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Editorial

Sdílení znalostí a nástrojů pro podporu rozhodování
v biomedicíně a zdravotnictví
Jana Zvárová
vedoucí redaktorka

Druhé letošní číslo časopisu přináší příspěvky v češtině, které jsou založeny na přednáškách na mezinárodním semináři „Sdílení znalostí a nástrojů pro podporu
rozhodování v biomedicíně a zdravotnictví“ , který se konal na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
dne 16. dubna 2013 a na přednáškách národního semináře „Vzdělávání pro elektronické zdravotnictví“ , který se
konal v Lékařském domě v Praze dne 17. dubna 2013.
Mezinárodní seminář moderovali prof. John Mantas (University of Athens, Řecko), prof. Arie Hasman (University
of Amsterdam,Nizozemsko) a prof. Jana Zvárová (Univerzita Karlova v Praze, Česká republika). Některé z těchto
příspěvků byly rovněž publikovány v angličtině v European Journal for Biomedical Informatics (www.ejbi.org).
První článek představuje návrh integrační platformy pro

realizaci interoperabilního elektronického zdravotního záznamu. Druhý článek uvádí multikriteriální analýzu glukometrů pro dálkové monitorování pacientů s diabetes
mellitus. Třetí článek si klade za cíl vytvořit přenosný
nástroj poskytující vhodné metody pro účely hodnocení
fyzické aktivity v reálném čase. Čtvrtý článek ukazuje, že
změna pravděpodobnosti úmrtí pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS) v non – PCI (perkutánní koronární intervence) nemocnic v České republice závisí na
mnoha faktorech a porovnává statistické analýzy pomocí
víceúrovňové logistické regrese a logistické regrese. Pátý
článek se věnuje představení standardů GS1, které jsou
vhodné pro identifikaci léčiv a bojují jak proti padělkům
léčiv, tak přispívají k ochraně výrobců, nemocnic i pacientů.

Sharing Knowledge and Tools for Decision Support in
Biomedicine and Healthcare
Jana Zvárová
Editor in Chief

With this second issue of the volume 2013 the readers
get the papers in Czech selected from submissions presented at the international workshop "Sharing Knowledge
and Tools for Decision Support in Biomedicine and Healthcare"held at the 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic on April 16th 2013
and the national workshop "Education for electronic healthcare"held at the House of Physicians in Prague, April
17th 2013. The international workshop was chaired by
prof. John Mantras (University of Athens, Greece), prof.
Arie Hasman (University of Amsterdam, The Netherlands) and prof. Jana Zvárová (Charles University in Prague, The Czech Republic). Some of these papers were published in English in the European Journal for Biomedical
Informatics (www.ejbi.org). The first paper of the second
issue of the volume 2013 presents integration platform de-
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sign for realizing an interoperable Electronic Health Record. The second paper concerns multi-criteria analysis of
glucometers for telemonitoring of patients with diabetes
mellitus. The third paper aims to create a portable tool
providing relevant methods for purposes of physical activity evaluation in a real time. The fourth paper shows that
the odds of death of patients with acute coronary syndromes (ACS) in non-PCI (percutaneous coronary intervention) hospitals in the Czech Republic change depending on
a number of factors and it compares statistical analysis by
multilevel logistic regression and logistic regression. The
fifth paper focuses on the introduction of GS1 standards
that are suitable for the identification of drugs and how
they fight against counterfeit drugs and help to protect
manufacturers, hospitals and patients.

c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Původní práce

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?
Daniel Krsička1 , Milan Šárek2
1

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2

CESNET z.s.p.o., Praha

Abstrakt
Integrační platforma je základním technickým prostředkem
pro realizaci interoperabilního elektronického zdravotního
záznamu (EHR). Naším cílem je analýza funkcionálního
členění integrační platformy a jeho vazby na definované
úrovně interoperability. Na modelových případech ověříme,
zda je možné definovat jednoduchou závislost mezi případy užití EHR a technologickými funkcionalitami integrační platformy. Experimentálně zjistíme, že závislost existuje a lze s ní pracovat.

Výsledky budou diskutovány s ohledem na možnosti zobecnění metody, její praktické používání a další výzkum v této
oblasti.
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1

Úvod

Masivní rozšiřování zdravotnických informačních systémů (ZIS) a prostředků eHealth obecně potencuje
význam interoperability elektronického zdravotního záznamu (EHR) jako schopnosti dvou a více subjektů dosahovat společného cíle, resp. vzájemnou synergickou kooperací dosahovat vlastních cílů. Pro charakteristiku tohoto efektu lze dobře využít Metcalfova pravidla, postulovaného původně pro telekomunikační sítě a zavádějícího veličinu hodnoty této sítě jako počet možných spojení
mezi vzájemně propojenými účastníky (zde ZIS). Hodnota
celého interoperabilního EHR systému by tedy měla být
funkcí počtu integrovaných ZIS a být asymptoticky aproximována funkcí n2 .

Interoperability Workgroup definuje 3 úrovně, nebo podle
Bloebela [1], [2], [4], který definuje 5 úrovní. Rešerší dostupných publikací jsme dospěli ke vztahům mezi uvedenými klasifikacemi (viz Tabulka 1). Pro účely tohoto
článku budeme dále v textu používat klasifikaci úrovní
interoperability podle Bloebela, který demonstruje nedostatečnost tradičního vnímání interoperability pouze na
úrovni komunikujících technologií a zdůrazňuje důležitost
vyšších úrovní, včetně sémantické. Členění podle Gibbonsové je pro účely této práce nevhodné, protože v našich hypotézách se zaměřujeme na strukturování a optimalizaci
technologického řešení, což Gibbonsová abstrahuje jednou
jedinou vrstvou.

Nicméně se ukazuje [6], že hodnota integrovaných ZIS Tabulka 1: Porovnání úrovní interoperability jednotlivých autorů.
jako celku nenarůstá kvadraticky a Metcalfův model nelze
Úrovně podle Bloebela Úrovně podle Gibbonsové
použít jako dostatečný. Důvod je prostý – Metcalfův moprocesní / služeb
procesní
del zanedbává ty části reality, které jsou zásadní pro anasémantická
sémantická
lýzu problematiky interoperability EHR, především fakta
syntaktická
technická
související s obsahem a užitím komunikovaných informací.
strukturální
technická
Integrace ZIS není jen pouhým komunikačním propojením, tedy nejde pouze o navázání spojení. Je nutné stanotechnologická
technická
vit a dodržovat řadu protokolů, umožňujících jednotlivých
částem a vrstvám ZIS vyměňovat potřebné informace. Je
tedy definován pojem úrovně interoperability. Lze využít
Naše motivace je založena na poznání o nedostadefinici podle Gibbonsové [14], která v rámci HL7 EHR tečnosti technologické interoperability jako prostředku
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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podporujícího masivní rozšiřování EHR se všemi požadovanými vlastnostmi definovanými např. v ISO/EN:13060
[10]. Toto tvrzení je podpořeno v odborných publikacích, věnujících se především obsahové a významové části
EHR systémů. Sami jsme nedostatečnost technického náhledu na interoperabilitu již demonstrovali v [15] a [16],
kde jsme ukázali, že vyšší úrovně interoperability nelze
zajistit a založit na běžně užívaném a přijatém členěníkomunikace do technických vrstev podle ISO 7498-1 [17].
Procesní a částečně též sémantickou interoperabilitu tedy
nelze zajistit standardy klasifikovanými podle ISO 7498-1.
Aktuální odborné práce zabývající se interoperabilitou se soustředí především na problematiku standardizace EHR, jeho struktury, obsahu a použití koncovými uživateli, včetně podpory sémantické interoperability, především formou definice datových standardů,
slovníků a ontologií. Je publikován funkcionální model
EHR v ISO/HL7:10781 [11], definující základní případy
užití EHR. Bohužel, výzkum funkcionálního pohledu na
problematiku, kombinující požadavky na EHR s technickou realizací cílového EHR řešení je mezi odbornou veřejností značně poddimenzován. Jsou publikovány
základní architektury některých národních EHR systémů.
Některé skupiny jako HSSP [8] se věnují konkrétním návrhům integračních platforem pro EHR řešení, nicméně,
obecně použitelný, logický návrh vnitřních mechanismů
integrační platformy jako kompozitu více ZIS, agregujícího podstatné funkce centrálně není v současné době publikován.
Významnou podporou sémantické interoperability ZIS
je využití datových standardů pro EHR, jako je HL7
[9] nebo třeba DASTA [13] v podmínkách ČR. Každý
standard vychází ze svého základního metamodelu, který
slouží k odvozování všech částí daného standardu a který
limituje oblast a účel jeho použití. Myšlenku lze prakticky
demonstrovat na porovnání standardů HL7 a DASTA.
HL7v3 vychází z RIM, tedy definuje základní „kostru“
jako relaci mezi subjektem, rolí, aktivitou a objektem činnosti. Pomocí odvozených typů HL7 lze tedy dobře postihnout všechny situace, kdy subjekt v dané roli interaguje s objektem svého zájmu. HL7v3 tedy pracuje s pojmem interakce mezi rolemi a objekty, pracuje s dílčími
procesními aktivitami. Naopak standard DASTA vychází
z čistě deskriptivního pohledu na problematiku EHR a je
tedy dobře použitelný pro datový, deskriptivní popis informací. DASTA nepokrývá problematiku interakce mezi
rolemi v eHealth založenou na společném metamodelu
a ani neřeší (podobně jako HL7) otázku orchestrace business procesů tj. podporu interoperabilitu procesů. Uvedené rozdíly a nutnost výstavby interoperabilních EHR
v ČR byly prakticky demonstrovány v [5].
Jak bude ukázáno dále, dosažení nejvyšší úrovně interoperability nemusí a nemělo by být primárním cílem
každého ZIS, tedy ne každý EHR systém musí nutně dosahovat nejvyšších úrovní interoperability. Faktorem určujícím potřebnou úroveň interoperability v daném ZIS jsou
požadavky vyplývající z obsahu případů užití EHR.
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2

Cílem tohoto článku je poukázat na důležitost
funkcionálního přístupu k problematice komunikace EHR
a ověřit možnosti využití znalostí z oblasti výzkumu
sémantické interoperability pro zjednodušení a formalizaci postupu návrhu logické struktury integrační platformy EHR jako technického prostředku pro integraci ZIS,
podporujících interoperabilní EHR.

1.1

Integrační platforma

Integrační platforma je základním technickým prostředkem pro integraci informačních systémů. Skládá se
z dílčích hardwarových a softwarových komponent. Pro
účely naší práce se zaměříme pouze na logickou strukturu softwarové části integrační platformy. Tu tvořísada základních funkcí, které společně realizují přenos
a zpracování EHR zpráv. Dále budeme integrační platformu definovat pomocí těchto funkcí a jejich agregací ve
vztahu k jednotlivým úrovním interoperability.

1.2

Integrační vzor

Integrační vzory jsou dílčí funkcionální koncepty, z jejichž realizace se integrační platforma skládá. Integrační
vzor [7] je generalizací ověřeného dílčího postupu řešení
v problematice integrace informačních systémů. Je
speciálním případem návrhového vzoru [18], typicky definován jednoznačným syntaktickým grafickým modelem a neformálním, volnotextovým sémantickým popisem případu užití daného vzoru. Využili jsme zřejmě
nejucelenější množinu integračních vzorů publikovaných
v [7]. V abecedním pořadí jsou uvedeny na Obrázku 1.
Každý integrační vzor řeší určitou typickou situaci
v komunikaci a zpracování dat integrační platformou.
Jednotlivé případy užití EHR se mezi sebou vzájemně
odlišují a každý případ užití, nebo dokonce každá EHR
zpráva přenášená mezi ZIS nebo jejich částmi, může být
jinak integrační platformou jinak zpracována, tedy mohou
být využity jiné komponenty, tedy i jiné integrační vzory
a jejich kombinace.
Naším úkolem je uvedenou nejednoznačnost strukturovat a stanovit taková pravidla, která by byla použitelná již
v rané fázi projektu integrace EHR a výrazně zjednodušila
logický, platformou nezávislý návrh integrační platformy
EHR. Zjednodušení spočívá v definici cílové úrovně interoperability pro danou organizaci nebo organizace a nabídce
základní logické struktury integrační platformy v podobě
sady integračních vzorů, které musí sběrnice implementovat, aby bylo vůbec možné požadované úrovně interoperability dosáhnout. Jedná se samozřejmě o generický základ, který by měl být detailně analyzován a přizpůsoben
konkrétnímu projektu implementace EHR. Stejně tak je
nutné postavit datovou analýzu na pokročilém EHR standardu jako je třeba HL7v3 a celkově postupovat podle
ověřených metod v oboru softwarového inženýrství jako
RUP [20].
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Obrázek 1: Abecední seznam integračních vzorů - atomické funcionality integrační platformy EHR.

Je možné, že některé integrační vzory jsou již celé, a strukturou integračního řešení zajišťujícího komunikaci
nebo zčásti obsaženy v existujících standardech jako je a zpracování EHR mezi jednotlivými integrovanými ZIS.
IHE [19]. Další rozbor je uveden v sekci Diskuze.
Cílem tohoto článku je nalezení formální metody
pro podporu analýzy případů užití EHR, která by
zjednodušila a zrychlila návrh integrační sběrnice jako
1.3 Případy užití EHR
základního technického prostředku pro zajištění implementace interoperabilního EHR. Přínosem takové mePřípad užití je specifikací použití určité funkce ZIS
tody je zrychlení analýzy a návrhu, zkrácení implemenexterní rolí (uživatel, jiný ZIS, . . . ). Typické případy užití
tace, podpora vytvoření včasného prototypu platformy
EHR lze nalézt v [11], [6] nebo v [19]. Modelové přípro testování, očekávané snížení počtu změnových požapady případů užití EHR jsou uvedeny v sekci Experimenty
davků a redukce celkových nákladů na projekt implemenv tomto článku.
tace interoperabilního EHR.

2

Cíle a hypotézy

Předmětem našeho zájmu je analýza funkcionálního
pohledu na integrační platformu EHR jako prostředku
pro technickou realizaci interoperabilního EHR. Integrace EHR mezi ZIS je zajištěna integrační platformou, jejíž struktura a chování musí poskytovat všechny
funkce, nutné pro dosažení potřebné úrovně interoperability EHR resp. ZIS, a proto je nutné hledat závislosti
mezi požadavky na EHR, požadavky na interoperabilitu
c 2013 EuroMISE s.r.o.

2.1

Hypotéza

Předpokládejme, že existuje zobrazení takové, že libovolnému případu užití EHR přiřadí množinu integračních vzorů, které zajistí potřebnou funkcionalitu na straně
integrační platformy EHR, odpovídající potřebné úrovni
interoperability daného případu užití EHR. Předpokládejme, že postupnou agregací těchto zobrazení je možné
připravit základní funkcionální členění celé integračníplatformy EHR. Strukturujeme množinu funkcionalit
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2
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integrační platformy EHR podle potřebné úrovně interoperability a pokusíme se najít zobrazení z klasifikace případů užití do tohoto strukturování.
Výsledkem by mělo být jednoznačné přiřazení případu
užití EHR k potřební úrovni interoperability.
Přínosem by mělo být zjednodušení a optimalizace návrhu integrační platformy EHR pro dva a více ZIS nebo
jejich části.

