Informační podpora rozhodovacích
procesů krizového řízení a
bezpečnosti ve zdravotnictví ČR
Motto : „Mimořádné události a krizové situace se nevyhnou ani nemocnicím, záchrankám, zdravotnickým
zařízením všech typů. Připravme se na jejich řešení, věnujme se prevenci a poznání. Chraňme naše nemocné,
lékaře a zdravotnický personál.“

Základní charakteristika systému
Webová aplikace SYPOS slouží na podporu přípravy a realizace plánovaných opatření zdravotnických zařízení a
zařízení sociálních služeb při vzniku mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu. Systém SYPOS pro
zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb je určen pro implementaci v jednotlivých krajích ČR, ORP i pro
implementaci v podmínkách Hl. města Prahy a zdravotnických zařízeních řízených ústředními orgány státní správy.
SYPOS umožňuje vytvořit velmi rychle na
jednotlivých zařízeních v jednotné formě a
obsahu potřebnou dokumentaci pro řešení
mimořádné události (hromadná neštěstí) a
krizových situací.
Vytvořená dokumentace je v souladu s
platnou legislativou pro řešení mimořádných a
krizových situací a vyhlášení krizových stavů
a současně zohledňuje zvláštnosti prostředí
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních
služeb. Obsah a rozsah dokumentace je
definován velikostí zařízen, úkoly v systému
krizového řízení kraje a samozřejmě
specifickými podmínkami každého zařízení
(vnější a vnitřní ohrožení apod.).
Pro potřeby nadřízených orgánů (na úrovni
magistrátu/kraje či obce s rozšířenou
působností) je možno vytvářet sestavy a
přehledy z takto vedené dokumentace.

Uživatelé systému
Orgány státní správy a samosprávy:
Zařízení sociálních služeb:
Zdravotnická zařízení:
●
●
●
krajský úřad
domovy pro seniory
krajské (oblastní) nemocnice
●
●
●
domovy pro osoby se zdrav. postižením obce s rozšířenou působností
základní nemocnice
●
ostatní nemocnice (nezřizované krajem) ● ostatní zařízení sociálních služeb
●
ostatní zdravotnická zařízení

Vytvářená dokumentace
Uživatel aplikace SYPOS v
zařízení definuje a zadá
příslušné údaje o zařízení a další
údaje potřebné pro zpracování
příslušného plánu. Pro zadání
dat slouží systém formulářů v
prostředí MS Internet Explorer.
Zadanými daty je automaticky
naplněna šablona příslušného
dokumentu.
Manažerské přehledy
Na úrovni kraj a ORP poskytuje
aplikace možnost vytváření
uživatelsky definovaných přehledů z dat zpracovaných na jednotlivých zařízeních
Traumatologický plán
Zpracovávají všechna zdravotnická zařízení zařazená do
traumatologického plánu kraje
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Co SYPOS např. obsahuje?

1. Plán ochrany zařízení při vzniku MU/KS.
Zpracovávají všechna zdravotnická zařízení a všechna
zařízení sociálních služeb

2. Plán krizové připravenosti
Zpracovávají všechna zdravotnická zařízení
zařazená do krizového plánu kraje
3.Výpisy z traumatologických plánů
Tento dokument je generován systémem jako příloha
traumatologického plánu kraje a obsahuje nejdůležitější
údaje z traumatologických plánů jednotlivých zdravotnických
zařízení

Technologie / Architektura
Vrstva 1 umožňuje uživatelům spolupracovat s aplikací, zadávat
data a zobrazovat výsledky požadavků, ale spravuje také
manipulaci s daty a formátování dat, jakmile je klient obdrží.
U této aplikace (síť WWW) přebírá úlohu této vrstvy prohlížeč MS
Internet Explorer 5.0 a vyšší.
-Ve vrstvě 2 jsou obsažena řídící pravidla pro aplikaci. Pro tuto
vrstvu je zvolena technologie ASP stránek (Active Server Pages).
●
Vrstva 3 - databáze serveru MS SQL Server spravuje a poskytuje
přístup k datům aplikace.

Závěrem

Aplikaci připravil velmi široký tým odborníků -lékařů, zdravotnického
personálu a specialistů krizového řízení. Připravujeme prezentace
v rámci několika konferencí i pracovní setkání nových uživatelů této
aplikace.
Zdeněk Čejka za TLP s.r.o.
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