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agendový informační systém

autoritativní zdroj

Informační systém veřejné správy, který slouží k
výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo
elektronické identifikaci.

EX : Příklad: personální systém je autoritativním zdrojem pro
osobní informace o zaměstnanci.
NT : autoritativní registr

Systém, či přesněji systémové úložiště, které slouží jako
zdroj informací o definovaných atributech identit. Rozdílné
atributy identity mohou mít rozdílné autoritativní zdroje.

autentizační prostředek
UF : prostředek elektronické autentizace

Nástroj pro ověření elektronické identity přihlašované
osoby (karta, USB token, mobil apod.)

bezvýznamový identifikátor

autoritativní registr

BT : identifikátor
TT : identifikátor
NT : bezvýznamový identifikátor osoby

BT : autoritativní zdroj
TT : autoritativní zdroj
NT : autoritativní registr klientů zdravotních služeb (ARKZZ)
autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb
(ARPZS)
autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP)

Bezvy#znamovy# identifikátor v sobě obsahuje pouze
identifikační informace. Kromě identifikační informace
nenese žádnou další informaci o určeném objektu.

bezvýznamový identifikátor osoby

Referenční datový zdroj jehož obsah garantuje stát a nese
plnou zodpovědnost za správnost údajů v tomto zdroji
uvedených.

BT : bezvýznamový identifikátor
TT : identifikátor

Bezvy#znamovy#m
identifikátorem
osoby
(BIO)
rozumíme posloupnost znaků, která jednoznačně
identifikuje fyzickou osobu.

autoritativní registr klientů zdravotních služeb
(ARKZZ)

centrální registr pojištěnců (CRP)

BT : autoritativní registr
národní autoritativní registr
TT : autoritativní zdroj
národní autoritativní registr

Registr všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.

číselník

Úložiště definované sady referenčních údajů klientů
zdravotních služeb. Autoritativní registr klientů zdravotních
služeb je součástí základní infrastruktury elektronického
zdravotnictví.

USE :kódový systém

e-Health
USE :elektronické zdravotnictví

autoritativní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (ARPZS)

elektronická identita

RT : národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)
základní infrastruktura elektronického zdravotnictví
BT : autoritativní registr
národní autoritativní registr
TT : autoritativní zdroj
národní autoritativní registr

NT : elektronická identita osoby
elektronická identita zdravotnického pracovníka

Elektronická identita (eID) je způsob ověřitelného
(autentizovatelného) rozlišení uživatelů při používání
elektronických služeb.

Úložiště autoritativních údajů o poskytovatelích
zdravotních služeb. Autoritatiní registr poskytovatelů
zdravotních služeb je součástí základní infrastruktury
elektronického zdravotnictví a je plně integrován s
Národním registrem poskytovatelů zdravotních služeb
(NRPZS). Autoritativní registr je určen pro poskytování
autoritativních údajů oprávněným subjektům.

elektronická identita osoby
BT : elektronická identita
TT : elektronická identita

Elektronická totožnost, jednoznačné určení osoby.

elektronická identita zdravotnického
pracovníka

autoritativní registr zdravotnických pracovníků
(ARZP)

BT : elektronická identita
TT : elektronická identita

RT : národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP)
základní infrastruktura elektronického zdravotnictví
BT : autoritativní registr
národní autoritativní registr
TT : autoritativní zdroj
národní autoritativní registr

Elektronická totožnost, jednoznačné určení zdravotnického
pracovníka.

elektronická výměna zdravotnické
dokumentace (VZD)

Úložiště autoritativních údajů o zdravotnických
pracovnících. Autoritativní registr je součástí infrastruktury
elektronického zdravotnictví a je plně integrován
s Národním registrem zdravotnických pracovníků
(NRZP). Autoritativní registr je určen pro poskytování
autoritativních údajů oprávněným subjektům.

BT : výměna zdravotnických dat
TT : výměna zdravotnických dat

Elektronická výměna a předávání zdravotnické
dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb a
dalšími subjekty.

1
Slovník věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

elektronická zdravotnická dokumentace

emergentní záznam (EMZ)

BT : zdravotnická dokumentace
TT : zdravotnická dokumentace

UF : emergentní data set
BT : sdílený zdravotní záznam (SZZ)
TT : sdílený zdravotní záznam (SZZ)

Elektronická zdravotnická dokumentace (EZD) je digitální
forma zdravotnické dokumentace.

