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1 Obsah balíku práce WPD
Výstupem balíku práce WP.D – Metodiky správy standardů a klasifikačních a terminologických systémů
elektronického zdravotnictví je produkt:
•

P7 – Návrh metodiky správy standardů a terminologií elektronického zdravotnictví

2 P7 – Analýza zahraničních vzorů a návrh metodiky správy
standardů a terminologií elektronického zdravotnictví
2.1 Zadání pro produkt P7
Návrh metodiky správy standardů a terminologií elektronického zdravotnictví vycházející ze znalostí prostředí v ČR
a zkušeností z jejich správy v ČR a EU. Metodika bude obsahovat tyto základní části:
1. Popis stávajícího stavu správy standardů a terminologií v ČR. Identifikace subjektů, základu a rozsahu
jejich pověření a rozsahu jejich zodpovědnosti při správě národních standardů a terminologií v oblasti
elektronického zdravotnictví. Analýza předností a nedostatků stávajícího systému.
2. Návrh metodiky výběru vhodných standardů národní a mezinárodní interoperability s přihlédnutím
k možnostem lokalizace pro využití v ČR.
3. Návrh rozvoje národních standardů pro zajištění národní a mezinárodní interoperability. Návrh způsobu
jejich harmonizace (a doplnění) s rozšířenými standardy zavedenými v členských státech EU a
aplikovatelnými v podmínkách ČR.
4. Identifikaci alespoň 2 členských států EU, které mají zavedeny národní metodiky správy standardů a
terminologických systémů, které se mohou stát vzorem pro zlepšení správy standardů a terminologií v ČR.
Detailní popis metodik a postupů v těchto zemích, včetně organizačního uspořádání a zhodnocení těchto
vzorů z pohledu efektivity a vhodnosti implementace v ČR.
5. Návrh variant možného organizačního uspořádání správy standardů a terminologií, který bude v souladu
s NSeZ. Zhodnocení přínosů navržených variant, předpokladů jejich realizovatelnosti, výhod a nevýhod
každé varianty. Doporučení finální varianty.
6. Ověření udržitelnosti navržené metodiky správy standardů (např. formou ověření s klíčovými aktéry).

2.1.1 Zahrnutá oblast
Analyzovány budou stávající procesy správy standardů a terminologií, které budou obsaženy v katalogu
současných standardů (produkt P1 realizovaný v rámci balíku práce WP.C.A).
Konkrétně bude analýza zahrnovat zejména současné procesy správy standardů realizované v ÚZIS, VZP, SÚKL,
DASTA, MZČR (odbor farmacie a informatiky), NASKL a SAK.
Návrh detailních procesů tvorby jednotlivých standardů je věcí standardizačních organizací. Předmětem tohoto
produktu jsou procesy související se způsobem zadávání tvorby standardů, či jejich výběrem při realizaci projektů
elektronického zdravotnictví, koordinace a sjednocení způsobu jejich zveřejňování a ověřování jejich správného
použití v elektronickém zdravotnictví.
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2.1.2

Nezahrnutá oblast

Návrh detailních procesů tvorby jednotlivých standardů je věcí standardizačních organizací a jejich detailní analýza
a popis není předmětem tohoto produktu.

2.2 Procesy správy standardů – přehled
V české republice vytváří a lokalizuje standardy v oblasti zdravotnictví a zdravotnické informatiky několik klíčových
organizací: ÚZIS, SÚKL, DASTA, MZ ČR, NLK, VZP – tyto organizace spravují především věcné standardy a
terminologie vztahující se k poskytování zdravotní péče, způsobu vykazování, statistického sledování a
komunikace mezi poskytovateli. Vedle těchto národních organizací se standardizací zabývá řada organizací
mezinárodních, mezi nejznámější uveďme např. IHTSDO (SNOMED International), WHO, HL7, Regenstrief
Institute, NIST, které se zabývají standardizací především ve zdravotnické doméně, či obecné standardizační
organizace jako ISO, CEN, ASTM či IEEE.
Tvorbou standardů, relevantních pro oblast elektronického zdravotnictví se zabývají desítky organizací, jen
organizace ISO eviduje v sekci zdravotnická informatika aktuálně 226 standardů, v oblasti zdravotnictví dokonce
přes 1300 standardů.
Zatímco každá ze standardizačních organizací má zpravidla svou vlastní metodiku tvorby standardů, procesy
životního cyklu standardů obsahují řadu obecných společných kroků bez ohledu na konkrétní typ standardu. Tyto
kroky zpravidla zahrnují:
•

Identifikaci potřeb standardu

•

Vývoj standardu

•

Výběr vhodného standardu z množiny kandidátů

•

Publikace a zavedení standardu

•

Ověřování souladu se standardy

Vedle těchto základních kroků je zapotřebí realizovat další podpůrné aktivity, zajišťující např. jednotnou evidenci
(katalogizaci) a publikaci standardů, terminologické služby umožňující využití jak uživateli standardů, tak přímo
z prostředí jejich informačních systémů, hodnocení standardů z pohledu jejich využitelnosti v rámci národní
infrastruktury elektronického zdravotnictví, harmonizaci využívání standardů v resortu zdravotnictví a v rámci
návaznosti na procesy a informačních systémy ostatních resortů (MPSV, eGovernment, atd.), správu centrálních
terminologických služeb Národního kontaktního místa eHealth, viz Obrázek 1.
V jednotlivých zemích zajišťují tyto procesy na úrovni národních standardů jednak národní standardizační
organizace reprezentující zemi v rámci mezinárodní standardizační organizace ISO (v ČR je takovou organizací
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ) a dále v případě resortních standardů
také další pověřené organizace. V případě ČR by se takovou organizací mohlo stát např. Národní centrum
elektronického zdravotnictví.
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Identifikace potřeb
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Ověření souladu se
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Publikace a
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Vývoj (návrh)
standardu

Výběr standardu

Poskytování
služeb

Správa CTS EU

Obrázek 1: Hlavní procesy správy standardů elektronického zdravotnictví

S ohledem na proces, kterým se standardy vytváří, lze standardy rozdělit do několika kategorií: uzavřené,
uveřejněné, konzultované, otevřené konzultované a otevřené de jure1. U otevřených standardů je zajištěno, že
kdokoliv má možnost se podílet na procesu návrhu a správy standardu buď přímo nebo prostřednictvím oficiální
národní či mezinárodní standardizační organizace. Zdravotnické standardy by měly v maximální možné míře
vznikat jako otevřené, pouze výjimečně v jiné formě.
Většina standardů je dobrovolná v tom smyslu, že jsou nabízeny k adopci jednotlivci, organizacemi nebo
průmyslem, aniž by byly vyžadovány zákonem. Některé normy se stávají povinnými, pokud jsou regulátory
přijímány jako zákonné požadavky v určitých oblastech.
Termín formální standard odkazuje specificky na specifikaci (standardu), která byla schválena národním či
mezinárodním normalizačním subjektem. Termín de-iure Standard odkazuje na normu, která je nařízena právními
požadavky nebo obecně odkazuje na jakýkoliv formální Standard. Naproti tomu termín standard odkazuje na
specifikaci (nebo protokol nebo technologii), která dosáhla široce rozšířeného používání a akceptace – často bez
schválení normalizačním subjektem (nebo obdrží takové schválení až poté, co již dosáhla všeobecného využití).
Příklady de facto norem, které nebyly schváleny žádnou normalizační organizací (nebo alespoň nebyly schváleny

1

Cerri & Fuggetta, 2007
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do doby, než byly široce rozšířeny), zahrnují např. písma Apple True Type, jazyk PCL vyvinutý Hewlett-Packard pro
ovládání tiskáren, specifikace HL7, DASTA apod.

2.2.1

Příklad – Proces správy standardů CEN

V případě CEN (European Committee for Standardization) zahrnuje správa standardů následující procesy:
•

Návrh na vývoj či změnu standardu

•

Proces přijetí požadavku

•

Proces rozhodnutí o požadavku

•

Návrh řešení

•

Konzultace/veřejná oponentura/hlasování

•

Schválení

•

Publikace

•

Revize

Proces správy standardů zpravidla neprobíhá zcela lineárně. Jednotlivé kroky správy standardu dále zpravidla
obsahují následující aktivity:

Zápis a úvodní zpracování požadavku na změnu standardu
Požadavek na změnu

Navrhovatel

• Každý zájemce (jednotlivec či organizace) musí mít možnost podílet se
na vývoji nového či rozvoji stávajícího standardu
• Proces vývoje a správy standardu lze iniciovat požadavkem na změnu
• Navrhovatel specifikuje oblast dotčeného standardu, cíl změny a může
také navrhnout způsob provedení změny – tedy návrh řešení
Přijetí požadavku

Administrátor

•
•
•
•

Kontrola kompletnosti a formální správnosti návrhu
Rešerše souvislostí s ostatními návrhy či standardy v dané oblasti
Předběžná analýza problému
Příprava podkladů pro expertní skupinu

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
P7 - Analýza zahraničních vzorů a návrh metodiky správy standardů a terminologií elektronického zdravotnictví

Strana 8

Rozhodnutí o požadavku a návrh řešení
Rozhodnutí o požadavku

Expertní skupina

•
•
•
•

Rozhodnutí o způsobu řešení, zpracování či odmítnutí požadavku
Vypracování důvodové zprávy
Určení garanta
Určení způsobu validace návrhu

Návrh řešení
Garant

• Vypracování návrhu řešení požadavku (Garantem, pracovní skupinou)
• Analýza požadavku a variant řešení
• Rešerše existujících národních a mezinárodních standardů
• Návrh vhodného řešení vč. případných alternativ
• Zpracování technické a další související dokumentace
• Analýza dopadů navrženého řešení

Odborný
konzultant

Validace řešení a schválení návrhu
Validace řešení
Oponentní skupina

Garant
Architekt
standardů

• Validace řešení a oponentura zvoleným způsobem
• Industry konzultace
• Vypracování oponentní zprávy
• Hlasování (balotting) – u otevřených standardů
• Vypracování finálního návrhu řešení
• Validace návrhu architektem standardů
Schválení návrhu

Řídící výbor

• Finální akceptace návrhu
• Předložení návrhu standardizační autoritě

2.3 Popis stávajícího stavu správy standardů a terminologií v ČR
Obsahem této kapitoly je: Identifikace subjektů, základu a rozsahu jejich pověření a rozsahu jejich zodpovědnosti
při správě národních standardů a terminologií v oblasti elektronického zdravotnictví. Analýza předností
a nedostatků stávajícího systému.

2.3.1

Subjekty spravující standardy v oblasti elektronického zdravotnictví

Při přípravě katalogu standardů v rámci balíku práce WP.C.A jsme identifikovali následující hlavní subjekty, které
vykonávají část procesů správy standardů a terminologií, využívaných v oblasti elektronického zdravotnictví či
zajišťují některou z rolí souvisejících se správou těchto standardů v ČR:
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•

MZ ČR

•

ÚZIS

•

SÚKL

•

Koordinační středisko transplantací

•

Pracovní skupina DASTA

•

HL7 ČR

Výše uvedené subjekty lze považovat za Standardizační organizace (SDO). Pro určení, zda se v uvedených
případech jedná o SDO či o jiný typ organizace vyvíjející standardy, je nezbytné vycházet z nějaké definice.
V literatuře lze nalézt několik odlišných definic, např.:
1. Standardizační organizace (SDO) jsou organizace, které se specializují na vývoj standardů prostřednictvím
konsensu a podílejí se na regionálním a mezinárodním normalizačním procesu2.
2. Standardizační organizace – Standards Development Organization (SDO), - je organizace, jejíž hlavní
náplní je rozvíjení, koordinace, zveřejňování, revidování, změna, opětovné vydávání, překládání nebo jiné
vytváření technických norem, které mají reagovat na potřeby skupiny cílových osvojitelů3.
3. Pojem (SDO) se obecně vztahuje na tisíce průmyslových či odvětvových standardizačních organizací, které
vyvíjejí a zveřejňují specifické standardy v dané oblasti3.
Z výše uvedeného je patrná velká šíře vnímání pojmu Standardizační organizace. Pro účely tohoto dokumentu,
definujeme SDO pomocí druhé z uvedených definic, pod pojem SDO však zahrneme i organizace, které vytvářejí
standardy, i když se nejedná o jejich hlavní náplň.
2.3.1.1
2.3.1.1.1

Správa standardů v MZ ČR
MZČR – Mandát pro správu standardů

Ministerstvo zdravotnictví je dle kompetenčního zákona (Zákon č. 2/1969 Sb.) “ústředním orgánem státní správy
pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele
zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými
látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů
přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,
zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních
přípravků a účinných látek na trh” (§10 odst. 1).
Z postavení ústředního orgánu státní správy pro zdravotnický informační systém lze dovodit také zodpovědnost
MZ ČR za specifikaci standardů a terminologií využívaných v rámci zdravotnického informačního systému.
Zákonem č. 372/2011 Sb., zákonem o zdravotních službách, je specifikován tzv. Národní zdravotnický informační
systém (NZIS), jako “jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený:
a) ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o
zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví a o úhradách zdravotních
služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě
poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky, včetně zajištění
transparentnosti poskytování a financování zdravotních služeb, zajištění rovného přístupu k zdravotním
službám a hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb,
b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
2
3

Standards Council of Canada (https://www.scc.ca/en/agl-sdo)
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Standards_organization)
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c) k vedení Národního registru poskytovatelů, Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního
registru hrazených zdravotních služeb a zpracování údajů v nich vedených,
d) k realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o
potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby,
e) pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, a
f)

ke zpracování údajů podle písmen a) a d) jakož i v registrech podle písmen b) a c) pro statistické účely a k
poskytování údajů a statistických informací v rozsahu určeném tímto nebo jinými právními předpisy,
včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.”

Zákonem specifikovaný účel NZIS však pouze částečně naplňuje klíčové cíle Národní strategie elektronického
zdravotnictví, tedy zvýšení zainteresovanosti občanů na péči o zdraví, zvýšení efektivity zdravotnického systému,
zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb a vybudování infrastruktury a systému správy elektronického
zdravotnictví. Tyto cíle Národní strategie bude zapotřebí upravit novým zákonem o elektronickém zdravotnictví, z
něhož bude také jednoznačně vyplývat odpovědnost subjektů za oblast standardizace elektronického
zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví také vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah činnosti vyplývá především z
vyhlášky Českého statistického Úřadu (ČSÚ), kterou se stanoví Program statistických zjišťování pro příslušný
kalendářní rok. Úplné znění tohoto programu je vždy publikováno ve Sbírce zákonů ČR v říjnu až listopadu
předchozího roku. Realizací statistických zjišťování a také správou příslušných metodik a standardních datových
rozhraní je pověřen ÚZIS.
Souhrnem lze dle našeho názoru konstatovat, že byť není stávající právní úprava zcela jednoznačná, lze dovodit,
že zodpovědnost za rozvoj elektronického zdravotnictví v širším pojetí (tedy nikoliv pouze za Národní zdravotnický
informační systém) nese MZ ČR.
2.3.1.1.2

MZČR – Rozsah spravovaných standardů

2.3.1.1.2.1 Standardy eHDSI

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví
Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) je informační systém státní správy, který zajišťuje
zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro služby přeshraniční
výměny zdravotnické dokumentace. Účel národního kontaktního místa upravuje zákon 372/2011 Sb., zákon o
zdravotních službách.
Správcem národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví je podle tohoto zákona Ministerstvo
zdravotnictví (zákon 372/2011 Sb., §69a). Provozovatelem kontaktního místa je z pověření MZ ČR Kraj Vysočina.
MZ ČR jako správce kontaktního místa odpovídá, na základě mezinárodní smlouvy zúčastněných členských zemí
EU, krom jiných aspektů také za správu referenčních a národních terminologií, využívaných v rámci přeshraniční
výměny dat a dále za správu mapování mezi národními a referenčními terminologiemi.
Centrální terminologické služby
Národní a referenční terminologie a jejich mapování jsou obsahem tzv. Centrálních terminologických služeb
digitální infrastruktury (Digital Service Infrastructure - DSI), vybudovaných Evropskou unií a poskytovaných
členským zemím. Úvodní překlad referenčních terminologií do českého jazyka (v oblastech, které nepokrývají
ostatní standardizační organizace) a realizace mapování mezi národními a referenčními terminologiemi provedla
sémantická pracovní skupina zřízená v rámci projektu implementace Národního kontaktního místa, Connecting
Europe Facility (CEF), za spoluúčasti kraje Vysočina a MZ ČR. Mandát této pracovní skupiny však skončí společně s
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dokončením projektu v roce 2022. Procesy spojené se správou centrálních terminologických služeb DSI bude
muset MZ ČR, jako Národní správce kontaktního místa zajistit i po tomto datu.
2.3.1.1.2.2 Seznam zdravotních výkonů

