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1 Obsah balíku práce WPE
Součástí balíku práce WPE – Výběr a doporučení vhodného SW nástroje pro správu základní terminologie a
datového slovníku elektronického zdravotnictví jsou celkem dva produkty:
•
•

P8.1 - Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci terminologického slovníku NCEZ
P8.2 - Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci ostatních standardů a terminologií pro účely
elektronizace zdravotnictví

P8.2 - Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci ostatních
standardů a terminologií pro účely elektronizace zdravotnictví
Tento dokument obsahuje druhý z uvedených produktů balíku práce WPE, produkt P8.2 - Doporučení SW
nástrojů pro správu a publikaci ostatních standardů a terminologií pro účely elektronizace zdravotnictví.

1.1 Vazba na další produkty balíku práce
Vstupem pro tento balík práce je produkt P10 - „Metodika správy terminologie elektronického zdravotnictví“
balíku práce WP F, a produktu P7 - “Analýza zahraničních vzorů a návrh metodiky správy standardů”.

1.2 Zadání pro produkt P8.2
Produkt P8.2 bude zpracován s ohledem na předpokládané funkce NCEZ v oblasti zajištění správy vybraných
standardů a terminologií a bude obsahovat:
a) Seznam kritických požadavků na SW nástroje. Seznam bude vytvořen v následujících krocích:
● Identifikace vztažených oblastí správy standardů elektronického zdravotnictví, tj. standardy pro
výměnu a sdílení zdravotnických zpráv a dokumentů, atp.
● Identifikace, analýza a prioritizace kritických a ekonomických požadavků na SW nástroje,
vycházející z výstupu balíku práce WPD, produktu P7 - “Analýza zahraničních vzorů a návrh
metodiky správy standardů”.
● Identifikace požadavků vztažených systémů na způsob provázání se systémem správy standardů a
terminologií elektronického zdravotnictví.
b) Posouzení existujících SW nástrojů v této oblasti, porovnání existujících a dostupných nástrojů z pohledu
kritických a ekonomických požadavků. Součástí porovnání bude:
● Popis způsobu hledání potenciálních kandidátů SW nástroje včetně metody pro výběr finálních

kandidátu.
● Analýza vybraných kandidátů na SW nástroje (analýza funkčních vlastností).
● Evaluace vybraných kandidátu dle identifikovaných kritických a ekonomických požadavků.

c) Doporučení pro výběr vhodného nástroje z hlediska aplikovatelnosti v podmínkách ČR a návrh
organizačního zajištění.
● Sumarizující porovnání nejvhodnějších kandidátů.
● Doporučení SW nástroje pro implementaci v ČR.
● Návrh organizačního zajištění implementace nástroje.

d) Harmonogram pro implementaci SW nástroje včetně implementačního průvodce.
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2 Úvod
Tento dokument popisuje nástroje pro technickou správu, editaci, rozvoj a vzájemné udržení kompatibility mezi
standardy pro dosažení sémantické interoperability mezi informačními systémy poskytovatelů zdravotních služeb
i dalších aktérů ve světě elektronického zdravotnictví – jako např. správce osobního zdravotního záznamu (OZZ,
PHR), provozovatelem systému ePreskripce aj.
Mezi vybrané standardy zahrnujeme řízené kódové a klasifikační systémy, řízenou klinickou terminologii SNOMED
CT, valuesety a dále komunikační standardy a datové protokoly.

2.1 Klíčové koncepty při použití terminologií a standardů
Z pohledu uživatelů jsou konečnými konzumenty produktů vytvořených v níže popsaných nástrojích realizátoři
eHealth systémů. Těm je věnován výstup „WPG – Referenční příručka realizátorů a uživatelů eHealth“. V tomto
dokumentu se zaměříme na potřeby operátorů nástrojů a na potřeby řízení celého ekosystému z centrálního
pohledu tak, aby výstupy z nástrojů dosahovaly požadovaných kvalit v rozumném čase a bez zbytečného lidského
úsilí.
Pro porozumění účelu nástrojů, jejich volbě a prioritizaci potřeb je vhodné ve zkratce popsat klíčové koncepty
tvořící standardy a terminologie.

2.1.1

Interoperabilita systémů

Společným cílem v eHealth budování sémanticky interoperabilních řešení, která mají garantovanou bezpečnost,
vyhovují nárokům praxe z pohledu legislativní a procesní vč. požadavku na ad-hoc propojení se třetí stranou, a
která jsou postavena na opakovatelných stavebních blocích pro redukci komplexity i výrobních nákladů systému.
Takové systémy mohou na straně realizátorů a uživatelů eHealth vznikat pouze tehdy, pokud k tomu budou
příznivé vnější podmínky, pokud bude existovat metodické vedení, pokud zadání na vnější rozhraní bude tyto
principy vyžadovat, takže v důsledku bude takové řešení jediné efektivní. Interoperabilita je definována jako
schopnost podstatně různých systémů vzájemně si rozumět, vzájemně spolupracovat a dosahovat vzájemné
součinnosti.