Emergentní záznam (EMZ) je soubor kritických
zdravotních údajů pacienta, vedený v interoperabilní formě
s vysokou dostupností. Emergentní záznam je primárně
určen pro zajištění bezpečí pacienta, a to zejména při řešení
život ohrožujících situací. Mezi emergentní údaje patří
informace o faktorech, které mohou ohrozit život pacienta
či ovlivnit volbu zdravotní péče.

elektronické služby
Elektronická služba (z pohledu eGovernmentu) je taková
elektronická činnost, která uspokojuje určité kolektivní
potřeby. Pod pojem elektronická služba můžeme zařadit
mnoho služeb od vyzvednutí dat na elektronickém
médiu, výrobu nebo aktualizaci dat na vstupní kartě aj.
Uvedené příklady ovšem nedefinují podstatu elektronické
služby, kterou je vzdálený přístup a využití dálkového
elektronického spojení pro získání konkrétní služby.

epizoda péče
USE :epizoda zdravotní péče

epizoda zdravotní péče
elektronické zdravotnictví

UF : epizoda péče

UF : e-Health

Epizoda zdravotní péče je množina zpravidla časově
navazujících zdravotních služeb vymezená očekávaným
výsledkem a jednoznačnou zodpovědností konkrétního
poskytovatele zdravotních služeb za tento výsledek.

The World Health Organisation defines E-Health as ‘the
combined use of electronic communication and information
technology in the health sector.’ In more practical terms,
E-Health is the means of ensuring that the right health
information is provided to the right person at the right
place and time in a secure, electronic form for the purpose
of optimising the quality and efficiency of health care
delivery. E-Health should be viewed as both the essential
infrastructure underpinning information exchange between
all participants in the Australian health care system and
as a key enabler and driver of improved health outcomes
for all Australians.e-health is an emerging field in the
intersection of medical informatics, public health and
business, referring to health services and information
delivered or enhanced through the Internet and related
technologies. In a broader sense, the term characterizes
not only a technical development, but also a state-ofmind, a way of thinking, an attitude, and a commitment
for networked, global thinking, to improve health care
locally, regionally, and worldwide by using information and
communication technology.

identifikátor
NT : bezvýznamový identifikátor

Soubor údajů schopných jednoznačně identifikovat určitou
entitu (objekt).

index zdravotnické dokumentace (index ZD)
RT : zdravotnická dokumentace

Umožňuje zdravotníkům a pacientům zjistit, kde je vedena
klíčová zdravotnická dokumentace a jak si ji vyžádat.

integrované datové rozhraní rezortu (IDRR)
RT : základní infrastruktura elektronického zdravotnictví

IDRR je informační rozhraní základní infrastruktury
elektronického zdravotnictví sloužící k publikování dat, k
zajištění sdílení dat mezi základními registry a agendovými
informačními systémy a ke zpřístupnění dalších služeb
elektronického zdravotnictví.

EN : eHealth

elektronický zdravotní záznam (EZZ)
Elektronický zdravotní záznam je soubor zdravotnické
dokumentace pacienta od jednoho či více poskytovatelů,
vedený ve standardizované, interoperabilní formě. [Alt:
Elektronický zdravotní záznam je částí zdravotnické
dokumentace pacienta, který je vedený ve standardizované,
interoperabilní formě.]

klasifikace
RT : terminologický systém

Je metoda (proces a výsledek) uspořádání seskupování
entit ("pojmů") systematickým sdružováním do tříd v rámci
určité domény s uvedeným účelem.

EN : Electronic Healthcare Record

klient zdravotních služeb
emergentní data set

Fyzická či právnická osoba čerpající zdravotní službu či
služby. Odběratel či konzument zdravotních služeb.