Ministerstvo je zodpovědné za obsah tzv. Seznamu zdravotních výkonů, který slouží především pro potřeby
úhrady zdravotní péče, je však zároveň, bohužel jediným, zdrojem strojově zpracovatelných informací o
poskytnuté zdravotní péči. Seznam je spravován pracovní skupinou. Ministerstvo spravuje seznam zdravotních
výkonů pomocí registru zdravotních výkonů, který je dostupný online na stránkách ministerstva
https://szv.mzcr.cz. Seznam zdravotních výkonů je (zpravidla jednou ročně) aktualizován formou vyhlášky a ve
strojově zpracovatelné formě poskytován dalším subjektům, které seznam výkonů obvykle po dalším technickém
zpracování publikují vlastními publikačními kanály (mezi tyto subjekty patří např. VZP). Při správě a publikaci
seznamu zdravotních výkonů jsou využívány některé další standardní kódové systémy spravované v rámci NZIS.
2.3.1.1.2.3 Odbornost zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zodpovídá za správu seznamu odborností zdravotnických pracovníků. Seznam je využíván pro
potřeby systému NZIS a v systému vzdělávání zdravotnických pracovníků.
2.3.1.1.2.4 DASTA

Datový a komunikační standard DASTA je rozvíjen pracovní skupinou DASTA a finančně dlouhodobě podporován
MZČR. Standard je podrobněji popsán níže v kapitole Pracovní skupina DASTA.
2.3.1.1.3

MZČR – Procesy správy standardů

Správu Seznamu zdravotních výkonů a odborností zdravotnických pracovníků zajišťuje ministerstvo vlastní
pracovní skupinou. U dalších klíčových standardů (NZIS, DASTA, eHDSI, standardy v oblasti léků) MZ ČR tuto
zodpovědnost částečně deleguje na další subjekty – především ÚZIS, SÚKL a pracovní skupinu DASTA, zatímco
některé z etap životního cyklu standardů (např. katalogizaci standardů včetně jejich hodnocení) v tuto chvíli MZ
ČR nevykonává. Při správě standardů prováděné MZ ČR přímo či prostřednictvím jím zřízených pracovních skupin
nejsou standardizační procesy zpravidla systematicky popisovány. Postupy jsou tvořeny jednotlivými pracovními
skupinami dle aktuální potřeby, aniž by byla stanovena hodnotitelná kritéria očekávané kvality výsledných
produktů. Výjimkou jsou procesy správy standardů Národního kontaktního bodu, které jsou náležitě popsány v
provozní dokumentaci NCP a byly úspěšně auditovány EU a procesy správy seznamu zdravotních výkonů, které
jsou zveřejněny na stránkách ministerstva.
2.3.1.2

Správa standardů v ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
2.3.1.2.1

ÚZIS – Mandát pro správu standardů

Základní úkoly ÚZIS vyplývají ze zřizovací listiny a z dalších zákonných ustanovení, především ze zákona 372/2011
Sb., zákona o zdravotních službách, který specifikuje zodpovědnost ÚZIS za správu Národního zdravotnického
informační systému (NZIS) a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Zřizovací listina stanoví účel a zodpovědnost ústavu v oblasti správy NZIS. Ústav je správcem NZIS. Základním
účelem a předmětem činnosti Ústavu je řízení a koordinace plnění úkolů NZIS, včetně činností souvisejících s
rozvojem a zdokonalováním NZIS, určeného ke sběru, zpracování a vyhodnocování zdravotnických informací, k
vedení národních zdravotních registrů, k vedení referenčních a agendových registrů pro systémy elektronického
zdravotnictví, k poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany
osobních dat občanů, k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu ve vývoji a údržbě systému úhrad
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lůžkové péče (dále jen „DRG"), k hodnocení programů prevence vážných onemocnění a dále při hodnocení
struktury a kvality léčebné péče.
Úkoly v oblasti správy standardů upravuje zřizovací listina ÚZIS:
•

stanovuje a reviduje obsah NZIS; zajišťuje informace o zdravotním stavu obyvatelstva, činnostech,
pracovnících a ekonomice zdravotnických zařízení, o výdajích za poskytované zdravotní služby,

•

definuje rozsah a obsah dat přebíraných z informačních systémů provozovaných v rámci NZIS jinými
subjekty, které potřebuje pro plnění svých úkolů,

•

vytváří definice pojmů užívaných v NZIS, klasifikace a číselníky pro jednotlivé části NZIS, vydává metodické
pokyny potřebné pro provozování informačních systémů v rámci NZIS a kontroluje jejich dodržování všemi
subjekty, poskytuje kontinuální metodickou podporu uživatelům registrů podle platných právních
předpisů,

•

vyvíjí a udržuje datovou základnu a systém úhrad lůžkové péče v úzké spolupráci a s MZ ČR a na základě
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů,

•

buduje datovou základnu pro kvantifikaci a analýzu indikátorů kvality zdravotní péče a pro analýzu
ukazatelů zdravotního stavu obyvatel, buduje datovou základnu pro analýzu výkonnosti a kvality
programů prevence vážných onemocnění, včetně populačních screeningových programů.

Odpovědnost ÚZIS za oblast správy nástrojů a standardů pro potřebu úhrady akutní hospitalizační péče stanovuje
zákon č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Tento zákon v §41a stanovuje povinnost vytvářet
a každoročně aktualizovat “seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze (dále jen
„skupiny“), jejich relativní nákladovost, pravidla zařazování hospitalizací do skupin a metodiky související
s vykazováním poskytnutých hrazených služeb v akutní lůžkové péči”.
2.3.1.2.2

ÚZIS – Rozsah spravovaných standardů

Zřizovací listina stanovuje úkoly ÚZIS poměrně široce a vytváří tak prostor pro aktivitu ústavu na poli tvorby a
správy informačních, komunikačních i technických standardů týkajících se široké škály systémů a registrů, které
jsou zahrnovány pod systém NZIS.
Fakticky se ÚZIS při tvorbě a správě standardů soustřeďuje na následující oblasti:
•

statistická zjišťování v oblasti zdravotnictví (zahrnuje standardy popisující poskytovatele zdravotních
služeb, vybrané socio-zdravotní atributy popisující zdravotní stav obyvatel, provozně-ekonomické
parametry poskytovatelů, vybrané ukazatele z oblasti poskytování zdravotních služeb atp.)

•

vedení národních zdravotních registrů

•

vedení národních zdravotnických registrů (NRZP, NRPZP)

•

vedení národního registru hrazených služeb

•

evidence informací o úmrtích – list o prohlídce zemřelého

•

správa klasifikací WHO (MKN-10, MKN-O, MKF, TNM)

•

správa standardů v oblasti úhradových mechanismů DRG (včetně návrhu nového systému klasifikace
hospitalizačních procedur KHP a nového systému klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG)

•

správa klasifikace zdravotnické techniky (metodika kategorizace ZT, Základní číselník kategorií ZT, Základní
číselník kategorií a cenových hladin ZT)

•

správa a klasifikace zdravotnického materiálu (Metodika kategorizace ZM, Základní číselník kategorií ZM
pro skupinu ZP pro srdeční stimulaci)
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•

vedení registru zdravotnických prostředků

•

správa datových rozhraní NZIS

2.3.1.2.2.1 Statistická zjišťování

Pro naplňování potřeb zdravotnické statistiky, zajišťuje ústav realizaci Programu statistických zjišťování
Ministerstva zdravotnictví. Program statistických zjišťování obsahuje seznam statistických zjišťování a
charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů.
V souladu s realizací statistických zjišťování zajišťuje ÚZIS také správou příslušných metodik a standardních
datových rozhraní pro online sběr dat prostřednictvím aplikace Centrální úložiště výkazů (CÚV), která obsahuje
elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do CÚV.
Výkazy jsou realizovány v následujících oblastech:
(A) Ambulantní péče
(E) Pracovníci a ekonomika
(H) Orgány ochrany veřejného zdraví
(L) Lůžková péče
(T) Přístrojové vybavení
(V) Péče o cizince
K jednotlivým výkazům ústav stanovuje obsah výkazu a vytváří metodiku zpracování výkazu. Veškeré standardy
související se statistickým vykazováním publikuje ÚZIS na svých webových stránkách.
2.3.1.2.2.2 Národní zdravotní registry

Účelem registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejen závažných onemocnění, a to včetně důsledků
ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a sledování pacientů,
včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými nemocemi, sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků
těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká
zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní
péče s cílem zlepšovat zdraví populace.
Národní zdravotní registry vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností, které stanovily
odbornou náplň. O každý národní zdravotní registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru, který
garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel. Poradním orgánem správce registru je Rada
registru složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou lékařskou společností, zástupců MZ ČR,
pracovníků správce a případného zpracovatele. Příslušná odborná lékařská společnost je odborným garantem
registru. Řada registrů má již dlouholetou tradici např. onkologický registr vznikl již v roce 1976 a registr
hospitalizovaných v roce 1960.
S účinností od 1.7. 2016 dochází k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. Novela rozšířila seznam národních
zdravotních registrů uvedených v příloze zákona o Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní
péče. Přehled Národních zdravotních registrů dle novely zákona č. 372/2011 Sb. zákonem č. 147/2016 Sb.:
•

Národní onkologický registr (NOR)

•

Národní registr hospitalizovaných (NRH)
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•

Národní registry reprodukčního zdraví

•

Národní registr asistované reprodukce (NRAR)

•

Národní registr rodiček (NRROD)

•

Národní registr novorozenců (NRNAR)

•

Národní registr potratů (NRPOT)

•

Národní registry kardiovaskulárních operací a intervencí

•

Národní kardiochirurgický registr (NKR)

•

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)

•

Národní registr kloubních náhrad (NRKN)

•

Národní registr nemocí z povolání (NRNP)

•

Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)

•

Národní registr úrazů (NRU)

•

Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve (NROVDK)

•

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)

•

Národní diabetologický registr (NDP)

•

Národní registr intenzivní péče (NRIP)

•

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (NROD)

ÚZIS zajišťuje správu datového obsahu, správu a publikaci použitých kódových systémů, specifikuje požadavky na
datová rozhraní registrů a vytváří metodiky sběru dat. Veškeré standardy související s vedením a správou
národních zdravotních registrů stanovuje závaznými předpisy MZ ČR a publikuje ÚZIS na svých webových
stránkách. Standard datového rozhraní pro integraci s informačními systémy poskytovatelů prostřednictvím zpráv
je na základě požadavků ÚZIS spravován jako součást Národního standardu DASTA pod odbornou garancí ČSZIVI
ČLS JEP.
2.3.1.2.2.3 Národních zdravotnické registry (NRZP, NRPZS)

ÚZIS spravuje národní registr poskytovatelů zdravotních služeb jako základní článek všech informačních systémů
NZIS. Z něj jsou generovány soubory zpravodajských jednotek, adresáře pro zajišťování hromadné korespondence
a distribuce metodik, povinných hlášení a výkazů do zdravotnických zařízení a pro další účely.
Národní registr poskytovatelů bude postupně napojen na základní a agendové registry veřejné správy, což umožní
ověřování identity poskytovatelů i jejich statutárních a odborných zástupců, včetně jejich odborné způsobilosti.
Národní registr zdravotnických pracovníků slouží jako referenční zdroj údajů o zdravotnických pracovnících, jejich
odborné kvalifikaci, příslušnosti k poskytovateli zdravotní péče a právní způsobilosti (či omezení) k výkonu
povolání.
Národní zdravotnické registry se stanou základem pro zřízení tzv. autoritativních registrů, které budou jedním za
základních kamenů infostruktury elektronického zdravotnictví.
ÚZIS spravuje standardní datový obsah a strukturu registrů, navrhuje a publikuje standardní kódové systémy,
použité v rámci registrů, spravuje a publikuje aplikační rozhraní pro využívání služeb registrů jinými informačními
systémy. Datové rozhraní pro interakci s registry pomocí datových zpráv spravuje na návrh ÚZIS správce
standardu DASTA.
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2.3.1.2.2.4 Národní registr hrazených služeb (NRHS)

Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s účinností od 1. 7. 2016 byl nově zřízen Národní registr hrazených
zdravotních služeb (NRHZS). Registr obsahuje údaje o individuálních úhradách poskytovatelů zdravotní péče, data
o poskytovatelích zdravotních služeb, data o personálním, technickém a věcném vybavení pracovišť a nezbytné
seznamy a číselníky. Podobně jako u národních zdravotnických registrů, ÚZIS spravuje standardní datový obsah a
strukturu registru NRHS, navrhuje a publikuje použité kódové systémy (tyto systémy však v řadě případů pouze
přebírá od primárních správců), spravuje a publikuje datové rozhraní pro předávání informací od zdravotních
pojišťoven pomocí datových zpráv. NRHS v současnosti není určen pro poskytování aplikačních služeb
informačním systémům třetích stran, a proto ani nepodporuje žádná aplikační rozhraní pro přístup externích
informačních systémů. Národní registr by se v budoucnu mohl stát, pro oprávněné uživatele, zdrojem cenných
informací o rozsahu vykázané hrazené péče (včetně např. informace o vybraných PZT či ZULP) pro osobní
zdravotní záznamy.
2.3.1.2.2.5 Evidence informací o úmrtích (List o prohlídce zemřelého – LPZ)

Evidence informací o úmrtí je upravena vyhláškou č. 297/2012 Sb., v souladu s touto vyhláškou byla vytvořena
elektronická šablona formuláře, umožňující hlášení elektronickou cestou. Předávání dat elektronickou cestou je
možné také formou datových dávek ve formátu DASTA z informačních systémů zdravotnických zařízení
prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Veškeré údaje, týkající se datového standardu
předávaných údajů a způsobu komunikace s registrem IS LPZ, publikuje ÚZIS na svých webových stránkách.
2.3.1.2.2.6 Klasifikace WHO

Pro zajištění licenčních práv k převzatým terminologiím WHO uzavřel ÚZIS licenční smlouvu, opravňující ÚZIS k
překladu klasifikace ICD. Držitelem obdobné licence ke klasifikaci ICF (MKF) je MZ ČR, ale ÚZIS je držitelem licence
k elektronické verzi toho standardu. ÚZIS byl rovněž MZ ČR pověřen úkolem lokalizovat a spravovat systém ICF.
ÚZIS zajišťuje překlad výše uvedených standardů do českého jazyka, publikuje na svých stránkách referenční
materiály (seznamy a metodiky) v českém jazyce a online prohlížeč přeložené české verze MKN-10.
2.3.1.2.2.7 Standardy DRG

V oblasti standardů pro potřeby úhrady akutní hospitalizační péče ÚZIS spravuje standardy a metodiky vykazování
a klasifikace případů, vybrané číselníky (kritické výkony, relativní váhy). Vývoj stávajícího klasifikačního systému IR
DRG byl zastaven a hlavní úsilí bylo směřováno k vývoji nového systému klasifikace CZ DRG, který by měl stávající
klasifikační systém nahradit. Průběžně, v ročních intervalech, je prováděna aktualizace metodik, relevantních
číselníků a relativních vah DRG systému. Způsob publikace standardů DRG upravuje Zákon o veřejném zdravotním
pojištění v odstavci 2, §41a, který stanovuje povinnost MZ ČR údaje a metodiky DRG zveřejňovat na svých
webových stránkách. Informace o nově vyvíjeném klasifikačním systému (základní informace o projektu,
informace o struktuře klasifikačního systému, definiční listy DRG bází a další informace o procesu klasifikace – tzv.
definiční manuál, interaktivní klasifikátor DRG) jsou publikovány na webových stránkách ústavu.
ÚZIS spolupracuje s referenční sítí nemocnic na sběru nákladových údajů, potřebných pro aktualizaci relativních
(nákladových) vah. Metodika oceňování hospitalizačních případů pro nový systém CZ DRG byla vytvořena na
principech, které definovala pracovní ekonomická controllingová skupina složená ze zástupců ÚZIS a zástupců
referenčních nemocnic. Tyto principy byly následně schváleny také expertní skupinou, složenou z řad
poskytovatelů akutní lůžkové péče, zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí a
dalších odborníků působící ve zdravotnictví.
2.3.1.2.2.8 Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