2.1.2

Definice ve vrstvách a rámcích

Popsat kompletní řešení od uživatelských procesů až po
aplikační a technologickou úroveň v jediné specifikaci je dnes již
prakticky nemožné. Důvodem není pouze řádová komplexnost
IT úlohy, ale i přirozený požadavek využít již popsané principy a
technologie, a naopak se opřít o stávající (již definovaný)
kontext a zasazení úlohy do určitého rámce.
I každodenní (non-IT) život si zjednodušujeme pomocí rámců a architektury vrstev. Zatímco rámce udávají hranice
pro konkrétní rozhodování a konání, tak vrstvy (nebo také zapouzdření) poskytují odhled od detailů a nabízejí
zjednodušení. Proces každodenního dojíždění do práce se tak jeví jako snadný (až atomický) úkol volby trasy a
řízení vozidla. To proto, že důvody a způsob návštěvy práce, a i dopravní předpisy jsou dány obecně legislativním,
a dále pracovně-právním a ekonomickým rámcem vč. předpisů pro provoz na silnicích (rámec pro samotné použití
vozidla). Naopak technické detaily a principy fungování vozidla od zapalování až po diferenciál a odpružení jsou
uschovány do nižších technologických vrstev, kterým není potřeba rozumět, a zbývá se soustředit na výběr trasy a
techniku jízdy, tedy na obsluhu volantu, pedálů, řadící páky a několika dalších prvků přístrojové desky. Výhodou
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nižších vrstev je poskytování standardizované funkčnosti pro vyšší vrstvy, shodně jako ve známém ISO/OSI
modelu.
Použití rámců a vrstev je pro nás přirozené a umožňuje nám soustředit se na to podstatné. Bez použití rámců a
vrstev by totiž dojíždění do práce znělo jako ekonomicky motivovaný přesun po pravé straně asfaltových pásů,
kde na křížení platí přednost zprava a za použití vznětového motoru o 16 ventilech a objemu 1.6L se zásobou
paliva E95 pro spotřebu 7L/100km. Na výběr efektivní trasy by Vám již nezbyla mozková kapacita.

2.1.3

Komunikační standardy

Komunikační standard je technickou specifikací pro realizaci interoperability mezi IT systémy. Pro implementaci
komunikujících systémů v perspektivě RM-ODP (Reference Model for Open Distributed Processing, ISO 10746) je
zásadní popsat všechny pohledy referenčního modelu, tedy uživatelský (procesní) pohled, informační pohled,
výpočetní a technologický pohled. Zatímco technologický a výpočetní pohled je poplatný možnostem každé
z komunikujících stran, tak procesní a informační pohled se výrazně dotýká i způsobu spolupráce a výměny
informací mezi systémy. Komunikační standard vhodný k implementaci tak musí popisovat uživatelský a procesní
pohled na řešenou problematiku a musí taktéž popsat strukturu a způsob zakódovaní komunikovaných informací.
Každý komunikační standard by měl popisovat pěti základních pohledů:
•
•
•
•
•

2.1.4

pojmenování procesů v doméně,
popis způsobu spolupráce IT systémů,
způsob strukturalizace informací,
určení kódování informací pomocí výčtů,
definice formátu zápisu dat.

Referenční modely

Referenční model je abstraktní rámec pro porozumění zásadních vztahů mezi entitami v určité oblasti. Referenční
model je abstraktní model tvořený menším počtem unifikujících konceptů a vztahů mezi nimi. To poskytuje
společný unifikující pohled na význam entit a vazeb, což je vhodné jak pro vytváření společných představ
(edukaci), tak pro dosahování shody a pochopení napříč širším spektrem implementací. Referenční model je
vhodný nástroj pro vytváření standardů a specifikací pro podporu zvolené oblasti [2].

2.1.5

Napojení na externí číselníky

Ve shodě s konceptem rámců a vrstev je možné snížit komplexitu komunikačního standardu, zejména část
způsobu kódování informace, pomocí delegace způsobu kódování informace na externí kódové systémy,
nomenklatury, klasifikace či řízené terminologie. Je potřeba mít na zřeteli původní účel vybraných kódových
systémů a také fakt, že zvolený systém (nebo systémy) budou vydávány/aktualizovány v různých publikačních
cyklech a do komunikačního standardu je potřeba zanést nejen informaci o použitém kódovém systému, ale i
informaci o použité verzi. Při použití harmonizovaných datových typů pro informační výměnu (ČSN EN ISO 21090)
je to s rodinou datových typů CS, CD a dále CE a CWE zcela přirozené.

