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Cloudové systémy CGM: bezpečí pro 
data, svoboda pro lékaře

CGM: přes 25 let zkušeností
Společnost CompuGroup Medical už 
více než 25 let usnadňuje lékařům kaž-
dodenní agendu, a tím zvyšuje efekti-
vitu celého zdravotnického systému. 
Ve spolupráci s lékaři vyvíjí programy, 
díky kterým mají více času na smyslu-
plnou práci. Proč se v ordinaci zdržovat 
papírováním, když lze většinu adminis-
trativy vyřešit automaticky nebo pár 
kliknutími?

V roce 2020 přibyl k oblíbeným pro-
gramům MEDICUS, PC DOKTOR, PC 
DENT, DENTIST+ a AMICUS nový sys-
tém CGM MEDISTAR. Odlišuje se přede-
vším využitím technologie cloudu, kte-
rá ještě zvyšuje bezpečnost, zrychluje 
provoz a umožňuje lékařům mnohem 
více flexibility.

Bezpečnost a flexibilita cloudu
Technologii cloudu můžeme popsat 
jako síť vzájemně propojených serve-
rů, ke kterým má uživatel přístup na 
dálku. Výhodou takového systému je 
dostupnost skutečně odkudkoli, kde je 
k dispozici internet. Lékař může napří-
klad vzít laptop a vyrazit za pacienty 
do domova důchodců nebo provádět 
antigenní testy ve firmě. Všude má
přístup k citlivým datům, nikde je ale 
fyzicky nenosí s sebou. Toto řešení je 
vhodné také pro lékaře, kteří střídají 
více ordinací, nebo naopak ordinace ve 
střediscích, kde více lékařů potřebuje 
přístup ke stejným datům.

Nejčastější obavou při používání 
cloudových informačních systémů je 
bezpečnost. Panuje totiž představa, že 
data volně létají internetem, kde si je 
může kdokoli stáhnout. Reálně ale data 
letí ze systému přímo do úložiště. Sice 

není přímo pod naším stolem, kde si 
na něj můžeme sáhnout, o to lépe je ale 
chráněné. Fyzicky i kyberneticky.

České úložiště i české právo
CGM MEDISTAR využívá privátní ser-
very v profesionálním datovém centru 
na území České republiky, kde na pro-
voz dohlíží IT specialisté. České úlo-
žiště není samozřejmostí, u citlivých 
dat je ale nespornou výhodou. Jejich 
kontrola, správa a bezpečnost se totiž 
řídí českým, a tedy stejným právem, ja-
kým je i lékař povinen nakládat s daty 
svých pacientů. České datové centrum 
má certifikaci ISO 27 000, což reálně
znamená, že je chráněno proti požáru, 
zemětřesení i pádu letadla. Ještě před 
pár měsíci by se taková ochrana moh-
la zdát přehnaná, události uplynulých 
týdnů však dokazují, že je dobré být 
připraven. 

Záloha dat a veškeré aktualizace 
softwaru probíhají zcela automaticky, 
proto se nestane, že by se lékař nemohl 
do systému dostat. Dobré jméno provo-
zovatele datového centra záleží právě 
na bezpečnosti klientských dat, proto 
je naprostou prioritou a věnují se jí od-
borníci na plný úvazek.

Svoboda pro praktiky  
i stomatology
Zatímco se odborníci na kyberbezpeč-
nost věnují ochraně dat, odborníci na 
lidské zdraví se mohou věnovat svým 
pacientům. A to opravdu naplno, pro-
tože chytrý cloudový systém se kromě 
bezpečnosti postará také o adminis-
trativu.

Cloudový systém CGM MEDISTAR 

je propojen se SÚKL CÚER a mezi zá-
kladní funkcionality patří vystavení 
eReceptu včetně automatického za-
slání pacientovi. Program také sám 
posílá dávky na zdravotní pojišťovny 
a podporuje platební terminál. V době 
covidové pandemie lékaři více využili 
i napojení systému na ISIN. Provedené 
očkování stačilo zapsat pouze do jed-
noho systému, do druhého se propsalo 
automaticky.

Novinkou je verze CGM MEDISTAR 
pro stomatology s propracovaným zub-
ním křížem a také mobilní aplikace. Ta 
je dostupná pro zařízení s operačním 
systémem Android i iOS a posouvá 
možnosti flexibility na další úroveň.
Lékař si může jednoduše na telefonu 
zkontrolovat kalendář na další den 
nebo si ke kartě pacienta přidat poří-
zenou fotografii.

CGM MEDISTAR chce lékařům 
usnadňovat práci, ovládání je proto zce-
la intuitivní. Přesvědčte se sami a vy-
zkoušejte si zdarma demo s většinou 
funkcionalit a bez nutnosti instalace. 
Více na cgmmedistar.cz  

CompuGroup Medical (CGM) patří 
mezi přední světové společnosti v ob-
lasti e-health. CGM ČR je lídrem tuzem-
ského trhu ambulantních informačních 
systémů, systémy používá 11 500 zdra-
votnických zařízení. Společnost aktuál-
ně nabízí 6 ambulantních informačních 
systémů včetně cloudového řešení CGM 
MEDISTAR.

Čerpáno z tiskových materiálů 
společnosti CompuGroup Medical ČR

Zpracovala redakce 
časopisu

Co pandemie COVID-19 začala, válka na Ukrajině potvrdila. Svoboda a bezpečí jsou zásadní hodnoty v lidském ži-
votě, jedna bez druhé ale ztrácí na důležitosti. Díky pokročilé digitalizaci dat lze alespoň v ordinacích docílit obou.
Informace o zdravotním stavu patří mezi nejcitlivější data a lékaři proto mají ze zákona povinnost s nimi nakládat 
maximálně obezřetně. Dlouhá léta bylo synonymem pro takovou ochranu uložení dat přímo v ordinaci, konkrétně 
v počítači pod stolem. Dlouhá léta se ale také léčilo pouštěním žilou, dnes však už známe lepší způsoby.
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