontinuální veličina trvání nějakého jevu, měřená reálným
číslem, obvykle v stupnici poměrového typu. Jev (například porucha systému) je třeba
přesně definovat a určit, zda jde o jev skutečný, či předpokládaný;
 počet prvků v určité množině, kterou je opět třeba přesně určit, zde jde z povahy věci
vždy o měření poměrového typu a
 kategorie jevu, to je zařazení jevu do nějaké třídy jevu charakterizované číslem
(obvykle celým kladným). Přitom čísla přiřazená jevům mohou odrážet nějaké
uspořádání (preference) nebo nikoliv. Podle toho pak jde o měření ve stupnicích
ordinálního typu nebo nominálního typu.
Otázkou, která je pro výběr fundamentálních metrik zásadní, je stanovení relativně
minimální množiny fundamentálních metrik, které jsou potřebné pro to, aby z nich bylo
možné stanovit všechny metriky, které jsou pro měření a hodnocení jakosti produktů o
které máme zájem, nezbytné. Stávající stav, kdy technické zprávy 9126-2, 9126-3 a 91264 obsahují pouze extenzivní seznam metrik, bez ohledu na to zda a s jakým úspěchem se
pro hodnocení jakosti skutečně používají, není uspokojivý. Řešitelé projektu 25021
připravují rozsáhlý celosvětový průzkum zkušeností s uplatněním softwarových metrik
v praxi a na základě jeho výsledků se pokusí vhodnou množinu fundamentálních metrik
definovat. Pokud bude tento záměr úspěšný, přispěje podle názoru autora příspěvku velmi
významně k celkové užitečnosti řady 250xx.
Druhým, patrně stejně důležitým problémem na kterém úspěch řady 250xxc závisí
je nalezení exaktních prostředků pro popis uživatelských požadavků na jakost. Zde jsou
podle názoru autora příspěvku dosud značné rezervy. Důležité pro úspěch řady 250xx
bude i to, zda se podaří tuto řadu vytvořit jako konzistentní soubor norem s minimální
redundancí, který bude požadavky formulovat jednoznačně, jasně a stručně, s minimálním
překrytím. Pokud mají být normy dodržovány, musí být přehledné. Opakování stejných
informací jinými slovy v různých částech téhož dokumentu, často v dlouhých větách, které
připouštějí různý výklad, jak tomu často je v normách řad 9126 a 14598, přináší více
problémů než užitku. V této souvislosti platí známa zásada „méně bývá někdy více“.
Doufejme, že se ji podaří u řady 250xx dodržet.
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Měření jakosti softwarových produktů
Jiří Vaníček

14
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Přístupy k hodnocení činnosti a výsledků zdravotnických systémů
v aktivitách OECD a WHO
Petr Háva

WHO Report 2000
„Measuring Up“ Improving Health Systems Performance in OECD Countries
(November 2001, Canada)

Cíle sdělení:
•
•
•
•
•

Zdravotní politika – řešení společenských problémů nebo realizace
úzkých zájmů?
Cíle odvozené od objektivních problémů
Cíle HFA 2000 a Zdraví 21 - zkušenosti
Koncepty hodnocení činnosti a výsledků
Jakou cestou se hodláme ubírat?

Charakter procesů realizace
zdravotní politiky

cíle

vstupy

postupy

výstupy

výsledky

Výchozí problémy a cíle zdravotní politiky

Problémy
Zdravotní stav
Rizikové faktory

Cíle (WHO Zdraví 21)
Zlepšení zdraví obyvatelstva
Primární prevence

Nestability, ztráty

Optimální alokace zdrojů

Roztříštěnost

Integrovaný systém zdravotnických
služeb
Soupeřící zájmové skupiny s různými Koordinace a komunikace aktérů
cíli
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Cíle zdravotní politiky (cíle pro zdraví)

•

Souhrn dosavadního vývoje poznání a zkušeností (paradigmata péče o zdraví: biomedicínský přístup, sociálně- psychologický, jejich kombinace
Tvorba zdravotní politiky s využitím poznatků veřejného zdravotnictví, cílů pro zdraví
(rámcových strategií WHO)
Konference v Paříži 1999 (Health targets in Europe)
(Eur. J.Publ.Health 2000; 10(4) Supplement) – série článků
Jak formulovat cíle pro zdraví – doporučení WHO
Zkušenosti UK, SRN (Finsko, Katalánsko)
Cíle WHO pro 21. století
Implikace pro ČR, hodnocení stávající situace, Střednědobá koncepce MZ a proces tvorby
zdravotní politiky – jeho průběžné výsledky v letech 2000-2001, Dlouhodobá strategie

•
•
•
•
•
•

Historický vývoj

• Počátek 2. pol. 20. stol: orientace na univerzální dostupnost služeb, extenzivní vývoj nabídky
služeb, předpoklad, že hlavní determinantou zdraví jsou zdravotnické služby (např. NHS UK)
• 70. léta – vytvořena nadměrná nabídka s nižší efektivitou, ekonomická recese (ropné šoky),
epidemiologických metod v zaměření na populace i individua (Klinický kontrolovaný pokus –
nové paradigma péče o zdraví – determinanty zdraví, poznatky epidemiologie, rozvoj evidence
based medicine)
• 80. léta: Cost containment, efficiency, HFA Strategy, Health targets – tvorba zdravotní politiky
získala v rozvoji poznání objektivní východiska

•

90. léta: Rozvoj národních programů (příklady: Finsko, UK, USA, Katalánsko), ČR 1992, 1995

Co bylo dosaženo a co se nepovedlo?

•
•
•
•

Poznání kauzálních vztahů ještě omezené
Nelze kontrolovat všechny potřebné proměnné (rizikové faktory)
Nebyla naplněna podmínka účasti všech aktérů, zejména na lokální úrovni
Převaha orientace na zdravotnické služby, nebo na samotné nemoci (méně pak na rizikové
faktory)
• Nedostatek objektivních údajů, které by byly východiskem pro formulaci cílů
• Koncept QALY (Global Burden of Disease)
• Cíle nebyly nikdy reálně integrovány se zdravotnickými službami
• a s cíli řízení (v průběhu realizace zdravotní politiky)
• Osoby odpovědné za plánování a rozdělování finančních zdrojů nevnímali vztah mezi svými
aktivitami a cíli pro zdraví
• V řadě států přetrvaly cíle pro zdraví i v průběhu politických změn
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Jak dál?