Mezinárodní klasifikace GMDN (Global Medical Devices Nomenclature), jejíž správu zajišťuje SÚKL, se ukázala jako
nedostatečná pro zamýšlené užití např. při hodnocení vhodnosti použití daného materiálu v souvislosti s určitým
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zdravotním výkonem. Proto byl na ÚZIS zahájen projekt klasifikace zdravotnické techniky. Účelem projektu je
vytvoření kategorií zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu, vhodných pro účely ocenění nákladů na
použití těchto prostředků a vyhodnocení efektivity jejich použití z pohledu dosažení cílů zdravotní péče.
ÚZIS v rámci projektu rozdělil tuto oblast do dvou samostatných podoblastí a pro každou z nich vytvořil sadu
standardů:
•

kategorizace zdravotnické techniky

•

kategorizace zdravotnických prostředků

2.3.1.2.2.9 Klasifikace hospitalizačních procedur (KHP)

ÚZIS zahájil v roce 2016 ve spolupráci s MZ ČR rozsáhlý projekt s názvem “Metodická optimalizace a zefektivnění
systému úhrad nemocniční péče v ČR”. Cílem projektu, jehož dokončení je plánováno na začátek roku 2021, je
vybudování dlouhodobě udržitelné datové, informační a personální základny pro optimalizaci a průběžnou
kultivaci systému úhrad lůžkové péče v ČR a zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity úhradových mechanismů
pro tento segment zdravotní péče.
Jednou z komponent projektu, je také návrh nového systému klasifikace hospitalizačních procedur (KHP). Vývoj
KHP zahájil ÚZIS již v roce 2015. Důvodem k tvorbě KHP byla potřeba detailnějšího popisu zdravotní péče pro
potřebu sekundární klasifikace. Metodici z Oddělení klinických klasifikací provedli rešerši několika zahraničních
klasifikačních systémů. Francouzský CCAM, skandinávský NCSP+ a slovenský ZZS se pak staly pilíři pro tvorbu KHP.
Navržená struktura a atributy klasifikačního systému (například přístup, lokalizace, použitá zobrazovací technika)
byly připomínkovány experty odborné společností ČLS JEP. Vzniklý návrh položek KHP byl předložen k odborné
diskuzi prostřednictvím webu ÚZIS (https://drg.uzis.cz/khp/web) a nyní čeká na schválení výbory jednotlivých
odborných společností. Další využití systému KHP je v tuto chvíli poněkud nejasné a z informací o projektu nelze
vyčíst jednoznačné záměry. Systém sám je bezesporu vzhledem k mutliaxiálnímu přístupu ke klasifikaci a kvalitním
vzorům, z nichž vychází, velkým přínosem v porovnání s vlastnostmi dosud užívaného seznamu výkonů (o jehož
nedostatcích již bylo popsáno mnoho stran). Otázkou zůstává, zda a jak rychle bude systém adoptován jako
nástroj pro vykazování péče do informačních systémů poskytovatelů i do systémů zdravotních pojišťoven. Z
pohledu dlouhodobého sledování zdravotní péče, bude zřejmě také nezbytné zajistit mapování historických dat, a
tedy zajistit mapování seznamu výkonů na systém KHP. Perspektivně pak řešit i otázku způsobu vykazování
výkonů v dalších segmentech mimo akutní hospitalizační péči.
2.3.1.2.2.10 Registr zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv byl v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických
prostředcích, pověřen MZ ČR správou Registru zdravotnických prostředků. Registr je dostupný online na adrese
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/.
2.3.1.2.2.11 Datová rozhraní NZIS

ÚZIS spravuje datová rozhraní jednotlivých částí NZIS prostřednictvím standardu DASTA, převážně pro
souborovou komunikaci a v některých dalších případech (vybrané národní registry) také na úrovni aplikačních
rozhraní (API) pro přímou interakci s informačními systémy:
•

Datové rozhraní Národního registru asistované reprodukce (NRAR)

•

Datové rozhraní Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP)

•

Datové rozhraní Národního kardiochirurgického registru (NKR)

•

Datové rozhraní Národního registru hospitalizovaných (NRHOSP)

•

Datové rozhraní Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS)
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•

Datové rozhraní Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI)

•

Datové rozhraní Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD)

•

Datové rozhraní Národního registru novorozenců (NRNAR)

•

Datové rozhraní Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního
lékařství (NRPATV)

•

Datové rozhraní Národního registru potratů (NRPOT)

•

Datové rozhraní Národního registru rodiček (NRROD)

•

Datové rozhraní Národního registru úrazů (NRU]

•

Datové rozhraní Národního registru vrozených vad (NRVV)

•

Datové rozhraní pro List o prohlídce zemřelého

2.3.1.2.2.12 Otevřená data

Vybrané datové zdroje NZIS (aktuálně pouze Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb NRPZS) jsou
zveřejňována
také
formou
otevřených
dat
(ve
formátu
csv
a
json)
na
stránkách
https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--otevrena-data.

2.3.1.2.3

ÚZIS – Procesy správy standardů

Procesy správy jednotlivých standardů se v jednotlivých oblastech liší podle účelu standardu a role, kterou ústav
při správě standardu naplňuje. Ve většině případů je do správy standardů zapojena odborná veřejnost.
V oblasti standardů klinické klasifikace je hlavním úkolem ÚZIS korektní překlad klasifikace, a to včetně
metodických pokynů pro její použití. ÚZIS při lokalizaci těchto klasifikací úzce spolupracuje především s lékařskými
fakultami UK.
Oblast statistických zjišťování je dlouhodobě spravována interními metodiky ÚZIS a reflektuje dlouhodobé i
aktuální informační potřeby resortu. V souvislosti s nově zřízeným Národní registrem hrazené zdravotní péče,
revizi způsobu využití statistických dat a postupnému přechodu na převážně elektronické cesty vykazování,
dochází postupně také k optimalizaci rozsahu vykazovaných údajů.
V případě národních zdravotních registrů, podléhá obsahový standard registru odborným požadavkům rady
konkrétního registru. O každý národní zdravotní registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru (ve
většině případů je správce registru ÚZIS), který garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel.
Poradním orgánem správce registru je Rada registru složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou
lékařskou společností, zástupců MZ, pracovníků správce a případného zpracovatele. Příslušná odborná lékařská
společnost je odborným garantem registru. Na straně ÚZIS je za jednotné zpracování obsahového standard
registru a souvisejících metodik pro vykazování a způsob práce s registrem obvykle zodpovědný přidělený
metodik.
Jedním z dlouhodobě problematických bodů správy registrů a dalších částí NZIS je používání terminologických a
klasifikačních standardů. V řadě případů nebyly potřebné vhodné standardy k dispozici, či neodpovídaly
specifickým informačním potřebám odborných společností či nebyly odborné společnosti známy, v některých
případech bylo jejich použití podmíněno licencí, která nebyla včas zajištěna. V řadě případů se proto přistupovalo
k vývoji vlastní klasifikace, zpravidla podřízené bezprostřednímu účelu. Docházelo proto k nekoordinované tvorbě
vlastních, často jednorázových standardů – především kódových systémů – a nebyla zajištěna dostatečná
koordinace těchto standardů napříč systémem NZIS. Řada termínů je pak více či méně dobře definovaná a celý
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systém je poněkud nekonzistentní a data z různých zdrojů jsou obtížně integrovatelná. V řadě případů jsou
vytvářeny problémově orientované číselníky i v případech, kdy vhodné standardy existují. Neexistuje jednotný
metodický postup, jak v těchto případech mají metodici postupovat.
Standardy technické – zejména datové rozhraní NZIS – jsou spravovány ve spolupráci s MZ ČR a realizovány
prostřednictvím nástrojů vyvinutých pro správu standardů DASTA. Dalšími standardy jsou standardy aplikačních
rozraní pro přístupy k jednotlivým subsystémům.
Národní centrum pro medicínské klasifikace a terminologie bude ustaveno zákonem. NC bude spolupracovat s
několika univerzitami.
2.3.1.3

Správa standardů v SÚKL

2.3.1.3.1

SÚKL – Mandát pro správu standardů

Státní ústav léčiv je jedním z orgánů vykonávajících státní správu v oblasti léčiv (Zákon 378, §10).
2.3.1.3.2

SÚKL – Rozsah spravovaných standardů

Rozsah úkolů ústavu v oblasti standardů upravuje zejména §14 tohoto zákona, který v odstavci 3, písmenu h)
ukládá ústavu povinnost zajišťovat překlad mezinárodně uznané lékařské terminologie pro účely farmakovigilance
do českého jazyka, v písmenu m) vedení evidence registrovaných léčivých přípravků a dále v písmenu n) zřízení a
provozování centrálního datové úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaných léčivých přípravků.
SÚKL se dále podílí na přípravě českého a evropského lékopisu, je orgánem příslušným pro plnění úkolů České
republiky v oblasti farmakovigilance a poskytuje farmakovigilanční informace Evropské komisi a Evropské lékové
agentuře (Zákon o léčivech, §13).
Z rozsahu těchto a dalších zákonných ustanovení vyplývá klíčová role ústavu při správě terminologických
standardů v oblasti léčiv, jakož i informačních standardů ve vztahu k realizaci služeb elektronického úložiště
receptů. Standardy spravované SÚKL mají významný dopad také na výměnu a předávání zdravotnických informací
v oblasti léčiv a receptů na výdej léčiv. Registr léčivých přípravků a registr léčivých přípravků s omezením je rovněž
základním zdrojem informací pro úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění.
SÚKL se kromě účasti na činnosti odborných skupin Evropské lékové agentury zapojuje také do aktivit WHO a
dalších mezinárodních organizací pracujících na poli léčiv a v neposlední řadě se podílí také na projektu
přeshraniční výměny dat mezi členskými zeměmi EU.
Rozsah informací, které SÚKL zveřejňuje tzv. informačními prostředky SÚKL (web či Věstník) upravuje §99 zákona
378. Ten ukládá SÚKL zveřejňovat (mimo jiné):
•

seznam léčivých přípravků registrovaných v České republice a v rámci Evropské unie s rozlišením, zda jde
o léčivé přípravky s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s omezením, s
možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením nebo o vyhrazené
léčivé přípravky,

•

informace související se zajištěním dostupnosti příslušných souhrnů údajů o přípravku a příbalových
informacích, spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena, a podle
cesty podání.

Tuto povinnost naplňuje SÚKL prostřednictvím svých veřejně přístupných webových stránek, a to ve formě online
publikace databáze léků s možností vyhledávání dle různých parametrů a filtrace dle několika kritérií. Obdobně
SÚKL publikuje také obsah některých další registrů – registru lékáren a registru zdravotnických prostředků.
Pro off-line použití jsou potom určeny informace publikované v sekci Přehledy a seznamy a v sekci Otevřená data.
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2.3.1.3.2.1 Sekce Přehledy a seznamy

Zde jsou publikované informace rozděleny do několika oblastí:
•

Přehled cen a seznam léčiv

•

Přehled distributorů, zprostředkovatelů a specializovaných pracovišť

•

Nové registrace, zrušené registrace, uplynutí platnosti registrace, povolení souběžného dovozu, zrušení
povolení souběžného dovozu

•

Přehled neintervenčních poregistračních studií

•

Přehled subjektů z oblasti výroby léčiv

•

Přehled subjektů z oblasti lidských tkání, buněk a krve

•

Číselník KLK

Z pohledu využití publikovaných informací pro potřeby elektronického zdravotnictví jsou relevantní zejména
informace publikované v oblasti Přehled cen a seznam léčiv a Číselník KLK.
Příloha 1:

Přehled cen a seznam léčiv

Sekce obsahuje:
•

Seznam léčiv (LP) a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění obsahuje seznam léčivých přípravků a
potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění zveřejňovaný dle § 39n odst. 1
zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Společně se seznamem jsou publikovány také
pomocné číselníky (např. číselník ATC skupin)

•

Kontrolní Seznam hrazených LP a PZLÚ předběžně uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní
lékařské účely (PZLÚ), u kterých v průběhu měsíce rozhodnutí o stanovení maximální ceny výrobce nebo
výše a podmínek úhrady nabylo právní moci a bude možné jej uplatňovat od 1. následujícího měsíce.

•

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a radiofarmak. Společně se seznamem jsou
publikovány také pomocné číselníky.

•

Seznam cen původce – tento seznam není od 1.12.2011 aktualizován

•

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění obsahuje seznam registrovaných léčivých přípravků,
nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu v aktuálním období (posledních 6
měsíců). Společně se seznamem jsou publikovány také pomocné číselníky.

•

Informativní přehled změn úhrad zahrnuje léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, u
kterých bylo vydáno rozhodnutí v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad. Informace o změně
úhrady je v Informativním přehledu publikována po vydání daného rozhodnutí až do data vykonatelnosti
daného rozhodnutí, tedy do okamžiku zveřejnění nové úhrady v Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a
potravin pro zvláštní lékařské účely (SCAU).

Všechny seznamy jsou na webu publikovány včetně historie.
Publikované seznamy nemají samy o sobě charakter terminologických standardů, tyto standardy však při popisu
léků používají. Používanými standardy je například systém ATC, léková forma, cesta podání, typ obalu, typy
individuálně vyráběných přípravků, kódování zemí atp. Pomocné číselníky obvykle neobsahují celý obsah
terminologie, ale pouze část, která je využita v daném seznamu, mají tedy charakter jakýchsi ad-hoc value setů.

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
P7 - Analýza zahraničních vzorů a návrh metodiky správy standardů a terminologií elektronického zdravotnictví

Strana 20

Příloha 2:

Seznam léků (číselník KLK)

V této sekci je publikován seznam léků (tzv. číselník KLK). Číselník KLK obsahuje seznam léčivých přípravků
registrovaných v ČR, léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program, potravin pro zvláštní
lékařské účely a pomocné číselníky:
•

KLK.dbf - číselník registrovaných léčivých přípravků (národním postupem, postupem vzájemného uznávání
i centralizovaným postupem Společenství) včetně specifických léčebných programů, s výjimkou
homeopatik

•

KLKHOM.dbf - číselník registrovaných homeopatik

•

KLKVYZ.dbf - číselník potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ).

•

OMAM.dbf – číselník registrovaných léčivých přípravků obsahující návykové látky

•

NARVLA.dbf - číselník léčivých přípravků obsahující látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem,
uvedené v Nařízení vlády č. 454/2009 Sb. ze dne 7. prosince 2009

•

DOPING_rrmmdd.xls - číselník registrovaných léčivých přípravků obsahující zakázané látky z hlediska
dopingu . Soubor je aktualizován čtvrtletně.

•

BRAILL.DBF - přehled stavu uvádění Braillova písma

•

PSYCH.dbf - přehled návykových (omamných a psychotropních) látek podle zákona č.167/1998 Sb. o
návykových látkách

•

CESTYPOD.dbf – přehled cest podání léčivých přípravků

•

ISV.dbf – přehled indikačních skupin

•

JDV.dbf - přehled použitých jednotek

•

LEKFORMY.dbf – přehled nových lékových forem

•

LFV.dbf - přehled starých lékových forem

•

NSV.dbf - přehled kódů ATC

•

OBALY.dbf – přehled obalů

•

ORGANIZ.dbf – přehled výrobců a držitelů registračního rozhodnutí

•

ZEMV.dbf – přehled zemí výrobců a držitelů registračního rozhodnutí

•

VYROB_F – přehled výrobců přípravků ve specifickém léčebném programu

•

Anabolika.xls, Anabolika.txt - přehled symbolů použitých v souboru NARVLA.dbf

•

Doping.xls, Doping.txt - přehled symbolů použitých v souboru DOPING_rrmmdd.xls

•

Datové rozhraní k souborům KLK 20170101.xlsx

Veškeré číselníky jsou v této sekci dostupné včetně historie.

2.3.1.3.2.2 Sekce Otevřená data

Na základě § 21 odst. 3 a § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vláda stanovila
svým nařízením č. 425/2016 Sb. seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data. Tímto nařízením vláda
stanovuje SÚKL povinnost zveřejňovat:
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•

Informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s
omezením,

•

informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu
s omezením a

•

informace o vyhrazených léčivých přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků
vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dokumentů do
této evidence vkládaných“.

SÚKL tyto informace publikuje na adrese https://opendata.sukl.cz a je tak jednou z prvních státních institucí, které
zpřístupnili svůj datový fond veřejnosti. Je škoda, že tato skutečnost nebyla zaevidována v Národním registru
otevřených dat.
Na výše uvedené adrese SÚKL zveřejňuje tyto informace:
•

databáze registrovaných léčivých přípravků (DLP), vč. datového rozhraní,

•

SPC – souhrn údajů o léčivém přípravku,

•

PIL – příbalová informace,

•

Obaly – texty na obalu léčivého přípravku,

•

Seznam schválených lékáren, vč. datového rozhraní,

•

Dodávky léčivých přípravků – agregovaná data z hlášení o dodávkách do lékáren a zdravotnických zařízení.