2.1.6

Unikátní identifikátory

Informatika staví na jednoznačné identifikaci entit, na přiřazení dat k těmto entitám a na možnosti deduplikace
dat o těchto entitách. Pro jednoznačnou identifikaci objektů v informačním světě musí existovat algoritmus
generování jednoznačného unikátního identifikátoru. S postupem globalizace musí být unikátnost identifikátoru
zaručena v celosvětovém měřítku i v časově dlouhodobém horizontu. Jako administrativně nejjednodušší se jeví
algoritmus delegace adresních prostorů, který nahrazuje centrální autoritu. Tři nejčastěji používané algoritmy
generování unikátních identifikátorů jsou
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•

•
•

Object Identifiers (OID) – např. „2.16.840.1.113883….“
Převzato z https://medium.com/@leonrenkema/what-are-oidsdf338eef8927 , cit. 2.4.2019
Jmenné prostory (namespaces) odvozené od vlastnictví internetových
domén, např. „cz.mzcr.oinf.dasta…“
Unifikovaný identifikátor zdroje (URI),
např. „http://snomed.info/stc/....“ [1]

První dva algoritmy používají stejný princip, a to obdržení levé části nadřazenou
autoritou a pravostranný rozvoj tečkovou notací s možností delegace na další správce.
Rozdíl je pouze v syntaxi (čísla / písmena) a v nejvyšší autoritě přidělující začátek
řetězce.

2.2 Procesy správy terminologií a standardů
Národní strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ) požaduje v opatření 4.3.5 - Podpora přijímání a užívání
standardů zajištění „Otevřeného a systematického vývoje či lokalizace a dlouhodobý rozvoj, společně s tím, jak se
bude měnit zdravotnické a informační prostředí a potřeby uživatelů těchto standardů … je tedy potřeba zajistit
životní cyklus standardů …“[3] .
Tento požadavek je shodně vyjádřený i ve schému životního cyklu vývoje standardů navržený v rámci workshopu
„Tools for interoperability – Time for eStandards“ na MedInfo 2015 [4]:

Výchozí báze standardů musí být určena expertním týmem, nebo je dána aktuálním stavem a zvyklostí v konkrétní
zemi. Na základě plánovaných use-cases (typizovaných případů užití) může být z katalogu standardů vybrán
vhodný set standardů, o kterých se předpokládá, že pokryjí implementaci zvolených scénářů. Tento set standardů
musí být podpořen nástroji pro zpřístupnění a demonstraci, nástroji a knihovnami pro podporu implementace
standardů a nástroji pro posouzení shody implementace se standardem. Takto ověřený a otestovaný set
standardů může být implementován v reálném ekosystému elektronického zdravotnictví. Následně na základě
diskusí, monitoringu a zkušeností z praxe musí být přikročeno k aktualizaci, rozvoji a novému nasazení standardů.
Elektronizovaná praxe pak redefinuje případy použití, takže standardizační cyklus se po nějakém čase spouští
znovu.
Vycházíme-li z předpokladu, že konkrétní standard již byl zvolen a implementován, nejčastějším požadavkem bude
změnové řízení popsané v NSeZ v následujícím diagramu:
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Závažným problémem může být vzájemná harmonizace standardů, neboť organizace vyvíjející standardy (SDO’s)
mohou následovat různé požadavky s rozdílnou rychlostí vývoje standardu. Je žádoucí vytvářet informační a
sémantickou konzistenci sounáležících standardů, která odstraňuje potřebu transformací při implementaci. Toho
lze dosáhnout pouze spoluprací SDO’s, sdílením formalizované znalosti za podpory v nástrojích a zapojením
širšího spektra odborníků. Projekt eStandards v Deliverable 2.2[5] v této souvislosti vyzdvihuje roli technické
normy ContSys (ISO 13940:2015 System of concepts for continuity of care, vizualizace viz [6]), jakožto jakéhosi
referenčního modelu a referenční terminologie, od které by se měly odvíjet další modely a standardy, udržujíce si
vzájemnou konzistenci v pohledu na klinické koncepty.
Samotná volba, rozvoj a koherence standardů však ještě nejsou dostatečným krokem pro uplatnění standardů
v praxi. Dokud nebudou existovat věrohodné nástroje pro posouzení shody implementace se standardem, bude
se prokazovat prostá (ne)kompatibilita informačních systémů navzájem, která vede na dodatečné úpravy, na vyšší
implementační náklady a v důsledku i k vyšší chybovosti. Zde je v popředí metodika IHE testování shody a
kompatibility popsaná v ISO/TR 28380:2014 (Health informatics - IHE global standards adoption).