USE :emergentní záznam (EMZ)

emergentní údaje
Základní údaje, nezbytné pro poskytnutí neodkladné
lékařské péče
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klinická událost

národní identitní autorita (NIA)

Klinická událost je základní entitou procesu léčby
pacienta. Klinickou událostí je každá událost týkající se
pacienta, kterou je možné naplánovat, objednat, provést a
zdokumentovat nebo vyúčtovat, přičemž není podstatné,
zda se odehrává ambulantně nebo za hospitalizace. Klinická
událost je činnost v rámci léčebně preventivní péče, kterou
provádí jedno definované pracoviště, jeden lékař nebo
zdravotnický tým s hlavním zodpovědným lékařem a
tato událost se odehrává v jasně definovaném časovém
intervalu trvajícím obvykle řádově minuty až hodiny,
v některých případech dny z důvodů protrahovaného
zpracování materiálu nebo výsledků. Klinická událost je
jedním typem vyšetření nebo ošetření jedné odbornosti,
případně je sumarizací existujících výsledků s rozhodnutím
o dalším postupu. Klinická událost je buď sama o sobě
jediným zdrojem svého obsahu, nebo využívá jako zdroj
jiné elementární události. Klinická událost může být
souhrnem elementárních pracovních úkolů stejného lékaře
nebo zdravotnického týmu.

Národní identitní autorita. Národní bod dle zákona č.
250/2017 Sb. o elektronické identifikaci. Informační systém
veřejné správy podporující proces elektronické identifikace
a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému.

národní propojovací bod elektronického
zdravotnictví (NCPeH)
Národní kontaktní bod pro eHealth je vstupní branou
propojující národní infrastrukturu s evropskou výměnnou
sítí elektronického zdravotnictví.
EN : National contact point for eHealth

národní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (NRPZS)
RT : autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb
(ARPZS)

NRPZS je komponentou základní infrastruktury
elektronického zdravotnictví. NRPZS obsahuje informace
o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích
sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby a
o hostujících osobách. U jednotlivých poskytovatelů
obsahuje registr údaje o oprávněních k poskytování
zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech
poskytování a podrobné informace o provozovaných
zdravotnických zařízeních.

kódový systém
UF : seznam hodnot
valueset
číselník
RT : http://slovnik.klientpro.cz/ez/domena
koncept

Vztahuje se ke konkrétní doméně. Jednotlivý záznam se
nazývá koncept. Koncept má vždy (alespoň) • jedinečný kód
(v rámci terminologického systému) • název (také: textový
popis, popisek kódu) Jednotlivé koncepty mohou, ale
nemusejí být definovány. Kódový systém může posloužit
jako klasifikace, ale primárně není jako klasifikační nástroj
vytvářen.

národní registr zdravotnických pracovníků
(NRZP)
RT : autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP)

NRZP je komponentou základní infrastruktury
elektronického zdravotnictví. NRZP obsahuje informace
o zdravotnických pracovnících, vykonávající zdravotnické
povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a dále pak
vykonávající nelékařská zdravotní povolání dle zákona č.
96/2004 Sb.

EN : value set

kompozitní služby
Kompozitní služby jsou služby informačního systému
základních registrů, které poskytují údaje vedené v
základních registrech a v agendových informačních
systémech.

nízká úroveň záruky (LoA)

RT : kódový systém

RT : vysoká úroveň záruky (LoA)
značná úroveň záruky (LoA)
BT : úroveň záruky (LoA)
TT : úroveň záruky (LoA)

Návrh_PT: Je elementární záznam ve value-setu,
odpovídající abstraktní nebo konkrétní (???) entitě,
reprezentované ve value-setu jediněčným identifikátorem a
jedinečným člověkem čitelným názvem, přičemž konkrétní
koncept je odlišný (alespoň jednou charakteritikou
explicitně nebo implicitně uvažovanouv dané doméně
value-setu) od všech ostatních konceptů) ---- to jsem
vymyslel

Nízká úroveň záruky označuje v souvislosti se systémem
elektronické identifikace prostředek pro elektronickou
identifikaci, který nabízí omezenou míru spolehlivosti
u deklarované nebo uváděné totožnosti určité osoby
a je charakterizován pomocí souvisejících technických
specifikací, norem a postupů, včetně technických kontrol,
jejichž účelem je snížit riziko zneužití nebo změny
totožnosti.

