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obsahu aktuálního čísla jsme se
soustředili na téma dne – kybernetickou bezpečnost v nemocnicích
a zdravotnických zařízeních. Ještě
zcela nechápeme, jak důkladně se
musíme starat o data, úložiště, přístupy i kanály. Už ale musí nastoupit
odborníci na ochranu dat, na IT
systémy a koordinaci obrany. Nebude
to lehké, bude to drahé, ale musí to
být. Proto jsme oslovili přední experty
z oborů, které se v různých rovinách
prolínají. Asociace pro komunikaci a marketing ve zdravotnictví, z.s.
(AKMZ) setkáním s nimi tak zahajuje sérii konferenčních seminářů,
na nichž si vyměňují zkušenosti profesionálové, společně vytvářející
„Svět nemocnic“ a podmínky pro bezpečný život v něm.
Vadim Petrov je prezidentem Iniciativy KYBEZ, působící na platformě stejně orientovaných firem. Za státní instituce jsme oslovili
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
a jeho ředitele generála Karla Řehku. Za Úřad na ochranu osobních údajů poskytl rozhovor tiskový mluvčí Tomáš Paták. Najdete
i další, za Středočeský kraj odpovídal radní Pavel Pavlík, souvislosti
s novými IT technologiemi ve zdravotnictví naznačí Ondřej Svoboda. A zvláštní souvislosti s umělou inteligencí a online prostorem
zprostředkovává samozřejmě titulní text s Annou Stropnickou.

AKMZ je profesní spolek, zaměřený na podporu šíření relevantních informací, odborných pohledů, i organizačních nebo krizových pokynů. Tvoří multimediální platformu, kterou řídí Mediální
sekce, jejímž hlavním nástrojem je historicky a reputačně magazín
HOSPITALin (od roku 2016 s Doporučením Asociace krajů ČR),
webová podoba www.hospitalin.cz, a který doplňují online LCD
obrazovky, jichž je už téměř 1200 a mají podle údajů provozovatele
až 2 900 000 shlédnutí měsíčně. Rozvíjíme spolupráci s krajskými i přímo řízenými nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními,
v mediálním mixu napříč žánry dáme rádi prostor i vám. Ať jste
čtenáři, zdravotníci, návštěvníci, klienti nebo pacienti, nemůžete nás
minout! Svět nemocnic tvoříme společně.
Nahlédněte do něho s námi skrze toto číslo HOSPITALin. Je to
jediný magazín pro všechny nemocnice!
Příjemné čtení.
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ROZHOVOR

ANNA STROPNICKÁ:
Soukromí si hlídám. Stalking nebo
kybernetické napadení jsem nezažila
Herečka známá ze seriálů a divadelních prken, navíc ze slavné rodiny. Tak by se aktuálně mohla charakterizovat stoupající kariéra Anny Stropnické. Je představitelkou dívek nejmladší generace (nemáme na mysli dětské role!), která vstupuje do
zcela jiného světa než jejich rodiče. Komunikace, navazování vztahů i práce jsou
ovlivněny, nebo se přímo odehrávají v zásadní části prostřednictvím online nástrojů, sociálních sítí a virtuálního prostředí. Není to nutně něco negativního, a pro
mladou generaci navíc už situace zcela samozřejmé. Ale nikdy neškodí na čas se
odpojit, vrátit do skutečného prostředí, byť třeba jenom ke čtení knihy.
4
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nna Stropnická jako herečka nedávno vstoupila do nové role v unikátním projektu, který
uvádí Švandovo divadlo v Praze (AI: Když
robot píše hru, viz box). Jak vnímá osobně
i pracovně přesah z autorského prostoru fantazie, zrozené mimo lidský mozek, do další dimenze?
Zajímá vás online prostor, virtuální realita,
komunikace na sítích? Dáváte mu aspoň někdy
přednost před skutečným světem, třeba setkávání s přáteli?
Musím se přiznat, že jsem spíš typ propiska a diář, kafe
a kavárna. Na sítích se snažím trávit co nejméně času.
Mám jen Facebook, kde mám přidané pouze lidi, které
znám. Instagram mě neláká a spíš děsí. Velký objev byl
pro mě v pubertě ICQ a už tam jsem viděla jeho nebezpečí. Uvidím, jak to se mnou bude dál, ale v tomhle
ohledu jsem lehce konzervativní.
Jsme magazín pro lékaře, nemocnice a pacienty.
V poslední době přibývají nabídky online diagnózy, poradny, i testy na dálku. Věříte v účinnost podobných „vyšetření“, pomoc lékaře na
dálku?
Určitě jsem spíše pro osobní setkání. Speciálně u diagnózy. Nevím, jestli nějaký psycholog provádí terapii
přes maily. Myslím, že osobní kontakt je hodně důležitý.
Člověk má přirozeně potřebu věci zkreslovat, či zlehčovat. Sama bych napsala asi lehčí obtíže, které mám.
Tváří tvář doktorovi, kterémukoli, se stydím „kecat“.
Řeknu vše popravdě. Ale to může mít každý jinak.
Před časem vzbudil rozruch projekt režiséra Víta
Klusáka V síti. Souhlasíte, že virtuální realita
může být někdy nebezpečná (a opět: máte s tím
třeba nějakou zkušenost, kdy jste si uvědomila,
jak ošemetné prostředí to může být)?
Jak jsem již říkala, mám zkušenost s ICQ. Měla jsem tam
jen své přátele a i tam jsme si s klukama - většinou
šlo o spolužáky - napsali kolikrát víc, než bychom kdy
byli odvážní říct si někde na rande. Všimla jsem si toho
velmi rychle a nebavilo by mě to. Dokument „V síti“ jsem
viděla a myslím, že by ho měli vidět všichni rodiče. Je to
děsivé. Pokud se tak náctileté holky baví, když jsou spolu
na „pyžamové party“, možná to ještě lze. Pokud tím
dívky řeší absenci pozornosti u svých vrstevníků a hledají
na internetu vážné vztahy, je to problém.
Na druhou stranu dává technologie nové možnosti i umění, také díky umělé inteligenci i novým možnostem zobrazování nebo řekněme dramaturgického záměru. Zaujal vás nějaký projekt
z poslední doby, kromě theaitre.com?
Přiznám se, že tento okruh umění je mi trochu neznámý. Nevyhledávám ho.
Zažila jsme někdy problém s tímto typem komunikace, například stalking? Jste známá tvář,
herečka...

Tím, že si nepřidávám cizí lidi na Facebooku, tak se mi
to moc nestává. Občas mi přijde do divadla žádost
o podpis. Někdy, když jsme hrály s mojí kamarádkou
Kristýnou Leichtovou v Rubínu, čekali tam na nás nějací
kluci, pánové a chtěli se bavit. Je to tam takové bližší
k divákům, všichni se potkáte na baru. Nebylo to ale
nikdy přes míru. Kyberútoky jsem nezažila, ale bude to
spíš tím, že si své soukromí hlídám a nesdílím svůj život
s veřejností. Myslím tudíž, že se tomu dá evidentně
vyhnout. Anebo jsem si prostě nevšimla toho týpka, co
za mnou každý večer chodí od tramvaje k bytu… :)
V čem nejvíc vám ulehčuje život moderní technologie?
Jsem ráda za internet v mobilu. To je asi pro mě nejvíc.
Najdu v něm, co mi kdy kam jede. To asi užívám denně
několikrát. Jinak kamarádky se mi smějí, že nemám ani
aplikaci na taxík. Volám normálně linku. Mám aplikaci
na počítání kalorií, co mi holky nainstalovaly, a možná
na to, jak budou vypadat moje děti? Nepoužívám to,
asi to vymažu… Díky! :)
Berete do ruky někdy tištěné časopisy? Není škoda, že mizí magazíny a knížky – nebo jsou čtečky
a e-knihy pro Vás v pohodě…?
Čtečky určitě nepoužívám. Nechci pořád koukat do
toho umělého světla. Časopisy si pořád kupuji na chatu
anebo na dovolenou. Knížky čtu už méně než dřív, to
je ale proto, že se neustále učím a čtu nějaký text do
divadla, a tak se ze čtení stal už ne relax, ale povinnost a práce. Tudíž odpočívám jinak než s knihou, což
mě mrzí. Čtu po Vánocích a o prázdninách. Nejlépe
z knihy, kterou trochu odrbu pískem, nebo do ní zavřu
omylem mušku.
Jaký je váš pocit z projektu AI: Když robot píše
hru, kterou napsala umělá inteligence a ve které
ve Švandově divadle také hrajete?
Je to určitě zajímavý experiment a jsem ráda, že se
něco takového zkusilo. Třeba to chce ještě delší vývoj, aby vznikla hra, která přežije několik století. Zatím
tomu tak není. Podle mého. Přijďte si ale udělat názor
sami!
Hra „AI: Když robot píše hru“ měla premiéru
v době, kdy byla divadla kvůli pandemii zavřená,
a tak se její první uvedení odehrálo on-line. Virtuální premiéra ale nebyla pro tenhle titul handicap,
nýbrž právě naopak: inscenaci vidělo celkem 13
498 diváků z 22 zemí světa, z toho víc než polovina
(7 409 diváků) se podívala na verzi s anglickými
titulky. Jen pro představu: kdyby měli u Švandů stejný počet lidí usadit na tamní studiové scéně, kde se
nyní inscenace hraje naživo, zaplnili by 337 zcela
vyprodaných představení.
Autor: Jan Hovorka
Foto: Alena Hrbková
www.svandovodivadlo.cz
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VADIM PETROV:

Digitalizace zdravotnictví
znamená také rozvoj
kybernetické bezpečnosti
Přibývají útoky na IT systémy nemocnic, vydírání hackerů, paralyzování vnější
i vnitřní komunikace a bezpečného fungování nejdůležitějších zařízení. A přibývají
otázky: oč vlastně, a komu, jde? Proč jsou cílem nemocnice? Můžeme se vůbec nějak bránit? Mezi přední odborníky, kteří hledají nejen odpovědi na podobné dotazy, ale i způsoby koordinace a ochrany proti napadení, metodiku pro vzdělávání
potřebných expertů, nástroje kontroly či pomáhají tvořit platformu pro výměnu
zkušeností, patří Vadim Petrov, prezident Iniciativy KYBEZ.