2.2.1

Příklad - tooling pro HL7 V3

Pro ilustraci složitosti úlohy tvorby, správy
a publikace standardu jsme si vybrali
nástrojovou základnu pro pravděpodobně
nejsofistikovanější standard HL7 verze 3,
který důsledně využívá odvozování všech
artefaktů od Referenčního informačního
modelu (ISO/HL7 21731 – HL7 Reference
Information Model) do doménových
modelů, do modelů zpráv a následně
aplikuje scénáře a interakce pro popis
interoperability systémů. Celý proces
vývoje (tzv. Message Development
Framework) je formalizovaný a zahrnuje
použití znalostí z předešlého kroku
v dalším kroku a nástroji. Schéma
spolupráce nástrojů pro vypublikování
finální verze standardu HL7 Verze 3 je na
obrázku
vpravo
(zdroj:
http://wiki.hl7.org/index.php?title=
Tooling_Tactical_Steps , cit. 3.4.2019).
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ČSN ISO/HL7 27932 – Architektura klinického dokumentu).

3 Identifikace, analýza a prioritizace kritických a ekonomických
požadavků na SW nástroje
3.1 Požadavky na systémy
Nástroje pro vývoj, správu a údržbu standardů a terminologií by měly vedle vlastní práce se standardem či
terminologií vyhovovat také potřebě harmonizace a konzistentního přístupu ke klinické doméně, tedy sdílení
společné znalosti o konceptech elektronického zdravotnictví a klinické domény. Základní funkcionalitou
podporující předešlý požadavek je export metadat i obsahu vlastního standardu ve více formátech
zpracovatelných strojově (například ontologický přístup ve formátech OWL, RDF). Tím se úloha harmonizace
standardů a terminologií vyvíjených v různých nástrojích redukuje na práci s ontologiemi, na jejich alignment a
mapování.
Výsledné funkční požadavky jsou:
•

Účel
o Univerzálnost použití mimo konkrétní standardy
o Všeobecné přednosti, pohodlnost a intuitivnost použití
o Možnosti vizualizace
• Požadavky řízeného vývoje standardů
o Podpora ContSys
o Podpora vzájemné harmonizace konceptualizace klinické domény (export OWL, RDF)
o Podpora rámců, vrstev, referenčních modelů
o Podpora standardních technologií a jazyků
• Organizační požadavky
o Kolaborativnost nástroje
o Způsob provozu (online/lokální)
o Dohledání autorství změn
• Publikační schopnosti
o Manuální/automatická publikace
o Statická vs. dynamická publikace
o Nástroje přístupné s publikovaným standardem
• Validační schopnosti
o Export do nástrojů pro validaci a testování kompatibility
o Testování shody jako součást produktu
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4 Posouzení existujících SW nástrojů v této oblasti
4.1 Popis rešeršní metodiky
Rešeršní metoda pro nalezení nástrojů pro správu standardů, číselníků a terminologií se opírala o praktické a
odborné zkušenosti kolektivu autorů. Pro kontrolu úplnosti byly položeny dotazy ve vyhledávači Google:
•

•

Dotaz Google „terminology tools“
o Vyřazen nástroj „SDL MultiTerm 2019“ z důvodu zaměření na marketing a copy-writing.
o Vyřazen nástroj T-Manager Terminology Tool z důvodu zaměření na jazykový překlad
o Vyřazeny
nástroje
zmíněné
na
http://recremisi.blogspot.com/p/acrolinxterminologylifecycle.html z důvodu zaměření na překladové služby
Dotaz Google „Sharing value sets tools“

4.2 Metodika multikriteriálního srovnání
Pro předpokládané potřeby výstupů projektu bylo nezbytné vyvinout co nejvíce objektivní nástroj k vyhodnocení
jednotlivých možných variant a zvolit vhodný nástroj pro výběr SW pro správu standardů a terminologií.
S ohledem na skutečnost, že obecně existuje více softwarových řešení pro každou úlohu, je nezbytné mít nástroj,
který umožní vyhodnotit více parametrů/kritérií u jednotlivých variant/alternativ. Bylo nezbytné vyřešit konflikt
mezi vzájemně protikladnými kritérii (např. kvalita a rozsah poskytovaných služeb a cena služeb) a zároveň zvolit
metodu, která umožní vybrat pouze jednu variantu.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k využití Multikriteriální analýzy (dále také „MCA“). Pro potřeby projektu se
nakonec ukázalo, že nazelené varianty jsou tak specifikcé, že je nelze srovnat. V případě, že se v budoucnu
naleznou (nebo budou vyvinuty) alternativní nástroje, výběr varianty by probíhal dle následujícího postupu:
•

