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1 Úvod
Tento dokument navazuje na Metodiku vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR v
návaznosti na Vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Jeho cílem je detailní
popis procesu testování interoperability informačních systémů.

V rámci komunikace s Národním kontaktním místem pro ČR (dále NCPeH) resp. jeho národního
konektoru (vnitrostátní komunikační komponenta NCPeH) je nutné před integrací příslušného
informačního systému poskytovatele zdravotních služeb (dále NIS) ověřit kompatibilitu a
technickou interoperabilitu rozhraní tohoto systému vůči specifikacím API NCPeH,
komunikačním standardům dle definice ČR a EU a pravidel pro eHDSI (Evropská infrastruktura
pro výměnu zdravotnické dokumentace).

Je proto nezbytné provádět iniciační i průběžné testování integrovaných systémů pro testování
kompatibility. Tento dokument má za účel vymezit rozsah a obsah testování pro rozšíření
povědomí o jeho rozsahu a obsahu.

1.1 Rozdělení testování dle eHealth úloh

● Country A – země původu – NIS jako poskytovatel dat pro NCP, testujeme generování
výstupů ze zdrojového systému na národním konektoru (Friendly varianta) a také na
portále NCPeH (Pivot varianta). Na testovací (PPT) prostředí nastavením preferovaného
NISu a vyvolání dotazu na data testovacího pacienta se záznamem PS v NIS

● Country B – země dotazující se - NIS jako konzument služeb NCP. Může běžet
paralelně k testování varianty Country A. NIS konzumuje konfigurační služby pro
nastavení a zobrazení vyhledávacích formulářů dle struktury identifikátorů dané země,
vygenerování žádosti z NIS, příjem a zobrazení dat, případně jejich uložení v NIS Nutná
alokace klíčových uživatelů na straně poskytovatele zdravotnických služeb a u
dodavatele. Povaha testu vyžaduje účast všech uvedených stran.

1.2 Rozdělení testování dle prostředí

● PPT – testovací prostředí, úspěšné dokončení testů je nutným předpokladem pro
nasazení řešení, nebo jeho části na PRODukční prostředí

● PROD – produkční prostředí, je nutné kompletně otestovat před povolením připojení
zařízení do rutinního provozu. 

● prePROD - alternativně lze testovat také na prePROD (předprodukční) prostředí v
závislosti na způsobu doručování řešení dodavatelem IT

Testy všech prostředí jsou nutné nejen v okamžiku připojení NIS k NCPeH, ale také po
provedení zásadních upgradů NIS nebo NCPeH.

2 Proces přípravy na testování a vlastní testování interoperability
2.1 Ohlášení připojení k NCPeH a národnímu konektoru



● Pro připojení NIS poskytovatele je nutné kontaktovat správce NCPeH prostřednictvím
datové schránky Ministerstva zdravotnictví (x2de458), do které je nutné zaslat žádost o
připojení k NCPeH včetně uvedení dalších nezbytných technických informací (viz
dotazník na https://www.nixzd.cz/dotaznik). Na základě obdrženého vyplněného
dotazníku bude správce NCPeH žádajícího poskytovatele kontaktovat s dalším
postupem. Případné nedostatky a nepřesnosti v ohlášení budou při vzájemné spolupráci
odstraněny.

2.2 Příprava endpointu

Konfigurace PPT prostředí a iniciační testování prostupnosti sítě a dostupnosti služeb
připojovaného zdravotnického zařízení

● Na straně technického správce NCPeH odpovídá za realizaci technický tým
● Na straně poskytovatele zdravotních služeb zodpovídají pověřené osoby, jedná se

zpravidla o projektového manažera a dodavatele informačního systému
● Komunikaci v PPT prostředí je možné realizovat prostřednictvím veřejného internetu.

Technickému týmu NCPeH (cz-ehealth-dsi-support@nixzd.cz) je nutné nahlásit vstupní
a výstupní veřejnou IP adresu PPT prostředí NIS
 

2.2.1 Příprava endpointu - Country A

● Implementace endpointu NIS pro zasílání PS dle slecifikace na
https://www.nixzd.cz/standard  (odpovídá poskytovatel zdravotních služeb - NEM)

● Předání přístupů na endpoint zdroje, případně prostor pro upřesňující dotazy
k prostupům a nastavením (o:NEM)

● Aktualizace konfiguračního souboru na NCP-NC, aktualizace evidencí (Technet)
(odpovídá tým NCPeH)

● Předání informací o testovací identitě (o:NEM)
● Iniciační provolání metod služby se základní validací jednotlivých výstupů služby

(o:NCPeH)
● Základní kontroly při nastavení endpointu:

● case sensitive XML tagy dle dokumentace
● správný název, kontrola identifikátorů - správné OIDy v cdaLxOid a

cdaLxId
● násobné volání getpsexits – zda negenerují identifikátor na každé volání
● kontrola tagu effectiveTime, apod.

