
Aktuální informace o projektech z 3. výzvy IOP

FN Ostrava realizovala projekt s názvem FN Ostrava – Modernizace NIS z     hlediska zvýšení   
kvality  poskytované  péče  a  snížení  bezpečnostních  rizik v rámci  výzvy  č.  3  vyhlášené  MZ 
z integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2.c – Služby v oblasti veřejného zdraví.   

Informační technologie se staly nedílnou součástí našeho života. Moderní medicínské provozy 
se dnes neobejdou bez kvalitních počítačových systémů,  které významně přispívají ke zkvalitnění 
poskytované lékařské péče. Jedním z nich je i Nemocniční informační systém (NIS). 

Předmětem projektu byla modernizace a doplnění stávajícího systému. Financování projektu 
bylo zajištěno z 85 % ze strukturálních fondů EU a 15 % z vlastních zdrojů. 

Bylo  pořízeno  především  aplikační  programové  vybavení  našich  serverů  a  také  bylo 
provedeno dovybavení některými technickými komponenty .

V rámci  projektu  bylo  realizováno  několik  aktivit,  jejímž  cílem  je  sběr  a  poskytování  co 
nejpřesnějších informací o zdravotnické péči s využitím maximální podpory informačních technologií. 
Byla  provedena  modernizace  nemocničního  informačního  systému  v oblasti  zpracování  lékařské 
dokumentace, dokumentace JIP a záznamů o podání léků . V  procesu centralizace laboratoří byla 
provedena úprava nemocničního  a laboratorního informačního systému tak, aby vyhovoval a plně 
podporoval nové organizační uspořádání laboratoří.

Samostatnou aktivitou je zavedení objednávacího a vyvolávacího systému pro pacienty na 
ambulancích  pěti  klinik.  Cílem  bylo  zvýšit  kvalitu  ambulantní  péče  v oblasti  komfortu  a  rychlosti 
ošetření. Pro zajištění tohoto cíle, schopnosti měření a hodnocení kvality v  této oblasti byl zaveden 
systém, umožňující elektronické objednávání a vyvolávání pacientů do ambulancí.  Realizace přinesla 
cílové skupině pacientů zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

Poslední  aktivitou,  která  byla  v rámci  projektu  realizována  je  implementace  systému 
HELPDESK.  Tento  systém   pomůže  zlepšit  kvalitu  a  rychlost  řešení   incidentů  a  požadavků  na 
nemocniční  informační systém ze strany uživatelů. HELPDESK  přináší celou řadu  funkcí, které je 
možné  využívat  pro   elektronické  zadávání  požadavků,  sledování  historie  zadaných  požadavků, 
včetně stavu jejich řešení a podobně.

V recepci budovy ředitelství – Domova sester je umístěna trvalá pamětní deska projektu

Veškerá technika, licence i ostatní komponenty tohoto projektu byly dodány,  instalovány a 
slouží  našim  zaměstnancům  i  pacientům.  Fyzická  realizace  projektu  byla  ukončena,  včetně 
závěrečného vyúčtování. Celkové náklady činily 29 989 089,- Kč.

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“


