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FONS Openlims – 
nový konzultační  
modul

M. Janeček

Nejprve je třeba definovat obsah pojmu konzultace 
jako takové a odlišit jí od prostého hlášení výsledku. 
Tyto dva pojmy se velmi často zaměňují. Zároveň je 
třeba zdůraznit důležitost komplexnosti podkladů 
ke konzultacím napříč všemi odbornostmi labora-
torního komplementu.

ObSah pOjmu kONzultace
Konzultace je událost, při které dochází k realizaci 
komplexního odborného hodnocení stavu pacienta 
z pohledu té části laboratorního komplementu, 
která k tomuto poskytuje relevantní informace bez 
ohledu na to, kterou částí komplementu byla tato 
informace získána v kombinaci s biometrickými 
údaji o pacientovi a hodnocením ošetřujícího lékaře. 
Dále je možné konzultaci rozlišovat jako diagnos-
tickou a terapeutickou; diagnostická dává návrhy 
na dodatečná vyšetření s cílem ucelit podklady pro 
konzultaci terapeutickou, která na základě získaných 
informací navrhuje léčebné postupy.
Jinými slovy – konzultace začíná sestavením a ana-
lýzou podkladů (mikrobiální nález, citlivost anti-
infektiv, zánětlivé markery, hodnocení ošetřujícího 
lékaře…), pokud je penzum podkladů nedostatečné, 
konzultující realizuje doplňující dotazy či doporu-
čení k dalším laboratorním vyšetřením (konzultace 
diagnostická), za čímž může (nebo nemusí, pokud 
není dostatek informací) následovat konzultace te-

rapeutická – přirozeně s přihlédnutím k závažnosti 
situace, která si může vyžádat léčbu empirickou / 
profylaktickou.
Hlášení výsledků je na druhou stranu pouze sdě-
lení obsahující prostou prezentaci laboratorních 
vyšetření, případně jejich historii, bez další přidané 
hodnoty. Hlášením výsledku je například sdělení 
mikrobiálního nálezu, jeho citlivost na antiinfektiva 
a doporučené dávkování – tedy informace, která je 
„tabulková“ a nevyžaduje žádné složité posuzování 
konsekvencí. 
Rozdíl mezi hlášením výsledků a konzultací je tedy 
především v charakteru podkladů a jejich analýze. 
Zatímco hlášení výsledků zakládá na konkrétní žá-
dance, konzultace zakládá na kumulativním nálezu 
(napříč laboratorním komplementem), zahrnujícím 
i konzultace předcházející – a jejich zpětné vazby.  
Záměna těchto dvou pojmů znamenala historicky 
krok stranou – a to pro celou řadu informačních 
systémů, kde konzultační workflow znamenalo 
najít konkrétní žádanku a z ní vést konzultaci. Opět 
– řada zákazníků takový přístup vyžaduje, tedy 
FONS Openlims požadavek naplňuje. Ve zbytku 
kapitoly se ovšem budeme věnovat smysluplnější 
funkcionalitě.

Konzultační žurnály
Konzultačním žurnálem rozumíme množinu kon-
zultací provázející pacienta jeho léčebnou kůrou 
– tedy posloupnost konzultací od začátku až do 
konce jednoho terapeutického procesu. Konzultace 
jsou sdružovány do žurnálů, aby byla zachována 
kontinuita i mezi konzultujícími. Upozornění – při-
ložené obrázky jsou ilustrativní a mohou obsahovat 
informace odborně, časově či jinak irelevantní.



�

IT
 te

ch
no

lo
gi

e

Zkusme si nyní projít workflow konzultace s pomocí 
FONS Openlims za využití funkcionality žurnálů: 
Volá ošetřující lékař, sděluje jméno pacienta a rodné 
číslo. Pacienta najdeme v registru, kliknutím na 
seznam žurnálů se nám zobrazí následující dialog 
(viz obrázek), ze kterého se dovídáme, že pacient 
má jeden aktivní žurnál, obsahující jednu konzultaci 
s informací o tom, kdo tento žurnál založil.

Pokud by zde žádný žurnál nebyl, jedním kliknu-
tím lze založit nový. Pokud se rozhodneme pro již 
probíhající, otevře se nám prostředí jako na násle-
dujícím obrázku - příklad konzultačního žurnálu 
s kumulativním nálezem pacientky čítajícím na 14 
tisíc žádanek (včetně žádanek konzultačních).

Obrazovka je rozdělená na 4 části. Levá horní obsa-
huje filtrovaný kumulativní nález – v našem přípa-
dě tedy všechny žádanky mikrobiologické a výběr 
žádanek biochemických (individuální filtr je v tom-
to konkrétním případě nastaven na biochemické 
žádanky obsahující testy PCT a CRP). Při otevření 
tedy získáváme komplexní data laboratorního 

komplementu, se kterými budeme dále pracovat. 
Pravá horní část obsahuje vybrané žádanky žurnálu 
(případně jejich části). Je to analogie procesu, při 
kterém bychom si celý kumulativní nález vytiskli, 
a co považujeme za podstatné – zkopírovali a dali 
na zvláštní hromádku. Na uvedeném příkladu 
tedy vidíme, že předchozí konzultující lékař po-
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važoval za podstatné 1 mikrobiologickou žádanku 
obsahující průkaz Clostridia difficile a hodnotu 
CRP. Tu si navíc nechal zobrazit v grafu pro lepší 
posouzení trendu. Co je podstatné – obsah těchto 
3 zatím popsaných polí se kontroluje jen myší 
(metodou „drag and drop“), tedy úprava pohledu 
na data pro konzultaci nikoho nenutí položit tele-
fon a zadávat jakékoliv textové informace. Pokud 
v kumulativním nálezu najdeme metodu, nebo 
celou žádanku, kterou považujeme při konzultaci 
za klíčovou, tahem myši ji „přetáhneme“ do výbě-
ru, pokud nás zajímá vývoj nějaké hodnoty v čase 
graficky – opět ji jen jednoduše „přetáhneme“ do 
oblasti grafu. Ten je schopen zobrazovat více os Y 
současně, tedy je možné sledovat trendy několika 
ukazatelů najednou, byť je jejich číselná hodnota 
v odlišných řádech.

V levé dolní části zjišťujeme, že předchozí konzul-
tující realizoval jednu konzultaci a jednu interní 
poznámku. Na tuto linii nyní přidáním vlastní 
konzultace navážeme. Jedním kliknutím otevřeme 
formulář konzultační žádanky a zapíšeme obsah 
konzultace.
Vyřešeno, systém obstará ostatní administrativ-
ní kroky (založil si žádanku v bloku konzultací 
s konzultační metodou, přiřadil výkon…). Máme 
tedy žurnál s dvěma konzultacemi, ke kterým se 
můžeme kdykoliv vrátit, nebo si žurnál vytisknout 
jako podklad pro konzultaci u lůžka pacienta.
Teoretická velikost žurnálů je neomezená, systém 
však neaktivní žurnály uzavírá, aby bylo možné jed-
notlivé kazuistiky oddělit, a připravuje tak podklady 
pro nástroje plánované do budoucna – především 
diagnosticko-terapeutický expertní systém. 