● Je vše v pořádku, přidáme zdroj do preferovaných NISů na portále. V opačném případě
zajistíme u dodavatele služby opravy a postup opakujeme (o:NCPeH)

● Provolání zdroje a kontrola zobrazení na portále NCPeH. Při problémech zajistíme u
dodavatele služby opravy a postup opakujeme (o:NCPeH)

2.2.2 Příprava endpointu - Country B

● Předání přístupů na endpointy ke službám ClientConnectorProxy a konfigurační službě,
aktualizace evidencí (Technet) případně prostor pro upřesňující dotazy k prostupům a
nastavením (o:NCPeH)

● Registrace dodavatele na portále NCPeH a nastavení role uživatele (o:NCPeH)

mailto:cz-ehealth-dsi-support@nixzd.cz
https://www.nixzd.cz/standard


● Odladění provolávání metod s dodavatelem spolu s autentizací a autorizací přístupu
(o:NEM)

● Odladění nasazování konfigurační služby (o:NEM)

3 Specifikace testování
Fáze testovacího procesu

3.1 Oznámení o možnosti zahájit testování na PPT prostředí

● Oznamuje pověřená osoba poskytovatele zdravotních služeb elektronicky a to zasláním
vyplněného formuláře dostupného v dokumentu na stránkách projektu. Provedení testů
je možné si vyžádat na adrese info@nixzd.cz

●

3.2 Realizace testu interoperability dle standardu implementace na testovacím
(PPT) prostředí

● Účelem je ověřit struktury vygenerovaných výstupů a jejich shodu s předepsanou
strukturou.

● Předmětem validace jsou v dílčím testu vygenerované dokumenty
● Odpovídá – technický správce NCPeH
● Validace strukturní - prostředky eHDSI (portál Gazelle)

3.2.1 Podmínky testování

● Při výskytu chyby během testování předpokládáme, že dodavatel po její opravě nasadí
novou verzi rozhraní. Proto je nový test nutné opakovat v plném rozsahu pro
ubezpečení, že nebylo změněno víc, než bylo požadováno

3.2.2 Country A - Strukturní test

● Základní test – Vygenerování výstupů na testovacím subjektu a jejich validace
strukturální a sémantická, včetně testu změn v primárním systému  (o:NCPeH)

● Test změn – interaktivní aktualizace údajů ve zdrojovém systému a ověření aktualizace
vygenerovaných výstupů. V primárním systému (NIS apod.) provedeme v rámci testu
změny, které kontrolujeme v nově vytvořených CDA. Změny jsou realizované v každé z
oblastí CDA a to v různých variantách (přidání záznamu, odebrání záznamu, změna
záznamu).  (o:NCPeH, NEM)

● Testem rozumíme:
● Generování Friendly verze dokumentů 

● PS CDA L1 na NCPNC (typicky příkazovou řádkou)
● PS CDA L3 na NCPNC (typicky příkazovou řádkou)

● Generování Pivot verze dokumentů
● PS CDA L1 na NCPeH (typicky na webovém portále)
● PS CDA L3 na NCPeH (typicky na webovém portále)

● Verze použité validace:
● Verzi validátoru určuje instalovaná verze (vlna) na PPT prostředí
● Verzi validátoru určuje instalovaná verze (vlna) na PROD prostředí

https://www.nixzd.cz/prilohy/136_Podminky_pro_pripojeni_v2.pdf
https://www.nixzd.cz/standard
https://gazelle.ehdsi.eu/EVSClient/cda/validator.seam?standard=CDA-eHDSI&extension=eHDSI


● Verzi validátoru v doplňkovém/informačním testu určuje další chystaná vlna
● Z uvedeného vyplývá, že vygenerované soubory se validují na více vln, včetně

vlny budoucí.
● Test pro PPT a PROD vlny je směrodatný
● Test pro budoucí vlnu je informativní a nemá vliv na akceptaci

3.2.3 Country A - Sémantický test

● Validace sémantická je realizovaná sémantickým týmem
● Účelem je ověřit sémantickou správnost vygenerovaných výstupů, tedy

obsahovou stránku věci. Test následuje, až po úspěšné strukturální validaci
● Předmětem validace jsou v dílčím testu vygenerované dokumenty v národním i

mezinárodním formátu
● Odpovídá - Testování zabezpečuje sémantický tým NCPeH a odpovídá za něj

vedoucí sémantického týmu 

3.2.4 Country B - Strukturní test

● Základní test – Načtení konfigurace rozhraní NCPeH, zobrazení výstupů ve zdrojovém
systému (o:NEM)

● Test změn – interaktivní aktualizace údajů v konfiguraci NCPeH a jejich promítnutí ve
zdrojovém systému (o:NCPeH, NEM)

● Testem rozumíme:
● Dotázání konektoru NCPeH a vygenerování výstupů z NCPeH, včetně jejich

validního zobrazení ve zdrojovém systému
● Při výskytu chyb jsou realizovány opravy a znovunasazení řešení s retesty
● Akceptace nasazeného řešení na prostředí

3.3 Realizace testu interoperability dle standardu implementace na produkčním
(PROD) prostředí

● Konfigurace PROD prostředí a testování prostupnosti sítě a dostupnosti služeb
připojovaného zdravotnického zařízení