Důraz WHO na:
social justice
public health
“high on policy agenda
Dosavadní a další rozvoj poznání umožní začlenit formulaci cílů pro zdraví do procesu tvorby
zdravotní politiky
Evidence Based Medicine je podpůrným trendem na straně poskytovatelů zdravotnických služeb
Inspirace rozvoje poznatků pro další formování
vztahu purchaser-provider
Accountibility of collective money spent
To do right things
Do them well

Zkušenosti z dosavadní formulace cílů pro zdraví

Concepts, Values
Goals
Objectives
Targets
Co vše by mělo být obsahem vymezení úkolů
( “targets”)










vztah k problému
důvěryhodný návrh řešení problému
jednoduché a srozumitelné vyjádření
možnost měřitelného hodnocení
v relevantním vztahu k HFA, WHO 21
politicky přijatelné
srozumitelné a přijatelné pro veřejnost, politiky, exekutivu a profesionály
východiska pro vymezení cílů
závažnost problému, předchozí trendy jeho vývoje, předpoklad dalšího vývoje, pokud nebude
problém řešen, očekávaný přínos navržených opatření při řešení problému – situace v cílovém
stavu, jestliže se podaří realizovat navržená opatření
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Odůvodnění postupu pro formulaci cílů pro zdraví v návaznosti na WHO 21

• požadavek hodnocení situace na základě vědeckého přístupu (objektivnost) – výzkumná a
analytická podpora
• Formulace cílů a průběžný monitoring vývoje
• cíle představují mocný komunikační prostředek v průběhu tvorby zdravotní politiky
(vystoupení z omezujícího kruhu byrokratického rámce)
• cíle působí jako body na mapě, které umožní zúčastněným lépe pochopit zaměření zdravotní
politiky
• cíle ve spojení s monitoringem vedou k rozvoji potřebné odpovědnosti zúčastněných aktérů
• v krátkodobém horizontu představují opěrné body pro operativní činnost
• motivují aktéry k aktivní činnosti (např. rozvoj občanské participace)

Zdravotní politika
(jednotlivé kroky politického procesu)

Fáze řešení problému

Kroky politického cyklu

1. Rozpoznání problému
formulace

1. Uznání existence problému a potřeby jeho
řešení

2. Návrh řešení

2 Tvorba politiky

3. Výběr řešení

3. Věcná a politická rozhodnutí

4. Realizace řešení

4. Implementace politiky

5. Vyhodnocení efektu

5. Vyhodnocení politiky
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Styly zdravotní politiky a jejich společenské důsledky

Zájmy

veřejné

Formulace
zájmů, analýzy
problémů

Cíle politiky

Tvorba a
realizace
politiky

Výsledky

Lidská práva,
etické principy
Volební
programy
Analýzy,
výzkum,
participace
občanské
společnosti

Zlepšení
zdravotního
stavu
obyvatelstva,
stabilní a
dostupné
zdravotnické
služby

Politika
založená na
důkazech,
odvozená od
veřejných zájmů

Veřejně dostupné
služby a
informace,
zlepšení
zdravotního stavu
obyvatelstva,

Média

osobní,
skupinové

Převaha úzkých
zájmů nad
věcnými a
normativními
přístupy

Zisk, obrat,
vysoká
autonomie, co
nejméně
pravidel,
informační
uzavřenost
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Aféry,
hospodářské
ztráty, narůstající
Nerespektování nestability,
daných pravidel nezájem na
veřejně
Snížená míra
dostupném
odpovědnosti
poznání,
Klientelismus
informační
Prokorupční
asymetrie
prostředí

Celkový přehled řešených úkolů Výzkumného plánu IZPE 2002

Výzkumný úsek

1. Zdraví a zdravotní
politika

Řešený úkol

1.1 Analýza politiky podpory zdraví v ČR po roce
1.2 1990
1.2 Analýza protitabákové politiky v ČR

2. Zdravotnické
systémy

3. Kvalita zdravotní
péče

2.1 Analýza procesu tvorby a realizace zdravotní politiky
v ČR
2.2 Mezinárodní srovnávací analýza institucionálního
rámce lůžkové péče
2.3 Analýza vztahů mezi plátci a poskytovateli zdravotní
péče
2.4 Analýza institucionálního rámce profesních komor ve
zdravotnictví
3.1 Vliv systému zdravotní péče na vztah pacient-lékař
v transformující se společnosti v ČR
3.2 Kvalita v komunitní sociálně-zdravotní péči o
seniory
3.3 Vytvoření nástroje pro monitorování kvality péče
v oblasti psychiatrické péče a jeho pilotáž

4. Potřeba a spotřeba
zdravotní péče
5. Ekonomika zdraví

4.1 Měření a analýza potřeb zdravotní péče
4.2 Analýza spotřeby péče
5.1 Zpracování metod ekonomické analýzy při sestavení
satelitního účtu zdraví v ČR.
5.2 Mikroekonomická
analýza
zdrojů
financování
zdravotnictví podle jednotlivých segmentů.
5.3 Mikroekonomická analýza nákladů a výnosů zdravotních
organizací
5.4 Hodnotit nové aspekty, které se v teorii a praxi objevují:
5.5 Tvorba satelitního účtu zdraví na základě získaných
mikroekonomických výsledků a jejich
převedení do
makroekonomických agregátů v období 1995-2000.

Celkem

16 úkolů

www.izpe.cz

cerna@izpe.cz
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Satelitní účty zdraví
Linda Forejtová
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Přes měření ke kvalitě a efektivitě
Aleš Bourek

ČESKÉ CENTRUM PRO KVALITU
VE ZDRAVOTNICTVÍ

CeKZ / CENTRUM PRO KVALITU
VE ZDRAVOTNICTVÍ

- Vznik 25. září 2001 - porada vedení MZ ČR.
- Metodická a informační základna programů sledování
kvality a efektivity zdravotní péče s návazností na
akreditaci zdravotnických zařízení. Programy budou
řešeny projektovými týmy.
- Legislativní podklad - implementace Národní politiky
podpory jakosti (usnesení vlády ČR 458/2000, 10.
květen 2000), naplnění Střednědobé koncepce resortní
politiky MZd. ČR v letech 2000 – 2003, Národní program
přípravy ČR na členství v EU.
- Financování: státní rozpočet, příspěvky EU (PHARE),
granty, zdravotní pojišťovny, sponzoři aj.

Aleš Bourek /náměstek CeKZ
bourek@med.muni.cz
www.med.muni.cz/~bourek
tel. 0603477645

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

POTŘEBA INSTITUCIONALIZACE
PROGRAMU KVALITY

http://MSZ.QMSHC.CZ

Rada podpory jakosti ČR ve zdravotnictví
• RADA ČR PRO JAKOST -ZÁSTUPCE Z MZ
• RADA PRO KVALITU VE ZDRAVOTNICTVÍ MZ
• Hlavní PROGRAMY KVALITY MZ
 KONCEPCE PROGRAMŮ KVALITY ZP
 STANDARDIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
 MĚŘENÍ KVALITY A EFEKTIVITY PÉČE
 KVALITA A DOSTUPNOSTI ZP PŘI
PŘECHODU KOMPETENCÍ NA VÚSC

• „ZHORA“ x „ZDOLA“ ?
• NA VŠECH ÚROVNÍCH
• NEJEDNOTNOST STÁVAJÍCÍCH AKTIVIT
• NUTNÝ KOMPLEXNÍ , SYSTÉMOVÝ A
METODICKY JEDNOTNÝ PŘÍSTUP
• NUTNÁ KOORDINACE PROGRAMU

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví
© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ

http://MSZ.QMSHC.CZ

CENTRUM PRO ŘÍZENÍ KVALITY VE
ZDRAVOTNICTVÍ v SZÚ

PROČ V SZÚ
• PŘÍMO ŘÍZENÁ ORGANIZACE MZ

METODICKÁ, INFORMAČNÍ A
KOORDINAČNÍ ZÁKLADNA PRO:

• NEZÁVISLOST NA ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH

• ZDRAVOTNICKOU VEŘEJNOST
• ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A
SAMOSPRÁVY
• OBČANY, PACIENTY

• SAMOSTATNÁ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA
NEZÁVISLÁ NA OSTATNÍCH ODBORNÝCH
ČINNOSTECH SZÚ
• NÁVAZNOST NA ČINNOST STŘEDISKA PRO
POSUZOVÁNÍ KVALITY LABORATOŘÍ

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ
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FUNKČNÍ SOUČÁSTI
Data-sklad (sběr a
ukládání dokumentu a
dat, autorizovaný
přístup všem
zapojeným do práce
centra pomocí WWW)
Národní číselníky

,,

HTA (vyhodnocování
zdravotnických
technologií) –
ekonomika, rizika,
profesní kritéria , etika.