2.3.1.3.3

SÚKL – Procesy správy standardů

Státní ústav kontroly léčiv spravuje klíčové standardy v oblasti léčiv, tyto standardy však vnímá a používá
především jako vlastní nástroje určené k zajištění registrace a vedení registru léků. Tyto standardy publikuje pouze
jako součást registru léčiv.
Interní procesy správy standardů a zajištění jejich kvality jsou řízeny interními procesy SÚKL a jejich popis nebyl
veřejně publikován.
Zdá se tedy, že si SÚKL plně neuvědomuje dopady své role státního registrátora a správce terminologie v oblasti
léčiv a subjektu pověřeného provozováním a rozvojem systému elektronické preskripce a výdeje léčiv na širší
oblast elektronického zdravotnictví. Procesy správy standardů, aplikované v SÚKL, nepokrývají systematicky
některé klíčové části životního cyklu standardů – zejména jejich publikaci a zajišťování základních
terminologických služeb (např. správa mapování českých terminologických standardů na původní koncepty
EDQM, z nichž jsou odvozeny).
Dodavatelé informačních řešení ve zdravotnictví tak nemají k dispozici konzistentní a verzovaný zdroj terminologií
spravovaných SÚKL, pouze měsíčně publikovaný (v některých případech i častěji) seznam léčiv a dalších
odvozených seznamů, lišících se rozsahem publikovaných atributů, použitým formátem dat (csv, dbf, xls, txt) a v
některých případech i použitým způsobem kódování českých znaků (Windows 1250, CP850). Chybí nejen podpora
standardních datových rozhraní (XML, JSON) a způsobů kódování (UTF-8), ale především podpora služeb
automatizovaného přístupu k verzovaným terminologiím.
Data publikovaná v různých sekcích webu SÚKL nemusí být vždy obsahově konzistentní. Běžné jsou rozdíly v
rozsahu pomocných číselníků (např. obsah číselníku ATC, který byl publikován společně se seznamem cen a úhrad
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (SCAU) je obsahově odlišný od číselníku ATC
publikovaném v sekci Open data). Dalším problémem, nikoliv jen kosmetickým, je fakt, že jsou všechny položky
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uváděny pouze ve velkých písmenech – v původních terminologiích (jak ATC, tak EDQM) má však použití velkých
písmen v názvech konceptů svá pravidla (zpravidla odlišuje hierarchicky nejvyšší termíny od termínů ostatních).
2.3.1.4

Správa standardů v Koordinačním středisku transplantací (KST)

2.3.1.4.1

KST – Mandát pro správu standardů

Koordinační středisko transplantací (KST) zřizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Základní úlohy Koordinačního
střediska transplantací stanovuje zákon č. 285/2002 Sb., Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a
orgánů. Úkoly související se správou Národního registru dárců orgánů, Národního registru osob čekajících na
transplantaci orgánů a Národního registru provedených transplantací orgánů plní dle tohoto zákona Koordinační
středisko transplantací. Úkoly související se správou Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným
odběrem tkání a orgánů plní Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Koordinační středisko
transplantací plní úkoly související s výměnou orgánů mezi členskými státy Evropské unie (dále jen „členský stát“)
a mezi členskými státy a třetími zeměmi.
Soubor požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti orgánů, a to pro
odběr, konzervaci, balení, označování a převoz orgánů, sledovatelnost a dále pro podávání přesných, rychlých a
ověřitelných hlášení o závažných nežádoucích účincích a reakcích a řešení závažných nežádoucích účinků a reakcí,
stanoví vyhlášky MZ ČR a směrnice EU:
•

Vyhláška 111/2013 Sb. o jakosti a bezpečnosti

•

Vyhláška 114/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti dárce a Vyhláška 115/2013 Sb. o kvalifikaci lékařů

•

Vyhláška 434/2004 Sb. o registru osob nesouhlasících s posmrtným darováním

•

Zákon 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách

•

Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách

•

Směrnice EU 2010/53 o jakosti a bezpečnosti orgánových transplantací

2.3.1.4.2

KST – Rozsah spravovaných standardů

Koordinační středisko spravuje obsahové standardy transplantačních registrů:
•

Národní registr dárců orgánů (NRDO)

•

Národního registr osob čekajících na transplantaci orgánů (NROCTO)

•

Národního registru provedených transplantací orgánů (NRPTO)

2.3.1.4.3

Procesy správy standardů

Obsahové standardy transplantačních registrů jsou spravovány interními procesy KST ve spolupráci s MZ ČR,
transplantačními centry a ÚZIS. Tyto procesy nejsou veřejně publikované.
2.3.1.5

Správa standardů v pracovní skupině DASTA

DASTA je pracovní skupina ČSZIVI ČLS JEP, která spravuje datový a komunikační standard stejného názvu.
Standard DASTA je základním komunikačním standardem pro přenos dat ve formě zpráv v ČR. Standard DASTA je
pravidelně aktualizovaný, otevřený standard pro komunikaci mezi informačními systémy zdravotnických zařízení,
který pokrývá oblasti klinické, laboratorní, statistické i administrativní. DASTA využívá další standardy, zejména
standardní kódové a terminologické systémy (například Národní číselník laboratorních položek, číselník klinických
událostí, aktuální číselníky ÚZIS atd.), dokumenty a nástroje (například program ČLP).
První verze českého národního standardu pro výměnu informací ve zdravotnictví DASTA, byla vytvořena v roce
1997 ve spolupráci lékařských fakult UK, IPVZ, MZ a několika firem vytvářejících NIS, LIS či IS pro praktické lékaře.
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První jednoduchá verze nazvaná "Datový standard ministerstva zdravotnictví verze 1" byla publikována ve
Věstníku MZ ČR (ročník 1994, částka 8-9) a vžilo se pro ni označení DS 1.0 či hovorově DASTA. Od roku 2002 je
DASTA rutinně používána všemi hlavními informačními systémy v českém zdravotnictví.
2.3.1.5.1

DASTA – Mandát pro správu standardů

Standard spravuje společenství tvořené experty z řad předních dodavatelů informačních řešení a nezávislými
konzultanty. Odborným garantem standardu je Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČSZIVI ČLS JEP) a řada dalších odborných společností ČLS JEP, které
spravují terminologické a kódové systémy, využívané standardem. Účast na správě standardu je otevřená všem
zájemcům. Správu souboru standardů finančně dlouhodobě podporuje MZ ČR, které přispívá především na
samotnou administraci standardu, správu terminologie a kódového systému laboratorních položek (Národní
číselník laboratorních položek) a dále také na údržbu a správu datového rozhraní NZIS. Standard a veškeré kódové
systémy publikuje MZ ČR na svých webových stránkách. MZ ČR rovněž zajišťuje automatizovanou distribuci všech
kódových systémů DASTA (včetně NZIS) prostřednictvím terminologické služeb pro jejich uživatele z řad
poskytovatelů.
Mandát pro správu standardů DASTA a Národního číselníku laboratorních položek (NČLP) tak vyplývá z
dlouhodobé spolupráce pracovní skupiny DASTA ČLS JEP a MZČR.
2.3.1.5.2

DASTA – Rozsah spravovaných standardů

2.3.1.5.2.1 Národní standard pro výměnu informací (DASTA)

Společenství DASTA spravuje rozsáhlý komunikační standard, implementovaný do všech zásadních informačních
řešení v českém zdravotnictví. Standard pokrývá oblasti klinické, laboratorní, statistické i administrativní. Aktuálně
se v ČR stále využívají dvě verze standardu DASTA:
•

DASTA v.3, jejíž další vývoj byl ukončen. Tato verze standardu není doporučována k implementaci a měla
by být postupně zcela nahrazena vyšší verzí standardu.

•

DASTA v.4, je aktuálně rozvíjenou verzí standardu. V této verzi byl doplněn zejména koncept klinických
událostí, který umožňuje jednoznačný popis a identifikaci událostí zdravotní péče a příslušné
dokumentace. Mezi klinické události patří např. příjem pacienta, propuštění pacienta, laboratorní
vyšetření, radiologické vyšetření, operace, zásah záchranné služby RZS, souhrn o pacientovi.

2.3.1.5.2.2 Kódové systémy DASTA

Součástí standardu je řada interních kódových systémů DASTA, využívány jsou také externí kódové systémy –
národní kódové a terminologické standardy, kódové systémy MZ ČR (Zdravotní výkony), NZIS, SÚKL a VZP. V
současné době standard využívá přes sto různých kódových systémů, resp. číselníků. Tyto standardy jsou
používány k přenosu informací pro všechny výše uvedené účely.
2.3.1.5.2.3 Národní číselník laboratorních položek (NČLP)

NČLP patří mezi nejznámější a také nejpoužívanější standard. V oblasti komunikace laboratorních vyšetření je
používán prakticky výhradně od roku 2000. Konstrukce položek NČLP vychází z uznávané mezinárodní
nomenklatury IFCC, která definuje příslušné pojmy v terminologii “Nomenclature, Properties and Units” (NPU).
Obdobně tuto nomenklaturu využívají také národní kódové systémy Norska a Dánska. Dle této nomenklatury se
vyšetřují „komponenty“ (například analyty, entity) v „systémech“ (někdy, ale ne vždy, totožný s pojmem
„biologický materiál“), určuje se „druh veličiny“ s „jednotkou“ (v relevantních situacích), vyšetření se realizuje
„procedurou“ (princip určení komponenty) – tato pětice (tj. systém, komponenta, procedura, druh veličiny a
jednotka) definuje každou položku NČLP.
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2.3.1.5.3

DASTA – Procesy správy standardů

Procesy správy standardů DASTA jsou koordinovány pracovní skupinou datového standardu ČSZIVI. Standardy v
oblasti laboratorní medicíny dlouhodobě spravují a garantují ve spolupráci s ČSZIVI příslušní gestoři z řad
odborných společností ČLS JEP.
Pro jednotlivé standardy či oblasti standardů vznikají pracovní skupiny tvořené zástupci odborných společností,
dodavatelů informačních řešení a dalších expertů, které vypracovávají návrh nových či úpravu stávajících částí
standardu. Veškeré návrhy procházejí veřejným oponentním a schvalovacím procesem realizovaným elektronicky.
Návrh je po vypořádání připomínek schválen vedoucím skupiny datového standardu DASTA a publikován v rámci
pravidelné čtvrtletní aktualizace standardu na webových stránkách http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.
Koordinátor pracovní skupiny zajišťuje sběr požadavků na změny standardů, koordinuje práce v jednotlivých
sekcích standardu, moderuje e-mailovou konferenci s připomínkami členů, vyhodnocuje hlasování o návrzích na
nové verze standardu, spravuje publikační systém a vydává pravidelné čtvrtletní aktualizace standardů.
2.3.1.6

HL7 ČR

HL7 Česká republika je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění "o sdružování
občanů". Posláním sdružení je prosazování standardů HL7 v České republice prostřednictvím diskusního prostoru,
osvěty a výuky a vytvářením národního přizpůsobení (lokalizace), případně i překladu.
HL7 ČR je na má na základě smlouvy o přidružení zajištěna na území ČR následující základní poslání a oprávnění:
•

reprezentuje své členy v organizaci HL7 International

•

podílí se (má právo se podílet) na správě standardů HL7

•

provádí národní lokalizaci komunikačních protokolů, edukačních a implementačních materiálů dle potřeby

•

rozšiřuje specifikace a edukační materiály HL7

•

šíří informace o standardech HL7 a jejich správném používání

Standardy HL7 nabývají na důležitosti s postupným otevíráním českého trhu informačních řešení ve zdravotnictví
a v souvislosti s postupující standardizací přeshraniční – především s evropskou snahou o větší interoperabilitu
zdravotnických dat mezi členskými zeměmi EU.
Ačkoliv není aktivita sdružení HL7 ČR v současnosti vysoká a použití standardů HL7 je v ČR dosud relativně
okrajové, jedná se o velmi důležitou organizaci, která by v budoucnu měla sehrát výraznější roli zejména v
souvislosti s lokalizací vhodných standardů, jako jsou HL7 CDA R2 a HL7 FHIR pro použití v ČR, vedle již zavedených
standardů DASTA. Řada standardů HL7 je rovněž skvělým koncepčním a ideovým zdrojem pro rozvoj ostatních
národních standardů.

2.4 Analýza předností a nedostatků stávajícího systému
2.4.1

Současný stav

•

Standardizační proces probíhá jak shora (standardy NZIS, SÚKL, zákonné a podzákonné normy MZ ČR), tak
zdola (DASTA) pod garancí státu (MZ ČR)

•

Historicky používáme sadu národních a mezinárodních standardů, které často nejsou kompatibilní s
požadavky mezinárodní interoperability

•

ČR se podílí na řadě evropských, resp. mezinárodních projektů (NCPeH, ERN, …) -> zvýšený tlak na
implementaci, resp. harmonizaci s mezinárodními standardy
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•

2.4.2

Tvorbu standardů zajišťují SDO. Procesy tvorby standardů a zajišťování kvality standardu jsou interní
záležitostí SDO. Způsob externí evaluace a její výsledky nejsou obvykle publikovány.

Výhody současného stavu

•

Stávající standardy fungují a jsou v prostředí EZ většinou dobře zavedeny

•

Do vývoje klíčových standardů DASTA jsou zapojeni jejich uživatelé, standardy vznikají ve spolupráci
státních, veřejných i soukromých organizací

2.4.3

Nedostatky současného stavu

•

Procesy tvorby standardů nejsou vždy otevřené a pouze u některých SDO je možné přímé zapojení
odborné veřejnosti a průmyslu

•

Proces tvorby standardů postrádá koordinaci – při absenci širšího nadhledu vznikají informační království,
zejména kolem některých státních institucí, či jednotlivých registrů a agend.

•

Používané standardy elektronického zdravotnictví jsou zveřejňovány jednotlivými SDO nekoordinovaně,
ačkoliv jsou využívány ve stejných informačních, resp. aplikačních doménách (léky, laboratorní vyšetření,
výkony, DRG, EZZ, NZIS)

•

Standardizační procesy sice fungují dobře v prostředí jednotlivých SDO (pomineme-li fakt, že řada SDO
procesy správy standardů nezveřejňuje, takže jejich kvalitu nelze fakticky ověřit), narážejí však na své
limity z pohledu uživatelů standardů (nejednotný způsob publikace) a také z pohledu přeshraniční
interoperability, která je aktuálně postavena na zodpovědnosti států za aktuálnost všech zveřejněných
národních kódových systémů a správnost jejich mapování na systémy používané pro přeshraniční
komunikaci v Centrálním Terminologickém Serveru členských zemí EU. Aktuálně neexistuje v ČR proces,
kterým by tuto povinnost bylo možné věrohodně zajistit!

•

Způsob publikace standardů je nejednotný (různé kódování českého jazyka, různé formáty publikace
kódových systémů a terminologií, odlišné periody publikace, problémy s verzováním a platností apod.)

•

Neexistuje katalog standardů ani jednotné „Centrální terminologické služby“ jako autoritativní zdroj
informací o terminologických standardech. Proto je prostředí standardů EZ je pro jejich uživatele
(dodavatele a koncové uživatele) značně nepřehledné, implementace standardů a jejich udržování v
informačních systémech je velmi nákladné.

•

U některých standardů ani neexistuje oficiální referenční zdroj standardu, nebo tento zdroj není široce
dostupný

•

V některých případech (i široce používaných standardů) chybí širší informovanost o principech na nichž je
standard postaven a dostupnost edukačních materiálů

•

Výběr standardů je reaktivní, postrádá strategii a jasná kritéria umožňující předvídatelnost

•

Není tedy jasné, které standardy aplikovat v jakých situacích, resp. jaké jsou minimální požadavky na
konformitu aplikací elektronického zdravotnictví zajišťující interoperabilitu. To má za následek řadu
negativních dopadů:
•

negativní vliv na celý průmysl elektronického zdravotnictví, plánování a ochranu investic
dodavatelů i zákazníků

•

nedostatečná předvídatelnost požadavků VŘ a možnost jejich ovlivnění ze strany dodavatelů
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•

V systému elektronického zdravotnictví dosud chybí (až na výjimky) nástroje a procesy umožňující
ověření, zda jsou použity „správné“ standardy a zda jsou tyto standardy “správně“ implementovány a
používány.

