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Anotace
Sběr dat a jejich následné vyhodnocení je důležitým nástrojem jak pro
efektivní management kvality institucí dlouhodobé péče, tak i pro výzkum
v sociální oblasti. V současnosti probíhá sběr dat v praxi pouze formou
tištěných dotazníků. Tento způsob sběru dat je pro uchování a hromadné
zpracovnání z dlouhodobého hlediska nevhodný. Proto jsme vytvořili sadu SW
nástrojů, která je určená pro použití v praxi institucí dlouhodobé péče. Tato
sada se skládá ze tří nástrojů: editor dotazníků, nástroj pro digitalizaci tištěných
dotazníků a webová aplikace umožňující vyplnění dotazníků v elektronické
podobě a zajišťující dlouhodobé uchování vyplněných dat.
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1. Úvod
Vzhledem k demografické struktuře obyvatelsva a měnícímu se počtu
pacientů s chronickým onemocněním [1,2] je dlouhodobá péče důležitým
sociálně-zdravotním [3,4] i ekonomickým problémem [5]. Navzdory probíhající modernizaci a shanám o zvyšování kvality dlouhodobé péče, není
její dostupnost ani kvalita [6,7]v České republice stále dostačující. Jedním
z klíčových prvků efektivního plánování a managementu kvality zařízení
dlouhodobé péče je sběr dat [8]. Kromě ekonomického hlediska je sběr dat
důležitý taképro výzkum v sociální a demografické oblasti [1, 9, 10].
V současné praxi institucí zajišťujících dlouhodobou péči je sběr dat
prováděn formou tištěných dotazníků. Tyto dotazníky nejsou vhodné pro účely
dlouhodobého uchování dat ani jejich globálního zpracování a vyhodnocení.
Řešením je komplexní softwarový systém, který umožní nejen vytváření
dotazníků, ale také digitalizace vyplněných dat, jejich ukládání a zpracování.
Proto jsme vytvořili sadu SW nástrojů, které odpovídají potřebám institucí
dlouhodobé péče. Tyto nástroje nabízí možnost vytvoření dotazníků, které
mohou být buď vyplněny elektronicky anebo vytištěny, vyplněná tištěná verze
naskenována a data převedena do elektronické podoby.

2. Nástroje pro tvorbu a správu dotazníků
Základem pro hromadné zpracování dat je jejich elektronický formát. Proto
jsme vytvořili editor, který umožňuje vytváření dotazníků (viz obr. 1). Takto
vytvořený dotazník může být vyplněn elektronicky prostřednicvím webové
aplikace (viz obr. 3) nebo může být exportován do formátu PDF a poté vytištěn.
Dále jsme vytvořili softwarový nástroj, který je určen pro digitalizaci dat
vyplněných do vytištěných formulářů (viz obr. 2).
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Obrázek 1 — Software pro vytváření dotazníků. Nástroj umožňuje vkládat do dotazníku textová pole, obrázky, zaškrtávací pole, vstupní pole pro datum, čárový kód

2.1. Tvorba dotazníků
Pro vytváření dotazníků byla v jazyce C# s použitím technologie WPF
implementována desktop aplikace – Editor dotazníku. Prvky jsou do dotazníku
přidávány přetažením prvku z palety na plochu dotazníku. Mezi předdefinované pasivní prvky patří čárový kód, textový popisek, obrázek a vizuální
oddělovací prvky, např. čára, rámeček. Aktivní prvky, prvky určené pro vyplnění
daty, jsou textová pole, pole pro kreslení či psaní volného textu, zaškrtávací
pole a pole pro datum. U každého prvku je možné editovat jeho atributy.
Atributy se u jednotlivých typů prvků liší. Důležitým nevizuálním atributem
aktivních prvků je jejich jedinečný název. Název slouží jako klíč při ukládání
vyplněných dat do databáze. Aby bylo možné vytvářet kolekce dat týkajících
se jednoho pacienta, obsahuje každý dotazník vstupní pole pro rodné číslo
pacienta.Každý dotazník je dále opatřen unikátním čárovým kódem. Čárový
kód kromě konkrétního typu dotazníku obsahuje také jeho verzi. Hotový
dotazník je uložen ve formátu XML.
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Kromě vytvoření a uložení dotazníku umožňuje editor také jeho export do
formátu XPS či přímo jeho tisk.

2.2. Digitalizace dotazníků
Aby bylo možné analyzovat i data vypněná ve vytištěných dotaznících, je
potřeba tato data digitalizovat. Za tímto účelem jsme v jazyce C# s použitím
knihovny AForge implementovali aplikaci. Po naskenování tištěného,
vyplněnéhodotazníku je nejdříve nutné rozpoznat orientaci, příp. natočení
dotazníku a detekovat jeho užitnou plochu (tj. rozpoznat plochu vlastního
dotazníku od plochy okolního papíru). K tomuto účelu je každá užitná plocha
dotazníku orámována 4 malými čtverci umístěnými v rozích dotazníku.
Na základě identifikačního čárového kódu dotazníku je nalezen elektronický
vzor dotazníku ve formátu XML. Kromě automatického rozpoznání typu
dotazníku umožňuje nástroj pro digitalizaci také detekci stavu zaškrtávacích
polí (zaškrnutné, prázdné). V současné době se pracuje na rozpoznání psaných
znaků a číslic. Psaný text a obrázky se uchovávají v podobě výřezů.
Poté se zobrazí jak naskenový dotazník, tak i jeho elektronický vzor
s automaticky rozpoznanými údaji. Tento krok slouží pro kontrolu správnosti
automatické detekce. Chybně detekovaná data je možné ručně opravit.
Nástroj umožnuje paralelní zpracování více dotazníků. Po zpracování
dotazníku lze provést export digitalizovaných dat do centrálního úložiště.

Obrázek 2 — Nástroj pro digitalizaci dat vyplněných do tištěných dotazníků
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Obrázek 3 — Elektronická podoba dotazníku

2.3.

Webová aplikace

Webová aplikace, implementovaná v ASP.NET, slouží jednak jako nástroj pro
elektronické vyplňování dotazníků načtených z XML souborů, tak i jako centrální
úložiště vyplněných a digitalizovaných dat (viz obr. 4).Přístup k webové
aplikaci je řízen na základě uživatelských rolí. Aplikace také nabízí možnost
vyhledávání v datech z dotazníků a jejich editaci. Součástí je také automatická
anonymizace dat a vytváření kolekcí určených k exportu. Data pak mohou
být exportována pro další použití v různých nástrojích určených ke statistické
analýze či dolování dat.

3. Závěr
V rámci projektu byl vytvořen komplexní softwarový nástroj pro vytváření,
digitalizaci a uchování dotazníků, které by byly snadno využitelné v praxi
institucí zajišťujících dlouhodobou péči. Dále byla také vytvořena kolekce
strukturovaných dotazníků pro hodnocení ošetřovatelské péče určených
k automatickému softwarovévu zpracování. Kromě klinického použití budou
dotazníky a data dostupná i pro výzkum v oblasti dlouhodobé ošetřovatelské
péče v České republice.
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Obrázek 4 — Webová aplikace pro ukládání dotazníků

Poděkování
Tento projekt byl podpořen grantem NT13705-4/2012 Ministerstva
zdravotnictví ČR: „Vytvoření systému a software pro strukturované funkční
hodnocení pro účely dlouhodobé péče, pro získávání a zpracovávání dat
o dlouhodobé péči, její kvalitě a potřebě.“
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