3

Metody a postupy

3.1

Klasifikace integračních vzorů podle
úrovně interoperability

Aby bylo možné každý integrační vzor přiřadit typické
úrovni interoperability ZIS, bylo nutné vzory určitým způsobem topologicky vyznačit, tedy definovat základní logickou strukturu integrační sběrnice resp. její transportní
a výkonné části, bez nutnosti definovat business služby
nebo datové zdroje a jejich umístění. K tomu jsme využili
obecně platný návrh integrační sběrnice, jako základního technického prostředku pro integraci EHR v reálném
prostředí (interoperabilní ZIS). Uvádíme přehled jejich
jednotlivých vrstev:
• Access Layer: Přístupová vrstva ESB tj. místo, kam
se jednotlivé ZIS resp. jejich části připojují, aby
mohli vzájemně komunikovat. Obsahuje algoritmy
a struktury umožňující kompatibilitu technických
prostředků (hardware, software) jednotlivých ZIS. Z
pohledu ISO/IEC 7498 se jedná o řešení na vrstvách
1 až 5 tohoto modelu.

protože neřeší přenos dat mezi aplikacemi, ale jejich
význam.
• Business Processes Layer: Tato vrstva se soustředí
na procesy vykonávaný danými rolemi. Tyto procesy mohou mít předem známou rigidní struktur,
nebo být dynamické a vyvíjet se podle aktuálního stavu systému, stavu okolí (kontextové informace) a především dat zpracovávaných procesem (na základě definovaných pravidel). Patří sem
i vzory řešící získání zpětné vazby z vykonáváníprocesu umožňující úpravu procesu a dat právě
na základě zpětnovazebně získaných informací (prostředky Business procesní Monitoring). Nemá ekvivalent v ISO 7498.
Uvedené členění ESB je provedeno účelově tak, aby
bylo možné jednotlivým vrstvám ESB přiřadit odpovídající úrovně interoperability podle Bloebela et alli
[1][2][4]. Zde hledáme relaci mezi úrovněmi interoperability ZIS/EHR (vlastnostmi EHR) a úrovněmi ESB (funkcemi, zajišťujícími komunikaci a zpracování EHR).
Kombinací vlastností jednotlivých úrovní interoperability a sémantiky integračních vzorů jsme získali
členění množiny integračních vzorů do dílčích podmnožin. Podrobnější informace jsou uvedeny na Obrázku 2.
Předpokládáme, že většina případů užití EHR bude pravděpodobně řešitelná některými integračními vzory z té
podmnožiny, která odpovídá potřebné úrovni interoperability pro daný případ užití EHR. K tomu je třeba ohodnotit jednotlivé případy užití EHR a přiřadit každému
z nich potřebnou úroveň interoperability podle definovaných pravidel (metodicky). Potřebujeme klasifikační /
vyhodnocovací systém pro případy užití EHR. Tímto problémem se zabývá další kapitola.

• Transport Layer: Zajišťuje základní přenos uživatelských dat ve smyslu 6. vrstvy modelu ISO/OSI
formou zpráv mezi integrovanými systémy. Aby to 3.2 Klasifikace případů užití EHR
bylo možné, je nutné v (datové) analýze určit techAby bylo možné strukturovaně analyzovat případy
nická metadata určující příjemce a strukturu dat,
přenášených k cílovému systému. Transportní vrstva užití EHR, je nutné definovat klasifikační kritéria
má na starosti veškeré mechanismy související se s následujícími vlastnostmi:
spolehlivostí a idempotencí doručení.
• aplikovatelná obecně na libovolný případ užití EHR
• Transformation and Routing Layer: Tato vrstva
• s triviální sémantikou vylučující desinterpretaci
provádí manipulaci s přenášenými daty ve smyslu
a zjednodušující použití
změny jejich formátu resp. struktury na 7.
vrstvě ISO/OSI. Nutnou podmínkou je existence
• neevlký počet hodnot každého kritéria
a dodržování příslušných číselníků, slovníků a pravidel. Vrstva provádí i směrování zpráv, jejich částí
Inspirování RIMem HL7 [9] a osvědčeným pravidlem
nebo agregací, správným příjemcům.
5W [21] jsme navrhli následující klasifikační kritéria pro
• Semantic Layer: Vrstva pracuje s významem přenášených dat. Komponenty této vrstvy musí být
schopny zajistit komunikaci mezi vzájemně nesourodými doménami ve smyslu GCM [3]. Algoritmy
sémantické vrstvy ESB se zaměřují na význam dat,
nikoli na jejich syntaxi. Na rozdíl od přijaté dohody
[9], předpokládáme, že sémantická vrstva ESB nemá
v modelu ISO 7498 sobě odpovídající ekvivalent,
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2

případy užití EHR:
• Prostor - vyjadřující hodnocení z pohledu definovaného otázkou: "Kde se komunikace uskutečňuje? Jak
jsou komunikující od sebe vzájemně vzdáleni?"
• Čas - vyjadřující hodnocení z pohledu definovaného
otázkou: "Kdy ke komunikaci dochází? Jak rychle
a jak často?"
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Obrázek 2: Integrační vzory členěné do skupin, každá podporující specifickou úroveň interoperability.

• Subjekt - vyjadřující hodnocení z pohledu defino- 2 rovinách. První skupinu tvoří osoby – tedy je rozdíl, zda
vaného otázkou: "Kdo komunikuje? Jaké jsou jeho sdílí informace např. lékař a sestra jednoho oddělení při
schopnosti?
primární lůžkové péči o pacienta, nebo zda komunikuje
např. praktický lékař v soukromé praxi se specializova• Objekt - vyjadřující hodnocení z pohledu definova- ným pracovištěm. Protože modelujeme za účelem návrhu
ného otázkou: "Jaké informace jsou komunikovány? technologických prostředků, kulturní a sociální rozdíly zde
Proč? Jaký je důvod komunikace?"
zanedbáme. Druhou skupinou jsou organizace. Opět můžeme škálovat od jednotlivých oddělení, přes kliniky a nePro účely tohoto článku jsme navrhli vážené hodnoty
mocnice až k pojišťovnám a státním institucím.
těchto kritérií.
Pro hodnocení případu užití EHR použijeme jednu ze
tří následujících hodnot a bodového ohodnocení:
3.2.1 Prostorová dimenze
• Komunikace uvnitř pracovního týmu (0 bodů) Z hlediska interoperability není podstatná vzdálenost
Komunikující se vzájemně znají. Komunikace probífyzická, ale především topologická vycházející ze vzájemné
há čast v reálném čase a míra formalizace informací
znalosti jednotlivých komunikujících rolí. Tu lze rozlišit ve
i komunikačního protokolu je nevelká.
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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• Komunikace v rámci organizace (1 bod) - Jednotliví main Perspective. Pro modelové experimenty jsme navrhli
komunikující jsou motivováni stejnými nebo následující klasifikační členění:
podpobnými cíli. Mají stejné pracovní metody
• Role se stejnou specializací / vzděláním (0 bodů) a organizační rámec.
Role, komunikující v daném případě mají přibližně
stejné vzdělání a specializaci. Zaměřují se na stejné
• Komunikace mezi organizacemi (2 body) - Striktně
nebo podobné procesy, aktivity a jejich aspekty.
formální způsob komunikace s potřebou vytvořit
Ovládají stejnou terminologii a paradigmata. Např.
kontrakt pro všechny služby poskytované nebo konlékaři stejného oddělení.
zumované mezi organizacemi.
3.2.2

Časová dimenze

Časové měřítko má do integrace EHR dopad především v oblasti specifikace požadavků (business procesy / případy užití) a v technické realizaci. Naopak využití datových standardů je časovým rámcem dotčeno méně. Časová dimenze sice nemá přímý dopad na určení potřebné
úrovně interoperability, nicméně je vhodným doplňujícím údajem k popisu případu užití a je užívána v analýze
a návrhu konkrétní implementace. V rámci provádění níže uvedených experimentů jsme se rozhodli začlenit do
kritérií i tuto dimenzi. Je nutné si uvědomit, že časová dimenze určitým způsobem charakterizuje i četnost přístupu
k datům, tedy i míru potřebné formalizace informací pro
záznamy méně frekventované). Pro účely naší práce jsme
zvolili následující časové členění případů užití EHR:

• Role s podobnou specializací / vzděláním (1 bod) Komunikující pracují ve stejném odvětví lidské činnosti, ale nemají shodné vzdělání, specializaci a znalosti. V daném odvětví se věnují rozdílným činnostem. Ovládají pouze základní terminologii a principy odvětví. Typickým příkladem je lékař a sestra,
lékaři rozdílných specializací, lékař klinik a lékař vědec v primárním výzkumu apod.
• Role s rozdílnou specializací / vzděláním (2 body) Komunikující mají zcela rozdílná vzdělání a specializace. Neovládají vzájemně principy činnosti a výrazové prostředky svých oborů. Konfrontování s otázkou nebo problémem se zaměřují a priori na rozdílné aspekty. Typickým příkladem je lékař a pacient,
vědec a manažer, lékař a administrativní pracovník
apod.

• Komunikace v reálném čase (0 bodů) - Data jsou 3.2.4 Dimenze objektu
komunikována okamžitě po svém vzniku a často
Klasifikace předmětu komunikace je na první pohled
i okamžitě spotřebována. Pozdější opakovaný přívelmi
složitá, pro svou rozmanitost a celkovou mohutstup k datům není na závadu. Typickým případem
nost
množiny.
Nicméně s ohledem na účel předkládaného
jsou vedení dekurzů, indikace statim vyšetření, . . .
klasifikačního modelu si vystačíme s rozborem vlastností
• Denní komunikace (1 bod) - Výměna informací- jednotlivých předmětů a nepotřebujeme znát jejich objednou nebo víckrát denně bez nutnosti přístupu sah. Cílem metody je navrhnout logickou strukturu techk datům reálném čase. Data se opět týkají většinou nických prostředků integrace EHR (komponenty), nikoli
primárních business procesů (poskytování péče).
jejich obsah (pravidla, algoritmy, číselníky, slovníky). Zde
je tedy nutné se zaměřit na atributy syntaxe a sémantiky
• Měsíční komunikace (2 body) - Komunikace přenášených zpráv. S ohledem na existující možné interčasto agregovaných dat. Indikace tohoto způsobu pretace informací podle [3] definujeme následující hodnoty
vychází buď z menší kritičnosti případu užití- tohoto kritéria
, nebo z nutnosti hromadně zpracovávat data
• Použití syntaxe (0 bodů) - Sdílená informace je
transakčním způsobem s nutností blokace promusí být zapsána formalizovaným způsobem. Data
středků (např. výkaznictví za účelem spuštění plajsou tedy strojově čitelná, jsou definovány syntakteb, nebo vytěžování dat pro statistické zpracování
tické struktury (EDI, XSD, . . . ) a sdílené číselníky.
s potřebou získat konzistentní a integritní sadu
informací).
• Použití sémantiky (1 bod) - Informace jsou zapsány
syntakticky jednoznačným způsobem a navíc jsou
3.2.3 Dimenze subjektu
doplněny o metadata definující sémantiku těchto
informací, umožňující jejich sdílení mezi různoroPro účely našeho experimentu postačí jednoduchá,
dými rolemi a jednoznačnost porozumění informacíomezená množina rolí. Pro definici použitelné, ucem.
lené množiny rolí lze využít např. koncept z normy
ISO/TS:22600 [16]. Pro posouzení potřebné míry intero• Použití deternimistické akce (2 body) - Komunikoperability je důležité zvážit nutnost mapování informací
vané informace jsou natolik strukturálně i význakomunikovaných v případě užití EHR mezi jednotlimově jednoznačné, že je možné na jejich základě
vými rolemi vzájemně rozdílné specializace. Pro defiprovést automatické zpracování v ZIS resp. nabínici významu dimenze subjektu tak používáme Genednout pracovní postup i roli, která není v problerický komponentní model [3], resp. jeho dimenzi Domatice vůbec nebo minimálně vzdělána. Příkladem
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2
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mohou být pokročilé systémy pro podporu rozhodo- se musí soustředit především na technologickou kompavání, nebo třeba automatická řízení business procesů tibilitu, standardizaci přenosových protokolů a formátů
na základě obsahu vstupních dat (např. automatické zpráv.
optimalizační procesy – vyhodnocení plánování lůžek, úhrad, sálů, . . . ).
Pro účely tohoto článku ostatní dílčí členění zane- Tabulka 3: Úrovně interoperability potřebné v modelovém přídbáme, především se nebudeme zabývat otázkami techno- padě č.1.
Úroveň interoperability Počet případů
logického záznamu dat a jeho strukturování. Tyto vlastnosti mají význam pro návrh technologické architektury
technická
24
a datového modelu jednotlivých ZIS, což jsou problemastrukturální
20
tiky mimo rozsah zájmu tohoto článku.
syntaktická
18
sémantická
2
procesní
0
3.3 Klasifikace případů užití a úroveň

interoperability
Zásadní výzvou v předkládané metodě bylo odvození
cílové úrovně interoperability z kombinace hodnot
klasifikačních kritérií případu použití EHR. Každý případ
užití EHR může získat při aplikaci výše uvedené metody
0 až 12 bodů. Při bližším rozboru jednotlivých experimentů jsme došli k závěru, že důležitá není sumace získaných bodů, ale rozložení bodového hodnocení v jednotlivých klasifikačních kategoriích. Pro hodnocení jsme
stanovili pravidla v Tabulce 2.

Tabulka 2: Vyhodnocení klasifikačních kritérií případů užití
EHR.

1 získaných

2 získaných

≥1
0

≥2
≥0
0

cílová úroveň
interoperability
procesní
sémantická
syntaktická
strukturální, technická

3.4.2

Modelový případ č.2:

Integrace 2 ZIS mezi nezávislými nemocnicemi: 250
případů užité celkem, use cases in total. Rozdělení potřebných úrovní interoperability je uvedeno v Tabulce 4.

Tabulka 4: Úrovně interoperability potřebné v modelovém případě č.1.

