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Z portfolia ordinací využívajících 
systémy CGM jich 4303 elektronicky 
přijímá laboratorní výsledky.
údaj k 6. srpnu 2021
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Screening: 
Kde a jak pomoci?
• Pokrýváme většinu 

ambulantního trhu.

• Zapracováváme doporučení 
odborných společností.

• Rozvíjíme partnerství 
s pojišťovnami.

• Spolupracujeme se 
státními organizacemi.
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Koncepce změn primární péče v ČR

Elektronizace zdravotnictví musí přinášet jednoduchá a uživatelsky 

vstřícná řešení, která díky výměně a sdílení informací zjednoduší 

a zefektivní zdravotní péči, sníží riziko pochybení, zvýší uživatelský 

komfort zdravotního systému pro pacienty i zdravotníky a přinesou 

úsporu nákladů.

Býma, Šonka: Reforma primární péče - návrh pracovní skupiny
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CGM má poslání…

Poskytnout zdravotnickým profesionálům víc času na smysluplnou práci 

a lepší podmínky pro správné rozhodování. Umožnit pacientům získat 

kvalitnější odbornou i lidskou péči na jejich cestě za zdravím. 

Být mostem mezi pacientem a lékařem, člověkem a systémem, 

současnou a budoucí, lepší podobou zdravotnictví.                              
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Rozhodnutí lékaře 
bez dobrých podkladů
je jako ruská ruleta.
Ale tu hrát nechce ani jedna strana stolu v ordinaci.
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Ručně vs. automaticky?

• Lékaři mají rádi automatické funkce, 

ale obávají se automatického zpracování dat.

• Rozhodnutí bude na lékaři. 

Umíme ho podpořit? Ano!

Vzniká požadavek na strukturovaná data.
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Správný screening znamená
nikoho a nic nepřehlédnout.
Zde platí: Dřinu strojům!
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Na základě čeho se dát rozhodovat?

• Identita pacienta. Tlak eReceptu, eNeschopenky a ISIN na ztotožnění 
osoby. Čtení karty pojištěnce / OP systémem NEKLEPAT CZ.

• Demografie. Ztotožněním ověříme věk a pohlaví osoby.

• Medikace. Pomáhá eRecept a napojení na lékový záznam.

• Diagnózy. Ne vždy je Dg. uvedena, rozhodující, správná.

• Výkony. Pozor na „optimalizaci“ výkonů.

• Laboratorní hodnoty. Pokud jsou přenášeny elektronicky (35%!).
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Sice čitelné, ale přesto nečitelné…

Subj.: na kontrolu v PN a ukončit.

Obj. : jen. chron. kuřácká laryngitis.

Dop. : nekouřit.

Provedené výkony: DG:R49.0 Dysfonie, Výkony :09511 

Regulační poplatek:  Poplatek se nehradí

PN: Apt.: 19.09.2015 Dg.: M79.19 

Provedené výkony:  Výkon: 09551

PN: Apt.: 19.09.2015 Dg.: M79.1 

Konsilium: ORL ze dne 10.09.2015

Subj: kontrola pro dlouhodobý chrapot, pracuje v zemědělství, kuřák

OBJ: pharyngitis chronica, tonsily středně velké rozeklané, laryngoskopicky

štíhlé suprastruktury hrtanu hlasivky zarudlé ztluštělé ale bez tu

Infiltrace

Nos rhinitis chronica, otoskopicky bledé dif bubínky

Závěr: rhinopharyngolaryngitis při tabakismu

Doporučená terapie: nekouřit, kontrola za půl roku.
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Co vyčteme z lékařské zprávy
skenované jako obrázek?
Nic. Chybí skutečná elektronizace.
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Standardy kolem nás

• DASTA 4 × DASTA 3

• NČLP základní kódy × lokální položky

• MKN-10 × ale občas někomu nestačí

• SÚKL léčiva × ISIN kódy očkovacích látek

• výkony ZP × dočasné a speciální výkony

• pacienti: RČ × číslo pojištěnce × jméno, datum a místo narození

• ZZ: IČO × IČZ/IČP × IČPE × PČZ/PČDP
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Pro ty, kdo vedou dokumentaci
de lege artis medicinæ.
Máme řešení.
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Jak podporujeme screening?

Nejčastější scénář:

• Evidujeme v systémech kmen pacientů, kontrolujeme vůči ZP.

• Nativně prosazujeme strukturované záznamy.

• Filtry nacházejí adepty pro screening.

• Pacienti jsou zváni na prohlídky.

• Ordinace má organizovaný kalendář.

• Prohlídkou provází průvodce.

• Vykazují se odpovídající výkony, včetně signálních.
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Arzenál PL a Gy

• Upozornění na preventivní prohlídky.

• Zvaní pacientů na prevence pomocí SMS.

• Průvodce preventivní prohlídkou.

• Upozornění na TOKS.

• Upozornění na rizikové faktory.

• Stav očkování, včetně Covid-19.
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Další odbornosti a Dg.

• Podpora palety dalších odborností.

• Automatický příjem výsledků laboratoří a nálezů ve formátu DASTA.

• Náhledy na výsledky z mamografických vyšetření, USG,...

• Nejen onkologické diagnózy, ale také hypertenze a DM.

• Podpora péče o dispenzarizované pacienty.
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Přístup CGM

• Podáváme správná a úplná data ve správný čas.

• SW poskytujeme jako službu, údaje jsou vždy přístupné. 

• Umožňujeme cestování lékařů mezi ambulancemi.

• Dobře organizujeme práci ordinace – čekárnu, objednávání.

• Naše telekonzultace pomáhají PL, psychologům a dalším.

• Jednoduše a bezpečně přenášíme citlivá data.
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Jsme zde, abychom jako lídr 
zdravotnického IT ve spolupráci 
s lékařskými odborníky doručili 
nejlepší myšlenky do ambulancí.
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Sledujte nás.

www.cgm-medistar.cz
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