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Co je „nový“ Národní zdravotnický 
informační systém ČR (NZIS)





Nový NZIS: velmi heterogenní, „multi‐komponentový“, systém 
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Proč NZIS připravuje novou koncepci?



Všechny nové komponenty NZIS 
byly naplněny daty k 1.1. 2019 

NZIS
NRZP NRHZS NRHOSPNRPZS

Hlavní důvody pro novou koncepci práce s daty 



Národní registr 
zdravotnických 
pracovníků 

Instituce předávající údaje do 
registru Časový rozsah předaných údajů

Vzdělávací instituce

‐ lékaři, zubaři, farmaceuti ‐ VŠ importována data převážně od roku 2008 (UK převážně od roku 1993)
odevzdalo 10 z 10 (100 %)

‐ NLZP VŠ vzdělavatelé importována data převážně od roku 2009 dodnes
odevzdalo 19 z 19 (100 %)

‐ NLZP SŠ/VOŠ vzdělavatelé zpravidla pouze absolventi z posledních let 2017/2018
odevzdalo 84 z 87 (96,5 %)

Pověřené organizace
‐ IPVZ data od roku 1995, import úspěšně proveden

‐ instituce specializačního 
vzdělávání

data Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), proveden veškerý import 
dat o specializacích lékařů, zubních lékařů a farmaceutů od roku 2014 
(částečně překryv s daty z IPVZ)

‐ NCO NZO
Registr zdravotnických pracovníků (RZP), od 1. 4. 2004 do poloviny roku 
2018 evidoval u aktivních NLZP osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu; importováno přes 99 procent záznamů. 

Akreditované vzdělávací 
instituce
‐ vzdělávání  NLZP

importovány údaje dle dostupnosti dat, nyní zadávání dat průběžně

Ministerstvo zdravotnictví
‐ uznané způsobilosti

zadávání dat průběžně

Poskytovatel zdrav. služeb předávání aktuálního stavu za rok 2018 a následné průběžné aktualizace 
podle legislativních lhůt

Původní data ÚZIS import záznamů evidovaných od 60. let do 31. 12. 2013, import úspěšně 
proveden

NRZP



Národní registr zdravotnických pracovníků: 
stav plnění k 1. 6. 2019 

NRZP
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Rok dosažení odborné způsobilosti (rok ukončení VŠ)

N = 55 750
vzdělavatel ‐ odborná způsobilost 25 828 (46,3 %)
vzdělavatel ‐ specializovaná způsobilost 8 044 (14,4 %)
vzdělavatel ‐ zvláštní odborná způsobilost 1 453 (2,6 %)
poskytovatel 14 821 (26,6 %)
migrace historických dat 5 604 (10,1 %)

Příklad: lékaři 



Změna koncepce sběru dat –
redukce administrativní zátěže 

Všechny nové komponenty NZIS byly 
naplněny daty k 1.1. 2019 

NZIS
NRZP NRHZS NRHOSPNRPZS

Hlavní důvody pro novou koncepci práce s daty 



Cíl: pokrýt reprezentativně systém ve všech klíčových dimenzích 
BEZ budování nových registrů 

Registry centrální 

Poskytovatelé 
Pacienti

Pracovníci

Nemoci

Specifické / klinické registry

- el. identifikace/certifikace  poskytovatelů zdrav. 
služeb, zdravotnických profesionálů a pacientů

- identifikace trajektorie pacientů v systému a jeho 
konzumaci služeb

- epidemiologie nemocí, kvantifikace populační a 
léčebné zátěže

- ukazatele zdravotního stavu obyvatel

- diagnosticko-specifické parametry, indikátory 
výsledků a kvality léčby 

- prediktivní a prognostické markery

Vrstva autoritativní ‐ publikační

Vrstva populační ‐ referenční

Vrstva diagnostická ‐ klinická

Diagnostika

ProceduryTechniky

Léčba



Změna koncepce sběru dat – redukce 
administrativní zátěže 

Všechny nové komponenty NZIS byly 
naplněny daty k 1.1. 2019 

NZIS
NRZP NRHZS NRHOSPNRPZS

Hlavní důvody pro novou koncepci práce s daty 

Nutnost zvětšit kapacitu 
informačního servisu 

DATA  INFORMACE ZNALOST MOUDROST



Nový NZIS a jeho informační potenciál
Coverage of all relevant dimensions 

Cost

Health services

Population

Cost effectiveness 
System capacity
Care management models

Epidemiology and 
population burden 

Consumption of 
services, perfomance
Outcome measures



DATA = INFORMACE ‐> znalost ‐> rozhodnutí
Odpovědnost správce   Odpovědnost uživatele 

Vykázaná diagnóza není vždy potvrzená diagnóza 

Výkaznictví výkonů trpí nedokonalostí číselníků

Počty nemocných nelze přímo srovnávat

Provedená úhrada není jednotkový náklad 
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THE BEST PRACTICE?