Úroveň interoperability
technická
strukturální
syntaktická
sémantická
procesní

Počet případů
230
230
200
180
40

Závěr: Iniciální návrh ESB musí obsahovat podporu
přístupu, transportu dat včetně funkcí a pravidel pro
transformaci dat a směrování jak na základě technických
metadata, tak na základě významového obsahu zpráv.
3.4 Agregace výsledků pro návrh
Definicí procesů (workflow), v rámci služeb poskytovaných
mezi nemocnicemi, vzniká potřeba orchestrace procesů
integrační platformy
a vyvstává otázka vytvoření dedikované části integrační
Budeme-li klasifikovat jednotlivé případy užití EHR platformy pro podporu běhu workflow (orchestrátor).
podle výše uvedených kritérií, získáme množinu dvojic
(UC; potřebná úroveň interop.). Na základě nejvyšší po4 Experimenty - modelové případy
žadované úrovně interoperability v této množině a s ohleužití EHR a interoperabilita
dem na rozložení jejich relativních četností lze navrhnout
iniciální vrstvy integrační platformy, na které musí být zaVýše uvedená klasifikační pravidla jsme aplikovali na
měřena analýza a návrh implementace takové platformy
v konkrétním případě. Demonstrujme na 2 drobných pří- následujících 6 případů užití EHR. Každý případ byl definován svým iniciálním popisem (specifikace požadavku)
kladech:
a při diskuzi se zadavatelem je blíže specifikován a doplněn o další informace. V našich experimentech jsme pro
3.4.1 Modelový případ č.1:
doplnění použili vlastní informace.
Celková sémantika případu užití byla zhodnocena
Malá, účelové aplikce pro jedno klinické oddělení, 25
případů užití celkém. Rozdělení potřebných úrovní intero- podle výše uvedených klasifikačních kritérií a byla získána
kombinace bodových ohodnocení. Na jejich základě byla
perability je uvedeno v Tabulce 3.
Závěr: Iniciální návrh integrační platformy (zde, stanovena úroveň interoperability potřebná pro každý příz praktických důvodů, zřejmě součást aplikace/systému) pad užití EHR.
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Shrnutím hodnocení všech dílčích experimentů, tedy Do tohoto UC neřadíme speciální vyšetření (např. CVS),
všech případů užití požadovaných v modelovém případě, která ordinuje specialista. Funkce může být prodávána forjsme získali podklady pro návrh iniciálních funkcionalit mou služby, je tedy nutný kontrakt (SLA).
integrační platformy EHR.
Klasifikace: je uvedena v Tabulce 7.

4.1

Experiment č.1
Tabulka 7: Zhodnocení případů užití v experimentu č.3.

kritérium
prostor
čas
subjekt
objekt

Popis případu: Správa dekurzů v rámci 1 oddělení
Analýza: Pracuje se v uceleném týmu, kde se
spolupracovníci znají a všichni přísluší jedné oborové doméně.
Klasifikace: je uvedena v Tabulce 5.

Tabulka 5: Zhodnocení případů užití v experimentu č.1.

kritérium
prostor
čas
subjekt
objekt

bodový zisk
v týmu / 0
v reálném čase / 0
podobný / 1
syntaktický / 0

bodový zisk
mezi org. / 2
denně / 1
podobný / 1
sémantický / 1

Závěr: Úroveň interoperability potřebná v experimentu č.3: sémantická

4.4

Experiment č.4

Popis případu: Přístup k anonymizovaným datům pacientů fakultní nemocnice ze strany univerzitního pracoviště pro účel longitudinální statistické studie.
Analýza: Zde je nutné definovat nejen obsah a význam
Závěr: Úroveň interoperability potřebná v experi- dat, ale také způsob a účel jejich zpracování. Je třeba respektovat zákonná nařízení (ochrana osobních údajů aj.),
mentu č.1: syntaktická
stejně jako vypustit některé informace relevantní pro studii (riziko falešně pozitivních / negativních výsledků).
4.2 Experiment č.2
Klasifikace: je uvedena v Tabulce 8.
Popis případu: Přístup k radiologickým snímkům pacienta při neurgentním příjmu.
Tabulka 8: Zhodnocení případů užití v experimentu č.4.
Analýza: Spolupracovníci se vzájemně znát nemusejí,
kritérium
bodový zisk
specializace jednotlivých účastníků komunikace se mohou
vzájemně odlišovat (nutnost popisu), i když se předpoprostor
v organizaci / 1
kládá dobrá znalost a zkušenost s výsledky zobrazovacích
čas
měsíčně / 2
metod mezi lékaři.
subjekt
podobný / 1
Klasifikace: je uvedena v Tabulce 6.
objekt
deterministická akce / 2

Tabulka 6: Zhodnocení případů užití v experimentu č.2.

kritérium
prostor
čas
subjekt
objekt

bodový zisk
v organizaci / 1
v reálném čase / 0
podobný / 1
sémantický / 1

Závěr: Úroveň interoperability potřebná v experimentu č.4: procesní

4.5

Experiment č.5

Popis případu: Vykazování poskytnuté zdravotní péče
plátci zdravotní péče
Analýza: Pravidelná, rigidní komunikace. Jedná
o službu, poskytovanou mezi organizacemi, obecně je více
Závěr: Úroveň interoperability potřebná v experi- konzumentů (poskytovatelů péče). Je tedy nutné definovat
kontrakt (SLA) tj. i znát význam komunikovaných dat.
mentu č.2: syntaktická
Klasifikace: je uvedena v Tabulce 9.

4.3

Experiment č.3

Popis případu: Přístup k laboratorním výsledkům pacienta zpracovaným externí laboratoří pro praktického lékaře.
Analýza: Spolupracovníci se neznají, komunikace
nemusí být online. Specializace se mohou odlišovat, většina běžných lab. testů je pro všechny lékaře čitelná.
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2

Tabulka 9: Zhodnocení případů užití v experimentu č.5.

kritérium
prostor
čas
subjekt
objekt

bodový zisk
mezi org. / 2
měsíčně / 2
rozdílný / 2
sémantický / 1
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Závěr: Úroveň interoperability potřebná v experiZ Tabulky 11 je zřejmé, že modelová organizace, která
mentu č.5: procesní
potřebuje implementovat 6 výše uvedených případů užití
EHR musí návrh své integrační platformy založit na funkcionalitách pro přístup, transport a transformaci zpráv. K
4.6 Experiment č.6
tomu je vhodné využít integrační vzory z ESB vrstev 1-3.
Popis případu: On-line přístup pacienta ke svým Dále, většina našich případů užití bude pracovat i s významem přenášených dat a jeden klade dokonce požadavky
zdravotním záznamům
Analýza: Ad hoc přístup, jehož realizace vyplývá na orchestraci procesů. Těmto požadavkům je nutné přiz platné legislativy ČR. Uživatel není součástí organizace, způsob i návrh integrační platformy a pro jejich realimusí tedy být definována služba a kontrakt (i když není zaci vybrat příslušné integrační vzory z ESB vrstev 4 příslužba zpoplatněna). Uživatel není vzdělán v oboru, zpří- padně 5, tedy definovat logické funkcionality pro transforstupněné informace tedy musí obsahovat, nebo odkazovat maci a směrování zpráv. Rozhodnutí o vytvoření dedikovaného procesního engine (orchestrátor) je v tomto případě
na doplňující informace (sémantika, slovníky, . . . )
neindikováno, pokud nelze předpokládat, že počet požaKlasifikace: je uvedena v Tabulce 10.
davků na procesní interoperabilitu se v blízké budoucnosti
zvýší. 1 požadavek (UC/experiment4) lze prozatímně řešit
programováním účelového kíłdu (ekonomicky výhodnější)
Tabulka 10: Zhodnocení případů užití v experimentu č.6.
Z uvedených informací je zřejmé, že integrační platkritérium
bodový zisk
forma pro modelové případy musí být založena na
prostor
mezi org. / 2
návrhu společného přístupu, transportu, transformacíčas
v reálném čase / 0
a směrování zpráv. Také musí být zajištěna základnísubjekt
rozdílný / 2
podpora sémantické interoperability. Naopak dedikace
objekt
sémantický / 1
procesního engine byl měla být pečlivě zvážena, protože
procesní interoprabilitu vyžaduje jen 30% případů při celZávěr: Úroveň interoperability potřebná v experi- kovém počtu 6. Cena zřejmě nevyváží přínos, nicméně při
navýšení počtu případů a zachování podílu 30% je přímentu č.6: sémantická
má samostatná podpora procesní interoperability formou
dedikovaných komponent nevyhnutelná.

5

Výsledky

Na základě znalostí o jednotlivých úrovních interoperability a s využitím klasifikačních pravidel uvedených
výše jsme v každém výše uvedeném experimentu určili
cílovou úroveň interoperability. Tedy, ukázali jsme, že
zobrazení požadované v hypotéze existuje, a že pro definici potřebné úrovně lze využít, poměrně jednoduchých
klasifikačních pravidel, která jsou snadno pochopitelná
i pro osoby s jiným vzděláním než informatickým. Exaktně
jsme prokázali, že takové zobrazení lze najít pro každý případ užití EHR, protože každý případ užití EHR lze klasifikovat podle kritérií.
Ze závěrů experimentů 1-6 vyplývá modelový obsah
integrační platformy. Je určen nejvyšší potřebnou úrovní
interoperability, která byla v dílčích experimentech nalezena a dále relativní četností jednotlivých úrovní. Na
základě těchto 2 informací lze přímo a rychleji navrhnout iniciální obsah a strukturu integrační platformy,
která by byla v implementačním projektu dále analyzována a upřesňována. Shrnutí je uvedeno v Tabulce 11.

Tabulka 11: Agregace výsledků experimentů.

Potřebná úroveň interoperability
procesní
sémantická
syntaktická
strukturální
technická
c 2013 EuroMISE s.r.o.

Incidence
2
4
6
6
6

6

Diskuze

Klasifikační pravidla uvedená v tomto článku lze
zřejmě použít pro libovolný případ užití EHR, mělo
by tedy být možné každý z nich příslušně klasifikovat.
Pochopení klasifikačních kritérií je triviální, případ užití
EHR tedy může klasifikovat i osoba bez informatického
vzdělání (např. lékař). Tím se umožněno mapování napříč
doménami ve smyslu GCM [3]. Definice cílové úrovně interoperability již triviální není a je výsledkem sémantické
analýzy kombinace hodnot klasifikačních kritérií.
Význam metody spočívá v možnosti strukturovaného náhledu často nesourodou sadu požadavků na EHR
systém. Pro optimální nastavení metody je třeba provést další experimenty a ověření metody, tedy otestovat, zda iniciální návrhy integrační platformy definované
s pomocí uvedené metody zjednoduší a urychlí vývoj
jejích prototypu. Přínos vytvoření včasného prototypu
integrační platformy EHR (nebo software obecně) spočívá v poskytnutí fungujícího prototypového řešení uživateli/zadavateli projektu a tak ke snížení rizika zbytečných
implementací, zrychlení projektu, snížení počtu změnových požadavků a snížení nákladů.
Z aktuálně dostupných informací se zdá, že některé
integrační vzory, tvořící obor hodnot našeho zobrazeníjsou zřejmě obsaženy v existujících aplikovaných standardech resp. profilech IHE [19]. IHE definuje konkrétní
případ užití včetně některých specifik jeho realizace. Pro
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2
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další výzkum bude tedy nutné se zaměřit i na problematiku relace mezi existujícími standardy pro zdravotnictví
a integračními vzory jako elementárními funkcionálními jednotkami platformy pro realizaci interoperabilního
EHR.

7

Závěr

S ohledem na potřeby snižování nákladů a celkové
zrychlení EHR projektů jsme definovali podpůrnou metodu pro analýzu případů užití EHR. Aplikací této metody jsme získali sadu informací pro logický, platformově
nezávislý návrh integrační platformy pro EHR a tím podpořili urychlení fáze analýzy a návrhu platformy jako softwarového díla. Otestování metody na modelových situacích bylo úspěšné a motivuje nás k dalšímu experimentování, včetně ověření na reálných podmínkách zdravotnických zařízení. Očekáváme, že tato ověření, spolu s dalším metodickým rozvojem, provedeme v prostředí Krajské
zdravotní a. s., majoritního poskytovatele zdravotní péče
Ústeckého kraje ČR, sdružujícího větších 5 nemocnic. Během tohoto testování bychom měli být schopni lépe zhodnotit otázku jednoznačnosti přiřazení předkládané metody
i jejího celkového praktického významu. Součástí práce
by měl být i výzkum vztahů mezi integračními vzory
a existujícími implementačními doporučeními jako je IHE.
Vytváření dedikovaných integračních platforem
je evolučním důsledkem penetrace ICT nejen do
zdravotnictví a souvisí s kvadratickým růstem počtu
komunikací mezi IS. Překročení hraniční složitosti těchto
komunikací indikuje potřebu formalizace informací na
všech úrovních pomocí datových standardů, stejně jako
etablování samostatných výpočetních celků (integračních platforem), zajišťujících výměnu, konverzi,směrování,
zabezpečení a zpracování komunikovaných dat. Lze tedy
očekávat, že bude nutné hledat a rozvíjet metody pro
návrh a optimalizaci takových řešení.
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Abstract
Integration platform is a basic technical tool for realizing
an interoperable Electronic Health Record (EHR). Our goal
is to interrelate the knowledge about interoperability, the
functions required for an EHR system and the formalized
best practises for an integration platform. An evaluation
method has been developed, testing dependencies between
EHR use cases and logic implemented in the integration
platform has been tested on the HL7 EHR System Functional Model.

c 2013 EuroMISE s.r.o.

A dependency has been identified and is discussed in this
article.

Keywords
Interoperability Levels, Electronic Health Record, Healthcare Information System, Integration Platform, Integration Pattern, HL7 EHR System Functional Model
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Přehled a výběr glukometrů pro telemonitoring diabetických
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Abstrakt
Pozadí: Při kompenzaci diabetu je v posledním desetiletí
stále více využíván telemonitoring. S pomocí telemonitoringu získávají lékaři přesná a spolehlivá data v reálném
čase. Vzdálená monitorace ovlivňuje postoje a chování
pacientů a potenciálně tak zlepšuje jejich zdravotní stav.
Výsledky studií zaměřených na účinek telemonitoringu poukazují na další klinické dopady telemonitoringu, výsledky
zatím ale nelze generalizovat.
Cíle: Cílem studie je vytvořit přehled aktuálně dostupných
glukometrů na trhu. Cílem práce je také vybrat takový
dostupný glukometr, který by umožnil automatické sdílení
dat s chytrým telefonem a mohl by tak být použit
v projektu telemonitoringu. Projekt řeší klinický dopad
telemonitoringu při kompenzaci diabetu.
Metody: Rešerše z odborné a šedé literatury a průzkum
trhu webových stránek výrobců a prodejců zdravotnických
prostředků se zaměřením na česky a anglicky mluvící
organizace.