koncept

EN : Level of assurance (LoA) Low

LoA
USE :úroveň záruky (LoA)

norma
USE :standard

národní autoritativní registr
NT : autoritativní registr klientů zdravotních služeb (ARKZZ)
autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb
(ARPZS)
autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP)

odborná způsobilost

Autoritativní zdroj údajů o entitách uvedený v zákoně
o elektronickém zdravotnictví. Mezi autoritativní registry
patří: - Autoritativní registr poskytovatelů - Autoritativní
registr zdravotníků - Autoritativní registr klientů

odbornost

USE :odbornost

UF : odbornost zdravotnického pracovníka
odborná způsobilost

Odbornost zdravotnického pracovníka vyjadřuje odbornou
způsobilost k provádění povolání zdravotnického
pracovníka ve specifické oblasti.
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odbornost pracoviště

průběžná zdravotnická dokumentace

UF : smluvní odbornost

EX : Patří sem: - průběžné denní záznamy hospitalizační, domácí
či ambulantní péče, - laboratorní hodnoty a jiné výsledky
vyjádřené číslem nebo textem - záznamy fyziologické (resp.
patofyziologické) aktivity (EKG, EEG) - zvukové záznamy, 2D
a 3D obrazové záznamy - recepty - žádanky - apod.
UF : provozní zdravotnická dokumentace
BT : zdravotnická dokumentace
TT : zdravotnická dokumentace

Označení typu pracoviště, které se používá pro nasmlouvání
zdravotní péče s pojišťovnou.

odbornost zdravotnického pracovníka
USE :odbornost

Zdravotnická dokumentace, která dokumentuje průběh
poskytování zdravotních služeb.

osobní zdravotní záznam (OZZ)
BT : sdílený zdravotní záznam (SZZ)
TT : sdílený zdravotní záznam (SZZ)

přístupová oprávnění

Osobní zdravotní záznam (OZZ) je sdílený zdravotní
záznam, který je kontrolován a spravován pacientem.
Osobní zdravotní záznam může být zpřístupněn on-line
dalším uživatelům prostřednictvím poskytovatelů sdílených
zdravotních záznamů (SZZ) na základě rozhodnutí
pacienta.

Oprávnění uživatele informačního systému k přístupu k
jednotlivým informačním položkám, zejména specifikuje
možnost číst, editovat, vkládat či vymazávat údaje.

registr souhlasů a mandátů (RSM)

EN : Personal Health Record

pojištěnec

Centrální elektronická služba umožňující správu a
evidenci rozhodnutí pacienta týkajících se využívání
volitelných služeb elektronického zdravotnictví, práv
subjektů (mandát) přistupovat a rozsah přístupu ke
sdíleným elektronickým záznamům pacienta. [Alternativa:
"Informační systém evidující: - Rozhodnutí pacienta,
týkající se využívání volitelných služeb elektronického
zdravotnictví - Práva subjektů (mandát) přistupovat a rozsah
přístupu ke sdíleným elektronickým záznamům pacienta"]

Osoba pojištěná v systému všeobecného zdravotního
pojištění v ČR.

režim vysoké dostupnosti

pacient
Pacientem se rozumí fyzická osoba, které jsou poskytovány
zdravotní služby podle §3 odst. 1 zákona o zdravotních
službách.

Režim, ve kterém je zajištěna vysoká provozní spolehlivost
systému. Systém s vysokou dostupností je systém, při jehož
vývoji a nasazení je mezi základní požadavky stavěna právě
spolehlivost a schopnost obnovení činnosti po poruše.

poskytovatel identity
Kvalifikovaný správce dle zákona č. 250/2017
Sb. o elektronické identifikaci. Subjekt poskytující
důvěryhodnou službu identifikace a autentizace fyzické
osoby pomocí vydaných prostředků identifikace a
autentizace.

rozhraní eGOV
Rozhraní umožňující využívání elektronických služeb
eGOV

EN : Identity Provider

poskytovatel zdravotních služeb

rozhraní NIA

Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická
nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

Rozhraní umožňující využívání elektronických služeb NIA.

řízení identit
Správa informací o identitě entit (zpravidla osob
a výpočetních systémů), jim přidělených rolích a
přístupových právech.

prostředek elektronické autentizace
USE :autentizační prostředek

provozní zdravotnická dokumentace

řízený slovník

USE :průběžná zdravotnická dokumentace

BT : slovník
TT : slovník

provozovatel výměnné sítě

Slovník pojmů lexikálních jednotek určité domény
uspořádaný specifickým způsobem (např. označuje
preferované synonymum, vztahy ekvivalence, hierarchie a
asociace). V knihovnictví slouží k indexaci a vyhledávání
dokumentů.

