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nemocniční informační systém

(patient data management systém) systém integrující monitoraci pacientů, NIS, 
administrativní funkce a klinické rozhodování v prostředí intenzivní péče

umělá inteligence (artificial intelligence) 

souhrn velkého objemu dat z různých zdrojů, bez jednotné struktury, a jejich 
následná analýza





Today, approximately 30% of the world’s data volume is being generated by the healthcare industry. 
By 2025, the compound annual growth rate of data for healthcare will reach 36%. That’s 6% faster than 
manufacturing, 10% faster than financial services, and 11% faster than media & entertainment.
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Zdravotnictví se bez 
AI již neobejde, jen si to zatím 

nechceme připustit…

Blbost. 
Zdravý rozum a zkušenost 

jsou nad všechny technologie!



HCP = healthcare professional





Figure 5. Frequently well-established, competitive versus symbiotic relationships among 
perioperative health care providers in the community (Courtesy of T.R. Vetter, MD, MPH, Austin, 
TX; Published with permission from Thomas R. Vetter MD, MPH).





Predikace ICU mortality 
s přesností 98% 



Choi MH et al. Sci Rep 12, 7180 (2022)





Predikace výsledku 
extubace s přesností 95% 



Sensitivita i specificita 88% 
15 min před začátkem události





• Méně falešných alarmů
• Bezdrátové senzory
• Rozhodovací systémy







Elektronický zápis do dokumentace…?



V USA existuje 6 000 ICU,
ale na nich pracuje pouze 5 500 

kvalifikovaných intenzivistů
telemedicínu preferuje

74% mileniálů

v odlehlých 
oblastech zlepšuje přístup

ke kvalitní péči zvyšuje kapacitu nemocnic
bez vysokých nákladů

zvýší dostupnost 
péče rostoucímu počtu 

starých lidí

zlepší koordinaci péče
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Tele-ICU představují dnes
13% všech amerických ICU



pokles ICU i nemocniční
mortality !





zlepšená dostupnost 
intenzivisty pro kriticky 

nemocné  pacienty
sice vyšší náklady, 

ale vrátí se to v nepřímých 
ziscích (např. LOS)
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