Klíčová slova při vyhledávání: glukometr, měření glukózy,
měření ketolátek, měření + diabetes, monitorování glukózy,
regulace glukózy, měření glykémie, přehled glukometrů,
hodnocení glukometrů, testy glukometrů. Analýza vícekriteriálního hodnocení pro výběr glukometru.
Závěr: Na základě průzkumu trhu a rešerší literatury bylo
nalezeno 55 glukometrů od 19 výrobců. Byl proveden přehled glukometrů a jejich parametrů. 3 produkty splňovaly
podmínku sdílení dat s chytrým telefonem. Na základě vícekriteriálního hodnocení byl vybrán glukometr Diamond
Mini od výrobce ForaCare Inc. Před využitím přístroje
v projektu je potřeba uvažovat bezpečnost odesílání a sdílení dat a osobních údajů pacienta a zabezpečení přístupu
k datům.
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Úvod

nárůst přímých nákladů na léčbu diabetu z 2,5 % ročního
státního rozpočtu na 15 %. Diabetičtí pacienti často trpí
i dalšími přidruženými onemocněními, v jejichž důsledku
Světová zdravotnická organizace ve svém hlášení [1] klesá kvalita života pacienta a zároveň stoupají náklady
uvádí 2,8% prevalenci onemocnění diabetes mellitus pro na poskytovanou zdravotní péči.
rok 2000, pro rok 2030 předpovídá prevalenci 4,4 %. Údaje
se týkají celosvětově a všech věkových skupin. Očekává
Při kompenzaci diabetu je v posledním desetiletí stále
se zvýšení počtu pacientů ze 171 milionů v roce 2000 na více využíván telemonitoring [2]. S pomocí telemonito366 milionů v roce 2030. V souvislosti s nárůstem diabetic- ringu získávají lékaři přesná a spolehlivá data v reálném
kých pacientů predikuje Světová zdravotnická organizace čase. Vzdálená monitorace ovlivňuje postoje a chování pa-
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Tabulka 1: Hodnocení parametrů vybraných glukometrů.

Hodnotící kritéria
C1
C2
C3
C4

Diamond Mini
10
10
10
10

cientů a potenciálně tak zlepšuje jejich zdravotní stav [3].
Telemonitoring má pro pacienty motivační a vzdělávací
efekt [4]. Výsledky studií zaměřených na účinek telemonitoringu poukazují na další klinické dopady telemonitoringu, výsledky zatím ale nelze generalizovat [5].
Telemonitoring je založen na komunikaci odesílatele
s příjemcem v reálném čase, kdy je umožněna okamžitá
reakce zdravotníka na podnět pacienta. Pacient využívá
pro kontrolu biologických parametrů interaktivní zařízení,
které pomocí internetu přenáší data k lékaři. Ten je vyhodnocuje a volí další postup [6]. Telemonitoring a sběr
dat nesmí pacienta nad míru fyzicky, časově či jinak obtěžovat. V ideálním případě by měl probíhat zcela automaticky [4, 7, 8].
Pro automatické sdílení a odesílání dat lze využít chytrých telefonů vybavených aplikací s nástroji, které umožní
sběr, vyhodnocení a odeslaní dat lékaři [7, 9]. V současné
době je dostupných více jak 137 mobilních aplikací pro
sebe-kontrolu diabetu

iDiamond
10
0
0
5

iBGStar
5
0
5
5

na aktuálně nabízené glukometry k prodeji. Nalezené přístroje byly zapsány do tabulky spolu s parametry.
Zaznamenanými parametry byly: Označení glukometru od výrobce; výrobce; rozsah měření; měřící čas; velikost krevního vzorku; odběrové místo vzorku; velikost
paměti glukometru; váha glukometru; výdrž baterie; možnost sdílení dat glukometru s počítačem a specifikace spojení; možnost sdílení dat glukometru s chytrým telefon
a specifikace spojení. Tyto parametry byly získány z návodu k použití glukometru. Do poznámky byla uváděna
dostupnost na českém trhu, orientační cena přístroje a odkaz na zdroj.
Z přehledu glukomerů budou primárně vybrány glukometry, které splňují zásadní dva parametry (sdílení dat
s chytrým telefonem a detekce hladiny glukózy v krvi od
1,1 mmol/l do 33,3 mmol/l). Tyto parametry byly stanoveny jako hlavní pro užití glukometru v projektu. Finální
produkt bude vybrán na základě vícekriteriálního hodnocení vyfiltrovaných glukometrů. Metoda vícekriteriálního
rozhodování je jednoduchou a rychlou metodou, na jejímž
základě je možné učinit objektivní rozhodnutí v případě,
že se vybírá z více vzájemně porovnatelných položek. Pří
vícekriteriálním hodnocení byl použit vzorec [11] pro výpočet váhy kritérií. A značí váhu kritéria, f je počet preferencí a n počet kritérií.

Naším cílem je vytvořit telemonitoringový systém,
který by naměřená pacientská data odesílal na server v co
nejvyšší možné míře automaticky. Cílem je, aby pacient
vykonával stejné postupy při léčbě diabetu jako bez využití telemonitoringu. Na základě zpětné vazby od pacientů a hodnocení jejich zdravotního stavu by mělo být
2×f
možné vyvodit, jaký vliv má telemonitoring na kompen(1)
A=
n × (n − 1)
zaci diabetu. K tomu je zapotřebí vybrat takové technické
zařízení, které umožní automatické sdílení dat, bez další
zátěže pro pacienta.
3 Výsledky
Cílem této studie bylo vypracovat přehled soudobých
glukometrů dostupných na trhu a vybrat z nich ty, které
3.1 Přehled glukometrů
by splňovaly předem určené parametry a vyhovovali výše
popsanému systému telemonitoringu. Stanovenými paraRešeršemi a průzkumem trhu bylo nalezeno 55 glumetry jsou pouze: detekce hladiny glukózy v krvi od 1,1
kometrů
od 19 výrobců, jejich přehled s parametry je
mmol/l do 33,3 mmol/l (odpovídá 18 mg/dl až 594 mg/dl)
k
náhledu
v tabulce v příloze. Všechny glukometry dea možnost propojení a sdílení dat s chytrým telefonem.
tekují hladinu glukózy v krvi v rozmezí od 1,1 mmol/l až
33,3 mmol/l. 42 výrobců uvádí, že je schopno vyhodnotit
2 Metody
vzorek krve nejdéle do 5 vteřin, u 11 glukometrů výrobci
uvádějí délku vyhodnocení vzorku nejdéle do 10 vteřin, u
Výzkum byl zaměřen na rešerše z odborné a šedé li- dvou glukometrů nebyl tento parametr specifikován. Veliteratury a na průzkum trhu z webových stránek výrobců kost pamětí pro uchování naměřených výsledků se pohya prodejců zdravotnických prostředků. Klíčová slova při bovala od 99 záznamů do 4 000, případně byla omezena
vyhledávání byla: glukometr, měření glukózy, měření keto- pamětí chytrého telefonu, ke kterému se glukometr připolátek, měření + diabetes, monitorování glukózy, regulace joval. 20 % glukometrů uvádí minimální velikost vzorku
glukózy, měření glykémie, přehled glukometrů, hodnocení krve 0,3 µl, 22 % uvádí minimální velikost vzorku 0,5
glukometrů, testy glukomerů. Dotazování proběhlo v čes- µl, 25 % velikost 0,6 µl. Jeden přístroj vyžadoval velikém a anglickém jazyce. Hledání bylo zaměřeno zejména kost vzorku 2 µl a u jednoho glukometru velikost vzorku
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Tabulka 2: Preference kritérií.

Tabulka preferencí
C1
C2
C3
C4

C1
x
1
0
1

C2
0
x
0
0

C3
1
1
x
0

C4
0
1
1
x

Počet preferencí (f)
1
3
1
1

výrobce neuvedl. Váha dvou glukometrů byla nižší než 20
gramů, téměř 70 % glukometrů vážilo s baterií v rozmezí
20 až 60 gramů. 35 glukometrů (více než 63 % produktů)
umožňuje odběr krevního vzorku z alternativních míst.
10 glukometrů umožňuje odběr ze stehna případně lýtka.
20 modelů glukometrů je dostupných na českém trhu. Výrobci u 45 glukometrů uvedli možnost spojení s počítačem.
Pomocí USB kabelu lze připojit 13 produktů a pomocí
bluetooth lze připojit dva glukometry. Dva glukometry
lze připojit pomocí speciálního konektoru (využívaného
například u iphone). Pouze tři modely nabízejí sdílení dat
s chytrými telefony, z toho jeden pomocí bluetooth a dva
pomocí speciálního konektoru.
Primární parametry splňovaly pouze tři glukometry
a to produkty Diamond Mini a iDiamond od výrobce v ForaCare Inc. a výrobek iBGStar z výroby Sanofi Aventis.
Tyto glukometry byly následně posuzovány ve vícekriteriálním hodnocení.

3.2

Míra
0,167
0,500
0,167
0,167

Následně bylo použito párové srovnávání čtyř kriterií, kdy jeden parametr byl upřednostněn před druhým
(Tabulka 2). Na základě počtu preferencí (f) bylo určeno
pořadí kriterií. Kritérium C2 – Možnost propojení přístroje s chytrým telefonem získala 3 preference, ostatní
kritéria obdržely každé po 1 preferenci. Bylo určeno pořadí kritérii. Pomocí vzorce (1) [11] byly vypočítány váhy
jednotlivých kritérií. Významy jednotlivých kritérií byly
zohledněny v hodnocení parametrů vybraných glukometrů (Tabulka 3).
Z analýzy vícekriteriálního hodnocení vyplynulo, že
použití glukometru Diamond Mini od výrobce ForaCare
Inc. je pro projekt nejvhodnější. Glukometr získal v analýze více než násobek bodů ostatních dvou glukometrů
(Tabulka 3).

4

Výběr glukometru pomocí
vícekriteriálního hodnocení

Hierarchie kriterií
2
1
2
2

Závěr

Cílem studie bylo provést přehled aktuálně dostupPro vícekriteriální hodnocení byla vybrána hodnotící ných glukometrů na trhu. Je možné, že vzniklý výčet glukritéria:
kometrů není úplný. K opomenutí výrobků mohlo dojít
z důvodu orientace dotazování na česky, případně ang• Dostupnost glukometru na českém trhu (označeno
licky komunikující firmy. Dalším důvodem nenalezení gluC1).
kometrů je neshoda s vyhledávanými základními výrazy.
• Možnost propojení přístroje s chytrým telefonem Do přehledu glukometrů bylo zahrnuto 55 přístrojů od
19 výrobců. Pouze tři výrobky splňovaly podmínky vypomocí bluetooth (označeno C2).
užití v projektu telemonitorigu s automatickým sdílením
• Možnost alternativního místa odběru krve (značeno dat. Na základě vícekriteriálního hodnocení byl vybrán
C3).
pro projekt glukometr Diamond Mini od výrobce ForaCare Inc. Ten se vykazuje svými vlastnostmi jako nejvíce
• Přítomnost USB konektoru (označeno C4).
univerzální.
Každý parametr přístroje byl ohodnocen od 1 do 10,
Před využitím přístroje v projektu je potřeba uvažokdy 10 značí maximum. Body byly přiděleny podle toho,
nakolik přístroj kritéria splňoval. Hodnocení parametrů je vat bezpečnost odesílání a sdílení dat a osobních údajů
pacienta a zabezpečení přístupu k datům.
znázorněno v Tabulce 1.
Tabulka 3: Dopočítání váhy u jednotlivých kritérií vybraných glukometrů.

Hodnocení dle kriterií
C1
C2
C3
C4
Sum

IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2

Míra
0,167
0,500
0,167
0,167

Diamond Mini
1,67
5,00
1,67
1,67
10,00

iDiamond
1,70
0,00
0,00
0,83
2,50

iBGStar
0,83
0,00
0,83
0,83
2,50

c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Abstract
Background: The telemonitoring is more and more used
for compensation of diabetes in the last decade. Doctors
are able to get an accurate and reliable data in real time
using the telemonitoring. A remote monitoring affects the
attitudes and behavior of patients and potentially improves
their state of health. Conclusions of many studies show
additional clinical implications of telemonitoring. But it
has not been possible to generalize those conclusions yet.
Objectives: The aim of this study was to create an overview of current glucometers available on the market. And
select those which would meet the required parameters for
using in the telemonitoring with automatic data sharing.
Methods: The research is focused on researches from
technical and grey literature and on websites of producers
and medical device dealers. The questioning will be
carried out in the Czech and English language. Multi decision making method helps to select a suitable glucometer.

c 2013 EuroMISE s.r.o.

Conclusions: Fifty five glucometers from nineteen producers have been found in the researches and by market survey. The summary table with all important parameters can
be seen in the preview. Conclusions of the Multi decision
making analysis showed using of Diamond Mini from ForaCare Inc. producer which is the most suitable for the project
of the telemonitoring with automatic data sharing. It is necessary to consider the safety of sending data, data sharing
and personal data protection before this glucometer will be
used in our project.

Keywords
Diabetes mellitus, telemonitoring, self management, glucometer, smart phone
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LifeScan

LifeScan

LifeScan

LifeScan

LifeScan

ForaCare Inc.

ForaCare Inc.

ForaCare Inc.

Abbot Diabetes Care Inc.

Abbot Diabetes Care Inc.

Abbot Diabetes Care Inc.

Abbot Diabetes Care Inc.

Abbot Diabetes Care Inc.

Abbot Diabetes Care Inc.

Abbot Diabetes Care Inc.

Roche

Roche

Roche

Roche

Roche

Roche

Roche

Bayer

Bayer

Bayer

Bayer

Bayer

Bayer

1 One Touch UltraEasy

2 One Touch Vita

3 One Touch Ultra

4 One Touch UltraSmart

5 One Touch Verio Pro

6 Diamond Prima

7 Diamond Mini

8 iDiamond

9 FreeStyle Lite

10 FreeStyle Freedom Lite

11 FreeStyle Optimum

12 FreeStyle InsuLinx

13 FreeStyle Optimum Xceed

14 FeeStyle Lite

15 Precison Xtra Overview

16 Accu Chek Performa Nano

17 Accu Chek Aviva

18 Accu Chek Aviva Combo

19 Accu Chek Performa

20 Accu Chek Mobile system

21 Accu Chek Advantage

22 Accu Chek Aviva Active

23 Contour Link

24 Contour next USB Meter

25 Contour XT Meter

26 Contour

27 Contour TS

28 Breeze 2

Výrobce
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0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

1.1 - 33.3

0.6 - 33.3

0.55 - 33.3

test strips

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

1.1 - 27.8

1.1 - 27.8

1.1 - 27.8

1.1 - 27.8

1.1 - 27.8

1.1 - 27.8

1.1 - 27.8

0.5 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

Rozsah měření (mmol/l)

5

8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

nespecifikováno

nespecifikováno

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

420

250

480

480

2000

480

200

480

2000

500

1000

500

500

450

400

450

495

450

400

400

iphone paměť

450

450

750

3000

150

500

500

1

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1

0,3
nespecifikov
áno

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

0,3

0,6

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,4

1

1

1

1

Velikost
krevního
Doba měření (s) Rozsah paměti vzorku (µl)

57
not
spedified

48

48

34

53

57

60

129

52

103

60

40

46

31

42

66

42

45

31

34

27

52

85

79

42,5

58

40

Váha (g)
včetně
baterie

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Možnost
spojení s
počítačem

data kabel

data kabel

-

-

USB kabel

nespecifikováno

infračervený

data kabel

infračervený

bluetooth
infračervený ,
kabel

infračervený

infračervený

data kabel

nespecifikováno

nespecifikováno

USB kabel

nespecifikováno

data kabel

data kabel

iphone konektor

USB kabel
USB kabel,
bluetooth

USB kabel

USB kabel

USB kabel

USB kabel

USB kabel

Specifikace
spojení s
počítačem

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Spojení s chytrým
telefonem

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Možnost
alternativního
umístění odběru
krve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ne

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ano

no

ano

ano

ano

no

ano

no

ano

ano

ano

iphone konektor nespecifikováno

bluetooth

-

-

-

-

-

-

Spcifikace
spojení s
chytrým
telefonem

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Dostupnost na
českém trhu

prst

prst

prst, předloktí, dlaň

prst

prst, předloktí, dlaň

prst

prst, předloktí, dlaň

prst

prst

prst, dlaň

prst

prst, dlaň

prst, dlaň

prst, předloktí, dlaň

prst

prst, předloktí, nadloktí, dlaň

prst

nespecifikováno
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko

prst, předloktí, dlaň
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko

prst, předloktí, nadloktí, dlaň
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko

Místo odběru krve
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko

.