RT : výměnná síť

Provozovatel výměnné sítě je organizace, která zajišťuje
služby výměnné sítě.

sdílený souhrn o pacientovi (SOP)
Součást zdravotnické dokumentace obsahující vybranné
nejdůležitější informace o pacientovi
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sdílený zdravotní záznam (SZZ)

standard

NT : emergentní záznam (EMZ)
osobní zdravotní záznam (OZZ)

UF : norma
RT : slovník
thesaurus
NT : standardy elektronického zdravotnictví

Sdílený zdravotní záznam (SZZ) typicky obsahuje
anamnestické a diagnostické údaje a části chronologicky
či problémově uspořádané zdravotnické dokumentace,
včetně výsledků laboratorních vyšetření, vyšetření
obrazového komplementu, medikace, závěrů ambulantní
a hospitalizační péče, lékařských zpráv a dalších částí
převzatých ze zdravotnické dokumentace od různých
poskytovatelů a určených ke zpřístupnění oprávněným
osobám. Tyto údaje mohou být doplněny o vlastní údaje
zaznamenané pacientem. Sdílené zdravotní záznamy jsou
primárně určeny ke sdílení informací o zdravotním stavu
pacienta a jeho zdravotní historii a jsou dostupné on-line
pacientovi a dalším oprávněným osobám a poskytovatelům.

Návrh_PT: Je nástroj ke snížení nežádoucí variability
zajišťující dosažení žádoucí kvality struktury, procesů a/
nebo výsledkůStandard (norma) je požadavek na chování
nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se
buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je
normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy jsou psané
i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým
rozsahem platnosti.Standard je dokument, vytvořený na
základě konsenzu a schválený uznávanou autoritou, který
poskytuje pro opakované a veřejné použití pravidla,
postupy a charakteristiky procesů a/nebo jejich výsledků
s cílem dosáhnout optimálního stupně variability systému
v daném kontextu. [en: Standard is document, established
by consensus and aproved by recognised body, that
provides, for common and repeated use, rules, guidelines
or characteristics for activities or their results, aimed at the
achievement of the optimum degree of order in the given
context.]

sémantická interoperabilita
Sémantická interoperabilita je schopnost informačních
systémů správně interpretovat význam sdílených a
předávaných informací. Sémantická interoperabilita
umožňuje sdílení informací mezi různými systémy a jejich
uživateli.

EN : standard

sémantická norma

standardy elektronického zdravotnictví

USE :sémantický standard

BT : standard
TT : standard

Standardy elektronického zdravotnictví jsou závazná
pravidla, která mohou definovat soustavy jednotek,
užívané pojmy, kódy, formáty, protokoly nebo rozhraní,
například v oblasti informatiky a komunikace, které
umožňují propojování různých zařízení, komunikačních a
informačních systémů ve zdravotnictví. Přímo či nepřímo
určují obsah, rozsah a formu informací, vedených v
informačních systémech elektronického zdravotnictví.

sémantický standard
UF : sémantická norma

Norma, umožňující vzájemné porozumnění obsahu sdílené
informace.

seznam hodnot
USE :kódový systém

terminologický systém
slovník

RT : klasifikace
slovník
http://slovnik.klientpro.cz/ez/value-set

RT : standard
terminologický systém
NT : řízený slovník

Konzistentní soustava value-setů, klasifikací, slovníků.

Poskytuje výklad nebo překlad pojmů. Může sloužit jako
definiční, překladový nebo gramatický standard.

thesaurus
RT : standard

služba elektronického zdravotnictví
Aplikace či informační systém, který využívá centrální
infrastrukturu elektronického zdravotnictví.

Je seznam pojmů, vztahujících se k vybrané doméně nebo
vybraným doménám. Nemůže sloužit jako terminologický
ani klasifikační standard.

smluvní odbornost

úroveň důvěry

USE :odbornost pracoviště

USE :úroveň záruky (LoA)

souhrnná zdravotnická dokumentace

úroveň záruky (LoA)

EX : Patří sem: - propouštěcí zprávy hospitalizační péče, zprávy z obrazových a laboratorních vyšetření - zprávy
z ambulantních vyšetření - pacientské souhrny (Patient
Summary) - emergentní data set - dokumenty koordinace
transplantační péče - apod.
UF : výstupní dokumentace
BT : zdravotnická dokumentace
TT : zdravotnická dokumentace

UF : LoA
úroveň důvěry
NT : nízká úroveň záruky (LoA)
vysoká úroveň záruky (LoA)
značná úroveň záruky (LoA)

Úroveň záruky dle nařízení eIDAS vyjadřuje míru
spolehlivosti prostředků pro elektronickou identifikaci
při určování totožnosti osoby. Míra spolehlivosti, kterou
úroveň záruky představuje, je definována na základě
použitých postupů, řídících činností a prováděných
technických kontrol. Úrovně záruky stanovuje přímo
použitelný předpis Evropské unie.

