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Předání softwarového modulu „Datová věta“
Jednou z nejdůležitějších funkcí realizovaného softwarového řešení je bezchybné a
automatizované předávání informací o pacientech mezi informačními systémy Zdravotnické
záchranné služby (ZZS) a informačními systémy v jednotlivých nemocnicích.
Pro bezchybný přenos informace je v systému využívána tzv. Datová věta. Formulář datové
věty s údaji o stavu pacienta bude vyplňován pracovnicemi Krajského operačního střediska
ZZS na podkladě strukturovaného rozhovoru s posádkou ZZS zasahující u pacienta v terénu,
popř. přímo posádkou ZZS v terénu na tabletu a pomocí datového propojení mezi software ZZS
a DUP bude tato informace zaslána na dispečerské pracoviště zdravotnického zařízení (ZZ).

Charakteristika a přínosy datové komunikace formou
„Datové věty“:









Jednotný strukturovaný popis stavu pacienta dle doporučení platných v urgentní
medicíně, kardiologii, traumatologii.
Podrobná historie - každý uživatel bude mít k dispozici přehled odeslaných/přijatých
datových vět a odpovědí (přijetí/odmítnutí) s možností třídění, vyhledávání a zobrazení
detailu včetně navazujících informací (např. odeslaná vyrozumění).
Zjednodušení a zkrácení komunikace.
Odstranění nežádoucího komunikačního šumu v informacích.
Možnost modulu přenést vybrané informace z datové věty do SMS vyrozumění a
umožní provádět ve zdravotnickém zařízení dvoustupňová vyrozumění.
Správná distribuce pacientů – zlepšení využití zdrojů, prostředků, personálu.
Využití stejného typu datové komunikace jak při běžném provozu ZZ (primární příjmy,
sekundární transporty do obou FN, sekundární transporty z obou FN do ostatních ZZ),
tak i při přechodu ZZ do krizového režimu – řešení mimořádné události spojené s
hromadným postižením zdraví.

Datová věta obsahuje dvě části:



Obecnou(identifikace pacienta, způsob transportu, čas předání, vitální funkce…).
Speciální– v případě požadavků na centrovou péči (traumacentrum, popáleninové
centrum, komplexní kardiovaskulární centrum, komplexní cerebrovaskulární centrum).
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