Model Německo

Další prioritní oblasti pro 
datový/informační servis:

Cévní chirurgie , Interní lékařství / 
kardiologie, Kardiochirurgie, 
Transplantační medicína, 
Gynekologie, Perinatální péče, 
Ortopedie / Úrazová chirurgie, 
Nosokomiální infekce, 
Ošetřovatelská péče

Sběr Validace Zpracování

Zveřejnění
Benchmarking



Model onkologie

Patient-centred model of care Integrated cancer control Cancer centers networking



Model onkologie

Prevention
screening

Diagnostics 
& therapy

Palliative 
care

Primary 
care

Follow-up
Supportive care
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Co navrhujeme?



Nová koncepce práce s daty v NZIS

Poskytnutí

Zveřejnění  

Otevření  

Zpřístupnění Čtenář

Identifikovaný 
uživatel 

Řízená / recenzovaná 
publikace

Otevřený 
formát



Režimy datové otevřenosti v novém NZIS

Primární řádkové 
záznamy databází 
publikované bez 

úpravy

Částečně agregovaná,  
transformovaná či 
seskupená data

Statistické ukazatele 
vztažené na skupinu 

záznamů

Referenční statistiky 
doplněné o metodiku 

a interpretaci

DATA INFORMACE ZNALOST

Velmi výjimečný režim publikování 
dat interních systémů NZIS. 
Principiálně povolený pouze pro 
charakteristiky „neživých 
objektů“, které nemají vazbu k 
osobním údajům – např. 
poskytovatelé dle jejich definice v 
zákoně, přístroje, koupaliště či 
jakékoli látky / léky a jejich 
primární charakteristiky. 

Datové sady budou autorsky 
připravené, oponované a 
popsané sady parametrů pro 
definované cílové subjekty či kohorty 
objektů. Forma zveřejnění bude 
vylučovat jakoukoli identifikaci fyzické 
či právnické osoby. Podmínkou 
zveřejnění bude dodržení 
standardizované metodiky při tvorbě 
datové sady a odborná oponentura či 
schválení. 

Nový produkt NZIS: 
datové sady 

Publikace statistik charakterizujících skupinu (kohortu) 
subjektů / objektů (region či časová perioda, kohorta 
pacientů, skupina zdravotních výkonů, kategorie 
poskytovatelů, apod.) lze vnímat jako publikaci informací a 
znalostí v otevřeném režimu. Uživatel získá 
přehledové statistiky, metodiky a postupy 
výpočtu. Zvláštním formátem budou referenční resortní 
statistiky, jejichž seznam bude schvalován v prováděcím 
předpise MZ ČR. Tyto statistiky budou povinně vybaveny 
resortní interpretací a mohou být publikovány s určením 
konkrétního poskytovatele či zdravotní pojišťovny. 

Nový produkt NZIS: 
referenční statistiky



Režimy práce s daty vycházejí z různé informační hodnoty a citlivosti 
různých komponent NZIS

Zcela volně dostupná primární data bez úprav
Data popisná a populační vztahující se k neživým objektům, zveřejněná se zákonným zmocněním a v 
souladu s účelem NZIS (příklad: popisné charakteristiky poskytovatelů zdravotních služeb, přístrojová 
technika a její parametry, charakteristiky vody v koupalištích, …)

Data zveřejnitelná po nezbytných úpravách – datové sady
Data vyžadující doplnění, transformaci a agregaci tak, aby při nemohla být identifikována žádná fyzická či 
právnická osoba. Publikované datové sady musí odpovídat účelu NZIS a musí vznikat dle standardizované 
metodiky. Příkladem úprav může být označení chybějících hodnot, korekce chybných záznamů, agregace 
skupin záznamů přes věkové kategorie pacientů, dopočet nových proměnných, apod. 