U

nás jsou zatím známé dva incidenty, kybernetické útoky na informační systémy
nemocnic, Brno a Benešov. Má se podle
vás o podobných záležitostech mluvit,
nebo vše raději tajit?
Útoků bylo více. MZČR informuje například
i o Psychiatrické léčebně v Kosmonosech. O dalších
se však mluví už jen v rámci bezpečnostních komunit
kolem konkrétních postižených zdravotnických zařízení.
Je to logické, jedná se o citlivou záležitost a zveřejnění
takových informací může jen zvýšit dopady na majetek i na zdraví lidí. Mluvit se o nich proto musí uvážlivě
– viz případ z USA (WSJ 30/9), kdy Ransomware útok
způsobil smrt novorozence. To je pravděpodobně první
úmrtí přímo způsobené Ransomwarem, kdy veřejnost
by o takovém útoku měla vědět.
https://www.wsj.com/articles/ransomware-hackers-hospital-first-alleged-death-11633008116.
Ty dva, o kterých píšete byly jen nejvíce medializované
a tím i veřejnosti nejvíce viditelné. To může také budit
falešnou představu a pocit, že když byly oficiálně jen
ty „dva“ útoky, tak problém kybernetických útoků na
nemocnice v ČR není velký a není třeba se jím extra
zabývat.
Máte nějaké zkušenosti ze zahraničí, z oblasti
prevence, které by mohly naše zdravotnická zařízení využít?
Existují bezpečnostní fóra různých oborových organizací

6
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věnujících se kyberbezpečnosti nebo fóra bezpečnostních firem. Vždy je ale v konečném důsledku podstatný
výrobce konkrétních zařízení. Příkladem můžou být
zjištěné zranitelnosti infuzních pump, kdy je bylo možné
využít z vnitřní sítě nemocnice a měnit dávkování léčiva
pacienta, což by mohlo mít fatální důsledky. Případů
je mnoho a týkají se zejména různých zdravotnických
přístrojů - rentgeny, CT, EKG, ale i holtery nebo kardiostimulátory. Je to dáno trendem, kdy výrobci u řady
zařízení pro svoje firmwary umožňují přístup pro
administraci – často i přes web rozhraní a tím vzniká
potenciál pro nové netušené hrozby. Takové přístroje
potom mohou působit jako brána pro útočníky do celé
infrastruktury zdravotnických zařízení. Důležité je, že
potřeby nemocnic/zdravotnických zařízení se z pohledu kybernetické bezpečnosti příliš neodlišují od potřeb
jakýchkoliv dalších organizací, bank, výrobních podniků
atd..
Bylo by dobré mít jednotný systém ochrany, nebo
každý kraj nebo holding, případně nemocnice,
vlastní?
Označení “jednotný” lze použít spíš v oblasti metodické
a normativní – tedy v oblasti obecných požadavků na
kyberbezpečnost v rámci zdravotnictví jako oboru – což
náleží do gesce MZČR. Je vhodnější hovořit o individuálním nebo sdíleném řešení ochrany. Individuální
řešení bezpečnosti na úrovni jednotlivých nemocnic jsou

➞
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vždy v součtu drahá řešení a v zásadě nereálná – tolik
odborníků, kteří by tato řešení obsluhovali na trhu ani
není. Proto jsou vhodnější systémy sdílené ochrany. Tato
řešení jsou jako celek dražší a mnohdy pro jednotlivá
zařízení nedostupná. Centrální metodické vedení –
pravidla pro kybernetickou bezpečnost ze strany MZČR
(což má MZČR ve své strategii) může ovlivnit náklady
všech provozovatelů zdravotnických zařízení.
Na druhou stranu – jakékoliv centrální řešení narazí logicky na trh. Provozovatelé zdravotnických zařízení jsou
v zásadě konkurenti. Zdravotnických zařízení v ČR jsou
desítky (až stovky), mají různé vlastníky a zřizovatele,
a tedy představit si, že se všichni shodnou na jednotném systému ochrany je iluzorní.
Jaká je tedy role státu?
Stát musí definovat pravidla, mantinely, nejnižší laťky,
procesy a pak musí hlavně svými speciálními složkami
pomáhat (NÚKIB, zpravodajské služby, a další). Nikdy ale
nevyřeší jednotnou komplexní ochranu všeho a všech.
Z hlediska bezpečnosti je takticky výhodnější mít celou
řadu navzájem nezávislých dobře chráněných organizací, než mít všechny organizace schovány pod jednou
„centrální superochranou“. V případě útoku a dobytí
té jedné centrální ochrany „všech“ jsou totiž ohroženi
útokem všichni, v případě mnoha nezávislých samostatně chráněných organizací většinou budou napadeni jen
někteří a jiní mohou dále fungovat bez problémů.
Jak tedy rozložit odpovědnost?
Stát má svou odpovědnost, stejně kraje, tak i firma.
Ředitel společnosti, manažer IT i zaměstnanec. Včetně
orgánů, která schvalují rozpočet organizace. Když se
budou chovat všichni odpovědně a dají kybernetické
bezpečnosti vyšší prioritu, pak je organizace do značné
míry bezpečná. Přijetí vlastní odpovědnosti za bezpečné
chování je klíčovým prvkem kybernetické bezpečnosti
obecně.
Funguje něco jako odpovědnost státu za ochranu kyberprostoru, ve kterém působí veřejné
instituce?
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Absolutně ne. On-line svět,
prostředí internetu, jsou
velmi těžko regulovatelné. Je
to daň za svobodu, kterou
tyto technologie nastolily. Stát svoji odpovědnost
přenesl do podoby zákona
181/2014. Sb. v rámci kterého
zřídil správní orgán – NÚKIB
do jehož gesce spadá
kyberbezpečnost. Tímto je
kyberbezpečnost definována
a jsou definovány i požadavky na její zajištění ze strany
státních institucí – nebo
přesněji – povinných subjektů – tedy i soukromých
subjektů. V rámci tohoto
procesu stát také vytvořil
centrální týmy - tzv. GOVCERT – prostřednictvím kterých poskytuje “povinným
subjektům” podporu – varování, poradenství, a i některé
služby – například testování odolnosti jejich systémů
- tzv. penetrační testy. Odpovědnost za ochranu kyberprostoru však vždy leží na tom konkrétním “povinném
subjektu” - resp. provozovateli – který příslušnou část
kyberprostoru provozuje.
Dělá stát dost?
Může dělat víc. Měl by definovat klíčové systémy, klíčová data a tam by měl investovat do jejich ochrany
především. Měl by upřít pozornost na kybernetickou
ochranu systémů tzv. kritické infrastruktury. V případě nemocnic jako takových by měl stát samozřejmě
podat pomocnou ruku, minimálně z hlediska metodického a z hlediska odborných doporučení a pak
především z hlediska financí, tedy zajištění finančních
prostředků, třeba formou dotačních titulů, směřujících do oblasti kyberbezpečnosti. Zároveň by měl
ze strany státu vzniknout tlak na nemocnice, aby se
kybernetické bezpečnost dostala výš na žebříčku
jejich priorit.
Jak si ten posun představujete?
Je to věc přístupu. Nemocnice by měly postupovat
systematicky a strukturovaně. Jedna z největších bolestí při realizaci kyberbezpečnostních opatření je, že
se realizují nesystematicky, a dost často náhodně (jako,
tak nám na konci roku zbyly nějaké peníze, tak kupme
něco k posílení bezpečnosti). Nemocnice jsou také pod
obchodním tlakem různých IT firem, které prodávají
různé kyberbezpečnostní komponenty, software a potom nakupují tyto bezpečnostní komponenty a myslí si,
že je to ochrání. To je hodně rozšířený omyl v laickém
a bohužel někdy i odborném prostředí.
Jak tedy postupovat konkrétně?
Při plánování a realizaci kybernetické ochrany organizace je klíčové postupovat systematicky, tedy nejprve identifikovat svoje klíčová aktiva (systémy, data,
přístroje,), znát svoje IT prostředí a požadavky, jak má
IT fungovat, a pak je možné teprve navrhovat opat-

ření, jak klíčová aktiva chránit. Ta konkrétní opatření
pak vedou samozřejmě právě ke konkrétním bezpečnostním komponentám a návrhu jejich nasazení do
prostředí organizace, ale musí to vycházet z nějaké
celkové bezpečnostní architektury organizace, aby se
postupně začlenily všechny kamínky mozaiky, na nic
se nezapomnělo, a aby spolu všechny ty bezpečnostní
prvky tvořily v podstatě integrovaný bezpečnostní
organismus.
Stále více se nabízejí aplikace typu online konzultace, kapesní doktor, virtuální klinika. Umíme
vyhodnotit nebezpečí, že sem může proniknout
umělá inteligence, a sbírat velice intimní data?
Takové nebezpečí je samozřejmě zcela reálné a v podstatě je nelze nijak eliminovat. Horší však možná je,
že v tom svobodném vesmíru, kterým internet je, pro
laika je velmi těžko rozpoznatelné, jestli komunikuje
opravdu s lékaři, specialisty. Umělá inteligence může
působit jenom tam, kam bude mít přístup. Ten přístup může být slabým místem takové apky. Jakýkoliv
webový projekt může spustit kdokoliv a prostřednictvím aplikace poskytovat rady může v podstatě také
kdokoliv. Takže primárně je důležité najít skutečně
důvěryhodnou aplikaci, za kterou stojí lékaři, odborníci
nebo která je garantovaná nějakým zdravotnickým
zařízením. Ale ani to, že aplikace má tyto „odborné“
garance, tak neznamená, že je z hlediska kybernetické
bezpečnosti dobře zajištěna a že se ubrání napadení
nebo že nemá nějaké chyby.
Máme málo lékařů a zdravotníků, zveme je ze
zahraničí. Je zaměstnavatel povinen zajistit, aby
nesdíleli data s někým v původní zemi? Jak se
vztahuje GDPR na zahraniční pracovníky, jsou
stejné předpisy pro celý Schengen?
Tak toho bych se bál opravdu nejméně. Nevím proč
by to, kdo dělal a k čemu by to komu v zahraničí
bylo. Máme málo lékařů a zdravotníků, zveme je ze
zahraničí. GDPR je nařízení EU, které vytváří tlak na
organizace, nemocnice, zdravotnická zařízení, aby se
o osobní data a citlivá data řádně staraly, aby udělaly opatření k minimalizaci jejich zneužití kýmkoliv.
Problém se netýká jen zdravotníků ze zahraničí, týká
se v podstatě všech zaměstnanců zdravotnických
zařízení, kteří mají přístup k osobním a citlivým datům
pacientů. GDPR nařízení je závazné v rámci celé EU,
tedy i v ČR, ale svým zaměřením se orientuje spíše na
organizace než na fyzické osoby. Organizace, a tedy
i zdravotnická zařízení, by měly zajistit, aby osobní
a citlivá data pacientů byla u nich v bezpečí a chráněna před zneužitím.
Postupuje u nás digitalizace zdravotnictví dostatečným tempem, držíme krok s Evropou?
Za prvé je potřeba říct, že úroveň našeho zdravotnictví je vysoká. Digitalizace zdravotnictví však v ČR
zaostává. Digitalizace zdravotnictví v ČR nebyla nikdy
politická priorita ani klíčové téma. Jsme zvyklí spíše na
osobní návštěvy lékaře a sdílení zdravotních údajů pacientů mezi zdravotnickými organizacemi je minimální.
V nejbližších letech je tak třeba očekávat přirozený