FUNKČNÍ SOUČÁSTI

Standardy efektivní
léčebné péče,
standardizace
procesu ve
zdravotnických
zařízeních

Kvalita (zavedení
modelu kvality /EFQM
– ballanced
scorecard/, řízení /
management jakosti)

Public relations
(spolupráce s pacientskými
svazy a zájmovými
skupinami, medializace a
publicita , semináře, výuka,
konference, osvěta, WWW)

Akreditace a
certifikace (dobrovolný
model, vzájemná pomoc,
modelové využít zahran.
zkušenosti)
Laboratoře
(modifikovaný model)

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

Záměry a strategie /
Výzkum a vývoj
(Policy & strategy /
Research & development)
– tvorba a aplikace nových
nástrojů, informatika,
analýza, modelování,
scénáře

Mezinárodní spolupráce
(členství v EFQM, ESQH,
ISTAHC, INAHTA, projekty
6. rámcového programu
EU)

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

http://MSZ.QMSHC.CZ

AKTIVITY CENTRA

• Středisko referencí (back-office, datové
úložiště, číselníky, benchmarking)
• Středisko HTA a Standardizace (HTA, SELP,
standardizace procesu ZZ, ekonomika,
rizika,etika)
• Středisko programu akreditace a autorizace
(akreditace, certifikace, modely řízení jakosti)
• Vedení (R&D, záměry & strategie, public
realtions včetně pacient. org., semináře,
konference, mezinár. spolupráce)

• SERVISNÍ ORGANIZACE
• PŘÍPRAVA KONCEPCE A METODICKÝCH
NÁVODŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY PÉČE
• STANOVENÍ HARMONOGRAMU
REALIZAČNÍCH ETAP
• STANDARDIZACE
• HTA-HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT
• STANOVENÍ PODMÍNEK PRO AKREDITACI
CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ A REGISTRACI
PORADCŮ PŮSOBÍCÍCH V AKREDITAČNÍM
SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉČE

© Ceské centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE (WHO)

PODÍL CENTRA NA PŘÍPRAVĚ
NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO SYSTÉMU
ZZ

SOUHRN VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH V
PREVENCI, DIAGNOSTICE A LÉČBĚ,
URČENÝCH POTŘEBÁM
OBYVATELSTVA NA ZÁKLADĚ
LÉKAŘSKÝCH VĚD A PRAXE.

• ZAJISTIT PŘÍSTUPY DO DATABÁZÍ
• PŘÍPRAVA NÁRODNÍ DATABÁZE
REFERENČNÍCH HODNOT KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ
KVALITY A EFEKTIVITY POSKYTOVANÉ PÉČE
• ZABEZPEČOVÁNÍ KOMUNIKACE MEZI
SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍMI A VYUŽÍVAJÍCÍMI
PROGRAMY KVALITY

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví
© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ

http://MSZ.QMSHC.CZ
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ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA
STANDARDIZACI
VEŘEJNÝCH SLUŽEB V ČR

NÁSTROJE PRO ROZVOJ KVALITY
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
•
•

• STANOVENÍ KVANTITATIVNÍCH A
KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ

•

 DOSTUPNOSTI
 ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

•

• VYMEZENÍ FINANČNÍCH PODMÍNEK

•
•

ORIENTACE NA PROCES
KOMPLEXNOST POHLEDU NA KVALITNÍ
MANAGEMENT
PEVNÁ VAZBA CELÉHO ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PROCESU ZDRAVOTNÍ PÉČE
SOUČINNOST MEZI ZDRAVOTNICKÝMI
ZAŘÍZENÍMI
OCHRANA ZDRAVOTNICKÝCH DAT
SPECIALIZOVANÁ ODBORNOST

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví
© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ

http://MSZ.QMSHC.CZ

KDO JE KLIENT ?

POTŘEBA INSTITUCIONALIZACE
PROGRAMŮ KVALITY

KLIENTI - UŽÍVAJÍ SLUŽBU ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ
VE ZDRAVOTNICTVÍ: PACIENT, LÉKAŘ, ZADAVATEL
VÝZKUMNÉHO ÚKOLU, PLÁTCE, ORGÁN STÁTNÍ
SPRÁVY

• ROZTŘÍŠTĚNOST

STÁVAJÍCÍCH
AKTIVIT
• NUTNÝ KOMPLEXNÍ A SYSTÉMOVÝ
PŘÍSTUP
• NUTNÁ KOORDINACE PROGRAMŮ
KVALITY
• OFICIÁLNÍ PARTNER V JEDNÁNÍ

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

ZAINTERESOVANÉ STRANY - MAJÍ ZÁJEM NA
KVALITNÍ ČINNOSTI A NA VÝKONNOSTI
ORGANIZACE
VE ZDRAVOTNICTVÍ: ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY A
SAMOSPRÁVY, PLÁTCI, ZAMĚSTNANCI,
DODAVATELÉ, SVAZY
- ODBORNÉ SPOLEČNOSTI, PROFESNÍ KOMORY,
CELÁ SPOLEČNOST.

http://MSZ.QMSHC.CZ

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

ORGANIZAČNÍ A FUNKČNÍ ZAPOJENÍ CENTRA
PRO ŘÍZENÍ KVALITY VE ZDRAVOTNICTVÍ

http://MSZ.QMSHC.CZ

ZÁJEM O KVALITU
ZDRAVOTNÍ PÉČE

MZČR
SZÚ

• WHO
• EU
• VLÁDA
• MANAGEMENT NEMOCNIC
• OBČAN

AKREDITAČNÍ
KOMISE ZZ

CENTRUM PRO ŘÍZENÍ
KVALITY VE
ZDRAVOTNICTVÍ
STŘEDISKO
PRO
STANDARDY
a HTA

STŘEDISO
REFERENCÍ

SEKCE pro
kvalitu
ambulantní
péče

SEKCE pro
kvalitu
lůžkové
péče

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

SEKCE pro
kvalitu
laboratoří

SEKCE pro
kvalitu
hygienické
služby

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ
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AKREDITACE Z HLEDISKA
STÁTNÍ SPRÁVY (proces)

