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Obdobie 
Medicínskej Informatiky

Výskumný ústav lekárskej bioniky

Výskumný ústav medicínskej informatiky (1980)
Národné Centrum Podpory Zdravia (1989)
(Ústav Zdravotníckej Informatiky a Štatistiky)
Národné Centrum Zdravotníckych Informácií



Od filozofie ku medicínskej informatike

„headhunting“

Manželka, absolventka MFF, Janova študentka (filozofia)

Náhodné stretnutie, dohoda seminárov pre zamestnancov VÚLB

Zaujímavé prezentácie, na rozhraní filozoficko–komunikačno–
informatického uhla pohľadu

Potreboval som programátorov do oddelenia, oslovil som Jana s 
ponukou, súhlasil s pracovnou náplňou, privítal možnosť pracovať v 
tejto oblasti.

Neskôr informácia – komplikácie pri hľadaní vhodného pracovného 
miesta z politických príčin



Nemocničné informačné systémy

Oddelenie informačných systémov

Tvorba NIS – Nemocničného Informatického Systému (CIS, LIS)

Náplň práce - programovanie – začiatok na zelenej lúke.

Analýzy problému
Návrh riešenia

Spoločné technické riešenie - výber prostriedkov – HW, SW, OS

Programovanie
Testovanie, 
Laboratórne overenie, 
Skúšobná prevádzka
Prevádzka



Nemocničné informačné systémy

Oddelenie informačných systémov

Typický „Waterfall“ prístup – „personálny“ – po problémoch 

Od analýzy cez programovanie a testovanie a 
implementáciu až po následnú reálnu živú prevádzku 

(neskôr vznikol odbor ASR ÚNZ mesta Bratislava)



Nemocničné informačné systémy

NIS – Nemocničný Informačný Systému – zložitý, 
komplikovaný rozsiahly IS

S existujúcou kapacitou (20, neskôr 10 ľudí) v stanovenom 
rozsahu neriešiteľný – ale to sme vtedy nevedeli.

Vykonanie analýzy v plnom rozsahu:
Všetky nemocničné oddelenia (interného aj chirurgického 
typu)
ambulancie, centrálny príjem, biochémia, RDG, 
hematológia, transfúzia, 
ekonómia, 
(lekáreň, mikrobiológia, centrálna sterilizácia, sklady, 
doprava, stravovacia prevádzka, ...)



Nemocničné informačné systémy

NIS – Nemocničný Informačný Systému – zložitý, 
komplikovaný rozsiahly IS

Neriešiteľné aj technicky
Prostriedky (na 80 roky špičkové vybavenie) 

PDP 11 počítače, Digital , 128 KB OP RVHP úspešné počítače
4 x 100 MB externé disky (SMEP) 
Videoterminály (žilinské terminály SM 7202)
Databázový systém MUMPS (DIAMS)

Pripojených 32 terminálov

Dnes NIS Kramáre – rádovo stovky počítačov v jednej prepojenej sieti



Nemocničné informačné systémy

MEDAS - Medicínsky databázový systém  (2. verzia NIS Kramáre)
1. Komplexný NIS v Československu

NsP Kramáre, neurologické oddelenie (profesor Cigánek)
Pilotné pracovisko, cca 1 terminál na 10 pacientov

Pre informatika, programátora, analytika, technológa IS - výzva

Na čom pracoval Jano

Databáza (MUMPS – Caché, (Intersystems) dodnes chrbtica veľkých 
interaktívnych informačných systémov – nemocnice, sklady, lodná
doprava, ...)

Dotazovací systém (query language) pre NIS



Nemocničné informačné systémy

Na čom pracoval Jano

Dotazovací systém (query language) pre NIS

Dokázal skĺbiť praktický prístup s dostupnými teoretickými poznatkami 
a vlastným tvorivým prístupom

-Poskytnúť užívateľovi potrebné údaje pre jeho dennú prácu (čo 
potrebuje užívateľ - klinický lekár z databázy NISu)
-Friendly User Interface (učenie sa používaním, nie štúdiom príručiek)
-Temporálne aspekty databáz (platnosť ordinácie, nasledujúca a 
predchádzajúca udalosť, ...)

Prezentácia poznatkov na medzinárodných seminároch
Connecting a Clinical Information System with a Diagnostic Expert 
System, Medical Decision Making, North-Holland, 1985



Nemocničné informačné systémy

MEDAS - Medicínsky databázový systém  (2. verzia NIS Kramáre)
1. Komplexný NIS v Československu

Pre informatika, programátora, analytika, technológa IS - výzva

Bolo potrebné prekonať – technicky resp. intelektuálne - zložité a ťažko riešiteľné
problémy

Prínos práce v 80. rokoch na rozvoji NISu:

-Praktická stránka riešenia problému – styk s užívateľom, dokázať zistiť (information and 
knowledge mining) čo on očakáva a potrebuje od IT a hľadať cestu ako mu to dať

-Technologická stránka riešenia problému - objavovanie nových metodík, dnes známych 
faktorov úspechu a zlyhanie, vtedy neznámych:

- Význam dobrej špecifikácie

- Stanovenie hodnôt akceptačných testov (SLA) ako súčasť špecifikácie

- Change management

- Risk management

- Prototypovanie



V kolektíve obľúbený

Nekonfliktný a pracovitý

Tvorivý a aktívny

Ideálny pre šéfa

-Problém akceptuje, prijme na riešenie 
-Hľadanie inovačných riešení
-Hľadanie efektívnych riešení

Nebezpečenstvo zneužitia (preťažovania)

- Záchrana v prípade núdze, stresu, horenia termínov



A na záver

Rozmýšľal som o nejakej „vtipnej príhode z pracoviska“ nič ma 
nenapadlo.

Asi vinou mojej slabej pamäti, lebo spomínam na obdobie silnej 
podpory spoločenských podujatí – mali sme brigádu socialistickej 
práce, časté spoločné oslavy menín a narodenín, výlety organizované
odborovým hnutím ...

Keby aspoň nejaký obrázok – ani ten sa mi nepodarilo nájsť.

Ale spomínam si, že Jano mi požičal knihu (Škvorecký – Zbabelci) 
vtedy bola na indexe, vzácna ako modrý maurícius, ja som ju bohužiaľ
ešte požičal švagrovi a tým sa mi stratila z dohľadu ... 
Dodnes ma to mrzí a ešte raz sa za to ospravedlňujem.
(A stále ju nemajú – v Artfóre ani v Panta Rhei)

A prajem veľa, veľa zdravia a šťastie a spokojnosť do budúcnosti