•

Konformitu jednotlivých řešení EZ a konformitu způsobu použití standardů v jednotlivých implementacích
nikdo neověřuje

2.4.4

Shrnutí předností a nedostatků současného stavu

Analýzy výhod a nedostatků současného stavu při správě standardů elektronického zdravotnictví lze konstatovat,
že:

+ Většina klíčových standardů je v prostředí českého zdravotnictví dlouhodobě uspokojivě udržována
jednotlivými SDO

+ Pro část standardů je publikace a distribuce zajišťována způsobem vhodným pro automatizované
přejímání informačními systémy
•

Procesy katalogizace a centrálního zveřejňování pro uživatele standardů i informační systémy nejsou
zajištěny

•

Nejsou zajišťovánu některé klíčové procesy správy standardů elektronického zdravotnictví (systematický
výběr, hodnocení rozsahu používání, hodnocení využitelnosti pro národní a přeshraniční interoperabilitu,
ověřování správnosti použití v informačních systémech)

•

Není naplněna role koordinátora standardizace elektronického zdravotnictví

•

Výběr standardů je reaktivní, postrádá strategii a jasná kritéria umožňující předvídatelnost

•

Konformitu jednotlivých řešení EZ a konformitu způsobu použití standardů v jednotlivých implementacích
nikdo neověřuje

2.5 Detailní popis metodik a postupů ve 2 vzorových zemích EU
Identifikace alespoň 2 členských států EU, které mají zavedeny národní metodiky správy standardů a
terminologických systémů, které se mohou stát vzorem pro zlepšení správy standardů a terminologií v ČR. Detailní
popis metodik a postupů v těchto zemích, včetně organizačního uspořádání a zhodnocení těchto vzorů z pohledu
efektivity a vhodnosti implementace v ČR.

2.5.1

Norsko

Norsko, ač nečlen EU, představuje velmi dobrý a podrobně dokumentavaný vzor z hlediska správy standardů
eHealth. Norský zdravotní systém má řadu rysů centralizovaného řízení.
Všechny státní (neprivátní) nemocnice jsou řízeny čtyřmi regionálními zdravotnickými autoritami (přičemž počet
privátních nemocnic je velmi malý). Tyto regionální autority spravují nemocnice, resp. nemocniční trusty a
přímým způsobem i velké lékárny, jak je vidět na příkladu uspořádání regionální autority pro severní region.
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Obrázek 2: Norsko, schéma regionálního řízení zdravotnictví

Základní uspořádání správy zdravotnictví a subjekty přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví jsou patrné z níže
uvedeného scématu.

Obrázek 3: Norsko, centrální a regionální orgány správy zdravotnictví

2.5.1.1

Politické nástroje používané k nastavení standardů a zajištění dodržování standardizace na strategické
úrovni

2.5.1.1.1

Právní a jiné nástroje související s používáním norem

Hlavními nástroji řízené standardizace v oblasti elektronického zdravotnictví jsou:
•

Soubor předpisů

•

Katalog standardů

Oba nástroje spravuje a zveřejňuje Norské ředitelství elektronického zdravotnictví.
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2.5.1.1.1.1 Soubor předpisů

Norsko má předpisy pro používání ICT4 standardů pro zdravotnické a pečovatelské služby. Jejich účelem je zajistit,
aby organizace, které poskytují zdravotní (a pečovatelskou) péči, přijaly standardy ICT na podporu bezpečné a
účinné elektronické spolupráce.
Tyto předpisy se vztahují na veřejné i privátní organizace činné ve zdravotnických a pečovatelských službách, které
využívají systémy elektronického zdravotního záznamu (EHR). Nařízení obsahují požadavky na používání softwaru,
který je v souladu s požadavky sady standardů eHealth. Zdravotnické organizace musí zajistit, aby jejich systémy
ICT splňovaly uvedené předpisy.
Příklady norem zahrnutých do předpisů jsou např. doporučení k hospitalizaci, propouštěcí zprávy a zprávy
z laboratorních vyšetření.
Předpisy jsou jedním z nejdůležitějších strategických nástrojů, které zajišťují, aby byly normy správně
implementovány. Souhrn předpisů vstoupil v platnost v roce 2015 a je průběžně revidován a aktualizován.
V současnosti jsou předpisy zaměřeny na standardy zasílání zpráv mezi organizacemi. V budoucnu bude
působnost předpisů rozšířena také na oblasti jako:
•

referenční architektura

•

informační modely

2.5.1.1.1.2 Katalog standardů

Kromě souboru předpisů zveřejňuje Norské ředitelství elektronického zdravotnictví také Katalog standardů, který
uvádí povinné a doporučené standardy elektronického zdravotnictví. Katalog uvádí normy, jejichž závaznost je
stanovena předpisem a dále standardů doporučených orgánem veřejné moci.
2.5.1.2

Financování standardů e-Health

Náklady na vývoj a řízení těchto standardů jsou součástí rozpočtu Norského ředitelství pro elektronické
zdravotnictví (e-Health). Standardy jsou volně k dispozici pro dodavatele a organizace, které poskytují služby
zdravotní péče.
Obecně platí, že každá zdravotnická organizace financuje používaný software včetně jeho úprav tak, aby
vyhovoval požadavkům norem ze svého rozpočtu; jinými slovy – vláda se nepodílí na pokrytí těchto nákladů.
Výjimkou je omezený počet národních projektů a řešení, které jsou částečně financovány centrální vládou.
Příkladem centrálně financovaného národního projektu je zlepšení funkčnosti v systémech EHR pro praktické
lékaře; tento projekt zahrnuje implementaci určitého počtu vybraných standardů.
Další oblastí s vládním financováním jsou tzv. „Testovací služby“. Tyto služby nabízí státní organizace Norwegian
Health Network [Norsk Helsenett] dodavatelům a zdravotnickým organizacím pro ověření správného zavedení a
používání standardů e-Health.
2.5.1.3

Přehled aktérů v oblasti standardizace e-Health a jejich normativní role

2.5.1.3.1

Přehled aktérů

Hlavními aktéry jsou:
•
4

Ředitelství zdravotní péče (Helsedirektoratet)

information and communication technology
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•

Ředitelství elektronického zdravotnictví (Direktoratet e-helse)

•

Sdružení poskytovatelů zdravotní péče – Norsk Helsenett (Norwegian Health Network)

•

Ředitelství pro správu a ICT – Direktoratet for forvaltning og ikt (Agency for Public Management and
eGovernment – DIFI)

přičemž Helsedirektoratet nemá přímou odpovědnost za standardy eHealth.
Dalšími aktéry (a současně subjekty s možností vydávat normy, včetně standardů eHealth) jsou:
•

Folkehelseinstituttet (the Norwegian Institute of Public Health)

•

HELFO (the Norwegian Health Economics Administration)

•

NAV – Nye arbeids-og velferdsetaten (Norwegian Labour and Welfare Service)

Pozice některých těchto subjektů z hlediska řízení zdravotnictví a řízení standardů eHealth je patrná na obrázku
Obrázek 4.

Obrázek 4: Norsko, přehled řízení zdravotní péče

2.5.1.3.2

Privátní organizace s vlivem na standardizaci

HL7 Norsko je organizace, která podporuje standardizovanou výměnu klinických a administrativních informací
mezi službami zdravotní péče s mezinárodními standardy HL7. HL7 standardy jsou vyvíjeny a kontrolovány
technickým výborem a pracovní skupinou HL7 Norska ve spolupráci s mezinárodní organizací HL7. Práce
související s norským HL7 se provádějí ve spolupráci s dodavateli a uživateli. Ředitelství pro e-Health se účastní jak
v radě HL7 Norsko, tak v technickém řídícím výboru.
Standard Norge je soukromá a nezávislá organizace odpovědná za normalizační činnosti v řadě oblastí. Je
národním členem mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Evropským výborem pro normalizaci (CEN).
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Standard Norge zveřejňuje norské normy (NS), které jsou stanoveny na základě národních předloh standardů,
jakož i evropských a mezinárodních norem.
2.5.1.3.3

Direktoratet for e-helse5

Norské ředitelství elektronického zdravotnictví (Direktoratet for e-helse) je zodpovědné za vypracování a řízení
standardů (včetně klasifikací) pro záznam a výměnu klinických a administrativních informací mezi systémy
eHealth, používanými různými poskytovateli zdravotní péče.
V praktické rovině plní Direktoratet for e-helse především tyto úkoly:
•

dává doporučení, které mezinárodní normy používat v Norsku pro různé účely.

•

je zodpovědný za model řízení standardů elektronického zdravotnictví

•

spravuje katalog doporučených a závazných standardů e-health

Direktoratet for e-helse je podřízená instituce ministerstva zdravotnictví, mající celkovou odpovědnost za vývoj a
řízení standardů na vnitrostátní úrovni v Norsku, přičemž je zodpovědná za provádění národní politiky v oblasti
elektronického zdravotnictví. V praxi to znamená, že Direktoratet je zodpovědný také za:
•

stanovení potřebných standardů s cílem zajistit potřebná řešení

•

správu a zajištění používání metodiky elektronického zdravotnictví v celostátním měřítku, včetně návrhu a
řízení procesů

•

realizaci národních řešení eHealth

Obrázek 5: Norsko, základní role ředitelství pro e-Health

2.5.1.3.4

Norsk Helsenett6 (Norwegian Health Network)

Sdružení poskytovatelů poskytuje již dříve zmíněné testovací služby. Tyto služby jsou nabízeny výhradně pro
normy, které jsou explicitně zahrnuty v předpisech pro používání standardů ICT pro zdravotnické a pečovatelské
služby.

5
6

https://ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-helse
https://www.nhn.no/
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2.5.1.3.5

Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI)7

Ředitelství pro správu a ICT spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj8, jak je patrné na shora uvedeném
schématu. DIFI udržuje a publikuje referenční katalog s přehledem standardů e-Governmentu a vykonává celou
řadu dalších funkcí při návrhu a správě veřejné ICT infrastruktury.
2.5.1.3.5.1 Referenční katalog pro IT standardy9

Tento referenční katalog je přehled IT standardů, které jsou povinné nebo doporučené pro veřejný sektor.
Standardy mohou být technické, sémantické nebo organizační a jsou seřazeny podle aktuální aplikace.
Katalog shromažďuje
•

meziodvětvové požadavky na používání IT standardů na jednom místě

•

odkazy na sektorově specifické přehledy, jako je např. Referenční katalog standardů eHealth.

Zdravotní služby ve veřejném sektoru musí zohledňovat povinné a doporučené standardy IT, a to jak sektorově
specifické požadavky, tak meziodvětvové (které se vztahují na veřejný sektor jako celek). Jednotlivé podniky musí
zajistit, aby byly při nákupu, vývoji, nastavení a využívání veřejných IT řešení zohledněny požadavky, vyplývající ze
standardů.
2.5.1.3.5.2 Rada pro normalizaci

Rada pro normalizaci je široce složená skupina 15 členů z různých městských a státních subjektů. Skupina
poskytuje poradenství pro DIFI; mimo jiné navrhuje, co by mělo být doporučené nebo povinné ve veřejném
sektoru. DIFI vyhlašuje doporučené standardy, zatímco vláda rozhoduje o povinných standardech.
2.5.1.4

Národní model řízení elektronického zdravotnictví

Direktoratet for e-helse má celkovou odpovědnost za standardy a architekturu v rámci zdravotní péče. To
zahrnuje odpovědnost za správu IT-architektury. V této souvislosti Direktoratet for e-helse vytvořil a zavedl
Národní model řízení pro elektronické zdravotnictví. Model řízení se skládá ze tří úrovní, které jsou znázorněny a
popsány níže.

7

https://www.difi.no/om-difi/about-difi
https://www.regjeringen.no/en/dep/kmd/id504/
9
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen
8
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Obrázek 6: Norsko, Národní model řízení e-Health

2.5.1.4.1

Horní úroveň modelu – Národní poradní výbor pro elektronické zdravotnictví [NEHS]

sestává převážně z hlavních organizací v odvětví zdravotnictví. Hlavním úkolem výboru je
•

schvalovat národní strategii elektronického zdravotnictví,

•

schvalovat portfolio projektů národního Elektronického zdravotnictví,

•

výjimečně také schvalovat návrhy na standardizaci s velkými finanční (nebo jinými) dopady.

2.5.1.4.2

Střední úroveň modelu – Národní fórum pro stanovení priorit (NUIT)

se skládá převážně z CIO hlavních organizací v odvětví zdravotnictví v Norsku: 4 regiony, zástupci obcí, zastoupení
zdravotnických organizací a organizací pacientů. Jejich hlavní úlohou je prioritizovat národní portfolio
elektronického zdravotnictví. Vybrané standardizační úkoly s významným finančním dopadem nebo jiným
zásadním dopadem na oblast zdravotnictví, mohou být předloženy NUIT k posouzení.
2.5.1.4.3

Základní úroveň modelu – Poradní orgán pro architekturu (NUFA)

má široké zastoupení jak technických a zdravotnických pracovníků z hlavních organizací v oblasti zdravotnictví.
Poradní orgán pro architekturu se využívá:
•

k prezentaci projektových výstupů,

•

k diskusi o otázkách společného národního zájmu v e-health

•

k získávání doporučení/zkušeností z oblasti zdravotnictví.

Příklady témat řešených na úrovni NUFA:
•

doporučení k použití SNOMED CT,

•

standardizace formátů zpráv,
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•

národní XDS-architektura pro sdílení dokumentů mezi poskytovateli

2.5.1.4.4

Pracovní skupina pro standardy e-health

Pro řešení jednotlivých témat národní infrastruktury e-health jsou Národním ředitelstvím pro e-Health vytvářeny
pracovní skupiny. Pracovní skupiny navrhují architekturu, funkční vlastnosti a implementační road mapy
jednotlivých komponent na centrální úrovni. Sbírají a prioritizují změnové požadavky a doporučují projekty na
realizaci národních e-health komponent. Jednou z pracovních skupin, je pracovní skupina pro standardy e-health
a společné služby pro elektronickou interakci.
Pracovní skupina zajišťuje jednotné nastavení priorit a jednotné ukotvení všech rozhodnutí o rozvoji, pilotování a
zavádění či rušení standardů elektronického zdravotnictví a společných služeb pro elektronickou interakci mezi
aktéry v oblasti zdravotnictví a péče v souladu s národními strategiemi a prioritami.
Teprve na základě doporučení NUFA, NUIT a/nebo NEHS, případně na základě výstupů dalších orgánů (např.
Pracovní skupina pro standardy e-health) je Direktoratet for e-helse oprávněn schvalovat standard (nebo výběr
terminologie nebo referenční architekturu).
2.5.1.5

Národní model řízení standardů elektronického zdravotnictví

Národní model řízení standardů elektronického zdravotnictví [forvaltningsmodellen10] popisuje proces pro řízení
standardů elektronického zdravotnictví ve všech jeho základních fázích:
•

analýza

•

specifikace

•

testování a validace

•

plánování implementace

•

implementace

•

řízení.

Každá z fází je ukončena rozhodovacím bodem, který určí, zda bude proces pokračovat nebo bude ukončen.
Direktoratet for e-helse má hlavní odpovědnost jak za jednotlivé fáze, tak za konečná rozhodnutí v celém modelu
řízení standardů.
2.5.1.5.1

Pracovní skupina pro standardy e-Health (Produktstyre e-helsestandarder)

Klíčovou úlohu při správě standardů hraje Pracovní skupina pro standardy e-Health [Produktstyre for ehelsestandarder]. Pracovní skupina je složena především z IT-lídrů ze všech 4 zdravotnických regionů, zástupců
obcí, norského ředitelství eHealth, Norské zdravotnické sítě a Norského institutu pro veřejné zdraví. Pracovní
skupina zajišťuje:
•

společné národní priority

•

ukotvení rozhodnutí týkajících se rozvoje a zavádění standardů eHealth v souladu s národními strategiemi
a prioritami.

10

http://ehelse.No/publikasjoner/nasjonal-forvaltningsmodell-for-e-helsestandarder-og-fellestjenester-for-Elektronisksamhandling-i-helse-og-omsorgstjenesten
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Pracovní skupina (poradní výbor) pro standardy eHealth má klíčovou úlohu v rozhodovacích bodech v modelu
řízení jako poradní sbor pro ředitelství eHealth, které je zodpovědné za konečná rozhodnutí.
2.5.1.5.2

SAMUT

Fórum s názvem SamUT je také součástí širšího Modelu řízení standardů elektronického zdravotnictví. Jde o
platformu, který usnadňuje komunikaci mezi Národní řídící úrovní a zdravotnickými organizacemi. Členové
reprezentují 4 regiony, obce, praktické lékaře a Norwegian Institute of Public Health. Norské ředitelství pro
eHealth a Norwegian Health Network představují národní úroveň modelu řízení elektronizace a oba jsou také
členy SamUT.
SamUT má důležitou roli při diskuzi a koordinaci témat souvisejících s elektronickou interoperabilitou ve
zdravotnictví, proto doporučení SamUT jsou rovněž důležitým vstupem při stanovování priorit pro Pracovní
skupinu pro standardy e-health.

