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Cíle

1) Diskutovat možnosti a potenciál využití 
digitálních technologií pro náš obor

2) Uvědomit si zákonný rámec agendy 
3) Panel – pohledy a názory vybraných KOL 

oboru AIM k tématu 

KOL = key opinion leader
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Než začnu …

Můj názor k tématu není oficiálním 
postojem ČSARIM



19. 5. 2022



19. 5. 2022
Den, kdy se ČSARIM k tématu 

digitalizace “přihlásila”  





Co pro naši profesi a náš obor bude 
vlastně celá agenda daná agenda  

znamenat ? 

Jak ovlivní naši klinickou praxi?



O čem všem vlastně mluvíme ? 

V obecné rovině …

 Digitalizace
 Telemedicína 
 Big data
 Umělá inteligence 
 e-health



O čem všem vlastně mluvíme ? 

 Digitalizace 
 Telemedicína 
 Big data
 Umělá inteligence 
 e-health

Ale v rovině oboru AIM …
• Co vlastně máme pod 

pojmem “digitalizace” na 
mysli? 

• Mluvíme o tom samém?  

• Chceme to samé ?  



 Systém 
 Poskytovatelé péče  
 Vlastní pracoviště
 Lékaři/NLZP 

 Rozhodovací 
procesy  

 Ekonomika
 Kontrola kvality
 Vzdělávání 
 Výzkum 
 Rizika

Agenda má řadu vrstev, které se  prolínají



Chceme-li formulovat agendu 
”digitalizace v oboru AIM”, pak musíme 

mít jasno v základních věcech !!!



Jak agendu “digitalizace” ve vztahu k 
našemu oboru definujeme ? 

Umíme definovat klíčová témata agendy 
pro náš obor ? 



Kde nacházíme dnes ?  
1) Obor AIM/ČSARIM nemá formulovanou “roadmap”

2) NISAP jako datová základna činnosti oboru zatím 
nefunguje z důvodu vytížení ÚZIS naléhavějšími 
úkoly

3) Jednotlivé projekty “digitalizace” vznikají spontánně 
na základě zájmu o partikulární téma , nikoliv jako 
projev postupného naplňování dlouhodobé koncepce
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NISAP

on-line 
ambulance

lokální 
projekty 
PDMS

NZIP 
“informovaný 

pacient” 
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Definovaná agenda a cíle AIM

projekt A projekt B 

projekt C 
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projekt A projekt B 

projekt C 

Definovaná agenda a cíle AIM



2020
Myšlenka vzniku (Černý + Dušek)

Národní strategie rozvoje a digitalizace 
perioperační, intenzivní a urgentní 

medicíny 







Můj návrh by byl ...



1) ”Revokovat” myšlenku vzniku dokumentu 
„Národní strategie rozvoje a digitalizace 
perioperační, intenzivní a urgentní medicíny“

2) Prosazovat materiál na systémové / vládní úrovni 



Nikdy nemáme jistotu, že se vše, co 
považujeme za správné, povede prosadit. 

Pokud se ale o to nepokusíme, tak se 
zbavujeme možnosti zájmy oboru 

prosadit. 
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