rozvoj digitalizace, a tedy i související nutnost řešení
kyberbezpečnosti.
Měly by nemocnice posílit svá odborná oddělení,
bezpečnostní vybavení a software? Kam se mají
obrátit?
Ano. Zároveň vidím hořký úsměv na tváři ředitele nemocnice. Nemá peníze, odborníky…Většina toho, co stát
má a může udělat, bylo zmíněno výše. Na nemocnici je
pak spolupráce s odbornými firmami, které se problematice kybernetické bezpečnosti věnují a v řadě případů
dokážou nedostatek interních zaměstnanců organizace
nahradit. Peněz nazbyt nemá nikdo, natož nemocnice.
Proto je to věc priorit. Jinak to řešit nelze. A kybernetická
bezpečnost by se takovou prioritou vedení nemocnic
měla určitě stát. Je stokrát levnější investovat do kybernetické bezpečnosti než pak sanovat a řešit škody po
kybernetickém útoku. Organizace obecně do kybernetické ochrany nerady příliš investují, protože je to investice
bez výnosu. Pokud tedy si neuvědomí, že výnosem může
být zabránění útoku, který může zničit nejen nemocnici,
zničit její jméno, ale také může poškodit zdraví pacientů.
Jste autoritou v PR. Jak by měl postupovat tiskový mluvčí, když nemocnice zjistí napadení? Co by
měl udělat jako první?
V krizové nebo strategické komunikaci jde o důvěryhodnost. Přílišná otevřenost může firmu poškodit stejně
jako embargo na informace. Každý případ je nutné
posuzovat zvlášť. Je to nastavení komunikace celé firmy.
Buď její management hledá informace, které může sdělit, nebo primárně staví na tom, co sdělit nechce. Umění
dobré komunikace je najít rovnováhu mezi oběma principy. Obecně platí, že kybernetická ochrana je klíčová
a je třeba jí dát v rámci organizace vysokou prioritu. Je
ale zřejmé, že i když se o kyberbezpečnosti mluví, tak
málo kdo ji chápe jako svůj problém, a to i mezi majiteli a řediteli nemocnic, výjimku tvoří většinou ti, co si
kybernetickým útokem prošli.

Iniciativa KYBEZ

Iniciativa se obrací na přední
firmy, instituce, organizace, školy
a univerzity s výzvou přispět k růstu a rozvoji v oblasti kyberbezpečnosti a formou společenské odpovědnosti napomoci řešit problémy, nedostatky či
potřeby v oblasti ICT technologií, jejich aplikace,
legislativy, rozvoje a vzdělávání. Cílem Iniciativy
KYBEZ je zvýšit úroveň bezpečnosti v digitálním
prostoru a zlepšit celospolečenskou gramotnost
v oblasti kyberbezpečnosti. Chceme se spolupodílet na kvalitním a bezpečném digitálním vzdělávání a jeho provázanosti s prezenčním studiem.
Chceme také prosazovat doktrínu permanentního
inovačního cyklu a strategii komplexního řešení
kyberbezpečnosti napříč aktivitami veřejných institucí v digitálním prostoru.
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Ing. BŘETISLAV MOC:

Nedostatek odborníků?
Bude to horší. V celé Evropě

Co všechno nás (nejen nemocnice) čeká, o jaký fenomén se jedná, co všechno by
už nyní měli manažeři nemocnic a zřizovatelů začít řešit? Bude toho mnohem víc,
než nás ještě nedávno mohlo vůbec napadnout. Velice přesný vhled a predikce
nám poskytl CEO a předseda správní rady PragoData, a.s., Ing. Břetislav Moc:
Proces digitalizace zdravotnictví je dlouho ohlašován. Jak hodnotíte „zvenku“ aktuální stav? Jsou
státní a krajské nemocnice technicky na úrovni
nebo aspoň jednotlivé organizace připravené?
Otázka je, co si představit pod „digitalizací českého
zdravotnictví“, to je hrozně široký pojem. Co je zřejmé,
že proces elektronizace, možná lépe „informatizace“, ve zdravotnictví probíhá, probíhá spíše od spodu
a evoluční cestou. To znamená, že se dnes ve všech
nemocnicích pracuje s nemocničními informačními
systémy a s řadou dalších systémů pro různé specifické oblasti, nemocnice se vybavují moderní lékařskou
technikou, což jsou v podstatě další sofistikované informační systémy, a samozřejmě nemocnice provozují
vcelku rozsáhlou informační infrastrukturu, aby mohli
přirozeně fungovat. Na úrovni zdravotnických zařízení tedy podle mě proces elektronizace běží a bude
samozřejmě dál postupovat, a zdravotnická zařízení
jsou podle mě dnes na digitalizaci připravena. Existuje
zde samozřejmě řada problémů - například v oblasti
integrace různých systémů, sdílení dat, kybernetické
bezpečnosti atd.
Vaše otázka však asi míří k „politickým“ proklamacím na
téma digitalizace zdravotnictví, čímž se myslí především budování centrálních systémů ve zdravotnictví,
tedy tzv. eHealth. Realizace těchto centrálních řešení/
systémů samozřejmě vázne, i když i zde se objevují
nějaké vlaštovky - například e-recept. Budování těchto centrálních systémů je však více než problém IT
problém odborný, politický a možná i etický. Zatímco
o nezbytnosti nemocničních informačních systémů
nebo pořízení nového CT nikdo nepochybuje, tak
koncept centrálního státního eHealth systému určitě
vyvolá řadu polemik, bude zde řada příznivců a také
odpůrců (především odpůrců tzv. Velkého bratra), a to
jak mezi odbornou veřejností - lékaři, tak mezi politiky
a obecnou veřejností. Jestli tedy nastane nějaký pokrok
i v rámci zmíněných centrálních systémů eHealth, a jak
velký to bude posun, je samozřejmě otázka.
Důležitější ale je, že pokrok v elektronizaci a digitalizaci zdravotnictví v podstatě nelze zastavit, ta bude dál
pokračovat svou evoluční cestou, tam jsem optimista.
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Rozvoj technologie, online komunikace, IT
systémů, práce s daty a další nezbytné posuny
vyžadují vysoce odborné pracovníky. Bude jich
v nadcházejících letech dost?
Zde je odpověď jednoduchá - nebude. Není jich dost
ani nyní a předpokládám, že do budoucna se bude
situace ještě zhoršovat, to je bohužel trend nejen
v ČR, ale v celé Evropě. Budou se proto muset hledat
nové cesty zajištění odborné podpory, a to nejen pro
zdravotnická zařízení. Bude se asi více směřovat k tzv.
outsourcingu těchto ICT odborných služeb, využívání
různých sdílených center atd.

Kde je podle vás nejslabší místo nemocnice, pokud se jedná o ohrožení kyberbezpečnosti?
Kyberbezpečnost je zase obrovsky široké téma, které
není rozhodně jenom o odborně IT problematice, ale
zasahuje do procesů řízení a managementu, procesů
a pravidel fungování jednotlivých organizací, organizace
práce, vzdělávání zaměstnanců, kontrolní činnosti atd.
Častou chybou právě bývá, že se problematika kybernetické bezpečnosti ze 100% spojuje s IT a u většiny
organizací se také její řešení tzv. „hodí“ na IT oddělení.
Tam vznikají první mezery a slabiny v oblasti kyberbezpečnosti. S takovými názory se ale hodně potkáváme
i mezi IT odbornou veřejností, která kouká na kyberbezpečnost optikou IT, hledají
se jednoduchá řešení, tam
kde jsou komplexní problémy. Častokrát slyšíte:
my jsme si koupili nejdražší
„krabičku A“ nebo „software B“ a ty nám problém
bezpečnosti organizace
vyřeší, a pak panuje údiv že
nevyřeší. Naši odborníci často říkají, že je 10x lepší koupit
si nějaké normální standardní zařízení - například firewall
a investovat především do odborných služeb, jeho
kvalitního nastavení a vyladění, než si koupit nejdražší
a technologicky nejvyspělejší zařízení, provozovat ho
špatně nakonfigurované a žít ve falešném pocitu bezpečí. Řešit dobře kybernetickou bezpečnost je jako skládat
rozsáhlou mozaiku z jednotlivých dílků, musíte se na tu
mozaiku koukat z odstupu, aby by byly vidět mezery,
chybějící dílky, nebo nevhodně vybrané a umístěné dílky
mozaiky. V oblasti kybernetické bezpečnosti je každý takový chybějící nebo špatně zvolený dílek slabým místem
obrany. V té IT rovině je důležité, aby spolu jednotlivé
bezpečnostní komponenty (ať už hardwarové či softwarové) a bezpečnostní opatření tvořily jeden fungující
celek, aby se vzájemně doplňovaly a nějak spolupracovaly, tedy vytvářely ucelené bezpečné prostředí. Pak je
důležité se o takové prostředí trvale a kontinuálně starat,
nasazovat upgrady, instalovat bezpečnostní záplaty,
upravovat nastavení a konfigurace, reagovat na nové
hrozby, modernizovat opatření atd.
V té netechnologické oblasti kybernetické bezpečnosti
je potřeba se zaměřit na bezpečnostní pravidla v rámci
organizace, organizaci práce, vzdělávání zaměstnanců - bez řešení v této oblasti můžete mít v IT nejlepší
bezpečnostní technologie a vyladěné prostředí a stejně
budete mít velké slabiny. V této oblasti však realizace opatření -například stanovení nějakých pravidel
pro přístup uživatelů k systémům, omezení surfování
zaměstnanců po internetu, omezení používání vlastních
zařízení patřících zaměstnancům v interní síti organizace, pravidla pro stanovování přístupových hesel a jejich
obnovu a řada dalších - naráží na odpor zaměstnanců.
Jednoduše řečeno taková opatření znepříjemňují, leckdy
lehce komplikují, zaměstnancům práci. Na druhou
stranu jejich neřešení s sebou přináší velká bezpečnostní
rizika.

Důležité podle mě je především podívat se na problematiku kybernetické bezpečnosti z nadhledu, vidět komplexnost té problematiky, a pak přistoupit k systematickému a strukturovanému řešení ve všech oblastech.
Může zdravotnictví „držet krok“ s rozvojem
a vynalézavostí útočníků? Existuje něco jako spolehlivá ochrana?
Takto položená otázka vede k nepříjemné odpovědi, že
samozřejmě nejen zdravotnictví, ale v podstatě jakákoliv organizace na světě nedokáže držet krok s útočníky, a ani neexistuje žádná spolehlivá 100% ochrana
proti útokům, nejsou žádná jednoduchá řešení. Na
druhou stranu není třeba
podléhat apokalyptickým
vizím. Osobně si myslím, že
pokud se ke kybernetické
bezpečnosti v rámci jakékoliv organizace přistoupí
dobře, rozumně, a hlavně
s tím komplexním viděním
problému, tak se může
taková organizace útokům velmi dobře bránit, nebo
může dopady napadení velmi efektivně eliminovat,
aniž by to mělo fatální dopady na její fungování.
Ptáme se mnoha expertů: je lepší budovat centrální, státem kontrolovaný systém, vlastní ochranu holdingů, nebo se starat o jednotlivá zařízení
autonomně?
Toto je těžká otázka, na kterou bude i mezi odborníky
řada rozdílných názorů. Osobně nejsem velký příznivec teorie, že by měl stát (nebo někdo jiný) vybudovat např. nějaký centrální bezpečný systém/prostředí,
které by zaštítilo všechny nemocnice ( jakýsi „Centrální
mozek lidstva“). Za prvé si myslím, že je to trochu
utopie, něco takového rozumně vybudovat, a za druhé
si myslím, že jestliže nelze 100% ochránit žádný systém na světě, pak nelze před útoky 100% ochránit ani
takový centrální systém. Myslím si, že v oblasti bezpečnosti ve zdravotnictví mají nějaké sdílené (třeba v rámci
krajů, měst, holdingů) „komponenty“ pro podporu
kybernetické bezpečnosti své místo, například sdílená
centra pro bezpečnostní monitoring a dohled, nějaký
jednotný sdílený koncept bezpečné výměny informací
a vůbec ochrana citlivých zdravotních informací. Spíše
tedy než o jednom centrálním „státním“ řešení mluvme
o sdílených bezpečnostních opatřeních, která jsou využívána několika zdravotnickými zařízeními, čímž se také
sdílejí náklady a zdroje, což může být velmi efektivní
a rozumná cesta.
Zároveň si ale myslím, že vždy zůstane důležitá a možná největší část odpovědnosti za bezpečnost na straně
těch jednotlivých zdravotnických zařízení a jejich managementu.
Neměla by být také rozvíjena kybernetická gramotnost, učit už děti, jak se v digitálním online
světě orientovat a chovat?