PRIORITNÍ ÚKOLY
• ZABEZPEČOVÁNÍ INFORMOVANOSTI
VEŘEJNOSTI O PROGRAMECH KVALITY A
EFEKTIVITY
• INTERNETOVÉ STRÁNKY MZ- „PROGRAMY
KVALITY“
• NEBO PŘÍMO : http://msz.qmshc.cz

• STANDARDIZACE
• BENCHMARKING
• SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE
• EFEKTIVITA
• ZAINTERESOVANOST
POSKYTOVATELŮ
• ZÁJEM OBČANŮ

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

VÝCHOZÍ AKTIVITY CENTRA

http://MSZ.QMSHC.CZ

PROGRAMY HODNOCENÍ
ORGANIZACE

ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍCH PROGRAMŮ MZ

SEBEHODNOCENÍ

• KONCEPCE PROGRAMŮ KVALITY
ZDRAVOTNÍ PÉČE
• STANDARDIZACE
• MĚŘENÍ KVALITY A EFEKTIVITY
PÉČE

CÍL: ZLEPŠOVÁNÍ
• HLEDAT PŘÍČINY
PROBLÉMŮ A
PODKLADY K
JEJICH
ODSTRANĚNÍ

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ

AUDIT TŘETÍ
STRANOU
CÍL: CERTIFIKÁT
• VYHODNOTIT DLE
DANÝCH KRITÉRIÍ A
ROZHODNOUT ZDA
JE SPLŇUJE NEBO
NE

http://MSZ.QMSHC.CZ

PODÍL CENTRA NA PŘÍPRAVĚ
NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO
SYSTÉMU ZZ
1. PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍCH METODICKÝCH
NÁVODŮ DLE KRITERIÍ ALPHA
2. DOPORUČENÉ ETAPY IMPLEMENTACE
3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
AKREDITACI CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ A
REGISTRACI PORADCŮ PŮSOBÍCÍCH V
AKREDITAČNÍM SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ
PÉČE
© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

4. PŘÍPRAVA NÁRODNÍ DATABÁZE
REFERENČNÍCH HODNOT KLÍČOVÝCH
UKAZATELŮ KVALITY A EFEKTIVITY
POSKYTOVANÉ PÉČE
5. ZABEZPEČOVÁNÍ KOMUNIKACE MEZI
SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍMI A
VYUŽÍVAJÍCÍMI PROGRAMY KVALITY
© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ
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Projekty

ZÁMĚRY MZ V OBLASTI
CERTIFIKACE
MANAGEMENTU JAKOSTI

1. Projekt: Modulární systém zabezpečování kvality ve
zdravotnictví - Termín realizace: 2001 – 2003
2. Projekt: „Implementace standardizovaných metod měření
kvality a efektivity péče jako součást procesu komplexního
zvyšování kvality (CQI) v návaznosti na akreditace
zdravotnických zařízení„ Termín realizace: 2001 – 2003
3. Projekt: „Standardizace dostupnosti a kvality veřejných
služeb“ Termín realizace: 2001-2003
4. Projekt: „Standardizace výkonů zdravotního dozoru v
ochraně veřejného zdraví“ Termín realizace: 2001 – 2002
5. Projekt: „Kritické vyhodnocování zdravotnických
technologií“ Termín realizace: 2001 – 2003

• DOBROVOLNÁ INTERNÍ ZÁLEŽITOST
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ
UŽITNÉ HODNOTY EFEKTIVNOSTI ZÍSKANÉHO
CERTIFIKÁTU Z HLEDISKA ZÁKAZNÍKA
• POŽADAVKY NA MOŽNOST VYUŽITÍ SYSTÉMU
CERTIFIKACE MANAGEMENTU JAKOSTI PRO
AKREDITACI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
JSOU ŘEŠENY S ČIA
© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ
SERVISU PRO
JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

© České centrum pro kvalitu ve zdravotnictví

http://MSZ.QMSHC.CZ
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Využití procesního řízení
při správě nemocničního informačního systému ve VFN
Jiří Haase
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Elektronický podpis a identifikace osob
pomocí čipových karet na MPSV
Roman Kučera
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Zobecnění výsledků hodnocení kvality NIS
Daniel Kardoš

Z předcházejících příspěvků vyplývá, že jsou k dispozici mezinárodní metodiky kvality a
také odborníci, kteří je zvládají.
Ve svém příspěvku chci upozornit na značný rozdíl mezi teorií a praxí ve většině
zdravotnických zařízení, a nabídnout spolupráci všem, kdo by měli zájem tyto
rozdíly zmenšit.
Bagatelizování kvality a hledání jednoduchých, snadných a rychlých řešení je cesta,
která vede ke zvyšování nákladů, k neefektivitě a k plýtvání všemi zdroji.
Při zpracování tohoto příspěvku jsem využil informace o stavu v oblasti informačních
systémů zdravotnických zařízení, získané v době mého působení na Ministerstvu
zdravotnictví.
Společně s kolegyní Ing. Dobíhalovou jsme provedli analýzu toho, co nejvíce ovlivňuje
kvalitu a funkčnost NIS v nemocnicích. Při návštěvě několika z nich jsme hledali odpovědi
zejména na následující otázky:
- proč se instalují v nemocnicích proprietární naprosto nekompatibilní systémy,
- proč systémy pro výdej léků v nemocnici nejsou často spojené elektronicky se
systémem
v lékárně,
- proč nemocnice mají často velmi nekvalitní smlouvy na dodávku systémů. Ve
smlouvách byly zejména softwarové produkty často popsané velmi obecně a
nepřesně. Takovou dodávku prakticky nelze zkontrolovat.
- proč nemocnice definují velmi obecně předmět výběrového řízení. Nejčastěji "
dodávku komplexního NIS".
- proč přepisují žádanky na objednávky a pak je faxují,
- jak funguje spotřeba materiálu,
- zda je vedena evidence spotřebovaného materiálu na pracovníka a pacienta,
- zdali jsou mezisklady,
- kdy a jak se čerpání ze skladu nebo meziskladu projeví v účetnictví,
- jakou má organizace strukturu a zdali je ve všech systémech stejná,
- jak a podle jakých pravidel je organizace rozdělená na nákladová střediska,
- proč je tak velký rozdíl mezi tím, jak by mohly být již instalované systémy v
nemocnicích využívány a tím, jak jsou využívány.
Příčiny uvedených nedostatků shledávám v :
-

tom, že kvalita nemá významný vliv na chod zdravotnického zařízení. Z konzultací
se zástupci vrcholového managementu vyplývá, že dominantní vliv na chod
zdravotnického zařízení má společensko-politické chování vrcholového managementu
(lobování), dále pak historické a dislokační postavení nemocnice. Tímto se kvalita jak z
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-