2.5.1.6

Příklady norských národních standardů elektronického zdravotnictví

Současné standardy elektronického zdravotnictví používané pro elektronickou spolupráci na národní úrovni jsou
založeny především na architektuře výměny zpráv. Bylo vyvinuto několik specifických standardů, které mají sloužit
požadavkům různých komunikujících stran.
Některé normy vycházejí z evropských norem CEN např.:
•

Zpráva / žádost o vyšetření – určená poskytovateli specializovaných zdravotnických služeb

•

Propouštěcí zpráva

•

Žádanka o vyšetření komplementu – laboratorní test, radiologické vyšetření apod.

•

Výsledky vyšetření komplementu – laboratorní test, radiologické vyšetření apod.

Dalším příkladem jsou standardy vyvinuté organizací HL7, které zahrnuje oblasti jako:
•

Souhrn údajů o pacientech (Kjernejournal)

•

Národní portál pro pacienty (Helsenorge)

Normy pro zprávy byly rovněž vypracovány pro komunikaci s norskými úřadem Práce a sociální správy (NAV). Tyto
zprávy zahrnují například osvědčení o nemocenské dovolené od lékaře a dotaz na pacienta.
2.5.1.7

Norský systém tvorby a správy standardů jako vzor pro ČR

Norský systém může být příkladem pro ČR ve dvou oblastech, a to:
•

Struktura a procesy při tvorbě a schvalování standardů

•

Katalog standardů, jeho správa a formát

2.5.1.7.1

Struktura a procesy při tvorbě a schvalování standardů

Norský model je inspirativní tím, že zřetelně odděluje:
•

platformu pro diskuzi (SumUT, NUFA),

•

subjekt pověřený pro technické zpracování návrhů (Pracovní skupina pro standardy e-Health),

•

subjekt, poskytující názor stran priorit (NUIT)
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•

rozhodovací a řídící autoritu (National Advisory Boeard for e-Health)

•

celkovou odpovědnost za oblast standardů (Ředitelství pro e-Health)
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2.5.1.8

Katalog standardů, jeho správa a formát

Druhou oblastí, kde je možné těžit z příkladu norského přístupu ke standardům, je tvorba a správa katalogu.
Existují dva katalogy – jeden mezisektorový pro státní zprávu, druhý pro zdravotnické standardu. Zde se budeme
věnovat druhému z nich.
Základní členění (na internetových stránkách) je následující11:
1. Bezpečnost informací
2. Kódové a terminologické systémy
3. Informační obsah a strukturované vedení zdrav. dokumentace
4a. Základní standardy elektronické interakce
4b. Doporučení a epikrízy
4c.Žádanky a výsledky
4d. Zprávy typu "dialog"
4e. Zprávy o poskytnuté péči
4f. Elektronický recept
5. Interakce s NAV (Norwegian Labour and Welfare Administration) a Helseøkonomiforvaltningen (nároky na
náhrady nebo úhradu)
6. Hlášení do registrů
6a. Hlášení do NPR( norský registru pacientů)
6b. Hlášení do SYSVAK (registr vakcinací) a do Medical Birth Registry (registr porodů a potratů)
6c. Hlášení do o IPLOS (Informační systém ošetřovatelství)
7. Sdílení informací
8.Společné doporučené a závazné standardy pro veřejný sektor
Standardy jsou vytvořeny podle jednotných principů, které zahrnují
•

jednotné strukturování informací

•

jednotný obsah a formát metainformací („hlavičkových údajů“)

•

jednotný nástroj pro modelování

•

jednotná grafická podoba

2.5.2

Slovensko

Slovenskou republiku jsme zvolili jako druhý, nám historicky nejbližší, příklad správy standardů elektronického
zdravotnictví.

11

Názvy sekcí mají formát hypertextových odkazů
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2.5.2.1

Legislativní prostředí standardizace

Standardy a normy z oblasti zdravotnické informatiky a statistiky spadají do kompetence Ministerstva
zdravotnictví SR, které je vydává ve formě všeobecně závazných právních předpisů.
Standardy zdravotnické informatiky upravuje zejména:
•

Zákon č. 153/2013 Z.z., o národním zdravotnickém informačním systému

•

Vyhláška MZ SR č. 107/2015 Z.z., kterou se ustanovují standardy zdravotnické informatiky

Informatizace v sektoru zdravotnictví podléhá rovněž všeobecným standardům informatizace veřejné správy,
jejichž gestorem je Ministerstvo financí SR, jde zejména o:
•

Výnos Ministerstva financí SR č. 55/2014 Z.z., o standardech pro informační systémy veřejné správy

•

Metodický pokyn k výnosu č. 312/2020 Z.z.

Standardy pro informační
www.informatizacia.sk.

2.5.2.2

systémy

veřejné

správy

jsou

zveřejňovány

na

webových

stránkách

Přehled aktérů

Jak Ministerstvo financí, tak Ministerstvo zdravotnictví SR vytvářejí odborné pracovní skupiny za účelem výběru a
hodnocení standardů informačních systémů. Na straně MF je to Komise pro standardizaci informačních systémů
veřejné správy, na straně MZ je správou informačních standardů pověřeno Národní centrum zdravotnických
informací (NCZI), které zřídilo stálou pracovní skupinu pro standardy zdravotnické informatiky.

2.5.2.2.1

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zodpovídá (Zákon č. 575/2001 Z. z., o organizaci činnosti vlády) za:
•

zdravotní péči,

•

ochranu zdraví,

•

veřejné zdravotní pojištění,

•

postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků,

•

přírodní léčebné lázně, přírodní léčebné zdroje, přírodní minerání vody,

•

cenovou politiku v oblasti cen výrobků a služeb ve zdravotnictví a v oblasti cen nájmu nebytových prostor
ve zdravotnických zařízeních,

•

kontrolu zákazu biologických zbraní.

Ministerstvo zdravotnictví vykonává tyto činnosti dle zákona 576/2004 Z. z., o zdravotních službách, §45:
•

vypracovává koncepci rozvoje a integrace informační soustavy zdravotnictví a provozuje informační
systém,

•

zřizuje orgány pro plnění zvláštních úloh ve zdravotnictví, zejména statisticko-informační orgány a
knihovnická zařízení,

•

je zřizovatelem Národního centra zdravotnických informací,
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•

koncepčně a metodicky toto centrum řídí.

Specificky pak MZ SR:
•

po dohodě s ministerstvem financí, stanovuje standardy zdravotnické informatiky

Vyhláška MZ SR č. 107/2015 rozděluje standardy do následujících kategorií:
•

standardy pro identifikaci a autentizaci informačních systémů poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních
pojišťoven a subjektů používajících národní ZIS

•

standard pro integritu údajů informačního systému,

•

standard pro identifikátor zdravotnického zařízení,

•

standardy zabezpečení přenosu a ochrany údajů z účtu pojištěnce do národního zdravotnického IS,

•

standardy pro poskytování a ochranu údajů do datové základny,

•

standard komunikace s elektronickými formuláři datové základny,

•

standard pro elektronickou komunikaci s webovými službami národního zdravotnického IS,

•

číselníky zdravotnické informatiky.

Obsah standardů je publikován na webu Národního centra. Součástí standardů zdravotnické informatiky jsou také
standardy pro informační systémy veřejné správy spravované MF SR.
2.5.2.2.2

Národní centrum zdravotnických informací (NCZI)

Národní centrum bylo zřízeno na základě zákona č. 153/2013 Z.z., o národním zdravotnickém informačním
systému. §12 tohoto zákona specifikuje následující úlohy NCZI:
•

Národní centrum vykonává úlohy v oblasti informatizace zdravotnictví, správy národního zdravotnického
informačního systému, standardizace zdravotnické informatiky, zdravotnické statistiky a poskytování
knihovně-informačních služeb v oblasti lékařských věd a zdravotnictví.

§9 tohoto zákona specifikuje standardy zdravotnické informatiky takto:
•

Standardy zdravotnické informatiky zabezpečují jednotnost, bezpečnost a integrovatelnost v oblasti
informačně-komunikačních technologií ve zdravotnictví.

•

Údaje evidované ve zdravotnických informačních systémech musí být srozumitelné, přehledné a průkazné
a musí poskytovat pravdivé informace o zaznamenaných skutečnostech.

•

Údaje do národního zdravotnického informačního systému se poskytují v elektronické podobě.

•

Součástí standardů zdravotnické informatiky jsou číselníky zdravotnické informatiky a metodika integrace
informačního systému.

•

Datová rozhraní, datové struktury a technické specifikace standardů zdravotnické informatiky, včetně
metodiky integrace informačního systému, struktury a obsahu číselníků zdravotnické informatiky jsou
zveřejněné ve webovém úložišti národního centra.

Zákon dále stanoví, že vlastní národní zdravotnický informační systém musí být v souladu se standardy
zdravotnické informatiky (vyhlašované MZ SR).
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Jednotlivé standardy jsou uspořádány do kategorií v souladu s vyhláškou MZ SR a jejich obsah je publikován na
webu NCZI:
(http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Pages/default.aspx).
Na těchto webových stránkách jsou publikována metadata standardů a jejich obsah. V případě číselníků je obsah
publikován ve formátu XML a XLS. Kromě uvedených kategorií nejsou standardům ani jednotlivým číselníkům
přiřazeny žádné další klasifikační ani hodnotící kritéria, takže v tomto zdroji není možné pokročilejší vyhledávání
jako např. u nizozemského katalogu standardů. Všem číselníkům jsou přiřazeny identifikátory ve formě OID.

OID

Entita

Popis

1.3.158.00165387

NCZI

Pridelené ŠUSR podľa normy ISO/IEC 6523 pre NCZI

1.3.158.00165387.100

Health

1.3.158.00165387.100.10

Číselníky
& Podstrom pre "flat" číselníky a klasifikácie
Klasifikačné zoznamy

1.3.158.00165387.100.20

Klasifikačné zoznamy

1.3.158.00165387.100.30

Common

Podstrom pre objekty rozneho charakteru, ktoré sú
využívané pre rôzne účely.

1.3.158.00165387.100.40

JRUZ

Podstrom pre administratívne a demografické objekty.
Zatiaľ nazvaný ako JRUZ.

1.3.158.00165387.100.50

EZK

Podstrom pre objekty EZK.

1.3.158.00165387.100.60

Alokacie

Podstrom pre objekty Alokacie.

1.3.158.00165387.100.70

MPD

Podstrom pre objekty MPD.

1.3.158.00165387.100.80

NZP

Placeholder podstromu pre objekty NZP. (napríkald
profil OU PZS)

1.3.158.00165387.100.90

Bezpečnosť

Placeholder podstromu pre objekty Bezpečnosti.
(napríkald na určenie jednotlivých politík certifikačných
autorít)

Obrázek 7: Základní identifikační strom standardů SK

2.5.2.2.3

Stálá pracovní skupina pro standardy zdravotnické informatiky

NCZI zřídilo stálou pracovní skupinu pro standardy zdravotnické informatiky jíž předsedá. Pracovní skupina je
poradním orgánem ředitele NCZI. Pracovní skupina:
•

zabezpečuje koordinaci rozhodovacího procesu v oblasti standardů zdravotnické informatiky,

•

připravuje odborné návrhy a stanoviska týkající se standardů ZI,

•

vyhodnocuje dopady nových standardů ZI,
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•

sleduje postup řešení úkolů souvisejících se standardy ZI,

•

projednává odborná stanoviska,

•

projednává další aktuální problémy související se standardy ZI.

Pracovní skupina se skládá ze zástupců NCZI (včteně předsedy), úřadu pro dohled nad zdravotní péčí, Zdravotní
pojišťovny DÔVERA, zdravotní pojišťovny UNION a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pracovní skupina se schází
minimálně čtyřikrát ročně a na svá zasedání mohou kromě členů být přizváni také další odborníci.
2.5.2.2.4

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí SR je oprávněným subjektem pro vydávání standardů informačních systémů veřejné správy.
Aktuální seznam standardů IS VS je uveden ve Výnos Ministerstva financí SR č. 55/2014 Z.z., který standardy
rozděluje podle oblasti použití na:
•

Technické standardy.

•

Standardy dostupnosti webových stránek.

•

Standardy pro používání souborů (původně pro jednorázovou elektronickou výměnu dat).

•

Standardy pro názvosloví elektronických služeb.

•

Bezpečnostní standardy.

•

Datové standardy.

•

Standardy elektronických služeb veřejné správy (včetně elektronických formulářů).

•

Standardy projektového řízení (IT projektů).

•

Standardy poskytování údajů v elektronickém prostředí (především open data).

•

Standardy poskytování cloud computingu a využívání cloudových služeb.

•

Metadatové standardy (např. pro zveřejňování smluv, objednávek a faktur).

•

Standardy pro prostorovou identifikaci.

•

Standardy pro zdravotnické informační systémy.

•

Standardy pro elektronické registratury.

•

Standardy pro elektronický podpis.

Ministerstvo financí nevydává všechny standardy – některé standardy spadají do kompetence jiných orgánů. Tyto
orgány však mají povinnost každý nový standard konzultovat s MF SR.
Kromě samotných standardů je součástí standardizace také harmonizace používaných pojmů, proto MF SR vydalo
první verzi glosáře pojmů (http://www.informatizacia.sk/ext_dok-metodicky_pokyn_glosar_pojmov/3482c).
2.5.2.2.5

Komise pro standardizaci informačních systémů veřejné správy

Hlavním poradním a konzultačním orgánem pro oblast standardizace je Komise pro standardizaci informačních
systémů veřejné správy. Komise je složena z odborníků zastupujících veřejnou správu, soukromý i akademický
sektor. Komise si zřizuje pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti standardizace. V aktuálním seznamu členů
komise však jednoznačně převažují zástupci ministerstev slovenské vlády.
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Veškeré výstupy vydávané výnosem MF SR jsou před zařazením do legislativního procesu zpracovávány a
schvalovány komisí.
2.5.2.3

Slovenský národní model standardizace informačních systémů veřejné správy

Slovenský národní model standardizace je v porovnání s Norským modelem více centralizovaný a uzavřený.
Z publikovaných materiálů vyplývá, že oblast standardů, zejména elektronického zdravotnictví je vyvíjena silně
centralizovaně za účasti především státních organizací a zdravotních pojišťoven. Účast poskytovatelů zdravotních
služeb, dodavatelů informačních systémů a veřejnosti je zcela minimální a v procesu správy standardů chybí prvek
veřejné konzultace a zapojení širší oblasti subjektů již ve fázi přípravy standardů jako takových, nikoliv až ve fázi
jejich schvalování.
Slovenský model je graficky ztvárněn na následujícím schématu.
Standardy
informatiky

zdravotnické

Standardy IS VS

MF SR

MZ SR
Rozhodnutí
+ řízení
Konzultace +
poradenství
Návrhy
+
specifikace

Plátci

NCZI
Stálá pracovní skupina pro
standardy zdravotnické
informatiky

Plátci

Dodavat
elé

Uživatelé

Města a
obce

NCZI

Komise pro standardizaci
informačních systémů
veřejné správy

Pracovní kupiny

Uživatelé

V oblasti publikace standardů je přístup Slovenska inspirativní způsobem centralizace a jednotnosti procesu
publikace na stránkách NCZI. Z hlediska vlastní struktury katalogu jako takového se však Nizozemský či Norský
model jeví jako inspirativnější.