➞
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Určitě měla. Není k tomu moc co dodávat. To, jak to
ale udělat je širší téma. Od toho „kdo“ to má ty děti
učit, přes to „co“ se vlastně mají učit až po „jakým
způsobem“ se to má učit. Přiznejme si, že naprostá
většina pedagogů a stejně tak i obecně veřejnosti je
z hlediska kybernetické bezpečnosti naprosto negramotná. Pro české školství je takové téma z pohledu
osnov komplikovaně uchopitelné, neboť se neustále
dynamicky vyvíjí, mění, a to v relativně krátkém čase,
oproti tomu tvorba a prosazení nějakých nových
výukových osnov, neřku-li předmětů trvá roky. Samozřejmě se do toho ale budeme muset pustit, není
jiná cesta, to je zřejmé. Nebude to ale cesta snadná
a hlavně krátká. Vzdělávání i osvěta hrají v oblasti
kybernetické bezpečnosti významnou a nepominutelnou roli. I proto jsme se také jako společnost rozhodli
podporovat aktivně Iniciativu KYBEZ, která se právě
o osvětu a popularizaci problematiky kybernetické
bezpečnosti snaží.
Na světě už bylo zaznamenáno několik black
outů. Zasáhly města nebo regiony. Je zcela vyloučena představa, že kyberútoky mohou zničit
svět a civilizaci docela?
Jak už jsem psal výše nejsem extra příznivec apokalyptických vizí. Určitě můžou ale kybernetické útoky
způsobit velké problémy a to jak jednotlivým organizacím, tak i celým oblastem či státům. Obecně
veřejnost podceňuje vliv informačních technologií na
fungování společnosti a tudíž ani většinou nevnímá
tu potřebu ochrany. Je tomu tak i v rámci jednotlivých
organizací. Zkušenost našeho expertního týmu, který
se věnuje resuscitaci organizací po kybernetickém
útoku říká, že většina organizací před útokem žila
v domnění, že sice nějak používají IT, ale není to ten
klíč jejich fungování (oni se věnují „léčení lidí“, „výrobě
trubek“,...) a po kybernetickém útoku zjistili, že bez
funkčního IT nejsou schopni dělat vůbec nic, že jde
o totální nefunkčnost, neschopnost vyrábět, poskytovat služby. A ta resuscitace není na hodiny nebo
jednotky dnů, většinou jde o dlouhodobější paralýzu
a mimořádné finanční ztráty a dodatečně nemalé
náklady spojené s resuscitací. Říkáme, že i když jsou
náklady spojené s kybernetickou bezpečností často
vnímány jako neproduktivní, tak včasná investice do
zajištění dostatečné bezpečnosti je řádově levnější,
než náklady spojené s případnou následnou resuscitací organizace po kybernetickém útoku. A jelikož
není otázkou jestli se někdy obětí kybernetického
útoku stanete, ale spíše jen kdy se obětí útoku stanete, a dříve či později se to skoro určitě stane, pak se
včasná investice do kybernetické bezpečnosti určitě
vyplatí.
Jaká nabídka zdravotnickým zařízením a nemocnicím by byla nyní na místě, kde by měly
s ochranou začít?
Na místě by bylo určitě dát z centrální vládní úrovně
jasný a jednoznačný signál, že řešení problematiky
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kybernetické bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních
je důležité a má prioritu.
Stát samozřejmě definoval právní rámec zákony máme zákon o kybernetické bezpečnosti, je zřízen
státní úřad, který se problematice věnuje - NÚKIB,
takže je evidentní, že na centrální úrovni je snaha
problematiku kybernetické bezpečnosti řešit. Přesto si
myslím, že silný signál z ministerstva zdravotnictví, že
kybernetická bezpečnost je jedna z klíčových priorit
by měl jasně zaznít a to i s nějakými následnými kroky
jako je příprava dotačních titulů pro oblast kyberbezpečnosti, v rámci kterých by zdravotnická zařízení
mohla žádat o finance na realizaci kyberbezpečnostních opatření. A to si myslím je v dnešní době už ve
fázi příprav.
Co je hlavním cílem útoku – zisk z vydírání,
prodej ukradených dat, vyvolání strachu?
Ty cíle jsou různé, v podstatě všechny což zmiňujete. Určitě jde většinou primárně o finanční zisk ať už
vydírání (dešifrování zašifrovaných systémů) nebo ze
zpětného prodeje ukradených dat. Spektrum důvodů,
ale může být mnohem širší. Může jít například o součást tzv. hybridního boje, tedy prostřednictvím vyvolání problémů ve společnosti se vyvolávají nepokoje,
ovlivňují nálady ve společnosti, ovlivňují například volby
nebo důležitá rozhodnutí, vyvolává se strach nebo
nedůvěra ve společnosti. Cílem může být také prostá
krádež důležitých a citlivých dat a informací s cílem
jejich dalšího využití/zneužití. Nebo může jít o nějakou
prostou pomstu například bývalého zaměstnance a tak
dále.
Co všechno může vaše firma nabídnout nemocnici, která se teprve rozhoduje, jak s budováním
kyberochrany začít?
Je potřeba říct, že nikde nezačínají asi úplně na zelené louce, všude už nějaká opatření či řešení pro kybernetickou bezpečnost implementovali. Naše společnost určitě nepřichází s nějakou rychlou nabídkou
typu kupte si od nás nějaký produkt, nebo software
a celý svět bude růžový. Máme specialisty a odborníky, kteří se odborným rozsahem pohybují téměř
v celém širokém spektru problematiky kybernetické bezpečnosti. Přistupujeme tedy k problematice
kybernetické bezpečnosti komplexně, žádnou oblast
nechceme zanedbat, pomáháme klientovi postupovat systematicky a strukturovaně s cílem vytvořit
opravdu bezpečné prostředí organizace. Jednoduše
řečeno spolu s klientem si definujeme klíčová aktiva
organizace (tedy to co je potřeba opravdu chránit
- jaké systémy, jaká data), podíváme se na aktuální
stav IT prostředí a bezpečnostních opatření v rámci
organizace, případně provedeme testy odolnosti,
identifikujeme slabá místa a následně navrhneme
ve spolupráci s klientem opatření, která je nezbytné
nebo důležité realizovat. Vždycky se přitom snažíme respektovat finanční možnosti klienta a také již
vynaložené investice. -red-
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Ing. KAREL ŘEHKA, NÚKIB:

Jiná cesta než digitalizace neexistuje.
Musíme se naučit hrozbám čelit
Ještě před pár lety měl málokdo představu o potřebě, účelu a nezbytnosti této instituce.
V roce 2017 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vznikl ze zákona
a funguje jako ústřední správní orgán pro uvedené oblasti, včetně kryptografické ochrany. Kromě souvisejících problematik, jako je třeba družicový systém Galileo, sleduje
i ochranu zdravotnického sektoru a jednotlivých zařízení. Na celkovou situaci i podrobnosti jsme se proto ptali ředitele Ing. Karla Řehky.
Jaká je průběžná bilance incidentů v Česku stoupá jejich četnost?
Data za celou ČR nemáme. Naši působnost vymezuje
zákon o kybernetické bezpečnosti a naše data pocházejí primárně od systémů, které jsou nezbytné pro
fungování státu a bezpečí jeho obyvatel, tudíž spadají
pod naši regulaci. Nicméně naše data odrážejí globální trend neustálého nárůstu počtu incidentů i jejich
sofistikovanosti. Během loňského roku jsme například
přijali hlášení o 468 incidentech, přičemž předloni to
bylo 217. Incidentů přibývá každoročně a zdá se, že ani
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letošní rok nebude výjimkou. Nicméně jak již bylo řečeno, naše data jsou jen špička ledovce. Například Policie,
která má v kompetenci kyberzločin, eviduje incidentů
násobně více. To samé platí například pro Národní
CSIRT, který provozuje sdružení CZ.NIC a který slouží
k hlášení incidentů od systémů, které naším zákonem
regulovány nejsou. Takových systémů je samozřejmě
násobně více a projevuje se to i na počtu incidentů.
Následkem pandemie se prudce rozvíjí i ve zdravotnictví komunikace online, eRecepty, poradny