-

-

-

-

-

pohledu organizace jako odběratele, tak i poskytovatele zdravotnických služeb a péče
dostává do pozadí.
personální nestabilitě, zejména na postu ředitele zdravotnického zařízení. V
souvislosti s touto změnou se stává, že dochází k nákupu nových, zejména
softwarových produktů, a to hlavně z důvodu, že staré takzvaně "nefungují". Jako u
všeho, tak i v tomto případě se názory uživatelů dělí do třech skupin:
- na ty, kterým stávající systém, nebo jenom modul, vyhovuje,
- na ty, kterým to je jedno,
- a na ty, kteří ho kritizují.
Nové vedení ve snaze pracovat lépe než staré, naslouchá kritickým hlasům přirozeně
více než jiným - je to zákonité, ale výrazně to zvyšuje riziko špatného rozhodnutí.
podcenění přípravné fáze. Organizace často není schopna definovat své potřeby.
Většinou je to způsobené nekvalitním personálním zajištěním těchto procesů a
neochotou objednat si tuto činnost externě. Stává se, že vybraný pracovník největšího
dodavatele definuje potřeby nemocnice a rozhoduje o jiných dodávkách a
dodavatelích.
podcenění kvality a zejména závažnosti smluv. Obecný předmět dodávky.
Neexistence harmonogramu dodávky. Smlouvy na softwarové produkty většinou
nedostatečně nebo vůbec neřeší záruky, reklamace a odstoupení od smlouvy.
Jednotlivé smlouvy na sebe nenavazují nebo se překrývají. Chybí prohlášení o
autorských právech. Pracovníci často neví, jaké povinnosti ze smluv vyplývají pro ně a
pro dodavatele.
neschopnost analyzovat náklady. Z toho vyplývá chybné plánování finančních
zdrojů. Většinou je jasné, kolik stojí samotné pořízení produktu, ale již se neví, jak
vysoké budou sekundární náklady a náklady na údržbu. Dodavatel, ve snaze získat
zakázku a vyvolat dojem nízké ceny, většinou tyto náklady zamlčí.
podcenění kompatibility. Dodatečné propojování systémů může být dražší než
samotné produkty.
podcenění bezpečnosti. Cena systému s vysokou úrovní zabezpečení může být až
desetkrát vyšší než cena systému s nízkou úrovní zabezpečení.
podcenění personálního zajištění. To se projevuje zejména zaměstnáváním lidí bez
potřebné kvalifikace a praxe.
podcenění organizačního zajištění. Oddělení informatiky by nemělo mít nízkou
úroveň zařazení v hierarchii organizace. Pokud organizace nemá funkci náměstka pro
informatiku, je dnes již silně handicapována. Informatika je problematikou složitou,
těžko uchopitelnou a řiditelnou. Řízení informatiky je proto doposud spíše v rovině
vztahové a ne věcné. Nevýhodou tohoto jednoduššího „vztahového“ přístupu k řízení
je, bohužel, vysoké riziko vytváření korupčního prostředí. Mezinárodní metodika
hodnocení kvality a obecně využívání jejích principů v řízení přesouvá větší váhu řízení
informatiky z roviny vztahové do roviny věcné, čímž přispívá, kromě jiného, i ke
zmenšování korupčního prostoru.
neochotě poskytovat pro informatiku finanční zdroje. Statisticky zjištěné optimum
je cca 3% z obratu.
složitosti a náročnosti normalizace a metodiky hodnocení kvality. Ta svojí
složitostí odrazuje od využívání.

Pouze v případě, že uvedené problémy chce vrcholový management zdravotnického
zařízení řešit, a je pro to ochoten vytvořit organizační, personální a finanční zdroje,
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dostane se na řadu hodnocení kvality a normalizace zdravotnického informačního
systému.
Na podzim roku 2001 jsem informoval zdravotnická zařízení o vytvoření WWW stránky s
informacemi z uplynulého ročníku semináře. Nejčastější reakcí na tuto informaci byl dotaz
"který NIS je nejlepší". Odpovídal jsem, že bez znalosti potřeb odpovědět nelze.
Kdyby takový dotaz nebyl směřován na NIS jako celek, ale pouze na některý z jeho
modulů, například na modul pro pořizování dat zdravotním pojišťovnám, odpověď by bylo
možné hledat. Potřeby každého zdravotnického zařízení by určitě dominantně určovala
metodika VZP. Ale na to se nikdo neptal.
Takže se ukázalo, že pro zdravotnická zařízení je obtížné v systému kvality zvládnout
počáteční úroveň, a to je definování požadavků.
Důvodem není nedostatek všemožných doporučení a rad jak na to !
Již absolventi středních škol se učí, že informační systém musí:
1. být schopen formalizovat všechny procesy organizace,
2. kopírovat organizační strukturu,
3. vyhovovat platné legislativě,
4. v případě použití různých softwarových produktů musí být všechny provozovatelné v
jednotné síti,
5. všechny prvky musí být navzájem kompatibilní,
6. atd.
V těchto doporučeních najdete, že odběratel se má ptát potenciálních dodavatelů, jak tyto
požadavky splňují. Když ale odběratel není schopen aktivně a kvalifikovaně vstoupit do
jednání s dodavateli, nelze se divit, že po instalaci systému zjistí, že jeho nevyslovená a
smluvně nepodložená očekávání zůstala nenaplněna. Samozřejmě, že nakonec každý
odběratel provede podrobnou analýzu a definuje přesně své požadavky, ale až když je
nucen se systémem pracovat a žít, to znamená až po instalaci. A to je již v době, kdy
může dodávku těžko ovlivnit nebo změnit.
Definování požadavků musí probíhat v přípravné fázi. Z celosvětových statistik vyplývá,že
80% procent příštích problémů je způsobených podceněním této fáze.
V několika nemocnicích jsem provedl analýzu organizačního a provozního řádu. V těchto
dokumentech by mělo být definováno postavení oddělení informatiky v hierarchické
struktuře organizace a náplň činnosti včetně popisu způsobu zajištění. Tyto dokumenty se
velmi výrazně v nemocnicích odlišovaly. Obecně lze říci, že čím lepší hospodářské
výsledky ,tím kvalitnější organizační a provozní řád a také informační systém“.
Z analýzy těchto dokumentů vyplynulo, které činnosti a procesy by měly být zajištěny, aby
organizace byla schopna budovat, rozvíjet a udržovat elektronický informační systém.

Potřeby nemocnice pro zajištění provozu a rozvoje informačního systému lze rozdělit do
těchto základních oblastí:
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1. Oblast technologická
1.1. Řízení rozvoje a nákupu základních informačních technologií.
1.2. Řízení provozu sítě, počítačů a příslušenství.
1.3. Vzdálený přístup a návaznosti na internet (nutné podřídit aplikacím).
1.4. Správa serverů, zálohování, operační systém, síťový software.
2. Oblast aplikací
2.1. Každá aplikace musí mít svého správce, který aplikaci zná z hlediska problematiky,
kterou řeší.
3. Oblast vytěžování
3.1. Řízení datových zdrojů.
3.2. Zpracování podkladů pro řízení.
4. Oblast plánování a řízení informatiky
4.1. Analýza uživatelských požadavků, formulace a zpracování zadání.
4.2. Plánování (všeho souvisejícího s informačním systémem).
4.3. Organizace a dohled nad realizací dodavatelských projektů.
4.4. Řízení vzájemné kompatibility.
4.5. Permanentní hodnocení kvality informačního systému z hlediska procesů a
produktů a sledování změn vývoje trhu.
5. Řízení bezpečnosti
5.1. Bezpečnost prostor.
5.2. Bezpečnost z hlediska personálu.
5.3. Elektronický podpis.
5.4. Pravidelný bezpečnostní audit.
5.5. Bezpečnost informačních technologií.
6. Koordinace hlasové a digitální komunikace
7. Jiné (Telefonní ústředna).
Každá z těchto oblastí by měla mít přesnou specifikaci a organizace by měla hledat
optimální způsob jejího zajištění.
Tady bych rád uvedl osobní zkušenost týkající se efektivnosti.
V nemocnici, se kterou jsem spolupracoval se zhroutila elektronická pošta. Byla vystavena
žádost na schválení objednávky na servis a opravu. Byl doporučen dodavatel s
certifikátem od výrobce software. Mezitím jeden z pracovníků prohlásil, že to s kolegou
dají „do kupy“. Řekl to řediteli, náměstkům, zkrátka všem. Potřeboval na to jeden den.
Nechci to celé popisovat, nicméně z jednoho dne byly nakonec dva měsíce a skončilo to
tím, že se oprava musela objednat u certifikovaného "drahého" odborníka. Výsledek náklady na drahého odborníka byly řádově nižší, než náklady na vlastní
zaměstnance. Rychlost ponechám bez komentáře.