Zdravotnická dokumentace popisující výsledek zdravotních
služeb, zdravotní stav individuálního pacienta a další
informace určené pro zajištění kontinuity a koordinace
zdravotní péče.

EN : Level of assurance (LoA)
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valueset

značná úroveň záruky (LoA)

USE :kódový systém

RT : nízká úroveň záruky (LoA)
vysoká úroveň záruky (LoA)
BT : úroveň záruky (LoA)
TT : úroveň záruky (LoA)

výměna zdravotnických dat
NT : elektronická výměna zdravotnické dokumentace (VZD)

Značná úroveň záruky označuje v souvislosti se systémem
elektronické identifikace prostředek pro elektronickou
identifikaci, který nabízí značnou míru spolehlivosti
u deklarované nebo uváděné totožnosti určité osoby
a je charakterizován pomocí souvisejících technických
specifikací, norem a postupů, včetně technických kontrol,
jejichž účelem je značně snížit riziko zneužití nebo změny
totožnosti;

Výměnou zdravotnických dat myslíme vzájemnou
zabezpečenou komunikaci při předávání informací
užívaných při poskytování zdravotních služeb a vedení
zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních
služeb a výměnu dat mezi dalšími subjekty – orgány
státní správy v oblasti zdravotnictví, národními systémy
elektronického zdravotnictví apod.

EN : Level of assurance (LoA) Substantial

výměnná síť
RT : provozovatel výměnné sítě

Výměnnou sítí myslíme soubor technických prostředků
a služeb, umožňujících realizaci bezpečné a
průkazné komunikace mezi komunikujícími stranami ve
zdravotnictví.

vysoká úroveň záruky (LoA)
RT : nízká úroveň záruky (LoA)
značná úroveň záruky (LoA)
BT : úroveň záruky (LoA)
TT : úroveň záruky (LoA)

Nejvyšší úroveň spolehlivosti prostředků pro ověření
elektronické identity osoby. Vysoká úroveň záruky
označuje v souvislosti se systémem elektronické
identifikace prostředek pro elektronickou identifikaci, který
nabízí vyšší míru spolehlivosti u deklarované nebo uváděné
totožnosti určité osoby než prostředek pro elektronickou
identifikaci se značnou úrovní záruky a je charakterizován
pomocí souvisejících technických specifikací, norem a
postupů, včetně technických kontrol, jejichž účelem je
předejít zneužití nebo změně totožnosti.
EN : Level of assurance (LoA) High

výstupní dokumentace
USE :souhrnná zdravotnická dokumentace

základní infrastruktura elektronického
zdravotnictví
RT : autoritativní registr poskytovatelů zdravotních služeb
(ARPZS)
autoritativní registr zdravotnických pracovníků (ARZP)
integrované datové rozhraní rezortu (IDRR)

základní registr
Základní registr je informační systém veřejné správy.
Základními registry jsou: registr obyvatel, registr osob,
registr územní identifikace a registr práv a poviností.

zdravotnická dokumentace
RT : index zdravotnické dokumentace (index ZD)
NT : elektronická zdravotnická dokumentace
průběžná zdravotnická dokumentace
souhrnná zdravotnická dokumentace

Soubor záznamů zdravotnické dokumentace, který vytváří a
udržuje poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu zákona
372/2011Sb, o zdravotních službách, §53-56.