•

Identifikace variant – na základě stanovených minimálních parametrů řešení budou identifikovány
konkrétní softwarová řešení pro správu standardů a terminologií, která jsou v současné době dostupná,
nebo jsou ve stavu, kdy lze očekávat jejich brzké ostré nasazení. Zároveň může být vždy zvažována i
varianta, kdy si takový nástroj Ministerstvo, či jiný odpovědný subjekt vytvoří sám, takzvaně na zelené
louce.
Stanovení kritérií – V rámci projektu byla stanovena kritéria, která jsou významná pro posouzení
jednotlivých variant. V rámci projektu byly identifikovány čtyři typy kritérií:
o Ekonomická – jedná se o náklady spojené s pořízením SW řešení, dále náklady spojené
s potřebnou adaptací pro účely Ministerstva, náklady spojené s údržbou a aktualizací systému,
náklady spojené se zaučením osob, které budou systém využívat a dalšími nepřímými náklady
(například náklady spojené s lokalizací SW řešení do podmínek ČR).
o Kritéria spojená s funkcionalitou systému – jedná se o kritéria spojená s hodnocením rozsahu
funkcionalit, které SW systém při dané cenové úrovni nabízí, respektive která jsou relevantní pro
potřeby správy standardů a terminologií. Byl hodnocen nejen rozsah funkcionalit ve smyslu core
businness procesů, které bude možné pomocí SW nástroje zajišťovat, ale i rozsah dalších
funkcionalit typu možnost načítání souborů ve standardně používaných formátech (XML, CSV
atd.)
o Kritéria uživatelské přívětivosti – jedná se o subjektivní kritéria spojená s uživatelskou přívětivostí
jednotlivých SW řešení, respektive s hodnocením toho, jakým způsobem usnadňuje, či ztěžuje
jednotlivý posuzovaný SW práci uživatelům - jednoduchost/intuitivnost ovládání, složitost řešení
jednotlivých úloh, míra automatizace atd.
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o

•

•

Kritéria rizikovosti – toto kritérium se zaměřuje na hodnocení míry rizika spojeného s využitím
konkrétních řešení. Hodnocení se zaměřilo na zvážení pravděpodobnosti a míry dopadu omezení
poskytování služeb SW řešení například v rámci úpadku společnosti, která SW řešení nabízí,
zajištění dlouhodobé podpory atd.
Jednotlivým kritériím pak byla stanovena váha v intervalu (0;1) tak, aby součet vah byl roven 1. V rámci
MCA byly využity oba typy kritérií:
o Maximalizační – kritéria, u nichž je preferována vyšší hodnota kritéria (rozsah funkcionalit,
podporované formáty atd.)
o Minimalizační – kritéria u nichž je preferována nižší hodnota (cena, riziko atd.). Tyto kritéria jsou
uváděna se zápornou vahou.
Hodnocení – došlo k ohodnocení kritérií jednotlivých variant a výpočtu celkového bodového hodnocení
varianty. Hodnocení probíhalo v rámci expertní skupiny, která hodnotila jednotlivé varianty. Jednotlivé
varianty vždy vyhodnocovali dva experti. V případě shody na hodnocení byla do tabulky uvedena příslušná
hodnota, v případě sporu byl do hodnocení přizván třetí nezávislý expert, který následně moderoval
diskuzi k dosažení konsenzu nad vybranou hodnotou daného kritéria. U subjektivních hodnotících kritérii
byl zvolen následující postup hodnocení variant:
o (Minimální počet bodů + 4*průměrný počet bodů + Maximální počet bodů) / 6

Výslednou podobu multikriteriální analýzy pak zobrazuje následující tabulka:
Varianta /
kritérium

Celkem
Součet

Ekonomické
kritérium

Funkcionalita
systému

Uživatelská
přívětivost

Rizikovost

Minimalizační
kritérium

Maximalizační
kritérium

Maximalizační
kritérium

Minimalizační
kritérium

- 0,3

0,3

0,2

- 0,2

Sum(|X|) = 1
(kontrola)

Nástroj č. 1

0

3

2

8

-0,3

Nástroj č. 2

0

10

6

1

4

Nástroj č. 3

0

8

7

1

3,6

Nástroj č. 4

10

10

8

4

0,8

Typ kritéria
Váha kritéria

Jednotlivé nástroje viz další kapitoly.