Shrnutí :
Nejméně nákladné je zajistit :
- nejjednodušší činnosti vlastními zaměstnanci,
- středně náročné činnosti živnostníky, kteří jsou dražší než zaměstnanci, ale levnější
než střední a velké firmy,
- a náročné činnosti pokrýt vhodnými firmami.
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Tento model je sice nejlevnější, ale zároveň nejnáročnější na koordinaci a hodnocení
kvality zajišťovaných činností. Podcenění náročnosti těchto činností může mít fatální
dopad na celý informační systém.
Nyní jsme analyzovali, které činnosti by mělo oddělení výpočetní techniky zajistit, a to buď
prostřednictvím vlastních zaměstnanců a jejich pracovní náplně, nebo prostřednictvím
smluv s externími dodavateli.
Řekli jsme si, že důležité je zajistit kontinuitu a řešení jakéhokoli problému neuspěchat, a
že bychom neměli podcenit přípravnou fázi.
Nyní se můžeme vrátit k tématu definování potřeb.
Nejčastější chybou v diskusích o potřebách, je přeceňování role technologické základny a
podceňování role softwarových aplikací.
Důvodem je, že téma technologií, to jest počítačů, tiskáren, serverů a sítí je většině
pracovníků na všech stupních řízení srozumitelnější a bližší.
Tomu je vhodné předejít a všechny diskuse podřídit tomu, k čemu bude systém sloužit. Z
toho pak vyplynou požadavky na softwarové aplikace a dále požadavky na
technologickou, síťovou a serverovou základnu.
Z požadavků k čemu má systém sloužit je nutné vytvořit dokument, který vychází z
organizačního řádu, odpovídá dislokaci jednotlivých pracovišť a pracovníků a popisuje,
kde budou pracovní stanice, proč tam budou, k čemu budou složit a alespoň přibližně, jaké
softwarové aplikace se na nich budou provozovat.
Zdravotnická zařízení již většinou tyto dokumenty mají, ale často se zapomíná na nutnost
je průběžně aktualizovat s ohledem na měnící se organizaci a rozvoj technologií.
Ukázka typů softwarových aplikací nemocničního informačního systému, které by
se měly na příslušných pracovních stanicích objevit:

1
2
3
4
5
6
7

Řízení nemocnice
Strategické plánování
Znalostní podpora řízení
Analytika zpracování a interpretace dat
Statistika
Manažerské řízení
Finanční řízení
Administrativa

1
2
3
4
5

Pacient management
Administrace pacienta
Správa účtu pacienta
Objednávání pacientů
Správa služeb pro pacienta
Propagace následné péče
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1
2
3
4
5
6

Diagnostika a léčba
Systémy diagnostiky a podpory diagnostického procesu
Systémy pro jednotlivá oddělení komplementů
Systém objednávek služeb poskytovaných komplementem
Lékařská a klinická dokumentace
Systémy organizace a řízení léčebné péče
Výzkum a vzdělávání

1
2
3
4

Management ošetřovatelské péče
Plánování ošetřovatelské péče
Nemocniční ošetřovatelská péče
Dokumentace o poskytované ošetřovatelské péči
Management následné péče o pacienta

1
2
3
4
5
6

Komunikace zdravotnického zařízení
Komunikace s jinými poskytovateli zdravotní péče
Komunikace se zřizovatelem
Komunikace s plátci
Komunikace s pacienty
Komunikace s dodavateli
Komunikace s jinými organizacemi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Systémy podpory služeb pro zajištění provozu zdravotnického zařízení
Lékařské přístroje a zdravotnická technika
Systémy pro sledování kvality životního prostředí a jeho ochrany
Doprava
Stravování
Telefonní ústředna
Údržba budov a zařízení
Investice
Zásobování, nákup
Likvidace odpadů
Sklady
Jiné služby
Adresy autora:

1
2
3
4

Ekonomický systém
Účetní systém
Pokladna
Operativní evidence majetku
Plán a rozpočet

Ing. Daniel Kardoš

Personalistika
1 Řízení lidských zdrojů, plánování služeb
2 Mzdová agenda
3 Pracovní smlouvy a sledování jejich plnění

Česká
zemědělská
univerzita,
Provozně ekonomická fakulta,
Katedra
informačního
inženýrství,
Kamýcká
129,
165 21, Praha 6,
Fakultní nemocnice Na Bulovce,
Budínova 2, 181 00 Praha 8,
Pavlišovská 2293, 193 00 Praha 9

dkardos@seznam.cz
web.quick.cz/daniel.kardos
www.volny.cz/daniel.kardos

Jiné aplikace
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Unifikovaná metodika účetnictví a rozpočtu jako základ transparentnosti
a účelnosti financování rozpočtové a příspěvkové oblasti zdravotnictví
a představení firmy Gordic a jejích produktů.
Jaromír Řezáč
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Ekonomický informační systém FEIS ve zdravotnictví
Roman Koref
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Informační systémy ve zdravotnictví
Nové vývojové trendy
Michal Citavý
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Využití MIS Management Solutions firmy SMS k řízení lékové politiky
FNsP Ostrava
Rostislav Matera