Typ glukometru

Příloha 1: Přehled glukometrů provedený na základě průzkumu trhu.
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Bayer

Standard Diagnostics, Inc.

Standard Diagnostics, Inc.

Chdiagnostics

NIPRO Diagnostics

NIPRO Diagnostics

NIPRO Diagnostics

NIPRO Diagnostics

NIPRO Diagnostics

BBI Healthcare

B Braun

B Braun

A. Menarini Diagnostics LTD

A. Menarini Diagnostics LTD

A. Menarini Diagnostics LTD

A. Menarini Diagnostics LTD

A. Menarini Diagnostics LTD

A. Menarini Diagnostics LTD

TaiDoc Technology Corporation

Arctic Medical

LifeScan

Mendor

Sanofi Aventis

Sanofi Aventis

Spirit Healthcare

Aga Matrix, Inc

Ypsomed

30 SD Codefree

31 SD-Check Gold

32 SeNova

33 True2go

34 TRUEresult

35 TRUEtrack

36 TRUEbalance

37 TRUEread

38 Clever Chek

39 Omnitest 3

40 Omnitest plus

41 GlucoMen LX Plus

42 Glucocard MX

43 Glucocard G+

44 Glucocard X

45 Glucofix mio plus

46 GlucoMed GM

47 GlucoRx Nexus

48 IME-DC

49 One Touch Ultra 2

50 Discreet all in One

51 BGStar

52 iBGStar

53 CareSens N

54 WaveSense Jazz

55 PURA

Výrobce
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0.6 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

0.6 - 33.3

1.1 - 33.3

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

0.6 - 33.3

1.1 - 33.3

0.6 - 33.3

0.55 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

1.1 - 33.3

0.6 - 33.3

0.55 - 33.3

1.1 - 33.3

Rozsah měření (mmol/l)

5

4

5

6

6

5

5

10

5

7

4

5

5,5

5

4

5

3

7

10

10

10

4

4

10

5

5

5

500

1865

250

300

1865

250

500

100

1000

250

400

360

450

500

4000

250

365

450

200

365

365

500

99

250

400

500

480

Doba měření (s) Rozsah paměti

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2

0,5

0,5

0,3

0,3

0,6

0,3

0,3

1

0,3

0,7

1

1

1

0,5

0,5

0,6

0,9

0,9

0,6

48
not
spedified

50

9

48

28

42

57

67

39

75

45

50

46

75

41

54

70

47

47

47

47

17

60

50

48

76

Váha (g)
včetně
baterie

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ano

nespecifikováno

-

USB kabel

nespecifikováno

nespecifikováno

data kabel

data kabel

USB kabel

USB kabel

-

nespecifikováno

nespecifikováno

audiojack

nespecifikováno

audiojack

data kabel

data kabel

USB kabel

-

-

-

-

-

nespecifikováno

-

data kabel

Možnost spojení Specifikace spojení
s počítačem
s počítačem
Nintendo
integrated card
ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Spojení s chytrým
telefonem

-

-

-

iphone konektor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Spcifikace
spojení s
chytrým
telefonem

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ne

ano

ano

Možnost
alternativního
umístění odběru
krve

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ne

Dostupnost na
českém trhu

prst, dlaň

prst, předloktí, dlaň

prst, předloktí, dlaň, stehno

prst, předloktí, dlaň

prst

prst

prst, předloktí, dlaň

prst, dlaň

prst

prst, předloktí, dlaň

prst

prst, předloktí, dlaň

prst, předloktí, dlaň

prst, dlaň

prst, předloktí, dlaň

prst

prst

prst, předloktí
prst, předloktí, nadloktí, dlaň,
stehno, lýtko

prst

prst, předloktí

prst

prst, předloktí

prst

prst

prst, předloktí, dlaň

prst, předloktí

Místo odběru krve

.

29 Didget

Typ glukometru

Velikost
krevního
vzorku (µl)
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Původní práce

Anotační nástroj pro hodnocení fyzické aktivity člověka
v reálném čase
Miroslav Mužný1 , Jan Mužík1
1

Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Abstrakt
Cíle: Práce si klade za cíl vytvoření mobilního nástroje
pro hodnocení fyzické aktivity člověka v reálném čase na
základě akcelerometrických dat.
Metody: Pro snímání akcelerometrických dat využíváme
hodinky ez430Chronos. Spolu s hodinkami je součástí
snímací jednotky mobilní setup založený na RaspberryPi.
Bezdrátový přenos akcelerometrických dat je zprostředkován protokolem WebSockets. Nedílnou součástí nástroje
je webové rozhraní, sloužící pro samotnou vizualizaci
a anotaci dat.

Výsledky: Námi navržený nástroj je možné použít pro
účely anotace a základního hodnocení fyzické aktivity v oblastech s pokrytím Wi-Fi. V rámci vývoje bylo nutné řešit
dílčí problémy, které se týkaly zejména stability přenosu
dat.
Závěry: Navrženou architekturu řešení shledáváme dostatečně robustní pro účely anotace a vizualizace akcelerometrických dat v reálném čase. Další vývoj bude směřovat
k rozšíření stávající funkcionality nástroje.
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1

Úvod

tížnosti snímání akcelerometrického signálu v některých
místech. Dalším z nedostatků je neexistence anotačního
nástroje. Proto jsme se rozhodli vytvořit kompaktní řeRozpoznávání lidské aktivity je již po dlouhou dobu šení pro sběr a anotaci aktivních dat. Uživatelské rozhraní
jednou z velmi rozsáhlých oblastí výzkumu. V této ob- je založeno na webové aplikaci a slouží pro kontrolu komlasti bylo představeno již mnoho řešení, která k tomuto plexnějšího nástroje.
účelu využívala akcelerometrického senzoru. Je evidentní,
Lara s kolektivem [2] představili podobný přístup založe velká část z těchto řešení začala v nedávné době využívat internetu k rožšírení znalosti, v případě použití žený na aplikaci pro chytrý telefon. Relevantní část komv reálném prostředí. V této práci se snažíme ukázat, že plexního systému pracujícího v reálném čase umožňovala
technické pokroky umožňují vytvoření nástroje pro sběr načtení datasetu rozpoznatelných aktivit ze vzdáleného
a následnou anotaci aktivních dat v reálném čase. Použití serveru pomocí HTTP protokolu. Samotné rozpoznávání
tohoto nástroje není omezeno pro laboratorní účely, ale probíhalo na straně telefonu a jako zpětná vazba byla přeje možné jej využít i při experimentech v běžných pod- dávána serveru pouze agregovaná data.
mínkách. Nástroj, který zde prezentujeme, využívá běžně
Také Riboni s kolektivem [3] publikovali studii o sysdostupné softwarové a hardwarové prostředky. Proto je
tému COSAR. Tento kontextově citlivý systém založený
poměrně lehké jej zreprodukovat.
na ontologickém rozhodování a statistické inferenci byl vyDoposud jsme pro účely sběru akcelerometrických dat tvořen k rozpoznávání více komplexních aktivit na základě
využívali hodinky ez430Chronos [1]. Hodinky disponují dat ze senzorů telefonů, založených na platformě Android.
možností bezdrátového přenosu dat. Jejich využití pro Podobně jako v předchozím případě byl využit sloučený
účely analýzy dat fyzické aktivity je nicméně značně ome- výstup několika senzorů k vytvoření vektoru příznaků,
zeno. Jedním z důvodů je poměrně krátký dosah dodá- který byl následně vyhodnocen na základě rozhodovacího
vaného USB adaptéru. Tento fakt přispívá k celkové ob- modelu na vzdáleném serveru.
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Obrázek 1: Mobilní setup založený na RaspberryPi.

Výsledkem nedávno publikované studie o vícevrstvém
mHealth monitorovacím systému byla platforma, která
umožňovala přenos dat v reálném čase založená na technologii WebSockets [4]. Data pocházela ze skupiny senzorů
připojených v síti BAN a byla odesílána v reálném čase
na vzdálený server. Na rozdíl od předchozích výzkumných
projektů, byl tento prostředek určen k účelům monitorování, a proto nezahrnoval podporu rozhodování.

2.1

Hardwarové prostředky

Mobilní a kompaktní zařízení je určeno k nošení na
opasku uživatele či v batohu. Je založeno na platformě
RaspberryPi [7] a konektivitu s hodinkami ez430Chronos
poskytuje připojený USB adaptér. Síťové připojení je
umožněno použitím USB Wi-Fi adaptéru [8]. Všechny
komponenty jsou napájeny externí dobíjecí baterií. Maximální doba provozu v této sestavě se pohybovala okolo
3 hodin. Obrázek 1 zobrazuje RaspberryPi společně s hodinkami ez430Chronos, které v našem případě slouží jako
bezdrátový zdroj akcelerometrických dat.

V této práci se věnujeme vytvoření anotačního nástroje rozšířeného o podporu rozhodování a neomezeného
na použití v laboratorním prostředí. Nesměřujeme k vytvoření monitorovací sítě BAN, ani specifické aplikace pro
chytrý telefon. Naším cílem je jednoduše použitelný, robustní nástroj s podporou přenosu dat v reálném čase 2.2 Konfigurace
založeném na technologii WebSockets.
RaspberryPi umožňuje běh několika různých Linuxových distribucí. V našem případě jsme zvolili distribuci
2 Metody
ArchLinux [9]. U jiných distribucí jsme se potýkali s nestabilitou Wi-Fi připojení. Po startu se zařízení připojí
Je důležité poznamenat, že v této fázi vývoje se ne- k nejbližší Wi-Fi síti.
zaměřujeme na konkrétní aspekty rozpoznávání fyzické
Poté je vytvořen reverzní SSH tunel s předem nakonaktivity. S ohledem na povahu systému byla robustnost figurovaným počítačem v síti. Tunel samotný je určen
a stabilita našimi primárními cíli. Pro umožnění toku dat k předejití několika možným problémů. Především umožcelým systémem jsme nicméně zvolili nastavení klíčových ňuje překonat omezení dané NAT překladem adres a Fikomponent dle jiných prací, zabývajících se rozpoznává- rewallem. Nadále slouží ke zpřístupnění našeho webového
ním fyzické aktivity [2, 5].
rozhraní z internetu.
Pro pokrytí co největšího prostoru pro pohyb uživatele
Moderní webové prohlížeče poskytují velké množství
prostředků týkajících se zpracování dat v reálném čase. jsme předem nakonfigurovali několik profilů Wi-Fi sítí. V
WebSockets protokol [6] je jednou z technologií, která případě, že signál aktuálně používané Wi-Fi sítě je kriticky
umožňuje vytvářet aplikace a zároveň zachovat výhody nízký, je síť automaticky přepnuta na některou s lepším
pokrytím.
uživatelského rozhraní, založeného na webové aplikaci.

Naším prvotním záměrem bylo ujistit se, zda je WebSocket protokol dostatečně robustní k zajištění přenosu 2.3 Architektura systému
akcelerometrických dat v reálném čase. Dále jsme se začali
zabývat návrhem uživatelského rozhraní, které by umožNa základě naší předchozí kladné zkušenosti, jsme se
nilo pohodlnou anotaci a vizualizaci dat. Zachování mobi- rozhodli využít skriptovací jazyk JRuby společně s technologií Rails 4, která již podporuje WebSockets protokol.
lity celého zařízení bylo taktéž jeden z našich záměrů.
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Jedním z důvodů použití Java, byla značně usnadněná integrace nástroje Weka, knihovny pro strojové učení [10].
Obrázek 2 znázorňuje architekturu systému z pohledu jednotlivých stavebních bloků. Rails 4 aplikace
je znázorněna pruhovanou čarou. Tato aplikace běží na
RaspberryPi zařízení.
Tester je uživatel, který nosí hodinky ez430Chronos
a zároveň setup založený na RaspberryPi. Administrátor
reprezentuje uživatele, který má možnost ovládat webové
rozhraní. Administrátor má zároveň přístup k akcelerometrickým datům, některým předzpracovaným datům a také
k anotačním značkám, tedy výstupu komponenty pro klasifikaci dat. Kromě pasivního sledování dat může Administrátor vykonávat také některé akce, které mohou ovlivnit nastavení aplikace běžící na RaspberryPi setupu. Tato
možnost je umožněna plně-duplexní komunikací, kterou
poskytuje WebSockets protokol [11]. Proto jsou na Obrázku 2 zakresleny vazby nazvané Zpětné nastavení parametrů. Tyto vazby tedy naznačují možnost úpravy parametrů jednotlivých komponent ze strany webového rozhraní.
Komponenta pro předzpracování dat přijímá akcelerometrická data z hodinek ez430Chronos. Vzorkovací frekvence akcelerometru integrovaného v hodinkách je nastavena na 30Hz. Komponentu jsme nakonfigurovali pro
extrakci následujících příznaků: průměrné absolutní odchylky od mediánu, kvadratického průměru a koeficientu
špičatosti. Délka klouzavého okénka, na kterém extrakce
příznaků probíhá, byla zvolena na 128 vzorků s polovičním překryvem. Extrahované příznaky jsou dále předány
komponentě pro klasifikaci, která provádí další krok zpracování.
V návrhu naší architektury slouží komponenta pro
předzpracování dat také pro extrakci některých příznaků,
které nejsou nadále předávány komponentě pro klasifikaci.
Tyto příznaky jsou určeny pro vizualizaci ve webovém rozhraní, a proto jsou přímo předány komponentě zajišťující
komunikaci. Tuto funkci demonstrujeme na příkladě aktivitní jednotky, která je blíže popsána ve studii Univerzity v Portlandu [12]. Výpočet aktivitní jednotky běžně
předchází samotnému odhadu energetické výdeje člověka.
V této práci jsme integrovali výpočet aktivitní jednotky
v intervalech 1 sekundy. K odhadu energetické výdeje jej
však prozatím nevyužíváme.
Komponenta pro klasifikaci dat je založena na modelu
C4.5 rozhodovacího stromu z knihovny Weka. C4.5 rozhodovací strom je natrénován k rozlišení mezi různými
intenzitami chůze a běhu na základě výše popsaných příznaků z časové oblasti. Model pro klasifikaci jsme umístili
do zvláštního souboru. Tento krok nám umožnil nahrazení
modelu skrze webové rozhraní při využití plně duplexního
přenosu dat, který poskytuje WebSockets protokol.
Obsluhu událostí a komunikaci zajišťuje samostatná
komponenta. Při jejím návrhu jsme museli vzít v úvahu
požadavek na zpracování několika asynchronních událostí,
a proto jsme využili návrhový vzor Reactor [13]. Konkrétní
použitá knihovna, EventMachine, implementuje návrhový
vzor Reaktor v jazyce Ruby. Obrázek 3 znázorňuje námi
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2

navrženou komponentu v detailním náhledu se všemi událostmi, které zpracovává. Lze si povšimnout, že události
přicházející z internetu jsou předány skrze WebSockets
protokol ve formátu JSON. Na druhé straně, události přicházející ze strany ostatních komponent aplikace jsou iniciovány konkrétním kanálem databáze Redis [14], která od
verze 2.0 implementuje Pub/Sub protokol.