2.6 Návrh metodiky správy standardů
Základní procesy životního cyklu standardů a další nezbytné procesy pro zajištění přehledné administrace
standardů, jejich harmonizace napříč jednotlivými doménami, zajištění informovanosti jejich uživatelů a
všeobecné dostupnosti pro možnost využití v informačních řešeních elektronického zdravotnictví jsme přehledově
popsali v kapitole 2.2.
Přestože se procesy správy standardů na úrovni subjektu zodpovědného za elektronizaci zdravotnictví, resp. za
správu standardů elektronického zdravotnictví (nazvěme ji například Národní centrum pro standardy
elektronického zdravotnictví – NCS) odlišují od procesů jednotlivých standardizačních organizací, lze pro ně nalézt
řadu paralel.
Východiskem pro návrh metodiky uvedené v této kapitole jsou zahraniční vzory zpracované v kapitole 2.5 a
analýza předností a nedostatků současného stavu popsaná v kapitole 2.4. Vzhledem ke vzniku
V této kapitole se zaměříme především na procesy, které nejsou v současné době při správě standardů v rámci
českého elektronického zdravotnictví adekvátně zajištěny.
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Identifikace potřeb
(standardizace)

Ověření souladu se
standardem

Publikace a
zavedení standardu

Katalogizace

Harmonizace
standardů

Vývoj (návrh)
standardu

Výběr standardu

Poskytování
služeb

Správa CTS EU

Obrázek 8: Chybějící procesy správy standardů elektronického zdravotnictví (šedou barvou)

2.6.1

Identifikace potřeb standardizace

Potřeba tvorby nebo změny standardu v určité oblasti vzniká obvykle na základě určitého business požadavku
uživatele nebo skupiny uživatelů standardu. Může jít také o návrh na formalizaci (formální akceptaci) zcela
nového standardu nebo existujícího de-facto standardu. V případě jednotlivých standardů tento krok zajišťují
jednotlivé SDO, v případě systému standardů elektronického zdravotnictví je nezbytné zavést formální proces
umožňující:
•

Evidovat požadavky na vznik či výběr vhodného standardu

•

Provádět pravidelné hodnocení požadavků a předkládat podklady pro jednání prioritizační poradní
skupiny

•

Prioritizovat požadavky a vkládat jejich řešení do plánu práce

V příkladu procesů CEN, uvedeném v kapitole 2.2.1, tento proces odpovídá procesu „Návrh na vývoj či změnu
standardu“.
V případě Národní autority zodpovědné za elektronizaci zdravotnictví je zapotřebí:
•

Vybudovat systém evidence požadavků zajišťující možnost veřejného předkládání požadavků na
zavedení/nalezení vhodného či změnu použití stávajícího standardu. Tento systém musí umožnit aby:
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o

každý zájemce (jednotlivec či organizace) měl možnost podávat návrhy na standardizaci v oblasti
elektronického zdravotnictví

o

navrhovatel mohl specifikovat oblast standardizace, cíl změny a případně způsob provedení
změny – tedy návrh řešení

o

systém evidence a správy požadavků byl transparentní

•

Ustanovit roli Administrátora standardů, vytvořit expertní skupinu standardů elektronického
zdravotnictví a prioritizační poradní sbor

•

Zajistit provádění procesu „Identifikace potřeb standardizace“

2.6.1.1

Návrh procesu identifikace potřeb standardizace

Proces identifikace potřeby standardizace je rámcově navržen na obrázku Obrázek 9. Jednotlivé kroky procesu
jsou pak popsány v následující tabulce.
Aktér

Krok

Popis

Navrhovatel

Vytvoření
požadavku

Potřeba výběru a zavedení existujících standardů či vytvoření zcela nového
standardu v oblasti, která dosud standardy není pokryta může být
pociťována jakýmkoliv navrhovatelem z řad dodavatelů či uživatelů
informačních řešení, akademické sféry či může vyplývat přímo ze záměrů a
priorit národní strategie elektronizace zdravotnictví či z mezinárodních
závazků ČR (např. v oblasti přeshraniční interoperability). Prvním krokem
procesu je tedy formalizace požadavku Navrhovatelem.

Administrátor Přijetí požadavku

Administrátor provede formální kontrolu úplnosti a správnosti požadavku
(návrhu) a v případě nejasností, požádá Navrhovatele o upřesnění či
doplnění návrhu.

Příprava
Administrátor připraví veškeré podklady pro jednání expertní skupiny. Tedy
podkladů
pro návrh sám a doplňující informace s návrhem související, ať již dodané
expertní skupinu navrhovatelem, nebo připravené Administrátorem.
Expertní
skupina

Rešerše
předběžná
analýza

Prioritizační
poradní sbor

Návrh
priority Prioritizační poradní skupina může doporučit na základě předloženého
požadavku
návrhu expertní skupiny způsob řešení požadavku, a to zamítnutí, odložení,
nebo určení priority požadavku.

Národní
centrum NCS

Rozhodnutí
požadavku
Zamítnutí

a Expertní skupina provede úvodní analýzu návrhu a provede nezbytné
rešeršní a analytické kroky, aby mohly být prioritizační poradní skupině
představen jak návrh sám, tak možné dopady odložení jeho realizace, či
zamítnutí. Expertní skupina navrhne prioritu řešení návrhu.

o Národní agentura standardů elektronického zdravotnictví rozhodne na
základě doporučení prioritizačního poradního sboru o způsobu zpracování
a výsledné prioritě požadavku.
V případě zamítnutí je navrhovatel informován.

Zařazení
do V ostatních případech je požadavek zařazen s určenou prioritou do poolu
pracovního plánu požadavků pro přípravu pracovního plánu. I v tomto případě je zadavatel
informován.
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Obrázek 9: Proces identifikace potřeby standardizace

2.6.2

Vývoj návrhu standardu

Vývojem standardu se zabývají standardizační organizace (SDO), v případě některých standardů se vývojem
standardu může zabývat i samotná Národní autorita elektronického zdravotnictví. Hlavní úlohou NCS bude v této
fázi především zajištění komunikace s SDO. NCS bude formulovat požadavky na rozvoj existujících standardů,
vyjednávat obchodní a licenční podmínky pro vytváření nových či aktualizaci stávajících standardů dle
identifikovaných potřeb a priorit. Vybrané standardy, které nepokrývají jiné SDO, mohou být vytvářeny i vlastní
pracovní skupinou vytvořenou v rámci NCS, či NCS řízenou.

2.6.3

Výběr standardu

Proces výběru nového standardu je iniciován procesem identifikace potřeby standardizace. Účelem procesu je
identifikovat vhodné kandidáty, posoudit vhodnost jejich zavedení do národní infrastruktury elektronického
zdravotnictví dle stanovených kritérií. Výstupem procesu je návrh řešení standardizace v dané oblasti. Návrh může
obsahovat jak zvolený standard či sadu standardů, tak požadavek na vytvoření standardu, který bude dále
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realizován ve spolupráci s vhodnou standardizační organizací (SDO). Pokud je výsledkem procesu nový standard,
je iniciován proces zařazení standardu do katalogu.
2.6.3.1

Návrh procesu výběru standardu

Proces identifikace potřeby standardizace je rámcově navržen na obrázku Obrázek 10. Jednotlivé kroky procesu
jsou pak popsány v následující tabulce.
Aktér

Krok

Popis

Expertní
skupina

Návrh řešení

Při výběru standardu postupuje expertní skupina v souladu s pracovním
plánem. Expertní skupina provádí nezbytné rešeršní a analytické kroky
k vyřešení daného požadavku. Zejména:
• Identifikuje vhodné kandidátní standardy
• Analyzuje kandidáty
• Hodnotí kandidáty dle navržených kritérií
• Navrhuje finální řešení
Pro každý typ problému si expertní skupina může stanovit individuální
postup, odpovídající řešenému problému. Při řešení může expertní
skupina spolupracovat s externími odborníky na danou problematiku.

Diskusní
fórum

Vypořádán
připomínek

Expertní skupina zapracovává připomínky od všech účastníků procesu.
Především jde o připomínky vzešlé z veřejné konzultace v rámci
diskusního fóra, dále o připomínky Řídícího útvaru pro meziresortní
standardy. Expertní skupina se případně zabývá i požadavky na
přepracování řešení formulované Radou standardů el. zdravotnictví.

Připomínkové
řízení

Návrh řešení je konzultován prostřednictvím diskusního fóra. Diskusní
fórum je spravováno Administrátorem NCS a připomínkového řízení se
aktivně účastní také Expertní supina.

Řídící
útvar Validace návrhu
pro
meziresortní
standardy

Tento krok probíhá pouze u standardů s meziresortní působností.
Takovým útvarem měl být příslušný odbor zodpovědný za e-Government,
případně odbor zodpovědný za standardy v rámci dotčeného resortu.

Rada
Posouzení
standardů
návrhu
elektronického
Rozhodnutí
zdravotnictví

Rada posuzuje návrh řešení (tedy doporučený standard či návrh na vývoj
nového standardu).

Administrátor

Vyrozumění
navrhovatele

Výsledkem posouzení je rozhodnutí, které může znamenat:
•
•
•

Schválení návrhu
Zamítnutí návrhu
Vrácení návrhu k přepracování

Administrátor vyrozumí navrhovatele o rozhodnutí Rady standardů EZ.
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Obrázek 10: Proces výběru standardu

2.6.4

Publikace a zavedení standardu

Standardy elektronického zdravotnictví, které jsou součástí národní infrastruktury – tedy především povinné
a doporučené standardy EZ, by měly být centrálně publikovány, a to formou vhodnou jak pro uživatele standardů,
tak pro automatizované využívání informačními systémy. V současné době jsou standardy publikovány jak
vlastními SDO, na jejich webových stránkách, tak, v případě většiny kódových systémů používaných v rámci
národního datového standardu DASTA, prostřednictvím tzv. centrálních webových služeb na stránkách MZ ČR.
Řada kódových systémů je přitom publikována vícenásobně různými organizacemi (např. systém MKN-10 je
publikován jak ÚZIS, tak pro potřeby vykazování péče také VZP, obdobná situace panuje v oblasti léků, kde rovněž
existuje vedle kódového systému DLP i obdobný systém spravovaný VZP pro potřeby úhrady). Existence více
kódových systémů je samozřejmě v řadě případů nezbytná – každý z nich má v systému odlišnou roli, pro efektivní
využití je však nezbytné spravovat:
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1. Centrální distribuční bod – tedy sjednotit způsob publikace kódových systémů.
2. Zajistit vzájemné mapování souvisejících kódových systémů tak, aby nemusely být v rámci informačních
systémů používány vícečetné kódové systémy, resp. aby nutnost jejich používání byla minimalizována, a
zároveň byla zajištěna jejich vzájemná převoditelnost a obsahová homogenita. S tímto krokem souvisí
zavedení tzv. Základního standardu (v katalogu standardů jde o soubor standardů, které jsou
referencovány v poli Základní standard) a dále mapování na tzv. „pivotní“ standardy v rámci Centrálních
terminologických služeb EU (viz kapitola 2.6.9).
Jako vhodný prostředek centralizované publikace standardů se jeví katalog standardů EZ a centrální webové
služby EZ, doplněné o služby mapování kódových systémů.
Katalog standardů nebude nahrazovat publikační činnost jednotlivých SDO, ale zavede do systému standardů
jednotný rozcestník, umožňující vyhledávat standardy, publikovat informace o standardech jednotnou formou,
odkazovat se na stránky s obsahem standardu nebo, v případě jednodušších standardů, obsah standardu získávat
přímo z katalogu. Podstatnou změnou bude:
•

Zavedení jednotných pravidel aktualizace katalogu pro standardizační organizace

•

Zavedení notifikační služby pro odběratele obsahu katalogu (např. možnost automatické notifikace o
změnách v katalogu)

•

Provázání katalogu s terminologickými službami EZ

2.6.4.1

Návrh procesu publikace a zavedení standardu

Proces publikace standardu předpokládá součinnost standardizačních organizací s Národní centrem standardů EZ,
konkrétně musí být zajištěno:
Předávání informací o vydání nové verze standardu, včetně podkladu pro aktualizaci katalogu standardů
•

Aktualizace kódových sad publikovaných pomocí centrálních webových služeb

•

Aktualizace mapování kódových sad na referenční kódové sady

Podstatný je fakt, že standard bude považován za publikovaný k použití v rámci národní infrastruktury EZ nikoliv
aktem publikace standardu SDO, ale uveřejněním standardu a jeho aktuální verze v Katalogu! Uživatelé národní
infrastruktury EZ tak mohou spoléhat na to, že sémantické prostředí národní interoperability je homogenní. MZ
ČR musí najít způsob jaké této homogenity dosáhnout (např. vydáním vyhlášky, která určí povinnosti SDO vůči
národní infrastruktuře a její součásti – katalogu standardů).
Zavedení standardu není samozřejmě možné dosáhnout pouze jeho publikací v Katalogu. K praktickému využívání
standardu je zapotřebí učinit řadu dalších kroků, ať již v oblasti edukace uživatelů standardů a dodavatelů
informačních řešení, tvorba motivačních program pro zavedení standardu (jak ve formě pozitivní motivace, např.
formou přímých dotačních titulů, tak např. specifikací podmínek pro získání dotace z veřejných zdrojů v širším
pojetí rozvoje informatizace sektoru, zařazením standardů do procesu akreditace kvality poskytování zdravotní
péče apod., nebo např. vyhlášením povinnosti používat určitý standard legislativním opatřením, resp. označením
standardu za povinný v Katalogu standardů).
Proces publikace standardů je znázorněn na obrázku Obrázek 11 zatímco hlavní kroky procesu jsou popsány
v následující tabulce.
Aktér

Krok

SDO

Předání
standardu

Popis
Standardizační organizace připraví podklady pro Národní Centrum
pro
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Aktér

NCS

Kurátor
EU

Správce
katalogu
standardů

Krok

Popis

publikaci

Standardů potřebné pro:
1. Aktualizaci katalogu standardů
2. Pokud se jedná o kódový systém, tak data potřebná pro publikaci
obsahu standardu v národních terminologických službách, včetně
případného mapování na výchozí terminologický systém
3. V případě standardů týkajících se přeshraniční interoperability
také mapování na „pivotní“ kódový systém EU
SDO předává společně se všemi podklady také protokol v němž potvrzuje
správnost obsahu standardu a v případě kódových systémů také protokol
o mapování na výchozí či pivotní kódový systém.

Převzetí
standardu
publikaci

NCS provede kontrolu úplnosti a formální správnosti všech dodaných
pro podkladů. V případě terminologických a klasifikačních standardů
publikovaných v národních či evropských terminologických službách pak
zejména úplnost a správnost dat pro publikaci kódových systémů a
případného mapování.

CTS Aktualizace CTS

Kurátor CTS provede ve spolupráci se správcem CTS EU a na základě
předávacího protokolu a vyjádření NCS aktualizaci obsahu centrálního
terminologického serveru a označí nový obsah za platný. O tomto úkonu
vede zápis.

Aktualizace
Národních TS

Aktualizace se provádí pouze v případě nového či aktualizovaného
kódového systému. Je-li součástí kódového systému také mapování na
základní kódový systém, provede se také tato aktualizace.

Aktualizace
katalogu
standardů

Jako poslední krok je provedena aktualizace obsahu katalogu standardů.
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Obrázek 11: Proces publikace standardu

2.6.5

Ověření souladu se standardem

Ověřování souladu informačních systémů se standardy je jedním z důležitých kroků životního cyklu standardů.
Národní Centrum pro elektronické zdravotnictví bude za tento krok zodpovídat a bude muset rozhodnout, zda a
v jakém rozsahu bude ověřovat soulad se standardem vlastními silami či prostřednictvím jiných subjektů. Jak lze
vidět na příkladu jiných evropských zemí, formy zajištění ověření souladu se značně liší. Zatímco v Norsku, je
ověřování ponecháno v rukou Sdružení poskytovatelů zdravotní péče, v jiných zemích (převážně s větším
rozšířením používání standardů HL7) je realizováno ve spolupráci se sdružením IHE.
V české republice je v oblasti laboratoří zaveden systém externí kontroly kvality, obdobně v oblasti nemocniční
péče existují zavedené programy kontroly kvality, které by bylo možné obohatit o kontrolu shody informačních
řešení se standardy. Odlišný způsob zvolil kraj Vysočina v případě Národního kontaktního bodu e-Health (NCP) i
SÚKL v případě systému e-recept. Vysočina organizuje tzv. Connectahlony a vydává certifikát o souladu IS se
specifikací datového rozhraní NCP – tato certifikace však nepostihuje sémantickou vrstvu komunikace. V Případě
SÚKL je to obdobně, ani on netestuje obsah dat z pohledu věcné správnosti (tedy souladu informací předepsaných
v IS poskytovatele a uložených v CUR).
V českých podmínkách lze doporučit kombinaci více způsobů, tedy umožnit, aby ověřování shody provádělo více
organizací, samozřejmostí by však mělo být, že tyto organizace obdrží buď mezinárodní nebo národní licenci na
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základě předložené metodiky ověřování shody. Vzorem takové metodiky může být například metodika testování
v rámci evropské infrastruktury eHDSI.

