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Žádost o zařazení nové investiční akce do investičního plánu na rok 2017 -  schválení 
úprav NIS AMIS*H 
 

Vážená paní inženýrko, 
 
usnesením č. 0463/10/2017/RK ze dne 14. 3. 2017 byl Nemocnici Třebíč, příspěvkové 
organizaci, schválen finanční plán pro rok 2017, jehož součástí je i plán investic.  
 
Od schválení zmiňovaného plánu vyvstaly další potřeby týkající se rozšíření funkcionalit 
současného NIS AMIS*H.  
 
V této věci si Vás dovolujeme požádat o stanovisko k plánovanému pořízení úprav 
nemocničního informačního systému AMIS*H. Všechny navrhované úpravy AMIS*H vychází 
z kontrolní činnosti pojišťoven a z následně uplatňovaných sankcí.   
 
Jedná se o: 
1) Elektronická žádanka na dopravu  

Jedná se o standardní formulář přístupný zaměstnancům ambulancí a lůžkových 
oddělení, který vyžaduje vyplnění obvyklých údajů vyžadovaných zdravotními 
pojišťovnami. Při odeslání žádanky se provede tisk formuláře (2x), kdy jedna žádanka 
bude poskytnuta dopravci a druhá zůstane založena ve zdravotnické dokumentaci. 
Součástí bude rovněž nástroj na prohlížení odeslaných žádanek. VZP v roce 2017 
zkontrolovala 2 měsíce roku 2016 s vyčíslenou sankcí cca 160 000,- Kč. Výše 
uvedeným modulem bychom předešli chybám, které se stávají při zadávání žádanek. 
Předpokládaná pořizovací cena je 78 650 Kč, financování z odpisů. 

2) Doplňování signálních výkonů za hospitalizace 
V současné době doplňujeme ručně. Požadujeme určitou automatizaci, a to z důvodu 
neznalosti úhradové vyhlášky na následující roky. Předpokládaná cena 12 400,- Kč, 
financování z odpisů. 

3) Kontrola diagnóz mezi sebou a v kombinaci s výkonem, ZULP a ZUM 
Kontrola bude realizována rozšířením číselníku kombinací položek. V současné době 
je v AMIS*H číselník pouze na kontrolu výkonů mezi sebou a v kombinaci se ZULP a 
ZUM. Na základě údajů v tomto číselníku bude prováděna kontrola u vykazovaných 
položek. Předpokládaná cena 24 800,- Kč, financování z odpisů. 

 
Pořízením výše uvedených kontrolních mechanismů NIS by se předešlo chybám, které 
následně vedou k uplatňování sankcí zdravotních pojišťoven vůči nemocnici, a tím k finanční 
úspoře. 
 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina 
Odbor zdravotnictví 
Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru 
Žižkova 57 
587 33 JIHLAVA 
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Předem děkuji za pochopení a vyjádření Vašeho stanoviska k plánovaným úpravám 
stávajícího NIS a předložení naší žádosti ke schválení Radě Kraje Vysočina.  
 
Děkuji. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Eva Tomášová 
ředitel 
 
Příloha  
List investic  
 
Na vědomí 
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení zdravotní péče 
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