Anotace
Příspěvek se zabývá řešením nemocničního ínformačního systému FNsP Ostrava, především
systémem pro podporu rozhodování ( DSS). V článku je dokumentováno praktické využití DSS v
oblasti řízení spotřeby léčivých přípravků.
Klíčová slova
FNSP OSTRAVA, NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM NIS, SYSTÉM PRO PODPORU
ROZHODOVÁNÍ DSS, ŘÍZENÍ, LÉKOVÁ POLITIKA
NIS FNsP Ostrava
Fakultní nemocnice v Ostravě je jednou z největších nemocnic v České
republice. V současné době má 1350 lůžek, 3 200 zaměstnanců, z toho 380
lékařů a 1380 SZP. Jako nemocnice třetího typu zajišťuje základní,
specializovanou a superspecializovanou péči pro spádovou oblast cca 1,5 mil.
obyvatel.
Nemocniční informační systém FNsP Ostrava je plánovitě budován od roku
1993, kdy nemocnice přijala strategický cíl implementovat komplexní NIS.
Dominantním systémovým prostředím NIS FNsP Ostrava je UNIX, ale v
současné době je instalována řada subsystémů na platformě WinNT, W2000,
Linux..
V současné době je NIS provozován na cca 1200 pracovních stanicích, v
systému je využito více jak 100 tiskáren, z nich asi třetina jsou síťové tiskárny
napojené přímo na datovou síť, další část pracuje ve sdíleném režimu
Aplikační vrstvu NIS tvoří řada systémů, které v současné době pokrývají
veškeré oblasti FNsP: klinickou část, společné léčebné a vyšetřovací složky,
krevní centrum, lékárnu, účetnictví, sklady a správu majetku, mzdovou
agendu, personalistiku, stravování, technické správní útvary. Na všech
administrativních pracovištích je instalován kancelářský SW MS Office,
plošně je zpřístupněn Internet a Intranet. Nejvýznamnější složkou NIS je IS
CLINICOM firmy SMS, který pokrývá veškeré klinické složky FNsP Ostrava.
Pro podporu řízení je využívaná řada nástrojů pro zajištění dat, jejich rozborování, tvorbu statistik,
datových exportů, rozborů a analýz, nejvyspělejší řešení představuje systém Management
Solutions firmy SMS.
Management Solutions
je systém pro podporu rozhodování, který je ve FNsP Ostrava implementován jako nedílná
součást NIS.
Systém podpory řízení je ve FNsP Ostrava instalován nejen pro vrcholový management, ale
rovněž primáře, vrchní sestry a pracovníky v řídicích funkcích do úrovně vedoucích odborů.

69

Systém umožňuje definovat úrovně detailnosti. Toto je dosaženo nastavením číselníku organizační
struktury nemocnice do systému a jeho stálou aktualizací. Veškerá data a jím odpovídající
ukazatele jsou pak vztahovány na jednotlivá nákladová střediska FNsP a současně je umožněno
jejich sumování do vyšších organizačních celků. Informace jsou tak podrobné, jak potřebujete. Ne
méně, ale také ne více. Systém uživateli poskytne dostatek informací pro kvalitní rozhodování a
zároveň ho chrání před přívaly nepodstatných podrobností.
Data Repository
Management Solutions je rodina aplikací pro podporu rozhodování. Základem je datový sklad
Data Repository integrující informace z celé nemocnice. Ve FNsP to jsou konkrétně klinický IS
Clinicom (správa pacientů, žádankový systém, účtování pro ZP), účetní systém, skladová
evidence, lékárna a krevní centrum. Požadovaná data, nad kterými chceme v MS definovat
žádané ukazatele jsou automaticky exportována z příslušných subsystémů do datového skladu
MS. Frekvence čerpání dat závisí na jejich povaze . Zatímco nad účtováním pro ZP nebo nad
účetním systémem jsou data aktualizována měsíčně po uzávěrkách, nad spotřebou léku, krve, SZP
a spotřebního materiálu na jednotlivá nákladová střediska je nastavená denní aktualizace (refresh
= občerstvování ) dat. To umožňuje sledovat skutečnou denní spotřebu těchto nákladových
položek nejen na klinikách, ale na jednotlivých stanicích, JIP, ambulancích a samostatných
pracovištích a velice efektivně řídit spotřebu v reálnem čase.
ExecutiveView
Nástroj pro řídicí pracovníky až po nejvyšší úroveň. Přehledně a pohotově zobrazuje uživateli jeho
definované ukazatele. Aplikace je koncipována tak , aby na první pohled byly zřejmé problémové
oblasti. Problémem je míněna odchylka ukazatele od optimální hodnoty - plánu. Při analyzování
příčin problémů je možné srovnání s historickými hodnotami, srovnání s plánem, hledání
souvislostí mezi jednotlivými ukazateli, selekci údajů ve stylu „top ten“ apod. Jak je patrno s
obrázku, jsou hodnoty ukazatelů a plánu zobrazeny jak graficky, tak i v datové podobě, je zde
zobrazen graf kumulace, odchylka od plánu a trend vývoje daného ukazatele. Navíc je možné
každý ukazatel zpodrobnit dle předem definovaného hlediska do naprostého detailu. Hotové
analýzy lze uschovat a později se k nim vracet.
Analytical Tool
Představuje nástroj pro podrobnou analýzu údajů. Podporuje vyhledávání souvislostí v datech,
pomáhá k odhalení zdrojů zjištěných problémů apod. Umožňuje zkoumat podrobnosti až na
úroveň jednotlivých pacientů. Typicky se používá pro hloubkovou analýzu po předchozím
odhalení problémů nástrojem Executive View. Rovněž je neocenitelným prostředkem lékařů pro
vytváření rozborů a analýz pro odbornou, vědeckou a pedagogickou činnost.