4.3 Nástroj č.1 – SLP (správná laboratorní praxe) a ČLP
Systém SLP představuje systémový přístup k zacházení s daty v klinických laboratorních oborech. Má
encyklopedický charakter s jednotným koncepčním přístupem, otevřený pro průběžné doplňování
strukturovanými daty s vnitřními vazbami. Datovou základnu vytváří autorský kolektiv několika odborných
společností ČLS JEP, uživatel vytváří další potřebná data.
Komplex nástrojů zahrnuje prostředky pro:
•
•
•
•

práci s Národním číselníkem laboratorních položek (obsahuje na 19 000 položek)
vytváření vlastního lokálního laboratorního číselníku ve vazbě na číselník národní
vytváření vlastních referenčních mezí a škál (na základě připravených vzorů)
vytváření vlastních podkladů pro různé typy laboratorních příruček (na základě připravených vzorů)
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•
•
•
•
•
•
•

vytváření dokumentů a textů (na základě několika set již připravených příkladů, vzorů a pokynů)
tvorbu Příručky kvality (na základě připravených pokynů)
tvorbu Laboratorní příručky (tabulky)
tvorbu řady různých tiskových sestav
přípravu souborů potřebných pro Datový standard MZ ČR verze 3.00 a vyšší
práci s repetitorii (již nyní jich je několik set) a dalšími edukačními nástroji
pro komunikaci s LIS a NIS [9]

Národní číselník laboratorních položek i všechny interní číselníky související a interní číselníky potřebné pro
datový standard, jsou vytvářené autorským kolektivem za pomoci autorské verze systému SLP. Autorský kolektiv
je tvořen řadou zástupců mnoha odborných společností klinických oborů s laboratorní složkou. Autoři předávají
výsledky své práce správci (“správce NČLP”).
K distribuci jsou pak tyto číselníky zpracovávány správcem ve správcovské verzi systému SLP.
Pro vlastní práci laboratorních uživatelů byla odvozena uživatelská verze systému SLP, která je komerčně šířena
(čímž získává prostředky na svůj další rozvoj). Jejím hlavním posláním je podpora přípravy laboratoře k akreditaci.
Její součástí jsou také agendy pro práci s NČLP, LČLP a číselníky LIS a vytváření potřebných podkladů pro
spolupracující LIS (a jiné IS) a pro datový standard.
Pro potřebu datového standardu verze 2.01.01 (a výše) byl z uživatelské verze systému SLP odvozen nástroj pro
práci s NČLP, LČLP a číselníkem LIS, který slouží k vytváření potřebných podkladů pro spolupracující LIS (a jiné IS) a
pro datový standard. Navíc jsou zde také agendy pro práci se škálami, vazbami, interními číselníky aj. Tento
nástroj je označován jako program ČLP, je součástí DS a je poskytován bezplatně.
Laboratoř se může rozhodnout, zda půjde cestou SLP nebo ČLP. Vzhledem k tomu, že jsou SLP i ČLP datově a
funkčně kompatibilní, je uživateli umožněn přechod z ČLP na SLP odpovídající verze (počínaje verzí 2.01.01). [10]

4.4 Nástroj č.2 – Art Decor
ART-DECOR © je sada open-source nástrojů pro tvorbu, podporu a údržbu datových sad, scénářů, datasetů a
valuesetů [11]. Primární určení nástroje je pro správu HL7 šablon pro standard HL7 CDA (Architekturu klinického
dokumentu). Uživatel tak dostává možnost definovat formu, pravidla o obsah klinického dokumentu. Velkým
přínosem je také repository stavebních bloků (Building Block Repositories - BBR) synchronizované přes všechny
instalace ART-DECOR. Uživatelé tak dostávají seznam aktuálních stavebních šablon nehledě na to, zda používají
centrální server provozovaný komunitou, nebo jsou přihlášení k některé z národních instalací. ART-DECOR se díky
BBR stará o diseminaci správné praxe.
Nástroj ART-DECOR byl použit v projektu EXPAND [12] pro strojové zpracování původních specifikací projektu
epSOS pro pacientský souhrn. Výstupy projektu EXPAND v ART-DECOR jsou dodnes používány v projektu CEF
eHDSI jako referenční zadání.
Aktuální seznam zemí, kdese ART-DECOR používá na národní úrovni čítá země:
•
•
•
•
•

