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Stejně jako každé odvětví jde kupředu i zdra-
votnictví. Jsou používány stále složitější přístro-
je, jejichž informace již nezpracovává samotný 
lékař, ale převážně výpočetní technika. Vzhle-
dem k tomuto vývoji je dnešní medicína po-
stavena na složité technologii a shromažďuje 

o každém pacientovi obrovská kvanta informa-
cí od osobních údajů až k celkovým chorobo-
pisům, které obsahují např. i rentgenové sním-
ky, snímky z magnetické rezonance, výsledky 
EKG, biologické a chemické analýzy a video-
záznamy operací. Ke zpracovávání, ale i ucho-
vávání a efektivnímu využívání získaných dat 
ve zdravotnictví, je zapotřebí rozsáhlých infor-
mačních systémů s dostatečným výkonem.

Protože se jedná o nestandardní prostředí, 
musí použitá technika splňovat určité nad-
standardní požadavky. Pro zdravotnictví platí 
přísnější norma EN 60601-1 zaručující ochra-
nu bezpečnosti pacienta i obsluhy. Tato norma  
upravuje požadavky na elektromagnetickou  
kompatibilitu (EMC – Electromagnetic 
Compatibility) a bezpečnost, které mají zajis-
tit zvýšenou ochranu proti úrazu elektrickým 
proudem, zvýšenou odolnost proti rušení 
a snížené vyzařování, které by mohlo ovliv-
nit jiné citlivé přístroje provádějící vyšetře-
ní. Dalším požadavkem je vysoký stupeň kry-
tí, protože počítač se nesmí stát zásobníkem 
prachu a jiné mikrobiologické kontaminace, 

a proto musí být omyvatelný vodou i sanitač-
ními prostředky, aby bylo dodrženo sterilní  
prostředí. Dalším důležitým požadavkem je 
také bezhlučnost, protože počítač musí být 
u pacienta v době, kdy je pro jeho léčení velice  
důležitý klid. EN 60601-1 vyžaduje hladinu 
vlastního hluku nižší než 60 dB.

Protože počítače v lékařském prostředí ne-
smí zabírat mnoho místa, jsou integrovány 
společně se zobrazovací jednotkou do jedno-
ho celku o velikosti standardního monitoru 
LCD. Mezi výrobce panelových počítačů pro 
zdravotnictví se řadí společnosti IEI, Axiom-
tek, Advantech a Arbor. Na český trh je do-
dává firma Elvac IPC, která poskytuje svým  
zákazníkům technickou podporu i veškerý 
následný servis na nejvyšší úrovni.

Vzhledem k nutnosti připojení těchto PC 
k serverům, kde jsou uložena data, bývají ty- 
to počítače vybaveny dvěma ethernetovými  
porty s rychlostí přenosu 10/100/1000 Mbps. 
Toto rychlé datové rozhraní umožňuje bez-
problémový přenos velkého objemu dat, jako  
jsou obrázky a videosekvence. Protože je v mno- 
ha případech požadována mobilita těchto za-
řízení, a to i do míst, kde není možné pev-
né připojení k ethernetové síti, jsou vybaveny 
tyto počítače bezdrátovou technologií WiFi 
dle standardu IEEE 802.11 a/b/g/n. Podpo-
ru přenosu videosignálu zajišťují konektory  
Firewire, a to minimálně dvěma vstupy. Pro 
komunikaci s přístroji jsou všechny typy pane-
lových medicínských počítačů vybaveny mi-
nimálně dvěma sériovými a minimálně dvě-
ma USB porty, případně mohou být diagnos-
tické přístroje připojeny pomocí Bluetooth.  
Samozřejmostí je i možnost výběru různé  
velikosti displeje od 15 do 22" s možností při-
pojení dalšího monitoru (např. monochroma-
tického) přes VGA případně DVI rozhraní. 
Některé modely je možné doplnit PCI, pří-
padně PCIe kartou nebo DVD mechanikou.

Jak už bylo zmíněno, je možné použít tyto 
speciální počítače k prohlížení digitálních 
rentgenových snímků přímo na chirurgickém 
pracovišti, kde dotyková obrazovka umožní 

jednoduché ovládání pro porovnávání sním-
ků nebo prohlížení detailů operace. Takový-
to počítač však může být i v ordinaci zubní-
ho lékaře, kde je k počítači připojena digitální  
intraorální kamera, jejíž obraz se objeví na  
monitoru, který může sledovat lékař i pacient.

Novinkou v oblasti medicíny jsou tablety, 
takzvaní mobilní asistenti. Jedná se o přenos-
ný počítač s 10 až 11" displejem, který zlepšuje 
přesnost zadávaných dat o pacientovi, ale také 
nabízí rychlý přístup k úplné databázi informací 
o nemocném a referenčních materiálech v mís-
tě léčby. Výsledkem je bezpečnější, efektivnější 
a kvalitnější péče o pacienta. Tablety pro zdra-
votníky jsou speciálně navrženy pro provoz: 
– v nemocnicích, pro přenos dat pacientů 

z PC až k nemocničnímu lůžku pro opti-
mální a přesnou léčbu; 

– v sanitních vozidlech, pro přesný záznam 
příznaků pacienta při mimořádné událos-
ti/pohotovosti;

– v ambulancích, pro okamžitý přístup 
k zdravotní historii pacienta pro okamži-
tou a přesnou diagnózu.

Možnosti využití jsou však mnohem širší  
a schopný lékař využívající ve své ordinaci  
technicky vyspělé zařízení od firmy Elvac IPC  
je zárukou kvalitního ošetření.

Panelová PC a tablety pro zdravotnictví
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Obr. 1 Klinický asistent tablet Icefie Obr. 2 Medicínský panelový počítač POC-419