● Na straně technického správce odpovídá za realizaci technický tým NCPeH
● Na straně poskytovatele zdravotnických služeb zodpovídají pověřené osoby,

jedná se zpravidla o projektového manažera a dodavatele informačního systému
● Komunikace PROD prostředí probíhá výhradně v neveřejné síti (CMS2, síť

AKČR)
● Oznámení o možnosti zahájit testování na PROD prostředí

● Oznamuje pověřená osoba elektronicky a to zasláním vyplněného formuláře
(o:NEM)

● Realizace testu
● Country A na PROD

● Vygenerování výstupů a jejich validace strukturální a sémantická
(o:NCPeH)

● Country B na PROD
● Načtení konfigurace rozhraní NCPeH a reakce na změny  (o:NCPeH,

NEM)
● Akceptace nasazeného řešení na PROD prostředí

https://www.nixzd.cz/standard


● Po splnění uvedených požadavků doporučujeme požadovat od provozovatele
NCPeH provedení testů a vyhotovení protokolu ověřujícího správnou realizaci
výše uvedených požadavků a prokazující správné naplnění funkcionality
interoperability dodávaného systému

3.4 Servis a údržba rozhraní IS vůči NCPeH

Po akceptaci následuje servis a údržba rozhraní IS vůči NCPeH zahrnující programové změny
rozhraní, datových formátů a nomenklatur dle aktuální specifikace NCPeH a eHDS (jednotlivé
tzv. vlny/waves specifikací) jak v testovacím, tak produkčním prostředí. Součinnost dodavatele
při testování funkčnosti rozhraní.

3.5 Časový rámec testů

Odhadovaný časový rámec realizace testování je průběžně upřesňován na základě zkušeností
s připojováním jednotlivých řešení poskytovatelů zdravotnických služeb k NCPeH. Časový
rámec je významně závislý na spolupráci s dodavateli IT řešení a alokacích potřebných
personálních zdrojů na straně technického správce NCPeH, zmíněných dodavatelů IT řešení a
klíčových uživatelů poskytovatelů zdravotnických služeb

Časem T rozumějme čas obdržení žádosti o připojení k NCPeH:

T-1rok zjištění podmínek pro připojení k NCPeH a jejich upřesnění s dodavateli IT
řešení (zadání zakázky), realizace řešení.

T-2týdny stažení aktuálního formuláře z informačních stránek NCPeH

T zaslání formuláře s žádostí o připojení k NCPeH
T+2týdny technický správce NCPeH si s dodavatelem IT řešení vyjasní podmínky

přístupu a nastaví
je. Je proveden základní/iniciační test konektivity a ověření dostupnosti služeb

T+3týdny odladění nedostatků a zaslání formuláře s žádostí o test
T+5týdnů provedeny strukturální testy na PPT prostředí a případné opravy chyb

dodavateli s retesty
T+7týdnů provedeny sémantické testy na PPT prostředí a případné opravy chyb

dodavateli
T+9týdnů realizovány testy změn na PPT prostředí a případné opravy chyb dodavateli
T+11týdnů provedena síťová konfigurace a realizovány testy na PROD prostředí a

případné opravy chyb dodavateli
T+12týdnů akceptace řešení

T+1rok průběžné legislativní a technické aktualizace IT řešení pro přístup k NCPeH

Opakované činnosti v rámci testování na straně týmu NCPeH:

● Připojení testovaného prostředí do infrastruktury NCPeH
● EU školení a certifikace testerů
● Tvorba a průběžná úprava metodik pro testování



● Metodická podpora týmů dodavatelů implementujících zdravotnické programové
vybavení

● Konzultační činnost a koordinační schůzky s dodavateli
● Aktualizace webů NCPeH (www.nixzd.cz)

4 Závěry
● Cílem testů je zajištění interoperability, tj. plného souladu komunikace IS se standardy

eHDSI a vnitrostátními standardy elektronického zdravotnictví
● Testy jsou opakovatelné a musí se opakovat po odstranění nálezu z předchozích testů
● Testy, jejich výstupy a protokoly jsou archivovány na serverech správce NCPeH a jsou

tedy dohledatelné
● Testy se opakují zejména na testovacím prostředí s odstupem i několika týdnů z důvodů

řešení nálezů a koordinací testů
● Testování případu použití NCPeH Country B vyžaduje na realizaci cca. 120 min za

každé připojované řešení (zdravotnické zařízení), bez opakování
● Testování případu použití NCPeH Country A vyžaduje na realizaci cca. 120 min za

každé připojované řešení (zdravotnické zařízení), bez opakování

5 Seznam zkratek
API Application Interface, aplikační rozhraní

eHDSI Evropská infrastruktura pro výměnu zdravotnické dokumentace

IS Informační systém

PPT testovací prostředí

PROD produkční prostředí

prePROD předprodukční prostředí

NCPeH National Contact Point for eHealth, Národní kontaktní místo pro el. zdravotnictví

NCPNC Národní konektor Národního kontaktního místa

NIS Nemocniční informační systém

http://www.nixzd.cz