Obrázek 3: Obsluha událostí.

2.4

Vizualizace a interpretace dat

V této oblasti bylo našim prvotním záměrem otestování vizualizace akcelerometrických dat v reálném čase
pomocí webového rozhraní. Pro tento účel jsme využili
FlotChart, grafovou komponentu implementovanou v jazyce JavaScript [15]. Funkcionalitu knihovny FlotChart je
možné rozšířit pomocí zásuvných modulů, které usnadňují práci s nasnímanými daty. S použitím těchto zásuvných modulů je možné nasnímané data označovat, přibližovat, zobrazovat anotační značky a přidávat některé
vlastní. Kromě toho je Administrátorovi umožněno vybrat osy akcelerometru, které budou v grafu zobrazeny.
Mezi další implementovanou funkci patří export dat spolu
s anotačními značkami do souboru ve formátu CSV.
Webové rozhraní zároveň slouží pro vzdálenou správu
aplikace. Jak bylo uvedeno dříve, Administrátor může
vzdáleně aktualizovat model pro klasifikaci aktivity a zároveň upravit nastavení Komponenty pro předzpracování
dat. V této fázi vývoje je nicméně možné změnit pouze
nastavení časové epochy pro stanovení aktivitních jednotek.
Obrázek 4 zobrazuje webové rozhraní. Červená, modrá
a žlutá křivka reprezentují přijatá data ze 3-osého akcelerometru. Zelená křivka ve spodní části obrázku znázorňuje
stanovené aktivitní jednotky v minutových intervalech. Na
Obrázku 4 lze také vidět anotační značky, které jsou výstupem klasifikační komponenty.
c 2013 EuroMISE s.r.o.
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Obrázek 2: Architektura systému.

3

Výsledky

Připravili jsme základní návrh architektury, kterou je
možné použít pro účely hodnocení dat fyzické aktivity.
Automatický start a nastavení zařízení značně usnadnilo
práci při používání zařízení. Dosažený čas 3 hodin, po
který lze zařízení provozovat, vypadá jako dostatečný pro
většinu plánovaných testovacích scénářů. Tento prototyp
se však nejeví jako použitelný pro celodenní snímání aktivity, v porovnání se snímači aktivity dostupnými na trhu.
V některých případech jsme se setkali s nekontinuitou
přenosu dat. Důsledkem bylo znatelné zpomalení a nepravidelnost při vykreslování dat ve webovém rozhraní. Proto
jsme analyzovali průměrnou dobu mezi přijetím dvou datových paketů za poslední sekundu. Na základě této výsledné hodnoty jsme případně pozastavili vykreslování akcelerometrických dat ve webovém rozhraní a vizualizaci
omezili na aktivitní jednotky spolu s anotačními značkami
z klasifikační komponenty. Tento mód je navíc podporován
automatickým obnovením připojení, implementovaným ve
WebSockets protokolu.
c 2013 EuroMISE s.r.o.

Kromě občasných problémů s kontinuitou přenosu dat
se tento nástroj potýká s několika dalšími problémy. Pro
jeho dostupnost z vnější sítě je nutné mít přístup k předem
nakonfigurovanému serveru s veřejnou IP adresou. S několika úpravami je však možné nástroj používat zcela bez
síťového připojení. Tyto úpravy spočívají v ukládání dat
do lokální paměti pro následnou analýzu v režimu offline.
Nástroj je také závislý na Linuxovém prostředí z důvodů
vazeb na některé nativní knihovny. Proto jej prozatím není
možné implementovat jako aplikaci pro chytrý mobilní telefon.

4

Diskuze

Další kroky ve vývoji budou směřovat k rozšíření stávající funkcionality nástroje. Naše řešení by mohlo sloužit také jako více komplexní nástroj pro sběr dat z více
zdrojů. To zahrnuje zejména nízko energetické Bluetooth
senzory, které obzvláště v poslední době zažívají velký rozmach. Většina funkcí webového rozhraní prozatím slouží
pro účely demonstrace návrhu naší architektury, a proto
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2
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Obrázek 4: Vizualizační část webového rozhraní.

bude zvláštní pozornost věnována také návrhu a implementací jeho nových funkcí.
Výsledky výzkumu nebudou vztaženy pouze na zařízení, které jsme použili při našich experimentech, ale budou moci být aplikovány na širší skupinu přístrojů. Ta zahrnuje obzvláště chytré telefony, které jsou dostupné velké
skupině uživatelů, a jejich využití by mohlo přinést široké
spektrum možností týkajících se zpracování dat fyzické
aktivity v reálném čase.
Poděkování
Práce byla podpořena projektem SVV-2013-266 517
Univerzity Karlovy v Praze.
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Abstract
Objectives: Work aims to create a portable tool with a
decision support, providing relevant methods for purposes
of physical activity evaluation in real-time.
Methods: We have utilized accelerometer equipped
ez430Chronos watch in conjunction with a preconfigured
RaspberryPi-based setup. Wireless transmission of accelerometer data into a running web application instance,
which served as a user frontend, is provided through the
WebSocket protocol. Decision support is based on a Weka
classifier.

c 2013 EuroMISE s.r.o.

Results: The proposed framework is ready to be used for
the annotation and basic evaluation of physical activity
data in a Wi-Fi covered areas. Minor issues are related to
the occasional instability of data transmission, which has
to be handled consequently.
Conclusions: We found the overall framework architecture
robust enough to serve its purpose. Next steps in the development will lead to an expansion of outlined functionality.

Keywords
Human Activity recognition, WebSockets, Activity counts,
ez430Chronos, Annotation Framework
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Původní práce

Predikce hospitalizačních úmrtí víceúrovňovou logistickou
regresí u pacientů s akutními koronárními syndromy
Jindra Reissigová1 , Zdeněk Monhart2 , Jana Zvárová1 , Petr Hanzlíček1 , Hana Grünfeldová5 ,
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Abstrakt
Úvod: Šance úmrtí pacientů s akutními koronárními
syndromy (AKS) v non-PCI (perkutánní koronární intervence) nemocnicích v České republice se mění v závislosti
na celé řadě faktorů (věk, srdeční frekvence, systolický
krevní tlak, kreatinin, Killipova třída, diagnóza, počet
podaných doporučovaných léků a léčba ACE-inhibitory
nebo sartanem).
Cíle: Prezentujeme podrobný popis víceúrovňové logistické regrese aplikované při odvozování závěru popsaného
v Úvodu, a to konkrétně srovnáváme víceúrovňovou
logistickou regresi s logistickou regresí.
Metody: Zmíněné klinické závěry byly odvozeny na
základě dat z tříletého (7/2008-6/2011) registru akutních
koronárních syndromů ALERT-CZ (Acute coronary syndromes – Longitudinal Evaluation of Real-life Treatment
in non-PCI hospitals in the Czech Republic). Do registru
přispívalo celkem 32 nemocnic. Počet pacientů s AKS
(n=6013) v nemocnicích kolísal od 15 do 827.

Výsledky: Test poměrem věrohodností ukázal, že nezávislost léčebných výsledků napříč nemocnicemi nelze
předpokládat (p<0,001, koeficient rozkladu rozptylu
VPC=8,9%). Z tohoto důvodu jsme ke statistickému zhodnocení dat vybrali víceúrovňovou logistickou regresi, a to
konkrétně logistickou regresi se smíšenými efekty (identita nemocnice byla náhodným efektem). Kalibrační vlastnosti modelu byly velmi dobré (Hosmerův-Lemeshowův
test, p=0,989). Celková diskriminační schopnost modelu
byla 91,8 %.
Závěry: Po zjištění určitých rozdílů mezi nemocnicemi bylo
vhodné zohlednit příslušnost pacientů k různým nemocnicím a použít víceúrovňovou logistickou regresi místo logistické regrese.
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1

Úvod

Během uplynulých více jak deseti let byly odvozeny
dva důležité algoritmy, které odhadují riziková skóre u pacientů s akutními koronárními syndromy (AKS) [1]. Prvním je rizikové skóre TIMI (Thrombolysis in Myocardial
Infarction – Trombolytická léčba infarktu myokardu),
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2

které odhaduje riziko úmrtí, infarktu myokardu anebo
recidivující ischémie v průběhu 14 dnů následujících po
hospitalizaci [2]. Skóre je přístupné na webové adrese
http://www.timi.org/. Hodnota rizika se odhadne v závislosti na těchto sedmi rizikových (binárních) proměnných: věk alespoň 65 let, přítomny alespoň tři rizikové
faktory ischemické choroby srdeční (ICHS) (diabetes,

c 2013 EuroMISE s.r.o.
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kouření cigaret, hypertenze, nízký HDL cholesterol, rodinná anamnéza předčasné ICHS), prokázaná ischemická
choroba srdeční, alespoň dvě epizody anginózní bolesti
na hrudi v průběhu posledních 24 hodin, užívání aspirinu v posledních sedmi dnech, denivelace ST segmentu
alespoň o 0,05 mV a zvýšená sérová koncentrace markerů myokardiální nekrózy. Druhým algoritmem je rizikové skóre GRACE (Global Registry of Acute Coronary
Events – Světový registr akutních koronárních příhod),
jež je dostupné na webové adrese http://www.outcomesumassmed.org/grace/acs_risk/acs_risk_content.html
[3]. K odhadu rizika úmrtí anebo infarktu myokardu
během hospitalizace či v následujících šesti měsících se
používá osm proměnných: věk, Killipova třída (klasifikace
závažnosti srdečního selhání), systolický krevní tlak, denivelace ST segmentu, zástava srdce při přijetí, sérová
koncentrace kreatininu, zvýšená sérová koncentrace markerů myokardiální nekrózy a srdeční frekvence.
Monhart a spol. [4] zjistili, že šance hospitalizačního
úmrtí v non-PCI (perkutánní koronární intervence) nemocnicích v České republice se u pacientů s AKS mění
v závislosti na celé řadě faktorů, na kterých jsou také založeny riziková skóre TIMI a GRACE. Konkrétně šance
úmrtí závisí na věku, srdeční frekvenci, systolickém krevním tlaku, kreatininu, Killipově třídě, diagnóze (infarkt
myokardu s elevací úseku ST (STEMI), non-STEMI, nestabilní angína pektoris (NAP)), počtu podaných doporučovaných léků (aspirin, clopidogrel, nefrakcionovaný a nízkomolekulární heparin nebo fondaparinux, statin, betablokátor) a léčbě inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEI) nebo sartanem. V této práci uvedeme podrobný popis víceúrovňové logistické regrese aplikované
při odvozování těchto závěrů.

2

Materiál

ALERT-CZ (Acute coronary syndromes – Longitudinal Evaluation of Real-life Treatment in non-PCI hospitals in the Czech Republic) je tříletý registr akutních koronárních syndromů (1. července 2008 - 30. červen 2011),
který organizovalo Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod záštitou České kardiologické
společnosti. Účast nemocnic v registru byla dobrovolná,
avšak žádná z přispívajících nemocnic nesměla mít oddělení intervenční kardiologie (non-PCI nemocnice). Intervenční léčba (pokud byla indikována) se poskytovala
v nějaké jiné PCI nemocnici. Do registru bylo krátkodobě
či dlouhodobě zapojeno 32 non-PCI nemocnic z České republiky.
Sběr dat probíhal pomocí elektronického formuláře.
Aplikaci pro sběr sledovaných údajů vytvořilo EuroMISE
centrum UK a AV ČR, které také centrálně shromažďovalo anonymizovaná data. Vedle základních charakteristik
pacientů (pohlaví, věk a kardiovaskulární rizikové faktory)
se do registru zaznamenávala farmakoterapie (chronická,
akutní, při propuštění), závažnost onemocnění, klinický
průběh onemocnění, jeho komplikace a výsledky léčby.
c 2013 EuroMISE s.r.o.

V registru je celkem 7240 případů onemocnění. Pokud nějaká osoba měla více případů AKS ve sledovaném období,
jen data o prvním případu AKS (primárně přijatém do
non-PCI nemocnice) byla zahrnuta do prezentované analýzy (6013 pacientů).

3

Statistické metody

Vliv potencionálních faktorů na hospitalizační úmrtí
jsme analyzovali víceúrovňovou logistickou regresí (též nazývanou hierarchickou logistickou regresí), a to konkrétně
logistickou regresí se smíšenými efekty (identita nemocnice byla náhodným efektem), která patří mezi zobecněné
lineární smíšené modely (generalized linear mixed model,
GLMM). Při odhadu log-věrohodnosti byla použita Laplaceova aproximace a Gaussova-Hermiteova aproximace.
Kromě víceúrovňové logistické regrese jsme také aplikovali tradiční logistickou regresi. K porovnání obou modelů jsme použili test poměrem věrohodnosti a koeficient
rozkladu rozptylu (variance partition coefficient, VPC).
Statistická významnost jednotlivých prediktorů v modelu
byla zjišťována Waldovým testem a testem poměru věrohodnosti. Celková vhodnost modelu byla posuzována na
základě hodnot deviance, Akaikeho informačního kritéria
(AIC), Hosmerova-Lemeshowova testu a ROC (receiver
operating characteristic) křivky s c-indexem. Dále jsme
graficky analyzovali standardizovaná Pearsonova rezidua
a odhadli koeficient disperze. V textu symbol n označuje
počet pozorování. Ke statistické analýze jsme použili statistický software R verze 2.8.0 (knihovny lme4, MASS)
[5].

4

Výsledky

Do registru přispívalo celkem 32 nemocnic. Počet pacientů s AKS (n=6013) se v nemocnicích pohyboval v rozmezí 15-827 a doba zapojení do registru kolísala mezi 0,23,0 roky (medián 2,6 roku). Základní charakteristiku pacientů uvádí Tabulka 1.
Naše studie byla multicentrickou studií, neboť pacienti
byli rekrutováni z různých nemocnic (center). Z tohoto důvodu hierarchického uspořádání dat (nemocnice-pacient)
je možné ke statistické analýze šance hospitalizačního
úmrtí přistoupit dvojím způsobem, a to buď zohlednit
anebo nezohlednit hierarchickou strukturu dat. Tabulka 2
sumarizuje výsledky víceúrovňové logistické regrese (zohledňující hierarchickou strukturu dat) a logistické regrese (nezohledňující hierarchickou strukturu dat). Při
odhadu parametrů víceúrovňové logistické regrese v Tabulce 2 byla použita Laplaceova aproximace (GaussovaHermiteova aproximace dávala podobné výsledky).
Při porovnání 95% intervalů spolehlivosti v Tabulce
2 je na první pohled vidět, že mezi výsledky obou metod nejsou podstatné rozdíly, alespoň co se týče významnosti. Intercept reprezentuje šanci úmrtí v „průměrné“
nemocnici, tj. když nejsou zohledněny hodnoty vysvětlujících veličin. Konkrétně spojité vysvětlující veličiny
IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2
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Tabulka 1: Charakteristika pacientů při přijetí (n=6013).

