Mgr. Vladimír Semrád
Nemocnice Havlíèkùv Brod, Oddìlení spoleèných laboratoøí

cobas IT middleware
dorazil na Vysoèinu
Oddìlení spoleèných laboratoøí Nemocnice Havlíèkùv Brod je konsolidované pracovitì tøí
základních laboratorních odborností  biochemie, mikrobiologie a imunologie se sérologií.
Biochemické laboratoøe jsou historicky trvale spojené s instrumentací a diagnostickými
metodami firmy Roche.
Prvním strojem byl tradièní hitaák 911,
dalí etapa vedla pøes Integry 400 a 800
s analyzátorem Elecsys 2010 na imunochemická vyetøení. Spoleènì s Urisysem
a Omni S to ji byla dostateènì poèetná
flotila analyzátorù vedoucí k úvahám o zavedení nìjakého zastøeujícího SW, a tak
byl v roce 2005 u nás instalován program
PSM. Analyzátory byly po roce 2010 postupnì vymìòovány za modernìjí z øady
cobas 6000, ale PSM nové nároky vcelku
bez problémù zvládal. Faktem je, e kvùli
rostoucímu zatíení jak testy biochemickými, tak imunologickými a sérologickými
jsme systém co do poètu cílù a podmínek
distribuce dohnali k hranicím kapacity.
Osudným se vak pro PSM stalo nìco jiného  globální konec podpory Windows
XP. A tak jsme, donuceni vnìjími okolnostmi, stáli pøed problémem, jak dále.
Firma Roche nám nabídla nový produkt
svých IT vývojáøù  cobas IT middleware
(cITm), v prùbìhu roku 2016 jsme se tedy
zaèali pøipravovat na výmìnu tohoto 
pro ná provoz naprosto klíèového  SW
nástroje. Jak se záhy ukázalo, nelo jen
o software, ale i o velmi nákladný hardware. Nutno hned zkraje podotknout, e
firma Roche velkoryse vzala vìtinu celkových nákladù na sebe.
Vlastní realizace instalace cITm, kterou
provádìli pánové Ing. Petr Kopecký
a Mgr. Ondøej imek, je èasovì pomìrnì
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Pohled do laboratoøe (po pravé stranì jsou umístìny analyzátory cobas 6000 a v levé èásti se nacházejí servery
s cobas IT middleware)

nároèný proces. Nákup serverù a jejich
systémová instalace provedená na firmì
byly záleitostí zhruba mìsíèní práce (z naeho pohledu zákazníka) a vlastní instalace eleza a konfigurace nového SW
v laboratoøi vèetnì finálního doladìní zabraly cca 10 pracovních dnù, rozloených
kvùli vytíenosti kolegù do nìkolika meních celkù. Díky maximálnì profesionálnímu pøístupu byla instalace realizována
v klidné a dìlné atmosféøe a samozøejmì
pøi zachování plné funkènosti stávajícího
systému (PSM) po celou dobu instalace

i testování. A tak kdy nastal den D a hodina H (v naem pøípadì ètvrtek 9. 2. 2017,
12 hodin), byl hladký pøechod na cobas IT
middleware logickým vyústìním precizní
práce obou technikù.

A co vlastnì pro nás cITm
vechno dìlá?
Pøedevím zajiuje oboustrannou komunikaci analyzátorù s LISem (UNIS-Steiner), a to s velkou výhodou  jedním
napojením serveru cITm do sítì LIS.