do kapsy, aplikace, modely virtuálních klinik
a podobně. Nejsou to „vrátka“ do informačních
systémů a databází pacientů právě pro vzdálené
útočníky?
Rostoucí míra digitalizace se netýká jen sektoru zdravotnictví, ale jde o celospolečenský fenomén. Na technologiích jsme už dávno existenčně závislí a myslím,
že během pandemie to došlo už úplně všem. Zároveň
je nezpochybnitelné, že vyšší míra digitalizace s sebou
nese i vyšší míru rizika a přináší i zcela nové hrozby.
Nicméně jelikož víme, že jiná cesta než digitalizace neexistuje, tak se zkrátka musíme naučit těmto hrozbám
čelit. Lidé si postupně osvojují základy bezpečného
chování v kyberprostoru, ale je to něco, v čem musíme
přidat, protože úroveň povědomí o těchto hrozbách je
stále ještě nízká. A byť musíme povědomí o hrozbách
kyberprostoru zvyšovat hlavně u běžných uživatelů,
neměli bychom zapomínat ani na vývojáře a obecně
IT specialisty. Že nějaká aplikace funguje, ještě neznamená, že je bezpečná. Všechny nové prvky digitální
infrastruktury by měly být od začátku navrhovány jako
bezpečné, jde o tzv. přístup security by design. To se
samozřejmě týká i oblasti zdravotnictví. Jako příklad si
můžeme dát segmentaci sítě. Jde o jedno ze základních opatření proti útokům tzv. ransomwarem ( jde
o škodlivý kód, který zašifruje data a žádá zpravidla
výkupné za jejich opětovné odemčení). V případě, že
je toto opatření správně provedeno, zůstane nákaza
jen v jedné části sítě a nemůže se šířit dál. Podobně je
nutné přemýšlet i o aplikacích, které zmiňujete. Ve virtuálním modelu kliniky byste si měli být schopní projít
kliniku místnost po místnosti, ale zcela jistě by nemělo
být možné otevřít kartotéku a číst data o klientech.
Tomu je třeba technicky zabránit.
Jsou trvale ohroženy české nemocnice, nebo
jejich zabezpečení má stoupající úroveň? Měla
by být budována specializovaná oddělení na
ochranu systémů v nemocnicích, má resort dost
odborníků nebo metodiku na přípravu těchto
expertů?
Všichni jsme trvale ohroženi hrozbami z kyberprostoru a nemocnice nejsou výjimka. Navíc to není tak, že
zavedete nějaká bezpečnostní opatření a máte po starostech. Kybernetická bezpečnost je nekončící proces,
kterému je třeba se neustále věnovat, a to na úrovni
nejvyššího managementu firem, úřadů i nemocnic, protože nejde zdaleka jen o technická opatření, ale často
o organizační či právní opatření.
Pokud jde o otázky na kapacity a metodiky, tak tam se
musíte ptát ministerstva zdravotnictví. My jako NÚKIB
samozřejmě působíme v pracovních skupinách, které
připravují strategii kybernetické bezpečnosti v sektoru
zdravotnictví, ale koordinačním orgánem je ministerstvo zdravotnictví a nikdo jiný se k tomu nemůže
vyjadřovat.
Čímž nechci říct, že nic neděláme. Od nového roku
platí nová legislativa, která pod naši regulaci řadí
podstatně více nemocnic než do té doby. Znamená

to podstatně vyšší nároky na kybernetickou bezpečnost těchto nemocnic a také podstatně lepší přístup
k našim službám, jako je penetrační testování či skeny
zranitelností. Také s nimi můžeme lépe sdílet informace o aktuálních hrozbách a v případě incidentu
mají samozřejmě regulovaná zařízení přednost před
neregulovanými, pokud jde o alokaci našich kapacit
na případnou pomoc na místě. K tomu jsme vytvořili
speciální on-line kurzy kybernetické bezpečnosti speciálně upravené pro zaměstnance nemocnic. A menší
nemocnice, které pod naši regulaci nespadají, bych rád
upozornil na existenci materiálu s názvem Minimální
bezpečnostní standard, který je zdarma k dispozici na
našem webu. Jde o materiál, na jehož základě si může
kterýkoli subjekt nastavit velmi slušnou úroveň zabezpečení.
Jsou nějak vyhodnoceny dva velké případy útoků z nedávné doby, na nemocnice v Brně a v Benešově?
U obou probíhalo či ještě stále probíhá vyšetřování, ale
to je v kompetenci Policie ČR, takže tyto otázky musí
směřovat k nim.
Pracuje NÚKIB primárně pro státní instituce,
nebo také pro soukromé kliniky?
Pracujeme v rámci své zákonné působnosti, co jsou
systémy, které jsou nezbytné pro fungování státu
a bezpečí jeho obyvatel. Tyto systémy nejsou zdaleka
jen ve správě státu. Řada jich je v soukromém sektoru,
jiné zase ve státem vlastněných firmách, což je také
dost odlišná sféra. V případě závažných incidentů však
můžeme podat pomocnou ruku, ačkoli daný systém pod naši regulaci nespadá. Čímž mířím k oblasti
nemocnic. Do konce loňského roku spadalo pod naši
regulaci jen 16 největších nemocnic. Mimo jiné i v reakci na proběhlé incidenty jsme změnili vyhlášku a máme
regulovaných 44 nemocnic tak, aby byla zohledněna
například spádovost, počet lůžek a další parametry.
Nicméně pokud by se dostala do potíží nemocnice,
která nespadá do naší regulace, a my bychom měli
zrovna nějaké volné kapacity, tak můžeme pomoci.
To byl příklad třeba nemocnice v Benešově, která pod
nás nespadá, ale přesto jsme jim pomáhali na místě.
Jinou oblastí je pak hlášení incidentů. Ty nám může
hlásit kdokoli a jsme rádi za každý nahlášený incident,
protože to zvyšuje naše povědomí o aktuálním dění
v kyberprostoru.
Co doporučujete jako první kroky ze strany
nemocnice při zjištění napadení, nebo nebezpečí
vzdáleného průniku?
To se moc nedá říct paušálně. Prvním krokem by mělo
být ohlášení situace kompetentním úřadům, tj. například nám a obvykle i Policii, neboť neoprávněný zásah
do systémů je trestný čin.
Mají tiskoví mluvčí oznámit incident, nebo spíš
tajit a čekat na pokyny NÚKIB?
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My ohledně komunikace žádné pokyny nejsme oprávněni dávat. Nicméně v případě incidentů se naše oddělení komunikace vždy spojí se zasaženým subjektem
kvůli koordinaci komunikačních aktivit. My sami incidenty nikdy nekomentujeme, protože máme povinnost
mlčenlivosti. Maximálně po dohodě se zasaženým
subjektem potvrdíme, že nám incident byl nahlášen
a že se jím zabýváme.
Nicméně na otázku, zda zveřejňovat, či nikoli, neexistuje univerzální odpověď. Pokud má incident dopad
na běžný chod instituce a není možné v jeho důsledku
dodávat obvyklé služby, bývá lepší jít s pravdou ven.
Mlžit a zapírat nemá smysl, protože v dnešním světě
sociálních sítí a on-line médií se okamžitě vyrojí nespočet různých alternativních vysvětlení, která mohou mít
na reputaci instituce mnohem horší dopady než realita.
Neinformovat o tom, že incident proběhl, má smysl
tehdy, když služby nejsou nijak narušeny a klienti ani
jejich data nejsou v ohrožení. V takovém případě by
informace o incidentu spíše vyvolaly zbytečnou paniku.
Nehrozí jen vyřazení nebo ochromení celého systému napadením, ale i dílčí útoky na slabá místa,
ransom viry, útoky na zranitelné systémy a podobně. Zajímají se přímo řízené a krajské nemocnice a zdravotnická zařízení, případně MZ ČR
a Asociace krajů ČR, resp. krajské úřady, o možnosti ochrany SW, zjištění rizik, slabá místa?
Po útocích na nemocnice v ČR zájem o tuto problema-
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tiku značně vzrostl. U nemocnic, které jsou regulované
naším zákonem, jsme navíc v posledních měsících
prováděli komplexní audity, jejichž cílem byla právě detekce zranitelností a navržení kroků k jejich odstranění.
Nicméně za kybernetickou bezpečnost je vždy odpovědný správce systému, v tomto případě nemocnice. Je
tedy na nemocnicích a jejich zřizovatelích, jak s našimi
doporučeními naloží.
Text a foto:
Redakce, NÚKIB

Ing. Karel Řehka
ředitel NÚKIB od 20. března 2020

Dlouhodobě se zabývá tématem hybridní války
a vojenských informačních operací. V armádě
dosáhl hodnosti brigádního generála.
Vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, absolvoval roční důstojnický kurz ve Velké
Británii, absolvoval prestižní kurz rangers v USA,
zúčastnil se vojenských misí na Balkáně a v Afghánistánu, v Armádě ČR působil u 601. skupiny
speciálních sil generála Moravce, které od roku
2010 velel, od listopadu 2014 stál v čele Ředitelství
speciálních sil ministerstva obrany, byl zástupcem
velitele Mnohonárodní divize severovýchod. Je
ženatý, má dvě děti.

Ing. PAVEL PAVLÍK:

Pandemie přinesla masívní
nástup online komunikace
Jedna z nemocnic Středočeského kraje
se stala první z masívně napadených
v českém zdravotnictví. Benešovský případ není ještě uzavřený, přesto jsme se
na situaci a další kroky ve strategii (nejen) regionálního zdravotnictví zeptali.
Odpovídá Ing. Pavel Pavlík, radní pro
oblast zdravotnictví, Středočeský kraj:
Ministerstvo zdravotnictví ČR několik let mluví
o kompletní digitalizaci zdravotnictví, nakolik se
téma týká krajských nemocnic?
Proces digitalizace zdravotnictví je neoddělitelnou
součástí současného vývoje ve zdravotnictví. Již v současné době je naprosto normální přenos dat mezi
specializovanými pracovišti, jistým obrazem vývoje digitalizace je i elektronický recept, nebo e-neschopenka.
Téma digitalizace je důležité pro všechna zdravotnická
zařízení, krajské nemocnice nevyjímaje.
V době pandemie se rozšířily formy online
komunikace mezi pacienty a zdravotníky, objednávání, poradny. Budou je nemocnice i nadále
rozvíjet, ušetří tak pracovní čas a síly?
Pokud chceme hovořit o tom, že pandemie přinesla
něco pozitivního, pak je to právě masivní nástup online
komunikace ve všech sférách života. Enormní nárůst
nákupů na internetu, výuka
dětí ve školách prostřednictvím
videokonferencí, videomítinky ve
firmách a samozřejmě i objednávání pacientů, telemedicína jsou jasným důkazem
pozitivního posunu v této oblasti. Určitě žádná nemocnice nebude rušit, či omezovat něco, co funguje dobře.
Je na místě předpokládat, že online rezervace, sdílení
výsledků a další činnosti ve zdravotnictví se budou
i nadále rozvíjet a rozšiřovat.
Benešovská nemocnice byla mezi prvními napadenými, s vážnými důsledky. Jak jste postupovali, co musíte jako následky řešit, existuje
forma spolehlivé prevence?
Ano, napadení IT systémů v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově bylo velmi intenzivní a následky byly
řešeny poměrně dlouhou dobu. Dopad do poskytování
péče byl velmi vážný. Postup při řešení tohoto napa-

dení byl precizně konzultován s NÚKIB a detaily bych
nerad zveřejňoval. Nicméně i právě ze způsobu tohoto
útoku jsme si vzali poučení a při
realizaci kyberbezpečnosti s těmito zkušenostmi pracujeme.
Odborníci často upozorňují na nebezpečí průniku hackerů skrze externí přístroje do systému,
jako je například holter, který pacient má 24
hodin na sobě připojený. Sledujete i tato nebezpečí?
Snažíme se identifikovat všechna potencionální rizika
i ta zdánlivě zanedbatelná.
Nedostatek právě pracovních sil ve zdravotnictví
začíná být kritický. Má kraj představu, jak vytvořit podmínky a nabídku pro maximální zájem?
Toto je problém celého systému zdravotnictví v ČR. Samozřejmě se snažíme přicházet v jednotlivých nemocnicích s různými motivačními programy. Řešení je ale
vždy specifické pro dané zdravotnické zařízení.
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ROZHOVOR

Mgr. TOMÁŠ PATÁK, ÚOOÚ:
Nemocnice musí být schopna
vysvětlit pacientům,
co se s jejich daty děje
S lehkou nadsázkou bychom mohli říct,
že historie Úřadu na ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ), nezávislého správního
orgánu pro tuto citlivou oblast, zajímavě odráží vývoj technologie i civilizačních fenoménů vývoje společnosti.
Za více než dvacetiletí se proměnily
nástroje ochrany, jejich rozsah, a dokonce smysl. Vyprofilovaly se oblasti,
kompetence, koordinace s evropskými
a dalšími legislativními systémy. Posun
komunikace do online prostoru, virtuální modely, aplikace, to vše zdokonaluje práci s daty, ale současně roste
nebezpečí jejich úniku a zneužití. Jak
jsou naše osobní data zpracovávána,
užívána a chráněna z pozice státu? Na
otázky HOSPITALin nám odpovídal za
ÚOOÚ jeho tiskový mluvčí, Mgr. Tomáš
Paták.