Využití Management Solutions pro řízení lékové politiky FNsP Ostrava.
Řízení spotřeby léků ve FNsP Ostrava je jedním z
příkladu využití MIS v praxi.
Cíle lékové politiky FNsP Ostrava požadují snížení
vynaložených nákladů na
léčivé přípravky na
jednotlivých klinikách a odděleních FNsP Ostrava a dále
snížit
spotřebu
ekonomicky
nákladných
léků
dodržováním preskribce dle pozitivního lékového listu.
K dosažení uvedených cílů jsou ve FNsP Ostrava
využívány tyto postupy a nástroje:
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Je zřízena léková komise Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, jako poradní orgán ředitele
FNsP, zejména pro řešení otázek lékové politiky FNsP. K hlavním úkolům lékové komise patří :
♦ Léková komise vyhodnocuje a projednává lékovou politiku FNsP, navrhuje opatření ke
zlepšení této oblasti a vytváří koncepci lékové politiky FNsP s ohledem na účelnou
farmakologii a farmakoekonomiku.
♦ Léková komise průběžně inovuje „Pozitivní seznam léků FNsP Ostrava
♦ Léková komise vyhodnocuje jednou měsíčně dodržování pravidel preskribce léků
jednotlivými pracovišti vzhledem k pozitivnímu seznamu léků.
♦ Léková komise projednává opodstatněnost všech lékových ordinací mimo platný „Pozitivní
seznam léků FNsP Ostrava“. Závěry předkládá náměstkovi ředitele pro léčebnou péči.
Na řízení lékové politiky se aktivně podílí Ústav klinické farmakologie kvalitativněkvantitativní rozbory spotřeby léčiv, spolupráci na sestavování a aktualizaci pozitivních lékových
listů FNsP, hodnocením ekonomických opatření na kvalitu péče o pacienty.
Aktivní účast oddělení controllingu FNsP Ostrava na řízení lékové politiky.
Úkoly odd. controllingu v tomto procesu jsou následující :
♦ Zpracování a měření klíčových ukazatelů pro cíle lékové politiky
♦ Formalizuje měření ukazatelů výkonnosti
♦ Jmenuje metodiky zpracování ukazatelů
♦ Definuje celý proces měření definovaných ukazatelů :
Detailních ekonomické rozbory pro práci lékové komise jsou připravovány odborem financí a
analýz, který je součásti úrvaru náměstka pro ekonomiku a finance.
Klíčové ukazatele řízení spotřeby léku
Pro práci lékové komise a pro vedoucí
zaměstnance klinik a oddělení FNsP jsou v
systému pro podporu rozhodování zpracovány
základní ukazatele spotřeby léků :
Tyto ukazatele jsou stejně jako všechny ukazatele
MIS formalizovány, to znamená, že mají svůj kód,
název a přesnou metodiku zpracování, vč.
matematického tvaru výpočtu, hlediska
zpodrobnění ukazatele, začátek a konec platnosti.
Tyto informace jsou uvedeny v tzv. kmenových listech ukazatele, které jsou zpracovány pro každý
jednotlivý ukazatel a opatřeny podpisy zaměstnanců, kteří jsou odpovědní za zpracování
ukazatele: zpracovatele ( informatika), který je zodpovědný za datovou správnost a metodika,
který je zodpovědný za věcnou správnost ukazatele.
Obecným rysem ukazatelů je jejich rozvoj v multidimenzionální matici podle organizačního
členění klinik a oddělení až na jednotlivá nákladová střediska a podle specifických hledisek
zpodrobnění.
V následujících odstavcích je vždy uveden název a popis ukazatele pro oblast lékové politiky a
dále je uvedeno jeho zpodrobnění dle uvedených hledisek :
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1. Ekonomické ukazatele zpracovává Odbor financí a analýz z datových zdrojů ekonomického
informačního systému:
EV406 Náklady na léky celkem v Kč je dále zpodrobněn na tyto konkrétní sestavy :
•
Celkové náklady na léky ve FNsP Ostrava
•
Srovnání spotřeby léků na jednotlivých klinikách ( prům. měsíční spotřeba podle
položek metodiky 2000)
•
Pořadí klinik dle nárůstu/ snížení nákladů na léky celkem ve FNsP
•
Přehled spotřeby léků na jednotlivých klinikách ( prům. měsíční spotřeba v
rozdělení na lůžk. části a ostatní)
•
Přehled nákladů na léky na 1 hospitaliz. pacienta na jednotlivých klinikách
•
Pořadí klinik dle nárůstu/ snížení nákladů na léky na 1 hospitaliz. pacienta ve
FNsP
•
Přehled nákladů na léky na 1 ošetřovací den na jednotlivých klinikách
•
Pořadí klinik dle nárůstu/ snížení nákladů na léky na 1 ošetřovací den ve FNsP
•
Podíl jednotlivých klinik na celkové spotřebě léků ve FNsPO
•
Náklady na centrální operační sály
•
Porovnání celkových nákladů na léky ve FNsP s výdejem léků z naší lékárny do
FNsP za poslední rok
2. Skupina ukazatelů odběru léků z lékárny je tvořena měsíčními a denními ukazateli odběru
léků z lékárny FNsP.
EV051b:
odběr HVLP+krevních derivátů v Kč s hledisky rozvoje podle lékové
skupina, farmakologická skupina, kódu léku,třídy (zda se jedná o HVLP nebo
krevní derivát), členění zda se jedná o lék uvedený v pozitivním lékovém listu
nebo mimo pozitivní list.
EV051d:

odběr labodiagnostik v Kč s hledisky rozvoje podle lékové a farmakologické
skupiny a kódu léku,

EV052a:

odběr HVLP+krevních derivátů mimo pozitivní list v %, rozvoj podle
lékové a farmakologické skupiny a kódu léku

EV053a:

odběr HVLP+krevních derivátů mimo pozitivní list v Kč, rozvoj podle
lékové a farmakologické skupiny a kódu léku
odběr léků na recepty v lékárně FNsP Ostrava v Kč, rozvoj podle kódu léků a
zdravotní pojišťovny
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3. Ukazatele odběru léků z krevního centra FNsP Ostrava pro rozbor spotřeby krevních derivátů:
EV081:
odběr krevních derivátů v Kč

Vlastní činnost lékové komise
Jednání Léková komise ( LK ) svolává předseda, LK se schází k jednání jednou měsíčně za účastí
náměstka pro léčebnou péči.
Pro jednání LK je odborem financí a analýz vypracován materiál : Studie o nákladech za léky ve
FNsP Ostrava a oddělením controllingu materiál Rozbor odběru léků z lékárny FNsP.
Cílem práce lékové komise je, jak již bylo zmíněno, řízení celkové spotřeby léčivých přípravků a
řízení struktury léčiv ve FNsP Ostrava.
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Pro řízení celkové spotřeby pracuje LK především s ekonomickými ukazateli -absolutní náklady
na léky, měsíční plán (limit)nákladů na léky, náklady na léky na ošetřovací den, náklady na léky
na 1jednoho hospitalizovaného pacienta na úrovni klinik, oddělení a ústavů.

Pro řízení struktury odběru léčiv na žádanky pracuje LK se základním ukazatelem EV052a, tj.
odběr léčivých přípravků (HVLP) mimo pozitivní list v procentech. Za vyhovující plnění
ukazatele se považuje, nepřekročí-li čerpání léků mimo pozitivní list 20%.
Při překročení výše uvedených ukazatelů je LK oprávněna požadovat zdůvodnění tohoto vývoje
spotřeby léků vedoucím zaměstnancem tohoto oddělení či kliniky ( primář či přednosta) na
následujícím jednání LK.
Pro zdůvodnění je zpravidla oddělením controllingu zpracován rozbor odběru léčiv mimo
pozitivní list v Kč dle kódu léků nebo rozbor dalších výkonnostních ukazatelů dané kliniky jako
jsou nároční pacienti, či změna struktury léčebné péče.
Na jednáních LK jsou diskutovány požadavky na změnu pozitivního lékového listu, které
vyplývají z čtvrtletní aktualizace číselníku léků, dále jsou ovlivněny cenou léků v závislosti na
výběrových řízeních a dále jsou zohledněny požadavky jednotlivých klinik a oddělení.
Veškeré projednávané body a závěry lékové komise jsou uvedeny v zápise, který je zaslán členům
LK, přednostům a primářům, kteří se účastnili jednání a na vědomí rovněž řediteli FNsP.

Výsledky řízení lékové politiky FNsP Ostrava v r. 2001
Důslednou aplikací principů řízení lékové politiky FNsP Ostrava dosáhlo vedení nemocnice
zlepšení ve všech sledovaných parametrech.
V roce 2001 došlo ve FNsP Ostrava jako jedné z mála nemocnic ke snížení nákladů na léky bez
snížení kvality léčebné péče. Zatímco v roce 2000 tvořily náklady za léky za 1 - 10 měsíc
15,4%,v roce 2001 to bylo za stejné období 13,5% díky snížení nákladů na léky. Rovněž bylo
dosaženo zlepšení ukazatele odběru léků mimo pozitivní list. Konkrétní ukazatele jsou uvedeny v
prezentaci.

Kontaktní adresa :

RNDr. Rostislav Matera
FNsP Ostrava
tel : 069 698 2360
rostislav.matera@fnspo.cz
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Identifikace a bezpečný přenos dat s využitím čipové karty ve
zdravotnictví
Bohuslav Šimek
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