Pøevodníky Moxa NPort (pøevádìjí komunikaci ze sériového portu do sítì LAN)

A analyzátorù napojených na server cITm rol, tak intuitivním prokliknutím zpøístupòuje detaily, grafy, historii a statistické panemáme málo: 3 analyzátory øady cobas
6000, cobas e 411, cobas b 221, Urisys 1800 rametry potøebné pro bìný ivot analytika. Pøi prohlíení dat je mono flexibilnì
a Immulite 2000.
mìnit velikost pole prohlíených dat, otvíDále øídí distribuci a pohyb vzorku po
rat více obrazovek, pøecházet do hlubích
laboratoøi. To je pro nae laboratoøe závrstev detailù a zase se vracet. Z mého
sadní funkce, protoe pøi øádovì ètyøech
stech nadefinovaných metodách (200 bio- pohledu mohli tvùrci pro vìtí pøehlednost zvolit hustìjí nebo flexibilní øádkochemických a 200 imunologických a sérování  na jednu obrazovku by se velo
logických) je potøeba biologický materiál
více dat. Program nabízí iroké monosti
rozdistribuovat buï ke konkrétním analyfiltrování a grupování dat, take si uivatel
zátorùm napojeným do cITm, nebo k nonsvoji podobu výstupu mùe snadno naRoche nenapojeným analyzátorùm, èi
konfigurovat. Export dat QC (a ostatnì
k manuálnì provádìným metodám (co
i jakékoliv dalí sestavy v jiných èástech
pøedstavuje øádovì celkem 50 moných
cílù). Navíc je ve podøízeno filozofii maxi- cITm) je moný do formátu CSV souboru
(èitelném napø. v Excelu) a je uivatelsky
mální etrnosti vùèi pacientovi i etrnosti
snadno realizovatelný. Povedené je i zanákladové, a proto je a na výjimky (napø.
dávání nových arí kontrol jednoduchým
váné infekty) systém nastaven na premikopírováním staré are a následným edisu: ve z jedné zkumavky. Potøeba alikvotováním cílových hodnot.
tace nastává cca u 40 % pøijatých vzorkù,
Program má mnohé dalí funkce (napø.
a tak je distribuèní modul cITm zatíen
øízení archivace vzorkù, vyhodnocení
opravdu vydatnì. Jeho konfigurace
TAT, statistiky poètu provedených vyeta mnoství naich pøání typu co se má
øení a kalibraèních èi kontrolních testù),
stát, kdy  provìøily vysokou flexibilitu
tohoto systému i trpìlivost technikù.
Pokud by se mìlo na tomto modulu
nìco málo vývojáøùm vytknout, tak
asi jen to, e v obecnì aplikované
snaze etøit zákazníkùv zrak pøed barevnì agresivním rozhraním pøekroèili
jistou hranici a etrná nenápadnost
rozliení jednotlivých cílù pouhým
textem obsluze pøi distribuci práci
zrovna neusnadní.
Nicménì pøi nereálnosti poøízení
pravé hardwarové preanalytické linky
nám v tomto ohledu poskytuje cITm
velmi dobré sluby.
Dalí funkcionalitou, kterou vyuíváme, je modul QC. Poskytuje v pøehledné formì jak rychlý náhled na
Pøíklad tøídìní a alikvotace vzorku
bìnou denní dávku výsledkù kont-

které vak prozatím nevyuíváme buï vùbec, nebo se kryjí s osvìdèenými funkcemi naeho LISu.
Modul cITm funguje pøes webové rozhraní, take jej lze provozovat na vech
poèítaèích s nainstalovaným webovým
prohlíeèem, není tedy omezen poètem licencí, jako tomu bylo u PSM. Na vìtinì
poèítaèù je instalován uivatelský klient,
na vybraných PC potom jetì oddìlený
administrátorský klient.
Novì nainstalované hardwarové vybavení zahrnuje dva zrcadlovì pracující
servery, v naem pøípadì dvì nezávislé
UPSky, a oproti instalaci PSM nové aktivní prvky  pøevodníky MOXA na kadé
linii pøipojeného analyzátoru.

Místo, kde byla provedena konfigurace v laboratoøi (pod
oknem je vidìt hlavní a záloní server)

Celkovì jsme instalací cITm získali dùstojného nástupce systému PSM. Zavedení do provozu bylo hladké, SW byl personálem laboratoøe bez potíí pøijat a po
4 mìsících provozu lze konstatovat, e
tento nástroj plnì vyhovuje naim potøebám a je zatím stabilním a doufejme perspektivním pomocníkem fungování naich
laboratoøí.
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