Charakteristika
Věk ≤ 70 let
Srdeční frekvence ≤ 80 tepů/min,
Systolický krevní tlak ≤ 80 mmHg
Kreatinin ≤ 100 µmol/l
Ženy
Diabetes mellitus
Hypertenze
Hyperlipidémie
Kuřáci
Recidiva IM
Killipova třída I
STEMI
Pět doporučených léků

(věk, systolický krevní tlak) nabývají hodnot 0 a kategoriální vysvětlující veličiny (srdeční frekvence, kreatinin, Killipova třída, diagnóza, počet doporučených léků,
ACEI/Sartan) zůstávají na své výchozí hodnotě (srdeční
frekvence ≤80 tepů/min, kreatinin ≤100 µmol/l, Killipova třída = I, diagnóza = STEMI, počet doporučených
léků = 5, ACEI/Sartan = Ano). Šance hospitalizačního
úmrtí se významně zvyšovala s rostoucím věkem. Pacienti se srdeční frekvencí 80-155 tepů/min měli šanci úmrtí
vyšší než pacienti se srdeční frekvencí ≤ 80 tepů/min. Na
rozdíl od osob se srdeční frekvencí 80-155 tepů/min, jejichž šance úmrtí se významně nelišila od osob se srdeční
frekvencí ≤ 80 tepů/min. Vyšší hodnoty kreatininu (nad
100 µmol/l) zvyšovaly šanci úmrtí ve srovnání s kreatini-

Relativní počet
53,5%
51,6%
58,9%
39,3%
41,0%
36,9%
77,7%
52,9%
28,0%
29,5%
74,3%
19,0%
41,1%

n
5987
5999
5985
5907
6013
5996
5994
5957
5925
5990
5996
5989
5922

nem 100 µmol/l a méně. Šance úmrtí se také zvyšovala
s vyšší hodnou Killipovy třídy, s klesajícím počtem doporučených léků (aspirin, clopidogrel, nefrakcionovaný a nízkomolekulární heparin nebo fondaparinux, statin, betablokátor) poddaných při přijetí a pokud nebyla zahájena
léčba ACE-inhibitorem nebo sartanem. Na druhé straně
se šance úmrtí snižovala s rostoucím systolickým tlakem
při přijetí a nižší šanci na přežití také vykazovaly osoby
s konečnou diagnózou non-STEMI a NAP (ve srovnání
s diagnózou STEMI). Jediný výraznější rozdíl mezi oběma
metodami pozorujeme u počtu podaných doporučených
léků. Logistická regrese neidentifikovala významně vyšší
šanci úmrtí u osob se čtyřmi podanými doporučenými léky
ve srovnání s osobami s pěti léky (OR=1,16; p=0,435).

Tabulka 2: Proměnné ovlivňující šanci hospitalizačního úmrtí.

Proměnné+)
Intercept
Věk
Srdeční frekvence [tepů/min]
Systolický krevní tlak
Kreatinin [µmol/l]
Killipova třída

Diagnóza

Počet doporučených léků

ACEI/Sartan

n
[po 10 letech]
≤80
(80-155i
>155
[by 10 mmHg]
≤100
>100
I
II
III-IV
STEMI
non-STEMI
UAP
5
4
3
2
0-1
Yes
No

5734
5734
3265
2408
61
5734
3567
2167
4251
1145
338
983
3205
1546
2362
1560
1039
532
241
3995
1739

Víceúrovňová logistická regrese
Poměr šancí
95% CI
0,002
1,92
1,00
1,46
0,56
0,81
1,00
2,29
1,00
2,26
2,99
1,00
0,65
0,02
1,00
1,52
2,83
2,91
8,07
1,00
1,82

0,002
1,69

0,006
2,19

1,13
0,21
0,78

1,89
1,49
0,85

1,76

2,97

1,72
2,07

2,98
4,31

0,48
0,01

0,86
0,05

1,04
1,93
1,86
4,90

2,23
4,14
4,55
13,30

1,37

2,42

Logistická regrese
Poměr šancí
95% CI
0,003
1,90
1,00
1,44
0,53
0,81
1,00
2,41
1,00
2,55
3,34
1,00
0,71
0,03
1,00
1,16
2,08
1,77
5,36
1,00
1,78

0,001
1,68

0,010
2,16

1,12
0,20
0,77

1,84
1,39
0,84

1,87

3,11

1,96
2,34

3,31
4,77

0,54
0,01

0,94
0,09

0,80
1,46
1,17
3,37

1,66
2,96
2,68
8,52

1,36

2,33

+) Pokud jsme aplikovali na ordinální vysvětlující proměnné (srdeční frekvence, Killipova třída, diagnóza a počet doporučených léků) ortogonální polynomiální kontrasty (za předpokladu, že vzdálenosti mezi kategoriemi jsou stejné), tyto proměnné také vykazovaly polynomiální efekt na šanci úmrtí.
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Tabulka 3: Akaikeho informační kritérium (AIC), deviance a počet stupňů volnosti (df).

Model
Víceúrovňová logistická
Intercept
Věk
Srdeční frekvence
Systolický krevní tlak
Kreatinin
Killipova třída
Diagnóza
Počet doporučených léků
ACEI/Sartan
Logistic regression
Intercept
Věk
Srdeční frekvence
Systolický krevní tlak
Kreatinin
Killipova třída
Diagnóza
Počet doporučených léků
ACEI/Sartan

AIC

Snížení
Deviance df

p

Deviance

df

regrese
3152,9
2849,1
2787,5
2471,6
2325,7
2211,0
2053,5
1913,3
1898,5

3148,9
2843,1
2777,5
2459,6
2311,7
2193,0
2031,5
1883,3
1866,5

5732
5731
5729
5728
5727
5725
5723
5719
5718

305,8
65,6
317,8
147,9
118,7
161,5
148,1
16,9

1
2
1
1
2
2
4
1

< 0,001
0,004
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

3174,3
2861,0
2799,0
2484,6
2333,3
2213,6
2082,9
1968,6
1953,2

2988,9
2699,9
2652,4
2371,7
2283,8
2173,8
2039,3
1940,6
1923,2

5733
5732
5730
5729
5728
5726
5724
5720
5719

289,0
47,5
280,7
87,8
110,0
134,5
98,6
17,4

1
2
1
1
2
2
4
1

<
<
<
<
<
<
<
<

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Naopak víceúrovňová regrese tento rozdíl vykazovala jako mezi oběma metodami výrazně posunuty (např. u počtu
významný (OR=1,52; p= 0,031). Vyjma tohoto jediného doporučených léků).
rozdílu ve významnosti si je však nutno povšimnout, že
Akaikeho informační kritérium v Tabulce 3 je index,
v některých případech jsou hodnoty odhadovaných šancí
který se používá pro hodnocení složitosti modelu. Nižší

Obrázek 1: 95% intervaly spolehlivosti přirozeného logaritmu poměru šancí hospitalizačních úmrtí ve 32 nemocnicích (víceúrovňová logistická regrese).

c 2013 EuroMISE s.r.o.
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ceptu z Tabulky 2, který je společný pro všechny nemocnice, ještě další intercepty specifické pro každou nemocnici
(náhodný intercept nemocnice).
Obrázek 1 znázorňuje odhadované přirozené logaritmy
šance úmrtí v jednotlivých nemocnicích vzhledem k nulové
hodnotě reprezentující „průměrnou“ nemocnici. Pro velkou část nemocnic jejich 95% intervaly spolehlivosti překrývají 0. To vlastně znamená, že šance hospitalizačního
úmrtí v těchto nemocnicích se významně neliší od průměru na 5% hladině významnosti.
Nemocnice, jejichž 95% intervaly spolehlivosti nepřekrývají 0 a jsou nad (pod) nulovou osou, mají nadprůměrnou (podprůměrnou) šanci hospitalizačního úmrtí. Je
si však nutné uvědomit, že nemocnice zastoupené menším počtem pacientů mají na rozdíl od nemocnic s vyšším počtem pacientů intervaly spolehlivosti široké (jejich
odhadované hodnoty jsou méně přesné). Například 95%
interval spolehlivosti u 10. nemocnice (n=15) je mnohem
širší než u 32. nemocnice (n=827).
Prozkoumejme predikční vlastnosti modelu víceúrovňové logistické regrese. Tabulka 4 ukazuje pozorované
a očekávané počty hospitalizačních úmrtí ve skupinách
definovaných na základě percentilů odhadovaného rizika
(pravděpodobnosti) úmrtí. Mezi pozorovanými a očekávanými počty úmrtí nebyl významný rozdíl (HosmerůvLemeshowův test, p=0,989), a tedy kalibrační vlastnosti
modelu jsou velmi dobré. Nejvyšší pozorované (44,6 %)
a očekávané (44,8 %) počty úmrtí byly ve skupině osob
s vypočteným rizikem vyšším než 21,50 % (desátý percentil).
Diskriminační vlastnosti modelu víceúrovňové logistické regrese jsme hodnotili ROC křivkou, Obrázek 2.
Křivka pro každou hodnotu rizika úmrtí znázorňuje podíl
osob s pozitivním testem ve skupině nezemřelých osob (1
- specificita) a podíl osob s pozitivním testem ve skupině
Obrázek 2: ROC křivka - tečkované čáry označují sensitivitu
zemřelých (senzitivita). Nejlepší výsledky byly dosaženy
83,9% a specificitu 84,0% s dělící hodnotou rizika 8,5 % (vícepro dělící hodnotu rizika 8,5 %, kdy hodnoty senzitivity
úrovňová logistická regrese).
(83,9 %) i specificity (84,0 %) byly vysoké. To znamená,
Pojďme rozdíly mezi nemocnicemi konkretizovat. Mo- že mezi zemřelými osobami bylo 83,9 % osob s hodnotou
del víceúrovňové logistické regrese zahrnuje vedle inter- rizika rovnou alespoň 8,5 % (pozitivní test) a mezi ne-

hodnoty indikují lepší model. Deviance měří vhodnost modelu. Snížení deviance u každé proměnné, postupně přidávané do modelu, ukazuje Tabulka 3. Každá proměnná snížila devianci významně. Celkově byla snížena významná
část deviance jak víceúrovňovou logistikou regresí, tak logistickou regresí (v obou případech p<0,001).
Když porovnáme log-věrohodnosti obou modelů v Tabulce 2, vychází, že log-věrohodnost víceúrovňové regrese
(-933,2; df=16; AIC=1898) je významné vyšší než logistické regrese (-961,6; df=15; AIC=1953), p<0,001. Z tohoto důvodu tvrdíme, že je statisticky významný rozdíl
v šanci úmrtí mezi nemocnicemi. Protože VPC je 0,089,
odhadujeme, že 8,9 % z celkového reziduálního rozptylu
jde na vrub právě nemocnic. Přestože ze statistického pohledu jde o významný rozdíl, z klinického hlediska nemusí
jít o rozdíl významný.

Tabulka 4: Pozorované a očekávané relativní počty hospitalizačních úmrtí (víceúrovňová logistická regrese).

Percentil rizika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Riziko
<=0.03%
(0,03%, 0,13%i
(0,13%, 0,37%i
(0,37%, 0,75%i
(0,75%, 1,38%i
(1,38%, 2,53%i
(2,53%, 4,66%i
(4,66%, 9,07%i
(9,07%, 21,50%i
>21,50%

n
574
573
573
574
573
573
574
573
573
574

Relativní počty
Pozorované Očekávané
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,5%
0,5%
0,9%
1,0%
1,7%
1,9%
3,5%
3,5%
6,3%
6,6%
15,0%
13,7%
44,6%
44,8%
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zemřelými osobami bylo 84,0 % osob s hodnotou rizika
pod 8,5 % (negativní test). Celková diskriminační schopnost modelu byla 91,8 % (velikost plochy pod křivkou,
c-index=0,918).

5

Diskuse

Úkolem naší studie bylo zjistit, jaké faktory ovlivňují, zda pacient s AKS nezemře či zemře v průběhu
svého pobytu v non-PCI nemocnici. Protože hospitalizační úmrtnost byla v některých studovaných podskupinách (např. Killipova třída IV) vyšší než 10%, upřednostnili jsme (binární) logistickou regresi před Poissonovou regresí. Abychom mohli aplikovat tradiční regresní model,
pozorování ve výběru musí být nezávislá. V našem případě by to znamenalo, že záznamy v registru nejsou mezi
sebou korelovány. Naše studie však byla multicentrickou
studií (do registru přispívalo celkem 32 nemocnic). Pokud bychom hierarchickou (nemocnice-pacient) strukturu
dat nezohlednili, automaticky bychom předpokládali, že
léčebné výsledky (a tedy i léčebné postupy) nejsou závislé
na tom, ve které nemocnici pacient pobývá. Jde tento
předpoklad učinit? Statistické testy ukázaly, že nezávislost výstupů mezi nemocnicemi nelze zcela předpokládat.
I když rozdíly mezi nemocnicemi nebyly z našeho pohledu
zásadní, bylo vhodnější aplikovat víceúrovňovou logistickou regresi, a to logistickou regresi se smíšenými efekty,
která podchytila příslušnost pacientů k různým nemocnicím. Na léčebné výstupy může mít vliv vybavení nemocnice, její dostupnost, kvalita lékařského personálu i dodržování léčebných doporučení.
Principy víceúrovňového modelování byly publikovány
například v [8, 9, 10, 11, 12]. Další články o víceúrovňovém modelování můžeme nalézt na webových stránkách
UCLA (University of California, Los Angeles, Institute for
digital research and education) a na webových stránkách
Centra pro víceúrovňové modelování (Centre for multilevel modelling) v Bristolu. Austin a kol. porovnali tradiční
logistickou regresi s víceúrovňovou logistickou regresí na
souboru pacientů hospitalizovaných s akutním infarktem
myokardu v Ontráriu v Kanadě [13]. Autoři zdůrazňují,
že v důsledku ignorování struktury dat mohou být učiněny špatné závěry. Jejich logistické regresní modely vykazovaly vyšší hladinu signifikance u efektů proměnných
měřených na úrovni nemocnic ve srovnání s hladinou signifikance, kterou indikovaly víceúrovňové logistické modely.
Víceúrovňové modelování bylo použito ke statistické analýze v řadě studií, které hodnotily různé kardiovaskulární
ukazatele napříč nemocnicemi, např. [14, 15].
Pro víceúrovňové (multilevel) modely se ekvivalentně
používá označení hierarchické (hierarchical) modely. Pojem víceúrovňové modely je pojem obecný. Odráží se
v něm to, že model pracuje s nějakými úrovněmi závislosti dat, a to ať v rámci klastrů (v našem případě to jsou
nemocnice), anebo při opakovaných měření jedinců. Víceúrovňové modely pro každou úroveň závislosti odhadují
specifické parametry (individual-specific effects) takzvané
c 2013 EuroMISE s.r.o.