Německo
Rakousko
Norsko
Holandsko (NICTIZ a RIVM)
Polsko
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Pro publikaci výsledných terminologických artefaktů lze v ART-DECOR použít jak IHE SVS profil, tak standard HL7
CTS (HL7 Common Terminology Services). Nástroj se ale opírá i o řadu dalších standardů zdravotnické informatiky:
•
•
•
•
•
•

ISO/IEC 11179 Information technology Metadata registries,
ISO 21090 Health Informatics – Healthcare Datatypes,
ISO 13582 Health Informatics – Sharing of OID Registry Information, IHE ITI Technical Framework
Supplement – Sharing Value Sets 10 (SVS),
HL7 CTS 2 Service Functional Model (SFM),
HL7 C-CDA Templates, HL7 Templates Business Process Requirements Analysis,
ISO/IEC 19757-3 Schematron

Pohled na administraci datasetů v systému art-decor a výše zmíněný výstup projektu EXPAND:

A dále pohled na katalog terminologií a valuesetů:
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A nakonec pohled na správu HL7 šablon (dokumentová, sekční, entitní úroveň), kde se definuje struktura
klinického dokumentu podle referenční architektury HL7 CDA:
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4.5 Nástroj č.3 – CEF eHDSI CTS
Nástroj terminologických služeb sítě společných digitálních služeb pro eHealth (CEF eHDSI) [8] slouží pro
centralizovanou administraci a publikování dohodnutých valuesetů a překladů jednotlivých termínů do národních
jazyků. Soubor všech valuesetů se vprojektu eHDSI (a epSOS) nazýval Master Valueset Catalogue – tedy hlavní
katalog pro valuesety. Nástroj je dostupný online a nabízí tři administrační role:
•

Country Terminology Translator

•

Country Terminology Mapper

•

Country Terminology Responsible Author/Curator

•

NCPeH User

Poslední role je určena pro provozní systém, který si stahujeposlední publikovanou verzi MVC pro produkční
prostředí.
Základní scénáře pro uživatele jsou:
•
•
•
•
•
•

Log in and browse Code Systems
Browse MVC
Export/Import Translations
Export/Import Mappings
Publish MTC
Synchronize MVC + MTC

Administrace MVC probíhá ve sloupcovém layoutu – viz screenshot, kde po výběru verze MVC je potřeba zvolit
buď Valueset, nebo kódový systém, jeho verzi a následně pokračovat na seznam konceptů, jejich detail se po
vybrání zobrazí ve sloupci nejvíce vpravo.
Vedle běžného sloupcového zobrazení a partikulární editace online je hlavní a nejčastěji používanou funkcí
hromadná aktualizace hodnot formou importu z MS Excel, přičemž správný formát souboru MS Excel je možné
převzít z původního exportu (ikdyž prázdného).
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Screenshot centrálních terminologických služeb pro správu, překlad a mapování MVC v projektu CEF eHDSI.

4.6 Nástroj č. 4 - Vlastní vývoj dle vzoru VSAC NLM USA
Za předpokladu, že by se terminologický správce rozhodl pro vývoj vlastního nástroje, pak se jako nejvhodnější
pro inspiraci funkčnosti jeví systém „Value Set Authoritay Center“ U.S. National Library of Medicine [6]. Tento
nástroj nejen že z pozice knihovny publikuje kódové systémy a valuesety, ale díky platformě pro spolupráci také
koordinuje publikační činnost.
Mezi klíčové funkce patří:
•
•
•
•
•

•

Unifikace obsahu – mezi zahrnuté kódové systémy patří LOINC, SNOMED CT, RxNORM, ICD9, ICD10,
UCUM, UMLS, HL7 v2, HL7 v3 Vocabulary,
Prohledávání napříč všemi kódovými systémy https://vsac.nlm.nih.gov/context/cs
Prostředí pro spolupráci
Prostředí pro autorské změny v kódových systémech
Aplikační rozhraní (API) pro automatizované aktualizace
https://www.nlm.nih.gov/vsac/support/usingvsac/vsacsvsapiv2.html
o podpora HL7 FHIR (C) ValueSets
o podpora profilu IHE SVS (Sharing Value Sets)
Doporučení dobré praxe pro terminologické experty
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5 Doporučení vhodného nástroje z hlediska
aplikovatelnosti v podmínkách českého zdravotnictví
V předešlých kapitolách byly hodnoceny dostupné nástroje pro správu terminologií, valuesetů a komunikačních
standardů. Ukazuje se, že nástrojová základna je velice bohatá a naplňuje účely, pro které je určena. Celkový
tematický obsah nástrojů není velký ve srovnání se záměry a úkoly NCeH. Metoda multikriteriálního hodnocení
proto neukazuje vhodnou volbu, neboť nástroje si nejsou navzájem variantami. V případě, že se objeví nabídky
dalších nástrojů, je možné MCA zopakovat.
Pokud bychom jako hlavní hledisko použili účel použití pak by výsledné doporučení bylo následující:
Účel použití