A

ktuální nebezpečí napadení nemocnic
se už dvakrát u nás projevilo v reálné
podobě. Mají státní orgány přehled,
v jakém stavu ochranné systémy ve
veřejném zdravotnictví jsou? Máme na mysli
i třeba VZP, záchranky a další oblasti.
Jako kontrolnímu orgánu Úřadu nepřísluší plnit základní povinnosti správců a pověřenců jednotlivých
zdravotnických zařízení, např. nastavovat systémy
zpracování či nahrazovat legislativní a metodickou
roli ministerstva zdravotnictví, je však připraven
poskytovat předběžné konzultace, jak mu určuje
čl. 36 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Správce musí přijmout s ohledem na povahu, rozsah
a účely zpracování technická a organizační opatření,
aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je
prováděno v souladu s obecným nařízením, u každého správce takové opatření může být odlišné. Zdravotnické zařízení musí při určování rizika porušení
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zabezpečení vycházet zejména z kategorie “citlivých”
osobních údajů, které zpracovává. Údaje o zdravotním
stavu jsou zvláštními kategoriemi, které vyžadují náročnější a kvalitní zabezpečení.
Dojde-li k porušení zabezpečení, ať úmyslně či nedbalostně, je zdravotnické zařízení povinno v souladu
s čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
tuto skutečnost ohlásit Úřadu, a to bez zbytečného
odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku,
kdy se o porušení zabezpečení dozvědělo. Jelikož
zdravotnická zařízení zpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů, i běžný incident s osobními údaji
může velmi pravděpodobně mít za následek riziko pro
práva a svobody zpracováním dat dotčených fyzických
osob, zejména pacientů.

určitého druhu informací. Povinnost poskytovat
informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace,
které nelze poskytnout, a informace jejichž
poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v § 7-11 zákona
č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního
tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
apod.). Obecně platí, že pokud povinný subjekt bude
postupovat na základě zákona č. 106/1999 Sb., naplní
tím zároveň požadavek čl. 6 obecného nařízení, aby
každé zpracování bylo podloženo právním titulem.
Zákon č. 106/1999 Sb. takový právní titul představuje,
byť se judikatura k jeho výkladu při nakládání specificky s osobními údaji může stále vyvíjet.

Může ÚOOÚ provádět kontroly a případně trvat
na nápravě nebo zřízení ochranných zařízení?
Úřad pro ochranu osobních údajů byl zřízen v červnu
2000 jako ústřední správní úřad pro oblast ochrany
osobních údajů, který zejména plní funkci dozorového úřadu, tedy porovnává stav stanovený příslušnými
právními předpisy se stavem
reálným u konkrétního správce či zpracovatele osobních
údajů a vydává o tom autoritativní rozhodnutí.
Dozorová činnost je základním posláním Úřadu, jejímž
cílem je napravit chybné procedury zpracování osobních
údajů správci nebo zpracovateli osobních údajů. Zabývá se mimo jiné nedostatečnou ochranou osobních údajů, která má systémový
přesah, tj. z její nápravy bude například profitovat větší
množství subjektů údajů. Úřad samozřejmě provádí
kontrolní činnost i vůči zdravotnickým zařízením.

Nehrozí situace, že při napadení nemocnice se
může klient dožadovat nějaké osobní kompenzace, bude-li se cítit únikem dat ohrožen, třeba
v zaměstnání?
Pokud vznikla subjektu údajů hmotná či nehmotná
újma v důsledku porušení obecného nařízení ze
strany správce či zpracovatele, má právo na úhradu
újmy. Nejčastěji to bude
znamenat obrátit se přímo
s žádostí o náhradu na
správce či zpracovatele,
a pokud ten nebude dobrovolně plnit, bude se subjekt
údajů muset obrátit na
soud. Je tedy věcí poškozeného, konkrétního subjektu
údajů, zda se rozhodne
domáhat se odškodnění žalobou u soudu.

Nepřesahuje ochrana dat do ochrany informací ve smyslu zák. 106, aby byly prostě jakékoli
informace z nemocnic „nedobytné“?
Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny
základních práv a svobod, který zaručuje právo na
informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování
informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Tento obecný právní předpis
se neuplatní tam, kde speciální právní úprava poskytuje relativně komplexní právní oporu pro poskytování

Měly by být systémy ochrany a zabezpečení
jednotné a řízené státní bezpečnostní institucí,
nebo je lepší autonomní kruh, spravovaný třeba
soukromou specializovanou firmou?
Ať správce zvolí jakékoliv řešení, musí zajistit, že má
v konečném důsledku data a jejich zpracování pod
kontrolou. Např. nemocnice musí také pacientům,
kterým poskytuje služby, být schopna vysvětlit, co a za
jakých podmínek se s jejich údaji děje a že k nim přistupuje jen jasně vymezený okruh příslušných, oprávněných osob. Některé agendy vylučují outsourcing
už svými možnými riziky a vyžadovaly by zvýšenou
ochranu a častější průběžnou kontrolu operací zpracování (nejen zabezpečení). 
-red-
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ROZHOVOR

DAMON HU, Dahua Technology:

Moderní špičkové systémy zásadně
ovlivní vývoj zdravotnictví
Nadnárodní společnost Zhejiang DAHUA Technology patří ke špičkovým a velice žádaným
producentům složitých, ale velmi flexibilních systémů i jednotlivých produktů v oblasti
digitální technologie. Komunikační nástroje, kontrolní sestavy, alarmy, bezpečnostní rámy
a mnoho dalších příkladů aplikace moderního využití špičkových výrobků v celém světě již
fungujících zařízení tvoří široké spektrum kvalitní nabídky. S tou už má v Česku skvělé zkušenosti státní správa, dopravní firmy, finanční ústavy a v neposlední řadě zdravotnická zařízení. Kontrolní rámy, měřící teplotu, například velmi pomohly při zajišťování bezpečného
vstupu do nemocnic v době pandemických omezení. Pro školení personálu i online komunikaci odborníků, a mnoho dalších příležitostí, má Dahua Technology velké portfolio nejen
produktů, ale i spolehlivé reference. Na naše otázky odpovídal pan Damon Hu, Country
manager firmy:
20 HOSPITALin

M

áte velice širokou nabídku technicky nejmodernějších produktů. Na
co se zaměřujete v oblasti zdravotnictví?
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. je předním
světovým výrobcem a poskytovatelem provozních
služeb inteligentního řešení IoT, zaměřeným na
video technologie. Na základě technologických inovací navazuje v budování komplexního otevřeného
technologického systému pro zákaznický servis,
komplexně rozšířit, prohloubit a aplikovat data IoT
na městských a podnikových trzích, a poskytovat
komplexní služby a řešení IoT na jednom místě pro
digitální transformaci měst, podniků a domácností. Naše produkty jsou opravdu velmi rozmanité
a nabídka široká. Pokud jde o lékařskou a zdravotní
péči, máme také vhodné produkty a řešení, aktuálně velmi potřebná. Například zařízení pro měření
teploty obličeje s tolerancí ± 0,3 °C. Přes možný vliv
vysoké nebo nízké venkovní teploty přesnost měřené teploty může dosáhnout až více než 95%. Naše
elektronické inteligentní tabule, videokonferenční
systémy a komerční zobrazovací systémy jsou ve
zdravotnické oblasti velmi užívány.
Pandemie velmi posílila zájem nemocnic
na ochranu pracovníků i pacientů. Co od
vás české nemocnice aktuálně žádají
nejčastěji?
Momentálně nejzajímavější oblastí českého zdravotnického průmyslu jsou hlavně právě přístroje
na měření tělesné teploty obličeje a videokonferenční systémy. Produkt na měření teploty obličeje
může rychle a snadno najít jedince nebo skupinu
lidí se zvýšenou teplotou, a data lze do systému
efektivně zaznamenávat pro další vyhledávání.
To umožňuje velmi eliminovat nebezpečí, která
epidemie přináší. Systém usnadňuje komunikaci
mezi různými zdravotnickými zařízeními, a také
spolupráci s nemocnicemi v zahraničí.
Má vaše firma odběratele i v dalších zemích
Evropy?
Ano, máme pravidelné zákazníky ve skoro všech
evropských státech. Marketingová a servisní síť
společnosti Dahua pokrývá celý svět. Vzniklo již
také 58 dceřiných společností v Asii, USA, Jižní
Americe, Evropě, Africe a Oceánii a více než 200
poboček v Číně. Zákazníkům chceme poskytovat
rychlou a vysoce kvalitní servisní službu. Ve všech
evropských zemích jsou naši zástupci a dceřiné
společnosti Dahua.

Velmi rychle nastupují inovace v oblasti
interního procesu komunikace a vzdělávání
v nemocnicích. Můžete nabídnout zajímavá
vylepšení pro osobní i skupinové systémy,
online výuku a podobně?
Náš systém elektronických tabulí a videokonferencí
lze přizpůsobit na míru podle potřeb nemocnice,
což je výhodné pro individuální nebo skupinové či
dálkové vzdělávání, online vzdělávání a podobně.
O konkrétním plánu lze diskutovat podle konkrétního scénáře, můžeme po určení potřeb vyvinout
a vyrobit určitou funkci na míru.
Stále větší zájem je o zmíněné videokonference. Můžete nabídnout komfortní vybavení i pro mezinárodní akce také s více komunikačními jazyky?
Naše elektronická inteligentní tabule a videokonferenční systém jsou udělány přesně na míru pro
mezinárodní akci a dálkovou komunikaci. Pokud
jde o vícejazyčnou komunikaci, systém a software
lze přizpůsobit podle aktuální situace tak, aby
vyhovovaly aktuálním potřebám.
Digitalizace zdravotnictví přináší i novinky
v oblasti ochrany dat, ale i správy systému
vnitřních informací, pracovních databází,
sdílení výsledků výzkumu a podobně. Může
naše zdravotnictví využít vaše řešení?
Samozřejmě, pokud jde o zdravotní péči, ať už je
to v oblasti zabezpečení zdravotnického systému,
nebo v systému telekonference v rámci digitální
reformy zdravotnického systému. V zobrazování
informací má Dahua v nabídce vhodná řešení.
Je velmi důležité, aby byly naše systémy veřejně
přístupné, a lze podle skutečných potřeb vytvořit
systém na míru.
Je o vaše produkty zájem v Česku i mimo
oblast zdravotnictví?
Společnost Dahua Technology Czech, Ltd, má
dlouhodobou a rozsáhlou spolupráci se svými zákazníky v různých průmyslových odvětvích v České
republice. Jde o různé modely spolupráce například s českými pobočkami mezinárodních bank,
s hotely, řetězci restaurací, s velkými průmyslovými
parky a se státní správou v oblasti bezpečnosti,
dále v oblasti inteligentní dopravy, v oblasti komerčních displejů (reklamních billboardů) a v dalších oborech.
Zdroj: www.dahuasecurity.com
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ROZHOVOR

ONDŘEJ SVOBODA,
eHealth and Telemedicine:

Lékaři i zdravotnický personál
jsou na nové systémy připraveni
Oblast zdravotnictví prochází zásadní proměnou a mimořádně náročnou vývojovou etapou. Je třeba stále více expertů, specializovaných pracovníků jak na IT
technologie, tak na navazující část výkonu lékařské péče. Digitalizace zdravotnictví by měla být jakýmsi rámcem, ve kterém nastupují odborné firmy, ideálně se
světovými licencemi i operačním zázemí a kompatibilitou s globálními, specializovanými systémy. Více podobných subjektů spoluzakládal a řídí Ondřej Svoboda,
šéf společnosti eHealth and Telemedicine.

