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• Akreditace JCI 2005, 2008

• 1 763 zaměstnanců

• 357 lůžek

• 14 420 operací za rok

• 19 298 hospitalizací za rok

• 8581 kusů zdravotnické techniky

Nemocnice Na Homolce



Zákon 123/2000 Sb. a akreditace 

JCI nebo SAK ČR
Standardy JCI, SAK a zákon 123/2000Sb. jsou 
v péči o zdravotnické prostředky velice přísné

uživatel musí zajistit:

• kontrolu, údržbu a dokumentaci zdravotnické        
techniky 

• uživatel shromažďuje data k plánování potřeb 
modernizace či obměny přístrojů 



Čím složitější ZP tím náročnější 

prevence a servis



Podmínky nutné k plnění 

akreditačních standardů a zákona 

123/2000 Sb.

• kvalitní personální obsazení oddělení 
biomedicínského inženýrství 
kvalifikovanými zaměstnanci 

• vybavení měřícím zařízením pro testování 
přístrojů zdravotnické techniky

• možnost rychlé a jednoduché 
dokumentace o přístrojích nejen pro 
techniky, ale i pro ostatní pověřený 
personál 



Co je biomedicínské inženýrství

Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární 

profesní a vědecký obor, který využívá a 

spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i 

biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení 

praktických otázek medicíny a různých dalších 

odvětví biologie, jako je ekologie, genetika, 

apod. 



Důvody vzniku biomedicínského 

inženýrství 

Potřeba úzké spolupráce zdravotnických 
pracovníků s techniky a inženýry roste se stále 
se zvětšující závislostí lékařské, zdravotní a 
sociální péče na nutnosti získávat, zpracovávat 
a uchovávat čím dál tím podrobnější informace o 
zdravotním stavu pacientů, hledat specifičtější 
způsoby jak tento jejich stav příznivě ovlivnit, 
případně poskytovat osobám s trvalým 
zdravotním postižením vhodné technické 
prostředky, které jim usnadní zapojení do 
běžného života na co nejvyšší úrovni.



Biomedicínské inženýrství  se uplatňuje při:

• vývoj, konstrukce, ale i použití přístrojové diagnostické, 
terapeutické a laboratorní techniky; 

• vývoj i aplikace umělých náhrad nefunkčních částí lidského těla 
(kloubů, některých žláz a orgánů, atd.); 

• vývoj biokompatibilních materiálů, tj. materiálů, které při 
kontaktu s živým organismem minimalizují nežádoucí reakce 
jak organismu, tak materiálu samotného; 

• vývoj a použití informačních technologií, které usnadňují péči o 
pacienty (telemedicína, zdravotnické informační systémy, …); 

• vývoj rehabilitačních pomůcek, zlepšujících kvalitu života 
zdravotně postižených osob

• vytváření výzkumných prostředků a nástrojů pro zkoumání 
struktury a funkce živých organismů na všech úrovních 
složitosti (od molekulární až po systémovou).



Kvalifikace biomedicínských techniků a 

inženýrů

• Akreditovaný bakalářský obor pro biomedicínské 
techniky ( v případě neakreditovaného nutný 
kurz na IPVZ ukončený státní zkouškou )

• Akreditovaný magisterský nebo inženýrský obor 
pro biomedicínské inženýry ( v případě 
neakreditovaného nutný kurz na IPVZ ukončený 
státní zkouškou )

• zdravotnický pracovník se specializovanou 
působností tedy klinický technik a klinický 
inženýr musí absolvovat specializační 
vzdělávání na IPVZ ukončené atestací. 



