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Proč jsme se dnes sešli?

Představujeme interaktivní portál

Otevíráme epidemiologická data

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Jaká data zveřejňujeme?
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Nové přehledy a funkce
̶ 7 verzí
̶ od 12. března 2020 do 19. května 2020

̶ Stovky námětů
̶ reakce – evidence – vyhodnocení – implementace – testování – zveřejnění
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COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR
Otevřené datové sady

Režimy zpracování datových sad

Datová sada A

Volně dostupná
primární data
(bez úprav)

Popisné charakteristiky
poskytovatelů zdravotních služeb,
přístrojová technika a její parametry,
charakteristiky vody v koupalištích.
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agregace skupin záznamů
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dopočet nových proměnných.
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Nemocniční mortalita jako údaj
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Kumulativní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních
nálezů laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Denní přehledy dle hlášení KHS a dle pozitivních nálezů
laboratoří, které jsou určeny pro další šetření

Přehled osob s laboratorně prokázaným onemocněním
COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic

Trendový profil epidemiologické situace

Denní přehled počtu osob s nově prokázaným
onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských
hygienických stanic a laboratoří

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně
prokázaným onemocněním COVID-19 dle KHS

Celkový (kumulativní) počet vyléčených a celkový
(kumulativní) počet úmrtí
Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně
prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení
krajských hygienických stanic a laboratoří

Denní přehled počtu provedených testů (včetně
opakovaných testů u stejné osoby)

Počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním
COVID-19 dle pohlaví a věkových skupin (celkové
kumulativní počty)
Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění
COVID-19 dle KHS podle okresu

Přehled výskytu laboratorně prokázaného onemocnění
COVID-19 podle kraje

Denní vývoj poměru (v %) počtu osob s nově
prokázaným onemocněním a celkového počtu
provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné
osoby) v daném dni

Celkový (kumulativní) počet provedených testů (včetně
opakovaných testů u stejné osoby)

Přehled vyléčených po onemocnění COVID-19 dle
hlášení KHS

Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19
podle okresu

Celkový (kumulativní) počet osob s laboratorně
prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení
krajských hygienických stanic a dle laboratoří a denní
procentuální změna oproti dni předchozímu

Přehled úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19

Přehled vyléčených po onemocnění COVID-19 dle hlášení
KHS podle okresu

Přehled hospitalizací pacientů

Distribuce ochranného materiálu

Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 dle
průběžného hlášení nemocnic

Tabulkový přehled distribuovaného ochranného materiálu podle krajů ČR za
Ministerstvo zdravotnictví

Na základě otevřených dat lze odvodit

Otevřená datová sada

COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR

Otevřená data

Datové sady pro Armádu ČR a NAKIT

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Exporty pro web
COVID-19: Přehled aktuální
situace v ČR

ISIN

Provedené počty diagnostických testů

Webová služba – auth JSON
(denně 13:00)

WEB

Počet občanů v nařízené karanténě

Pozitivně diagnostikovaní

Vyléčení podle věkových skupin

Česká správa sociálního zabezpečení (e-neschopenky)
{
datum : string (ISO 8601)
okres : string (CZ-NUTS)
pocet_pripadu : number
}

Informační systém infekčních nemocí
{
datum : string (ISO 8601)
vek : number
pohlavi : string
okres : string (CZ-NUTS)
praha_mestska_cast : number (CISMC)
}

Informační systém infekčních nemocí
{
datum : string (ISO 8601)
vek : number
pohlavi : string
okres : string (CZ-NUTS)
praha_mestska_cast : number (CISMC)
}

Zemřelí

Hospitalizovaní

E-žádanky

Informační systém infekčních nemocí
{
datum : string (ISO 8601)
vek : number
pohlavi : string
okres : string (CZ-NUTS)
praha_mestska_cast : number (CISMC)
}

Informační systém infekčních nemocí
{
datum : string (ISO 8601)
okres : string (CZ-NUTS)
praha_mestska_cast : number
vek : number
pohlavi : string (CISMC)
}

Informační systém infekčních nemocí
{

Státní zdravotní ústav
{
datum : string (ISO 8601)
okres : string (CZ-NUTS)
praha_mestska_cast : number (CISMC)
pocet_testu : number
}

}

Aplikační rozhraní pro otevřená data

Celkový počet dotazů na API: 4 481 699

Top nejstahovanějších datové sady:
• COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských
hygienických stanic včetně laboratoří
• Celkový počet dotazů: 2 878 114
• COVID-19: Celkový (kumulativní) počet provedených testů
• Celkový počet dotazů: 381 933

Společně publikujeme