P

oslední roky se medicína prudce mění. Co
považujete za nejzásadnější posun - digitalizaci, nové možnosti vyšetření a zobrazování, vyhodnocování dat…?
Nejzásadnější posun, co se týče vývoje medicíny, je
v implementaci technologií, které prozatím v medicíně
využívány nebyly a v poslední době se využívat začaly.
To znamená vysokorychlostní internet, umělá inteligen-
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ce, 5G, naučení roboti, kteří dokáží predikovat. Ve světe
jde vidět více progresivní přístup lékařů.
Zavádění nových systémů a možností představujete i vy. Bude ale dost odborníků, kteří je v nemocnicích dokáží ovládat, a tedy využívat?
My se snažíme všechny produkty a služby dělat tak,
abychom zjednodušili práci lékařům, sestrám a zdra-

votnímu personálu. Ovladatelnost a jednoduchost je
základ všech našich služeb a produktů. Cílem je, aby
zdravotní personál dokázal nové systémy jednoduše
ovládat.
Co všechno zahrnuje pojem eHealth, a na co se
nejvíc vaše společnost soustřeďuje?
Telemedicína je v poslední době hodně skloňované slovo. Já osobně vnímám eHealth jako soubor
služeb, produktů a vzdělávacích platforem pro
digitalizaci a zjednodušení zdravotnictví a zavádění
moderních technologií. Např. naše společnost Dr.
Digital je platforma pro distanční monitoring vitálních funkcí. Tuto platformu může využívat každý.
Díky softwaru a aplikaci této služby a certifikovaným
zařízením, dokážeme na dálku měřit teplotu, tlak,
spirometrii, oxymetrii, EKG, cukr, váhu nebo BMI. Na
dálku dokážeme provádět i dermatologická, zubařská či ORL vyšetření. Arterys je další služba, která
zahrnuje umělou inteligenci a umí popisovat snímky
z radiologie, magnetické resonance, CT vyšetření,
nebo rentgenu.
Jak zajišťujete ochranu dat, pokud s nimi pracujete v cloudovém prostoru?
Naše služby běží např. na serverech společnosti IBM,
jedné z nejsilnějších softwarových společností na světě.
Tam je záruka ochrany pacientských dat. Data do
cloudu nedojdou se jménem pacienta. Virtuální server
nemocnice oddělí jméno pacienta od jeho snímku.
Na cloudu jsou tedy anonymní data. Jakmile se data
stahují zpět na pracoviště lékaře, tak se na serveru
opět spojí snímek se jménem pacienta. Co se týče
pacientských dat, všechny naše produkty jsou DGPR
complient.
Můžete nějak spolupracovat s pacientskými organizacemi?

Máme rozjednané spolupráce s různými subjekty,
spolky a neziskovými organizacemi, které chtějí pro své
členy implementovat například dálkové monitorování
životních funkcí. Jde o různé seniorské spolky, charitativní organizace a jiné.
Jaká je podle vašich zkušeností situace v českém
zdravotnictví - je připravené na nové systémy
a technologie?
Lékaři, zdravotnický personál, primáři, ti všichni jsou na
nové systémy a technologie připraveni. Zdravotnické
subjekty dokonce technologie proaktivně vyhledávají.
Co vnímám, že chybí, je dostatečná informovanost. Na
vládní úrovni zatím pro tuto problematiku postrádám
expertízu. Já osobně jsem připraven s tímto tématem
pomoci.
Je rozdíl v přístupu k telemedicíně a digitalizaci mezi nestátními a státními, nebo krajskými
zařízeními?
Všechny subjekty, a to jak státní, tak soukromé, se
kterými jsme navázali kontakt, naše produkty chtějí.
Rozdíl není v přístupu, ale v možnostech a financování. Jako příklad mohu zmínit, že některá státní
zařízení např. neví, jak napsat tender na umělou
inteligenci.
Nezmizí zcela kontakt lidský a osobní, mezi lékařem sestrou a pacientem?
Lidský a osobní kontakt mezi lékařem a pacientem
určitě nezmizí. Lékaři stále mají poslední slovo a odpovědnost za svá rozhodnutí. Kontakt mezi lékařem,
sestrou a pacientem bude daleko kvalitnější. Čekárny již nebudou plné lidí, které může lékař zaopatřit
pomocí video-hovoru a měření životních funkcí na
dálku.
Autor: Jan Hovorka
Foto: Jan Hrdý

Arterys je platforma pro umělou inteligenci,
která umožňuje lékařům provádět rychlejší a přesnější diagnostická rozhodnutí.
Je světovým lídrem v softwarech pro zobrazovací metody. Pracuje v cloudu, kde má přístup
k datům. Umí provádět komplexní analýzy
a prostřednictvím algoritmů rozpoznat zdravotní
problémy během sekund nebo minut. Je naprogramovaná neustále se učit. S růstem počtu
pacientů rostou i znalosti, které je schopna využít
při prediktivní analýze a hledání korelací napříč
medicínskými obory. Umí identifikovat problémy v oblasti kardiologie, neurologie, plicního, či
musko-skeletálního systému.
Software používají pracoviště v USA, Švýcarsku,
Francii nebo Německu. Na Slovensku jej využívá NUSCH Bratislava. V tuzemsku se aktuálně jedná o implementaci systému do renomovaných nemocnic.
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ROZHOVOR

MUDr. MARIE MARSOVÁ, AGEL:

Rozvoj technologií omezuje
byrokracii a zvyšuje kvalitu
zdravotní péče
Nemocnice přímo řízené ministerstvem zdravotnictví nebo zřizované
krajem by měly koordinovat rozvoj IT
technologií v rámci dané nebo připravované státní koncepce. Jedním
z největších „hráčů“ mezi nestátními
organizacemi je AGEL, a.s., spravující přes dvacet zařízení. Budou
technologická řešení v době, kdy
se přesouvá komunikace s pacienty
do virtuálního prostoru a na online,
technologicky a provozně na výši?
Odpovídá MUDr. Marie Marsová,
MBA, 1.místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL a.s.

E

lektronizace a digitalizace zdravotnictví předbíhá očekávání a předpoklady.
Jak se to projevuje ve vašich nemocnicích?
Elektronizace zdravotnictví je velmi široký pojem
zahrnující značné množství oblastí, kde elektronizace může být aplikována v praxi tak, aby došlo
zejména k eliminaci byrokracie a naopak ke zvýšení efektivity a kvality poskytované péče.
V rámci skupiny AGEL již dlouho využíváme
synergického efektu – většina našich zdravotnických zařízení (s výjimkami některých ambulancí)
pracuje s jednotným informačním systémem,
což umožňuje mezi sebou efektivně sdílet data
tak, aby ošetřující lékař pacienta mohl vidět jeho
zdravotní historii, pokud byl ošetřen v některém
z našich zařízení.
Samozřejmě dodržujeme pravidla bezpečnosti
a GDPR. Takto maximálně eliminujeme zbytečná
vyšetření, které mohou zatížit jak pacienty samotné, tak samotný zdravotní systém.
Dalším faktorem elektronizace, která se v současnosti ve skupině AGEL děje, je postupná digitali-
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zace všech zdravotních záznamů s cílem eliminace
ručně psaného záznamu.
Touto digitalizací dosáhneme efektivního nakládání
se zadanými daty, která nebudou končit na papíře,
ale vytvoří se mohutná datová základna, jenž bude
sloužit k dalšímu zdokonalování zdravotní péče, její
kvality a bezpečnosti.
Do budoucna je pak logickým krokem automatizace procesů a zejména zapojení umělé inteligence,
která nám bude pomáhat ještě efektivněji analyzovat a zpracovávat získaná data.
A naše Komplexní kardiologické centrum Třinec –
Podlesí již v dnešní době pracuje nejenom s 3D
tiskem svých cílových řešení, ale rovněž s virtuální
realitou napomáhající důkladné přípravě lékařů ke
složitému výkonu. Toto je už naše současnost.
Rozvíjí se online komunikace s pacienty. Nabízíte podobnou péči? Online poradny, diagnózu na dálku...
Toto je oblast, kterou máme dopodrobna již
analyzovanou, a mohu prozradit, že aktuálně se
již připravuje komplexní portálové řešení jak pro

naše klienty, tak pro naše obchodní partnery, které
bude řešit danou problematiku opravdu komplexně.
Tzn. neuvidíme pouze online poradnu, ale provázaný systém, který bude řešit mnoho oblastí
zdravotní problematiky pacientů a poskytovatelů
zdravotní péče. Klademe si za úkol nemalý cíl,
který ovšem bude mít velký přesah v rámci současných řešení.
Některé společnosti provozují virtuální kliniky
a kombinované služby klientům – registrace,
termíny, připomínání a podobně. Máte podobný systém?
Tato otázka úzce souvisí s předchozí, protože je to
jedna z oblastí, která podle nás má být zakomponována do komplexního řešení této problematiky.
Čím více bude řešení
pro naše klienty kompaktní a univerzální,
tím snadnější a přirozenější bude pro naše
pacienty tendence
k využívání těchto řešení.
Proto, ačkoli bychom již toto řešení mohli nabídnout, chceme jít cestou centralizace a využití
maximální synergie jednoho produktu, který bude
zaujímat více řešení najednou.
Bude v sobě zahrnovat jak komunikaci s lékaři
jiných zdravotnických zařízení mimo společnost
AGEL, komunikaci s pacienty, objednávání na plánovaná vyšetření, volná místa včetně např. parkování, oznámení o organizačních změnách, krizová
hlášení.
Pokud působí AGEL v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, zřizovaných krajem, řídíte
se v případě pandemie a podobných situacích
pokyny kraje, krajské hygienické stanice, spolupracujete s IZS a dalšími složkami?
Pro naše zdravotnická zařízení je samozřejmostí, že
spolupracují se všemi složkami IZS, denně na našich
urgentních příjmech se ZZS. V případech pandemie
se řídíme pokyny MZ, hygienických stanic a aktivně