náhodné efekty (random effects). Jestliže se ve víceúrovňových modelech vyskytují jak pevné efekty (fixed effects),
jež jsou stejné napříč všemi úrovněmi závislosti, tak náhodné efekty, mluvíme o smíšených modelech (mixed models). Modely, v nichž vystupují jen náhodné efekty, se
nazývají modely s čistě náhodnými efekty (random effect
models, variance components model). Modely bez náhodných efektů se nazývají modely s pevnými efekty (fixed
effect models). Ty vycházejí z předpokladu, že pozorování jsou nezávislá. Mezi modely s pevnými efekty patří
i zobecněné lineární modely, které se odhadují metodou
maximální věrohodnosti. Pokud nelze předpoklad o nezávislosti dat učinit, je možné použít místo metody maximální věrohodnosti metodu zobecněných odhadovacích
rovnic (generalized estimating equations, GEE). Metoda
GEE umí závislosti v datech zohlednit, ač jiným způsobem
než činí víceúrovňové modely [9]. Na rozdíl od nich jsou
totiž závislosti zakomponovány již do odhadů parametrů
(pevných efektů), které potom reprezentují takzvané populační průměrné efekty (population-average effects). Populačně průměrný model se často označuje jako marginální model na rozdíl od smíšeného modelu, kterému se
říká individuálně specifický model. Metoda GEE rozšiřuje
uplatnění GLM na korelovaná data. Protože naším cílem
bylo odhadnout efekty prediktorů na osud specifického
jednotlivce (individual-specific effects) a kvantifikovat vliv
nemocnice, dali jsme přednost smíšenému regresnímu modelu před metodou GEE.
Vraťme se k závěrům tohoto modelu. Nepříznivý vliv
na naše závěry může mít fakt, že mnohé nemocnice nebyly
zapojeny do registru po celou dobu trvání registru a v některých nemocnicích byl malý počet pacientů (z tohoto
důvodu jsme nemohli data analyzovat složitějším modelem, např. s náhodným efektem trendu věku). U většiny
pacientů (89 %) jsme neměli k dispozici časový údaj od
prvních symptomů AKS do kontaktu zdravotnického zařízení. Na výsledky může mít vliv i délka pobytu v nemocnici (medián 5 dnů, rozpětí 0-120 dnů), která může být závislá nejenom na zdravotním stavu pacienta ale i strategických zvyklostech nemocnic. Když jsme se však omezili na
šanci úmrtí v prvních 14 dnech od nástupu do nemocnice
(87 % úmrtí bylo evidováno v prvních 14 dnech), výsledky
byly podobné. Navzdory těmto nedostatkům jsou naše závěry učiněné na základě dat pacientů s AKC z non-PCI
nemocnic víceméně v souladu s rizikovými skóry TIMI
a GRACE. Šanci hospitalizačního úmrtí ovlivňoval, věk,
srdeční frekvence, systolický krevní tlak, kreatinin, Killipova třída, diagnóza, počet podaných doporučovaných
léků a léčba ACE-inhibitory nebo sartanem. Podrobnější
klinický rozbor závěrů statistických testů uvádíme v jiné
publikaci [4].
Poděkování
Studie vznikla analýzou dat registru ALERT-CZ
s podporou společností SANOFI a byla koordinována Kardiocentrem, 3. LF Univerzity Karlovy v Praze.
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Background: The odds of death of patients with acute
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coronary intervention) hospitals in the Czech Republic
change depending on a number of factors (age, heart
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diagnosis, and the number of recommended medications
and treatment of ACE-inhibitor or sartan).
Objectives: We present a detailed description of multilevel logistic regression applied in the derivation of
the conclusion described in the Background, namely
we compare multilevel logistic regression with logistic
regression.
Methods: The above mentioned clinical findings have
been derived on the basis of data from the three-year
(7/2008-6/2011) registry of acute coronary syndromes
ALERT-CZ (Acute coronary syndromes – Longitudinal
Evaluation of Real-life Treatment in non-PCI hospitals in
the Czech Republic). A total of 32 hospitals contributed
into the registry.
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The number of patients with ACS (n=6013) in the hospitals varied from 15 to 827.
Results: The likelihood ratio test showed that the independence of medical outcomes across hospitals cannot
be assumed (p<0.001, the variance partition coefficient
VPC=8.9%). For this reason, we chose multilevel logistic regression to analyse data, specifically logistic mixed
regression (the hospital identity was a random effect).
The calibration properties of this model were very good
(Hosmer-Lemeshow test, p=0.989). The total discriminant
ability of the model was 91.8%.
Conclusions: Considering some differences among hospitals, it was appropriate to take into account patient affiliation to various hospitals and to use multilevel logistic
regression instead of logistic regression.

Keywords
Multilevel logistic regression, acute coronary syndromes,
risk factors, in-hospital death
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Padělání léčiv – vzrůstající globální hrozba
Petra Fuchsíková1
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Abstrakt
Příspěvek se věnuje představení standardů GS1, které jsou
pro identifikaci léčiv vhodné a bojují jak proti padělkům léčiv, tak přispívají k ochraně výrobců, nemocnic i pacientů.
V článku je představena směrnice 2011/62/EC o ochraně
proti padělání léčiv, která se věnuje problematice vysledovatelnosti a verifikace léků. Dle směrnice budou bezpečnostní prvky léčiva v EU harmonizovány. V zásadě se jedná
o dvou úrovních bezpečnostních prvků. Obaly léčiv budou
muset být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci nebo
zásahu. Léčiva samotná budou podléhat harmonizované
standardní identifikaci pomocí tzv. unikátního identifikátoru. Standardní technická specifikace tohoto identifikátoru
umožní interoperabilitu v rámci EU, minimalizaci nákladů
na technické zabezpečení systému pro automatickou identifikaci a sběr dat a aplikaci systému pro verifikaci léčiv
a v jednotlivých členských státech.

Z hlediska datového obsahu půjde o identifikaci produktu,
pořadové číslo konkrétního balení, expiraci, šarži a případně
identifikaci národního regulátora. Kromě již zmíněných přínosů by například samotné automatické snímání šarže produktu přineslo podle odhadů EC jen v oblasti distribuce
úsporu až 13,2 mil EUR. Další zlepšení by se promítlo do
zvýšené efektivity tzv. recall procesu, tedy stahování vadných nebo jinak problematických produktů z oběhu. EC
dále argumentuje, že ve prospěch zavedení standardní identifikace a automatizace sběru dat o léčivech hovoří také
bohaté zkušenosti s řízením zásob v ostatních sektorech,
kde se obdobné standardy již řadu let využívají a přinášejí
konkrétní výsledky. Problematice verifikace léků se zabývá
i evropská asociace EFPIA, GIRP a PGEU.
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1

Úvod

Množství padělaných léčiv se postupně stává celosvětovým problémem, neboť již dosahuje neúnosných rozměrů
a fatálně ohrožuje společnost zejména v některých světových oblastech. World Health Organisation(WHO) uvádí
reálné odhady prodeje padělaných medikamentů, a to v celosvětovém měřítku jen v roce 2010, v hodnotě 75mld.
US$. V mnoha zemích Afriky, části Asie a Latinské Ameriky jsou oblasti, kde je více než 30 % léčiv na trhu paděláno! V oblastech bývalého Sovětského Svazu činí prodej
padělků více než 20 % tržního podílu! V nejvyspělejších
zemích s efektivním regulačním systémem a s fungující
kontrolou je podíl padělaných léčiv sice pod hranicí 1 %,
ale pozvolna roste [1].
V České republice, která jistě patří k těm méně zasaženým oblastem, tato hrozba doposud není vnímána
jako vážná, nebezpečí je obecně podceňováno. I na našem
území však prokazatelně dochází k zjištění znepokojivého
nárůstu výskytu padělaných léčivých přípravků, ať už se
jedná o méně kvalitní či padělané účinné látky, nebo že
obsah složek je pozměněn, realizován ve špatném dávkoc 2013 EuroMISE s.r.o.
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vání apod. Dle směrnice evropského parlamentu a rady
2011/62/EU [2] jsou stanovena pravidla pro výrobu, dovoz, uvádění léčiv na trh a distribuci léčivých produktů
pro Evropskou unii. Tato směrnice upravuje již starší legislativní podklad, směrnici 2001/83/ES [3], a je v ní ošetřena i nově nastupující, značně problémová oblast internetového prodeje léčiv.

2

Globální potřeba
standardizovaného systému

Globální charakter problematiky vyžaduje obecně akceptovaný, standardizovaný systém identifikace a práce
s daty. Je zřejmé, že jednotlivá lokální opatření se v celosvětovém měřítku míjejí účinkem. Řešení musí být
schopno celosvětově garantovat vyšší bezpečnost pacientů
a významně zvýšit efektivitu v boji proti padělaným léčivům, musí umožňovat snadnou implementaci výsledků
celoevropského i celosvětového výzkumu. Uvedené podmínky jsou současně důvodem pro výrazné uplatnění integrovaných standardů systémů GS1 vyvinutých a souIJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2
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stavně zdokonalovaných organizací GS1 [4]. Jakým způsobem tedy pomoci v boji proti padělkům? Je důležité
léčiva i celý zdravotnický logistický řetězec identifikovat
a sledovat tak, aby systém byl odolnější vůči pokusům
padělatelů léčiv.

3

Doporučené nosiče informací dle
EFPIA

Dle doporučení Evropské federace farmaceutického
průmyslu EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), je v prvé řadě nezbytné
zajistit globálně unikátní identifikaci léčiv [5]. Tuto podmínku splňuje GS1 standard GTIN (Global Trade Item
Number), globální číslo obchodní položky, který bude povinně doplněn o číslo šarže produktu, datum expirace
a případně sériové číslo nebo číslo přidělené národním úřadem pro kontrolu léčiv. Současně vyvstává naléhavá potřeba sdílení informací nejlépe navrženou formou ukládání
dat do určené databáze produktů tak, aby byla za určitých přístupových podmínek sdělitelná a ověřitelná všemi
účastníky zdravotnického logistického řetězce.
Jako vhodný nosič informace, který plně vyhovuje obvykle stísněným prostorovým podmínkám a současně je
schopen nést všechny potřebné doplňkové informace, byl
EFPIA zvolen a doporučen GS1 DataMatrix (viz Obrázek
1).

Obrázek 2: RFID tag.

Dále uvedený Obrázek 3 představuje schéma partnerů
v rámci zdravotnického logistického řetězce počínaje výrobcem farmaceutik, který již při výrobě léčiv využil standardní dvoudimensionální kód – GS1 DataMatrix, nebo
si alternativně můžeme představit v budoucnu aplikovaný
EPC/RFID tag. Díky těmto nosičům informací a existence centrální databáze bude možno kontrolovat produkty při jejich toku distribučním řetězcem a případně
je ihned stáhnout z oběhu. Taktéž velkoobchodník s léčivy může léky zkontrolovat a dodat je dále do nemocnic
a lékáren, jestliže jsou data v pořádku, díky přístupu k databázi produktů.

4

Případová studie ze Švédska

Příkladem takto aplikovaného systému je studie realizovaná ve Švédsku v roce 2010, která doložila funkčnost
použité identifikace s využitím GS1 DataMatrix na léčivech. Do projektu se zapojilo 25 lékáren v oblasti Stockholmu s celkovým počtem 180 výdejen léčiv. Dvoudimenzionálními kódy bylo označeno 25 produktů, což představuje 110 000 balení. Jednalo se o 14 výrobců léčiv a prvotní
fáze projektu trvala 4 měsíce. Díky správné identifikaci léčiv docházelo k včasnému odhalení padělaných léčiv (díky
verifikaci léčiv v databázi, a to každé jednotlivé krabičky
léčiv). Podle vyjádření lékárnic práce s 2D kódy místo
čárového kódu vyžaduje stejné podmínky jako doposud,
nezpomaluje se proces výdeje. Velkou výhodou 2D kódu
Obrázek 1: Dvoudimensionální kód GS1 DataMatrix.
je možnost uložení doplňkových informací o datu exspirace a čísla šarže ve strojově čitelné podobě. Systém může
automaticky upozornit lékárníka na prošlá léčiva, a tudíž
umožní následné operativní stažení defektního produktu
RFID (Radio Frequency Identification) řešení s využiz trhu.
tím standardu EPC (Electronic Product Code) je uvažováno jako varianta pro specifické případy [6]. RFID techZávěr
nologie totiž představuje bezkontaktní, bezdrátovou mož- 5
nost přenosu informací z nosiče (RFID tag, viz Obrázek
Omezení výskytu padělků léčiv v celosvětovém zdra2) prostřednictvím radiových vln do RFID čtecího zařízení. Data na tagu mohou být uložena ve standardním votnickém distribučním řetězci je jednoznačnou prioritou
formátu EPC, který umožňuje zakódovat jednoznačnou a dlouhodobým úkolem. Existující standardy představují
identifikaci a příslušné doplňkové informace, díky kterým silný nástroj a současně reálnou možnost jak situaci radimůžeme léky ověřovat ve výše popsaném systému.
kálně zlepšit. Dokladem skutečných možností a funkčnosti
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Obrázek 3: Model toku informací.

tohoto způsobu boje proti globální hrozbě při současném
naplnění legislativních požadavků jsou probíhající případové studie a reálná řešení.
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Abstract
This paper focuses on the introduction of GS1 standards
that are suitable for the identification of drugs and how
they fight against counterfeit drugs and help to protect manufacturers, hospitals and patients. The article presented
Directive 2011/62/EC on the protection against counterfeiting, which deals with the issue of traceability and verification of medications. According to the Directive, safety
features pharmaceuticals in EU harmonized. In principle, a
two-level security features. Packaging of drugs will have to
be secured against tampering or interference. Drugs alone
will be subject to the harmonized standard identified by the
unique identifier. Standard technical specification this identifier to enable interoperability within the EU, minimizing
the cost of technical support system for automatic identification and data collection and application of the system
for verification of drugs in individual Member States.

In terms of data content will be the identification of the
product, the serial number of the particular packaging, expiry date and batch or identification of the national regulator. In addition to the aforementioned benefits, for example, would itself automatically scan batches of the product
yielded an estimated EC only in the distribution of savings
to 13.2 million. Other improvements would be reflected in
increased efficiency of the recall process, a recall of defective or otherwise problematic products from circulation.
EC also argues in favor of a standard identification and
automation of data collection on drugs speaks also has
extensive experience in managing stocks in other sectors
where similar standards for many years and used to deliver concrete results. The issue of verification of drugs is
also engaged in European association EFPIA, GIRP and
PGEU.

Keywords
GS1, GS1 DataMatrix, RFID, GTIN, tag

IJBH – Ročník 1 (2013), číslo 2

c 2013 EuroMISE s.r.o.

