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Klinický informační systém Meta Vision ICU 
ve FNKV  

1)  3/2012 → 23 instalací KAR (21 resuscitačních lůžek +  
příjmové místo + urgentní operační sál) 

 
2)  3/2015 → 19 instalací Chirurgická klinika JIP + 3 instalace 
     operační sály – anesteziologický provoz  
  
 
 
 
 
 
Propojení klinických pracovišť KAR a JIP Chirurgické kliniky  

V plánu rozšiřování na další JIP FNKV 



 
 

Základní funkce 
 

Ø  integrace,vyhodnocení a záznam  všech dostupných dat od pacienta v    
reálném čase  

Ø  přenos dat z nemocničních systémů 

Ø  nastaveních pokročilých alarmů ( ordinace lékaře, sepse, alergie..) 

Ø udržení kontinuity záznamu pacienta napříč provozy ( RES – OS - JIP) 

Ø elektronické záznamy tvořící ucelený přehled informací k poskytování 
léčebné a ošetřovatelské péče v prostředí intenzivní péče 

Ø bohaté datové úložiště pro výzkum a klinické studie  



Rozložení s nadpisem a obsahem 
(se seznamem) 
•  První položka seznamu s odrážkami 

•  Druhá položka seznamu s odrážkami 

•  Třetí položka seznamu s odrážkami 



Rozložení s nadpisem a obsahem (s grafem) 
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SHRNUTÍ UŽIVATELSKÉHO PROVOZU  
Z POHLEDU SESTER – pozitiva  

 
Ø  časová úspora  
Ø  snížení administrativní zátěže 
Ø  automatické záznamy informací a údajů do pacienta 
Ø  jednoduché nahlédnutí do archivních dat  
Ø  aktuální a kontinuální kontrola poskytované péče 
Ø  týmová tvorba ošetřovatelských dokumentů  
    dle reálných požadavků a praktických potřeb  
 

,,je odrazem úrovně profesionální praxe a produktem 
  týmové práce 

jejím zásadním úkolem je pečlivé dokumentování ošetřovatelské péče v 
oblastech, které patří sestrám  

reaguje na praktické podněty z řad zdravotnického personálu ´´ 
 
 



SHRNUTÍ UŽIVATELSKÉHO PROVOZU  
Z POHLEDU SESTER – negativa   

 
Ø  počáteční tvorba dokumentů v úzkém týmu bez 
    výrazné podpory odboru ICT  

Ø  krátký zkušební provoz = krátký čas na zaškolení cca  
    80 zaměstnanců  

Ø  počáteční technické problémy se zdravotnickou technikou  
    zvýšená kontrola údajů ↑ časová náročnost  
 
Ø  nejasné ordinování léčivých přípravků  
    zvýšená kontrola ordinací ↑ časová náročnost  

Ø  nedořešená úplná elektronizace klinického informačního 
    systému  



 
Na KAR FNKV  má využívání  Metavise  pozitivní vývoj, 
podporu personálu a stal se součástí naší každodenní 

práce  
 

NAŠÍM CÍLEM JE DOSÁHNUTÍ  STAVU  
,,DOKUMENTACE BEZ PAPÍRŮ´´ 

 