Zvolený nástroj

Podmínky provozování

Správa národní sady NČLP

Nástroj SLP

Zastaralý, nutná inovace

Správa terminologií pro eHDSI

Nástroj CTS MVC

Osvědčený, udržovaný

Správa terminologií pro klinické Nástroj ART-DECOR
dokumenty

Osvědčený, aktivní rozvoj

Definice
struktury
dokumentu

Osvědčený, aktivní rozvoj

Publikace a knihovnictví

klinického Nástroj ART-DECOR
Vlastní vývoj po vzoru VSAC

Velmi progresivní,
vlastní vývojové kapacity

Z pohledu ekonomického se většina nástrojů nabízí jako nástroje zdarma, open-source, nebo provozované třetí
stranou. Hlavní ekonomický náklad tak neleží v samotném nástroji, ale v personálních, edukačních a kvalifikačních
nákladech na terminologické specialisty, kteří budou doporučené nástroje v tom, kterém účelu použití používat.
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6 Návrh organizačního zajištění
Jak vyplývá z analýzy dostupných nástrojů, klíčové těžiště úkolu správy terminologií, kódových systémů, datových
sad a komunikačních standardů neleží v nástrojovém vybavení, které je dostupné prakticky ihned a za nulové
náklady, ale v samotné standardizační a terminologické práci spočívající v kooperaci desítek lidí z různých
organizací a s různým zaměřením.
Z druhé strany však vydávat terminologie a vytvářet standardy je potřebou hned několika organizací v českém
zdravotnictví. Zcela neodmyslitelně k nim patří SUKL a VZP se svou regulační povinností, a dále ČLS, HL7 ČR, IHE ČR
jakožto odborné společnosti, UZIS pro statistické účely, ale i pro provoz IRDD.
Z tohoto pohledu se jeví jako nejvhodnější, aby Národní centrum elektronického zdravotnictví (NCeZ) získalo
vlastní kompetence v těchto tématech, a aby hrálo metodickou a koordinační roli, případně roli investora. Vhodné
metodické vedení zaměřené na správnost, na vědeckou erudici, na kladení správných otázek a na odstraňování
bariér i jinde než „u sebe“, očekáváme, povede i k technologické konsolidaci a sjednocení způsobu publikování
terminologií a standardů.
Hleděno perspektivou nástroje VSAC a role National Library of Medicine a s přihlédnutím k dlouhodobým
aktivitám české Národní lékařské knihovny při správě a překladu terminologie MESH je důležité vytvořit,
publikovat a udržovat nejen katalog standardů, ale také katalog terminologií, valuesetů a kódových schémat. Tuto
úlohu sice může zastat i NCeZ při své koordinační roli, z jistého pohledu se ale také jedná o knihovnickou službu.
Důležité je totiž nejen zezávaznění konkrétních číselníků, ale spíše všeobecné povědomí o správné praxi,
způsobech implementace sémantické interoperability a o možnosti si vybrat vhodný zdroj.
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7 Implementace SW nástroje
Na základě výše uvedených doporučení a s ohledem na zjištěný stav a rozličnost potřeb a nástrojů se nejeví jako
důležité vytvářet vlastní softwarový nástroj. Klíčové je získání širšího spektra kompetentních pracovníků pro práci
s již existujícími nástroji a naplnění metodické a koordinační role NCeZ. Publikační činnost je možné nechat na
vydavatelích konkrétních terminologií a katalogizační činnost může po vzoru NLM USA nést NLK.
Implementační průvodce případného software adresujícího potřeby vycházející ze získaných kompetencí by se
měl odvíjet od celkového řízení Enterprise Architektury organizace. Měl by tedy splňovat požadavky na identifikaci
a autentizaci uživatelů, měl by být správně nadimenzován kapacitně i výkonově vč. ošetření HA a SLA ze strany
technologického poskytovatele. Vzhledem k silnému důrazu na kolaborativní technologie jsou případně
instalovatelné nástroje založeny na moderních, či až alternativních technologiích, databázích a frameworcích (viz
technologické uspořádání např. ART-DECOR), což bude klást vyšší nároky na personální obsazení
administrátorských pozic, aby byla zajištěna řádná údržba systému, zálohování, aktualizace databázového engine
atp.
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