vystupujeme na jednáních krizových štábů krajů či
obcí.
Domnívám se, že právě pandemie onemocnění
Covid prokázala, že jsme byli a jsme iniciativní ve
všech ohledech této péče – ať se již pacientů v jejich domácím prostředí.
Přineslo vám období minulých dvou let přes
extrémní výkyvy nějaké pozitivní zkušenosti?
Mimořádná období krystalizují charakter – a poznatky z našich nemocnic jsou v tomto veskrze
pozitivní. Nejenže lékaři a sestry z různých oddělení pomáhali tam, kde bylo nejvíce třeba.
Dokonce i sami ti, kteří se nákaze nevyhnuli, darovali po svém vyléčení plazmu bohatou na protilátky
a pomohli tak zkrátit léčbu dalších pacientů trpících
koronavirovou infekcí.
A další pozitivum –
v této těžké době jsme
se dokázali semknout,
mnoho dobrovolníků
pomáhalo v nemocnicích, podporovalo
zdravotníky. Kéž by
zodpovědnost, spolupráce a solidarita mezi lidmi přetrvávala i nadále!
Další pozitivní zkušenost je rozvoj elektronizace
zdravotnictví. V našich lůžkových zařízeních jsme
již měli před pandemií zaveden jednotný systém
vedení elektronické zdravotnické dokumentace,
a právě to zjednodušilo vedení Covidových jednotek na různých odděleních a s lékaři a sestrami
různých odborností.
Využíváte někde pro své klienty doplňkové metody jako jsou například čínská medicína, jóga, balneologické postupy?
Zdravotnická zařízení AGEL mají rozsáhlé portfolio poskytované péče – od péče ambulantní po
urgentní a akutní medicínu až po následnou péči.
Především v následné péči využíváme některé doplňkové metody, jako je canisterapie, muzikoterapie
a ošetřovatelská rehabilitace.
Autor: Redakce
Foto: www.agel.cz
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AOZ ČR: Nemocniční ombudsmané
chtějí ve zdravotnictví nastavit
atmosféru vzájemné úcty a porozumění
Koncem října se v Horní Lomné u Jablunkova nedaleko Třince konalo pravidelné
pracovní a vzdělávací setkání ombudsmanů a dalších pracovníků zabývajících se
podněty a stížnostmi týkajících se poskytování zdravotní péče.

V

malebné přírodě Beskyd, v hotelu Excelsior,
se ve dnech 21. – 22. října konala akce, jehož
pořadatelem byla Asociace ombudsmanů ve
zdravotnictví ČR (AOZ ČR), a patronem letošního setkání byla Nemocnice Třinec.
Jednalo se již o třetí setkání zastřešené Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, kdy je spolupořadatelem vždy jedna z nemocnic v České republice. Na
začátku činnosti byla myšlenka tato setkávání pořádat
po celé ČR, aby všichni mohli poznat problematiku
i v jednotlivých krajích a okresech. Letošní setkání
proběhlo v Moravskoslezském kraji, a to díky vstřícnos-
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ti Nemocnice Třinec, a sjeli se na něj účastníci z celé
republiky.
Na setkání přijelo celkem 26 účastníků mezi nimi zástupci odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města
Praha, Kraje Vysočina, Kanceláře veřejného ochránce
práv, Nemocnice následné péče LDN Horažďovice,
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, FN Olomouc, Oblastní nemocnice Náchod, Oblastní nemocnice Kolín,
FN Hradec Králové, Rokycanské nemocnice, Slezské
nemocnice v Opavě, Oblastní nemocnice Kladno, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec,
FN Motol Praha, Nemocnice Strakonice, Masarykova

onkologického ústavu, Nemocnice ve Frýdku-Místku,
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.
Mezi základní témata patřily přednášky - JUDr. Vladimíry Dvořákové z FN Motol Praha „Agendou
ombudsmana křížem krážem“, Ing. Václava Poloka,
z Nemocnice Třinec „Krizové situace práce nemocničního ombudsmana“, Petra Ballka, z Nemocnice
Rudolfa a Stefanie Benešov „Stěžovatel není spokojen
s rozhodnutím ombudsmana, a co se děje
dál?“, či Mgr. Lenky Charvátové a Mgr.
Zity Trojanové, z odboru zdravotnictví Kraj Vysočina „Řešení stížností
z pohledu Krajského úřadu“.
Druhý den následovaly prezentace MUDr. Dany Hechtové
z FN Motol Praha s přednáškou „Nepřetržitá přítomnost
zákonných zástupců hospitalizovaného dítěte-jak to bylo, je
a bude?“ a Mgr. Běly Vaverkové, právničky Kanceláře veřejného ochránce práv „Aktuální
kazuistika zástupkyně veřejného
ochránce práv k přítomnosti rodičů
a dalších osob při poskytování zdravotní
péče.“
Cílem asociace AOZ ČR je nejenom chránit práva
pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí
oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné
úcty, a to bez výjimky. Účastníci setkání jsou přesvědčeni, že bez vzájemné důvěry a vzájemné úcty, lze velmi
těžko efektivně a společně pracovat na takové intimní
věci jako je léčba a uzdravení pacienta.
„V drtivé většině případů fungujeme nejdříve jako
hromosvody a pak mediátoři nějaké vyhrocené situace nebo nedorozumění a snažíme se vše vysvětlit

a najít nějaký kompromis. Dochází totiž často k jakémusi konfliktu očekávání pacienta a jeho příbuzných,
versus možnosti toho konkrétního zdravotnického
zařízení a také někdy i možnostmi lékařské vědy.
Chyby se někdy bohužel stávají, zdravotníci jsou jenom lidé. Na nás ve zdravotnictví je takové ojedinělé
chyby analyzovat a nastavit systém tak, aby se neopakovaly. Stížnosti, které řešíme, jsou v drtivé většině
neoprávněné, i když se takové vyhodnocení
někdy našim stěžovatelům nelíbí. Na
druhou stranu, co lze zdravotníkům
někdy vyčítat, a na čem je potřeba
stále pracovat, je především komunikace s pacientem a někdy
vyšší míra empatie. Obecně
lze ale říci, že pokud nemocnice pochybí, tak rozhodně
nemají zájem takové věci
zametat pod koberec. Bylo
by to ve svém důsledku velmi
kontraproduktivní, “ vysvětlil
předseda asociace AOZ ČR Petr
Ballek, proč asociace pořádá tyto
setkání.
„Bohužel jsou i případy kdy se zdravotničtí pracovníci setkávají s nepřijatelným
chováním samotných pacientů a jejich příbuzných.
Verbální napadání zdravotníků od pacientů je již na
denním pořádku a mnohokrát přeroste i k napadení
fyzickému a je nutno v této oblasti nastavit atmosféru
vzájemné úcty a porozumění,“ doplnil Ballek.
Setkání samozřejmě proběhlo za přísného dodržování
aktuálních hygienických opatření a nařízení v rámci
zamezení šíření nákazy Covid.
Text: Redakce
Foto: Archiv AOZ ČR

Proč dělám nemocničního ombudsmana?
Co mi to přináší a bere?
PETR BALLEK

nemocniční ombudsman Nemocnice Rudolfa s Stefanie Benešov
„Pro mě je to pokaždé velká výzva a pokračování původní profese televizního novináře a experta na krizovou komunikaci. Vždy mě zajímaly
zdravotní, či sociální témata a chci pomáhat v zájmu spravedlnosti. Mám
velkou radost, když vyřeším pacientům jejich problémy, nebo někdo na
druhou stranu pochválí zdravotníky a má slova uznání pro jejich náročnou práci. Jako mediátor se nebojím řešení konfliktních či krizových
situací. Zároveň mě ale tato profese učí i pokoře a mám dobrý pocit,
když naleznu kompromis či řešení. Občas mi bere životní energii, a i iluzi
o lidech.“
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JUDr. VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ

Nemocniční ombudsman FN Motol Praha

„Vnímám fakt, a téměř desetiletá praxe nemocničního ombudsmana
mi to potvrzuje, že je potřebné, aby se pacienti (a nejenom ti) měli
možnost obrátit s řešením svých stesků, problémů, či nesrovnalostí
na kompetentní osobu, která bude mít čas a prostor se jejich kauzou
zabývat.
Vždy jsem měla blízko k rodinněprávní, občansko a pracovně právní
problematice, vždy mě příběhy z praxe z této oblasti zajímaly. Práce
nemocničního ombudsmana mě baví, těší, ale i naplňuje.
Někdo je vděčný, že se jeho problém řešil a vyřešil, někdo řešení nepřijme. To je životní realita.
I kdyby jeden z mnoha stěžovatelů řekl ,,díky“, tak ta práce měla smysl. Jsem ráda, že se s takovým závěrem někdy setkám. A co mi práce
vzala? Stále mi bere více času, než mám ,,v popisu práce“. Ale rozhodně
nelituji.

Ing. VÁCLAV POLOK

nemocniční ombudsman Nemocnice Třinec
„Práci ombudsmana nevnímám jen jako práci, ale poslání. Vnímám ji
jako nezbytnost mé vlastní účasti na řešení mnoha věcí, které souvisejí
s lidskými životy, nemocemi, s utrpením, bolestmi nebo smutkem a velmi mě nabíjí to, když zřetelně vidím její smysl a význam, když mohu
sám něco ovlivnit nebo dobrému pomoci.
Stěžovatele nezatracuji, ale už jsem se naučil rozlišovat mezi skutečně
potřebnými a nepotřebnými, kteří svou roli pouze hrají. Mám rád kontakt s lidmi a osobní otevřená jednání.“

Mgr. MARTIN HÁJÍČEK

právník a nemocniční ombudsman Masarykův onkologický ústav Brno
Součástí povolání nemocničního ombudsmana je vstupovat do různých, často náročných, situací pacientů a jejich blízkých, porozumět jim a nalézat pro
ně co možná nejlepší řešení.
Tento přístup je mi blízký a pro mě osobně je důležitá také možnost rychlé
a adresné pomoci těm, kteří za mnou přicházejí.
Komunikace, zejména při řešení stížností, je někdy nepříjemná.
S tím je potřeba počítat. A právě řešení stížností dává velký prostor pro
hledání dobrých řešení či zprostředkování komunikace.
Úsměv na tváři mi vždy umí vykreslit také upřímné děkovné dopisy (nejen)
pro naše zdravotníky.
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Pomozte, aby se děti v nemocnicích
zase smály. Má to smysl! Vážně.
Darujte smích: 20 20 20 20 20 / 0600
www.darovatsmich.cz

Profesionální zajištění
ochrany systémů nemocnic
a zdravotnických zařízení
Audity ICT a kyberbezpečnosti
Security Teams Operations
Bezpečnostní opatření a řízení bezpečnosti
Bezpečnostní nástroje
Bezpečnostní role a školení zaměstnanců
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