2.6.6

Katalogizace

Jednou z funkcí, které by měly zlepšit přehlednost v oblasti standardů elektronického zdravotnictví je vedení
katalogu standardů. Obsah katalogu standardů a způsob jeho využití je popsán v produktu P2 – katalog standardů
a terminologií a P3 – klasifikační kritéria pro hodnocení standardů a terminologií. V této kapitole se budeme
zabývat procesy správy katalogu, zahrnující zejména následující podprocesy:
•

Zařazení standardů

•

Hodnocení standardů

•

Aktualizace obsahu katalogu

•

Publikace katalogu

Katalog standardů by měl obsahovat minimálně všechny povinné a doporučené standardy.
2.6.6.1

Zařazení standardů do katalogu

Pro úvodní naplnění katalogu jsme využili následující kritéria výběru:
•

Standardy elektronického zdravotnictví, které jsme definovali jako 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.

•

Standardy již využívané v oblasti elektronického zdravotnictví v ČR NEBO

•

Standardy v budoucnu aplikovatelné v podmínkách ČR, zejména s ohledem na případnou vazbu na
standardy zavedené v EU.

Pro zařazení dokumentu do katalogu bylo rozhodující to, že v praxi se dokument jako (národní) standard
uplatňuje, a to bez ohledu na to, zda je jako standard deklarován a na to, zda ho spravující organizace za národní
standard považuje.
Tato kritéria byla specifikována pro účely tohoto projektu a uplatňována projektovým týmem. Pro použití v praxi
mohou být kritéria výběru modifikována tak, aby byl naplněn účel katalogu, tedy vytvořen a spravován referenční
zdroj informací pro realizátory a uživatele služeb elektronického zdravotnictví. Taková úprava kritérií
(a pochopitelně také struktury a obsahu katalogu) je plně v pravomoci Národního centra elektronického
zdravotnictví (NCEZ).
2.6.6.1.1

Aktér

Návrh procesu zařazení standardů do katalogu

Krok

Popis

Navrhovatel
Podání návrhu na Návrh na zápis do katalogu může být iniciován samotnou organizací
zápisu
do zápis či změnu vyvíjející daný standard (SDO), jakýmkoliv jiným navrhovatelem, který má
katalogu
katalogu
zájem na zařazení standardu do katalogu nebo v důsledku rozhodnutí
Národní agentury standardů elektronického zdravotnictví (NCS) jako
výsledek procesu Identifikace potřeb standardizace. Návrh by měl mít
stanoveny jasné náležitosti, odpovídající základní struktuře metadat
katalogu (viz produkty P2 – katalog standardů a terminologií a P3 –
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Aktér

Krok

Popis
klasifikační kritéria pro hodnocení standardů a terminologií), součástí
návrhu by měly být také informace nezbytné pro vyhodnocení kritérií pro
zařazování standardů do katalogu, kontaktní údaje navrhovatele a další
potřebné informace.

Doplnění návrhu

Navrhovatel doplní návrh na změnu katalogu standardů na výzvu Správce
katalogu standardů.

Správce
katalogu
standardů

Přijetí návrhu

Správce katalogu ověří formální správnost návrhu, provede úvodní
kontrolu návrhu a porovná návrh se stavem položky katalogu.

Vyrozumění
navrhovatele

Správce katalogu informuje navrhovatele o stavu zpracování návrhu.

NCS

Vyhodnocení
návrhu

Národní centrum standardů provede posouzení navrhovaného standardu
na základě stanovených kritérií pro zařazení standardu do katalogu.

Odmítnutí zápisu

Pokud standard nevyhovuje kritériím pro zařazení do katalogu standardů,
bude jeho zařazení odmítnuto. O rozhodnutí bude vyrozuměn
navrhovatel.

Zpracování
NCS doplní veškeré podklady potřebné pro zápis standardu do katalogu
návrhu na změnu standardů a tyto podklady předá Správci katalogu ve formě návrhu na
katalogu
doplnění katalogu.
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Obrázek 12: Proces zařazení standardu do katalogu

2.6.6.2

Hodnocení standardů

Katalog standardů obsahuje metadata standardů a dále sadu klasifikačních kritérií, která jsou určena především
pro potřeby snadného vyhledávání standardů uživateli. Obsah katalogu bude zapotřebí periodicky aktualizovat, a
to nejen v souvislosti s publikací nových verzí standardů a zařazováním nových standardů jako takových, ale také
z pohledu hodnocení jejich využitelnosti v národní infrastruktuře, a tedy pro naplňování cílů elektronizace
zdravotnictví. Navrhujeme, aby se za tímto účelem zavedl proces periodického hodnocení standardů, využívající
navržená hodnotící kritéria. Příklad aplikace navržených kritérií na dva konkrétní standardy je uveden v produktu
P4 – Zhodnocení standardů dle navržených kritérií. Proces hodnocení standardů by měla zajišťovat expertní
skupina NCS. Jako vhodná perioda se jeví perioda 2–3 let.
2.6.6.3

Aktualizace obsahu katalogu

Aktualizace obsahu katalogu probíhá buď jako návazný proces na proces Zařazení standardů do katalogu nebo
v souvislosti s procesem Publikace standardů.
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2.6.6.4

Návrh procesu aktualizace obsahu katalogu

Proces zajistí dvě základní činnosti:
•

Aktualizaci Národních terminologických služeb

•

Aktualizaci katalogu standardů

Obě činnosti provádí Správce katalogu standardů. Proces je zachycen na následujícím obrázku.

Obrázek 13: Proces aktualizace katalogu standardů

2.6.6.5

Publikace katalogu

Katalog standardů by měl mít veřejné rozhraní umožňující vyhledávání standardů dle různých kritérií a také
přístup k Národním terminologickým službám. Proces publikace znamená, že NCS v pravidelných intervalech
uvolňuje nový obsah katalogu standardů pro veřejné použití (jak uživateli, tak informačními systémy). Proces
může probíhat jak periodicky (např. čtvrtletně), tak i mimořádně, v souvislosti s potřebami národní infrastruktury
EZ.
Předpokládáme, že vedení katalogu standardů bude v kompetenci Národního Centra Standardů EZ a bude věcně
zajišťováno Správcem katalogu standardů.

2.6.7

Harmonizace standardů

Harmonizace standardů znamená, že v systému elektronického zdravotnictví bude existovat autorita, schopná
ovlivňovat a do určité míry i koordinovat činnost standardizačních organizací. V případě organizací, které podléhají
metodickému vedení MZ ČR by proces harmonizace zahrnoval veškeré činnosti NCS, které by směřovaly
k postupné redukci entropie systému standardů v národní infrastruktuře. NCS pro takové činnosti musí nalézt
vhodné nástroje a postupu – mezi ně může patřit například:
•

Vhodné zastoupení SDO v expertní skupině NCS

•

Metodické vedení SDO při nastavování procesů standardizace

•

Přenášení nejlepší praxe z činnosti obdobných národních orgánů
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•

Spolupráce s organizacemi zodpovědnými za oblast standardů v jiných resortech či v rámci e-Govermnetu

•

Až po zavedení procesu povinné konzultace při tvorbě návrhu a schvalování standardů před jejich
publikací, podobně jako je to například v případě hlavního architekta a architektury informačních systémů
– obdobně by bylo možné ustanovit hlavního architekta standardů s obdobnými pravomocemi

Toto jsou pouze náměty, jak lze částečné harmonizace obsahu standardů v rámci národní infrastruktury teoreticky
dosáhnout. Výběr skutečná sady nástrojů na dosažení tohoto cíle (nebo rezignace na něj) bude na rozhodnutí
NCS.

2.6.8

Poskytování terminologických služeb

NCS bude zodpovídat nejen za výběr a publikaci standardů v katalogu, ale také za poskytování různých
terminologických služeb. Takovou službou je například Národní terminologický server, resp. Národní
terminologická
služba
zajišťovaná
pro
část
standardů
ministerstvem
zdravotnictví
(http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/). Na uvedené adrese jsou poskytovány jak informace o kódových systémech, jejich
struktuře a verzích, ale také služby pro automatizovanou distribuci „číselníků“ do informačních systémů. Národní
terminologické služby bude zapotřebí postupně modernizovat z hlediska uživatelské zkušenosti a doplnit služby
vzájemného mapování číselníků po vzoru centrálních terminologických služeb eHDSI.

2.6.9

Správa centrálního terminologického serveru EU

Česká republika jako jedna ze zemí zapojených do projektu přeshraničního předávání zdravotnické dokumentace
má zodpovědnost za udržování své části Centrálního terminologického serveru (či Centrálních terminologických
služeb) eHDSI. Tento server je provozován evropskou komisí jako služba členským zemím. Správa serveru v tuto
chvíli znamená:
-

Správu národních terminologií (resp. kódových systémů)

-

Správu českého překladu referenčních tzv. „pivotních“ terminologií (resp. kódových systémů)

-

Správa mapování národních kódových systémů na pivotní kódové systémy použité pro přenos dat do
jiných členských zemí

Česká republika musí zajistit tři věci:
1. Aktuálnost obsahu CTS v národní gesci
2. Aktuálnost mapování národních kódových systémů na systémy pivotní
3. Synchronicitu obsahu CTS se stavem v národní infrastruktuře (jinými slovy že kódy, které jsou publikovány
v rámci Národních terminologických služeb jsou dostupné, včetně mapování, také v CTS EU)
S ohledem zejména na poslední požadavek jsme navrhli proces aktualizace katalogu standardů, který zajišťuje, že:
1. katalog bude centrálním místem pro publikaci standardů a poskytování národních terminologických
služeb
2. centrální terminologický server eHDSI bude aktualizován před publikací standardu v katalogu
3. teprve pokud budou všechny předpoklady a předcházející kroky úspěšně splněny, bude standard
publikován pro použití do národní infrastruktury
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2.7 Návrh variant možného organizačního uspořádání správy standardů
Návrh variant možného organizačního uspořádání správy standardů a terminologií, který bude v souladu s NSeZ.
Zhodnocení přínosů navržených variant, předpokladů jejich realizovatelnosti, výhod a nevýhod každé varianty.
Doporučení finální varianty.
V této kapitole provedeme návrh dvou variant možného organizačního uspořádání a zajištění procesů dle
metodiky správy standardů navržené v kapitole 2.6.
Pro zajištění správy standardů elektronického zdravotnictví navrhujeme zřízení Národního Centra Standardů
Elektronického Zdravotnictví (NCS).
Schematicky lze vyjádřit vztahy mezi subjekty (jejich rolemi) a procesy inspirované norským vzorem takto:

Národní centrum standardů
EZ (NCS)

Expertní skupina

•

Diskusní fórum,

•

subjekt pověřený pro technické zpracování návrhů (Expertní skupina),

•

subjekt, poskytující názor stran priorit (Poradní sbor pro prioritizaci)

•

rozhodovací a řídící autorita (Národní centrum NCEZ)

•

celkovou odpovědnost za oblast standardů (NCS)

2.7.1

Národní centrum standardů

Národní centrum standardů navrhujeme ustanovit jako subjekt zodpovídající za:
•

Správu standardů elektronického zdravotnictví ve smyslu výše popsané metodiky

•

Správu katalogu standardů elektronického zdravotnictví

•

Správu Národních terminologických služeb

•

Správu Centrálních terminologických služeb eHDSI

•

Representanta ČR v oblasti sémantické strategie EU

•

Správu základních terminologie elektronického zdravotnictví
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•

Koordinátora a metodické centrum standardů

•

Zajišťováním systému ověřování shody informačních systémů s povinnými standardy elektronického
zdravotnictví

Národní centrum standardů ustanovuje a řídí Expertní skupinu standardů EZ, zajišťuje ostatní role nezbytné při
správě standardů (Správce katalogu standardů, Administrátora systému změnových požadavků, )

2.7.2

Poradní sbor pro prioritizaci

Základní priority elektronizace zdravotnictví v oblasti standardů EZ jsou konzultovány s poradním sborem pro
prioritizaci. Poradní sbor je složen ze zástupců ČLS JEP, NCEZ, NCS, zdravotních pojišťoven, dodavatelů, státní
správy a samosprávy, plátců a pacientů.

2.7.3

Expertní skupina

Expertní skupina je zřizována NCS jako výkonný článek vykonávající odbornou činnost v oblasti správy standardů.
Expertní skupina zajišťuje hodnocení a výběr standardů, podílí se na mezinárodní spolupráci v oblasti sémantické
interoperability, zajišťuje spolupráci s SDO, připravuje podklady pro publikaci standardů a správu katalogu
standardů, podílí se na vývoji vybraných standardů v oblasti elektronického zdravotnictví. Součástí expertní
skupiny by se měli stát zástupci hlavních standardizačních organizací (ÚZIS, DASTA, SÚKL, HL7, VZP). Expertní
skupina může být doplňována o externí experty v závislosti na řešených úkolech. Výstupy činnosti expertní
skupiny jsou konzultovány prostřednictvím diskusního fóra. Činnost expertní skupiny je řízena NCS, jehož základní
priority určuje NCS po konzultaci s poradním sborem pro prioritizaci (resp. poradním sborem pro e-health).
Expertní skupina by mohla být vytvořen na základě existující pracovní sémantické skupiny MZ ČR.

2.7.4

Diskusní fórum standardů EZ

Diskusní fórum standardů slouží jako platforma pro oblast standardů EZ. Návrhy v oblasti standardizace
elektronického zdravotnictví jsou předmětem jednání diskusního fóra. Diskusní fórum je určeno především pro
technickou a sémantickou diskusi o potřebách a způsobu realizace standardů. Diskusní fórum je důležitým prvkem
zajišťujícím participaci uživatelů standardů na standardizačním procesu, resp. na procesu správy standardů. Do
diskusního fóra by měla být zapojena odborná veřejnost, zástupci dodavatelů, krajské samosprávy, poskytovatelů.
Vhodným základem tohoto fóra může být např. existující konference DASTA.

2.7.5
2.7.5.1

Přehled variant možného organizačního uspořádání
Varianta 1: NCS jako samostatná organizace

V této variantě navrhujeme ustanovení Národního centra standardů elektronického zdravotnictví jako samostatné
organizace. Výhodou samostatné organizace je jednoznačný mandát centra a nezávislost činnosti centra a
minimalizace vlivů vyplývajících z jiných úkolů subjektu, které by centrum v jiných variantách bylo součástí.
V případě začlenění centra pod některou ze stávajících organizací (NCEZ, ÚZIS) by mohlo docházet ke konfliktu
zájmů vyplývajícího z řešení ostatních úkolů „mateřské“ organizace - např. splývání role tvůrce standardů a
správce katalogu standardů by mohlo vést k ovlivňování nezávislosti správce a ke vzniku suboptimálních řešení.
Hlavní výhodou by pak byla především nezávislost činnosti, větší otevřenost ve spolupráci s ostatními
stakeholdery, potřebu dosahovat spíše konsensuálních rozhodnutí s minimalizací možnosti silového postupu.
Za nevýhodu lze považovat:
•

Obtížnost prosazení takového modelu

•

Komplikace při alokaci rozpočtu na činnost

•

Legislativní kroky nutné k ustanovení nového subjektu
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•

Obtížné postavení centra vůči jiným státním organizacím

Vzhledem k nevýhodám tohoto modelu jej považujeme spíše za teoretickou možnost.
2.7.5.2

Varianta 2: NCS jako součást NCEZ

Pro tuto variantu hovoří předpokládaný mandát NCEZ v oblasti strategického a metodického řízení elektronizace,
správy standardů elektronického zdravotnictví a existence oddělení hlavního architekta elektronického
zdravotnictví. Další výhodou je snadnější zapojení NCS do mezinárodních aktivit dané postavením a mandátem
NCEZ, vyplývajícím z organizačního začlenění NCEZ jako odboru MZ ČR.
Tato varianta předpokládá, že bude provedena organizační změna NCEZ a NCS bude zřízeno jako samostatné
oddělení v rámci této organizace. Tuto variantu považujeme za variantu preferovanou.

ZPRACOVÁNÍ METODIK TVORBY NÁSTROJŮ PRO IMPLEMENTACI NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
P7 - Analýza zahraničních vzorů a návrh metodiky správy standardů a terminologií elektronického zdravotnictví

Strana 58

Web strategie: http://www.nsez.cz
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY 4.0. Dílo je možné libovolně šířit a upravovat za předpokladu
uvedení citace tohoto díla. Pro zobrazení podrobných licenčních podmínek navštivte
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Licence se nevztahuje na použití loga Ministerstva zdravotnictví
České republiky mimo reprodukci tohoto díla. Veškerá práva k logu jsou vyhrazena.
Citace dle ČSN ISO 690:2011:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Analýza zahraničních vzorů a návrh metodiky správy
standardů a terminologií elektronického zdravotnictví. Verze 1.0. Praha, 2019. Licencováno pod CC BY 4.0, licenční
podmínky dostupné z: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Strana 59