Specializace pro biomedicínské 

techniky a inženýry

• Terapeutické zdravotnické přístroje

• Analýza a zpracování biosignálů

• Diagnostické zdravotnické přístroje

• Diagnostické zobrazovací zdravotnické 

přístroje

• Laboratorní zdravotnické přístroje

• Perfuzologie



Uspořádání biomedicínského 

inženýrství v NNH

Biomedicínské inženýrství

Preventivně servisní 

inženýrství

zdravotnické techniky

Klinické inženýrství Metrologie

• Plně kompatibilní uspořádání biomedicínského oddělení nemocnice 
s předními pracovišti v medicínsky rozvinutých zemích

• Fakulty biomedicínského inženýrství jsou dnes při všech 
významných světových univerzitách a to stále více i při 
medicínských.

• Význam klinického inženýrství stoupá i v České republice. Naše 
cesta má podporu MZ i IPVZ a byla konzultována se spolutvůrcem 
zákona 96/2004 Sb.



Preventivně servisní inženýrství

zdravotnické techniky

• Preventivní kontroly zdravotnické techniky 
dané zákonem 123/2000 Sb a standardy 
JCI realizované vlastními silami 

• Odborné provedení interních servisních 
zásahů

• Zajištění preventivních a servisních 
zásahu externích organizací   

• Vedení dokumentace o zdravotnické 
technice



Pracoviště příjmu oprav



Servisní dílna



Laboratoř měření monitorů, defibrilátorů, pulzních 

oxymetrů a elektrochirurgických generátorů



Klinické inženýrství

• Použití a příprava k použití přístrojové 

diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky 

• Odborná pomoc při zavádění nové zdravotnické 

techniky

• Sledování pokroku ve zdravotnické technice

• Příprava veřejných zakázek

• Další způsoby financování



Klinické inženýrství současný stav

• Kardiologická elektrofyziologie 

• Perfuzologie

• Navigační systém v neurochirurgii

• Autotransfuze pro cévní a 

kardiochirurgické oddělení

• Kalibrace přístrojů pro anestézii



Klinické inženýrství budoucí stav

Možné rozšíření spektra činností zejména:

• Respirační terapeuti

• Navigační systémy v dalších oborech

• Robotické systémy

• Rehabilitační technika a pomůcky

• Laboratorní asistenti

• Technici zobrazovacích metod



Klinické inženýrství v praxi



Ukázky hi-tech používané v medicíně





Identifikace zdravotnické techniky 

v NNH
Zavedli jsme identifikaci zdravotnické techniky pomocí 

čárových kódů na odolné plastové štítky.

Na základě našich zahraničních zkušeností jsme 

vyvinuli SW, který nám pomáhá zákon 123/2000 Sb. a 

další legislativu v praxi realizovat.



Databáze OBMI

• Za více než 6 let provozu bylo provedeno 190 

000 záznamů do databáze což je v  přepočtu 

více než 90 denně.

• každý technik má na starosti cca 600-900 

přístrojů v 3-6 odd., které důkladně zná 

• Obsahuje 291 návodů k přístrojům

• Přístup má 1149 uživatelů

• Serverová multilicenční aplikace s možností 

přístupu z více než 200 počítačů



Výpis z databáze - metrologie



Uživatelské a technické kontroly



Deník kontrol



Historie přístroje



Závěry I.

• S rostoucí technizací zdravotnictví bude 

stále více třeba biomedicínských techniků

• V medicínsky vyspělých zemích počet 

biomedicínských techniků a inženýrů roste 

geometrickou řadou

• Klinická část práce biomedicínských 

techniků a inženýrů brzy i v naší republice 

převýší část práce preventivně servisní



Závěry II.

• Využívání špičkových testovacích přístrojů 

pro zdravotnickou techniku kvalifikovanými 

techniky je v rámci zvyšování kvality péče 

a bezpečí pacienta dnes již nutnost.

• Biomedicínské inženýrství v nemocnici je 

navíc velice ziskové, protože jen na ze 

zákona 123/2000 Sb. povinných 

bezpečnostně - technických kontrolách 

zdravotnických přístrojů dělaných 

vlastními silami je možno ročně ušetřit až 

desítky milionů korun.