6
Slovník věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

Slovník věcného záměru zákona o
elektronickém zdravotnictví
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
agendový informační systém

elektronická zdravotnická dokumentace

autentizační prostředek

elektronické služby

autoritativní registr
L autoritativní registr klientů zdravotních služeb
(ARKZZ)
L autoritativní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (ARPZS)
L autoritativní registr zdravotnických pracovníků
(ARZP)

elektronické zdravotnictví
Elektronické zdravotnictví
L autoritativní registr
L L autoritativní registr klientů zdravotních služeb
(ARKZZ)
L L autoritativní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (ARPZS)
L L autoritativní registr zdravotnických pracovníků
(ARZP)
L elektronické zdravotnictví

autoritativní registr klientů zdravotních služeb
(ARKZZ)
autoritativní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (ARPZS)

elektronický zdravotní záznam (EZZ)

autoritativní registr zdravotnických pracovníků
(ARZP)

emergentní údaje
emergentní záznam (EMZ)

autoritativní zdroj
L autoritativní registr
L L autoritativní registr klientů zdravotních služeb
(ARKZZ)
L L autoritativní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (ARPZS)
L L autoritativní registr zdravotnických pracovníků
(ARZP)

epizoda zdravotní péče
identifikátor
L bezvýznamový identifikátor
L L bezvýznamový identifikátor osoby
index zdravotnické dokumentace (index ZD)

bezvýznamový identifikátor
L bezvýznamový identifikátor osoby

integrované datové rozhraní rezortu (IDRR)

bezvýznamový identifikátor osoby

klasifikace

centrální registr pojištěnců (CRP)

klient zdravotních služeb

elektronická identita
L elektronická identita osoby
L elektronická identita zdravotnického pracovníka

klinická událost

elektronická identita osoby

kompozitní služby

elektronická identita zdravotnického
pracovníka

koncept

kódový systém

národní autoritativní registr
L autoritativní registr klientů zdravotních služeb
(ARKZZ)
L autoritativní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (ARPZS)

elektronická výměna zdravotnické
dokumentace (VZD)
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L autoritativní registr zdravotnických pracovníků
(ARZP)

sdílený souhrn o pacientovi (SOP)
sdílený zdravotní záznam (SZZ)
L emergentní záznam (EMZ)
L osobní zdravotní záznam (OZZ)

národní identitní autorita (NIA)
národní propojovací bod elektronického
zdravotnictví (NCPeH)

sémantická interoperabilita

národní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (NRPZS)

sémantický standard
slovník
L řízený slovník

národní registr zdravotnických pracovníků
(NRZP)

služba elektronického zdravotnictví
nízká úroveň záruky (LoA)
souhrnná zdravotnická dokumentace
odbornost
standard
L standardy elektronického zdravotnictví

odbornost pracoviště
osobní zdravotní záznam (OZZ)

Standardy a terminologie
L klasifikace
L kódový systém
L koncept
L řízený slovník
L slovník
L L řízený slovník
L standard
L L standardy elektronického zdravotnictví
L terminologický systém
L thesaurus

pacient
pojištěnec
poskytovatel identity
poskytovatel zdravotních služeb
přístupová oprávnění

standardy elektronického zdravotnictví
provozovatel výměnné sítě
terminologický systém
průběžná zdravotnická dokumentace
thesaurus
registr souhlasů a mandátů (RSM)
úroveň záruky (LoA)
L nízká úroveň záruky (LoA)
L vysoká úroveň záruky (LoA)
L značná úroveň záruky (LoA)

režim vysoké dostupnosti
řízení identit

výměna zdravotnických dat
L elektronická výměna zdravotnické
dokumentace (VZD)

řízený slovník
rozhraní eGOV

výměnná síť

rozhraní NIA
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vysoká úroveň záruky (LoA)
základní infrastruktura elektronického
zdravotnictví
základní registr
zdravotnická dokumentace
L elektronická zdravotnická dokumentace
L průběžná zdravotnická dokumentace
L souhrnná zdravotnická dokumentace
značná úroveň záruky (LoA)
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Angli#tina (en)
eHealth
Electronic Healthcare Record
Identity Provider
Level of assurance (LoA)
Level of assurance (LoA) High
Level of assurance (LoA) Low
Level of assurance (LoA) Substantial
National contact point for eHealth
Personal Health Record
standard
value set

#eština (cs)
elektronické zdravotnictví
elektronický zdravotní záznam (EZZ)
poskytovatel identity
úroveň záruky (LoA)
vysoká úroveň záruky (LoA)
nízká úroveň záruky (LoA)
značná úroveň záruky (LoA)
národní propojovací bod elektronického zdravotnictví
(NCPeH)
osobní zdravotní záznam (OZZ)
standard
kódový systém

10
Slovník věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví
Generated by SKOS Play!, sparna.fr