Data vyžadující referenční interpretaci – referenční statistiky
Záznamy s vysokým rizikem chybné interpretace, která by mohla vést k nevratným a 
chybným rozhodnutím na straně pacientů, poskytovatelů či regulátorů. Příkladem může být 
např. nemocniční mortalita jako údaj vyžadující sofistikované analytické zpracování a 
interpretaci. Publikace takových statistik bude řízena prováděcím předpisem. 



Datové sady NZIS 
Datové sady budou publikovány vždy v podobě, která neumožňuje jakoukoli identifikaci 
konkrétní fyzické či právnické osoby. Sekundárními úpravami (agregace, transformace, 
doplnění dat) bude dosaženo plné a nevratné anonymizace publikované datové sady. 

Datové sady primární Primární (řádkové) záznamy se sadou parametrů upravených v 
podobě neumožňující identifikaci fyzické či právnické osoby. 

Datové sady sekundární
Záznamy charakterizující určitou skupinu (kohortu) subjektů či 
objektů, parametry představují primární charakteristiky nebo 
kalkulované statistické ukazatele. Publikace sekundárních datových 
sad bude jednou z forem publikace referenčních resortních statistik. 

Datové sady bude možné publikovat pouze s využitím informačních systémů a komponent NZIS určených k této 
formě zveřejňování zákonem. Účel publikace datových sad musí odpovídat účelu NZIS. 

Podnět k vytvoření datové sady či autorizovaný návrh datové sady bude možné podávat i ze strany externích subjektů, 
zejména zdravotních pojišťoven, odborných společností a výzkumných institucí. Datová sada bude vždy autorizovaná, 
vybavená standardizovaným popisem (vč. metadat) a publikována se stanovenou referenční citací. Schalování
datových sad k publikaci bude procházet standardizovaným 



Datové sady NZIS

Podnět k vytvoření datové sady či autorizovaný návrh datové sady bude možné podávat i ze strany 
externích subjektů, zejména zdravotních pojišťoven, odborných společností a výzkumných institucí. 

Datová sada bude vždy vybavená standardizovaným popisem (vč. 
metadat) a publikována se stanovenou referenční citací. Schvalování datových sad k publikaci bude 
procházet standardizovaným víceúrovňovým procesem
‐> schválený záměr na vytvoření datové sady vč. právního posouzení 
‐> odborná oponentura / recenze vytvořené datové sady

‐> právní hodnocení a posouzení z hlediska ochrany osobních údajů (DPIA)
‐> recenze věcného obsahu /  ‐> IT hodnocení 

Datové sady budou publikovány v různých režimech: 1) jako otevřené 
produkty dostupné po potvrzení disclosure, 2) produkty ke stažení na základě smlouvy, 3) produkty 
určené pouze pro vybrané instituce k dočasné analýze prostřednictví zabezpečeného přístupu. 

Datové sady servisní
Datové sady autorské

Datové sady referenční



Referenční resortní statistiky 
Zákon bude nově definovat Referenční zdravotnické statistiky jako zvláštní kategorii 
údajů, výstupů, z NZIS, které:
 jsou vždy generovány na základě centrálních datových zdrojů NZIS
 jsou povinně v nastaveném režimu publikovány statistickým ústavem a publikace je doplněna 

interpretací statistického ústavu
 jsou statistickým ústavem poskytovány jako národní referenční údaje do mezinárodních 

statistických šetření či mezinárodních srovnávacích zdrojů dat   

Schválené referenční ukazatele budou publikovány minimálně jednou ročně a budou 
definovány zejména v následujících oblastech:
makroekonomická charakteristika zdravotnictví 
 dostupnost zdravotních služeb ve smyslu geograficko-časovém, kapacitním (kapacita 

poskytovatelů, personální zajištění, přístrojové zajištění apod.) a finančním 
 indikátory kvality zdravotních služeb 
 indikátory výkonnosti sítě poskytovatelů 
 ukazatele zdravotního stavu obyvatel



Nový NZIS = nová koncepce poskytování dat

Publikace referenčních 
resortních statistik

Vybrané instituce 
jako čtenáři určených 
registrů

Přístup k definovaným 
datům (institucionálně, 
smluvně podložená 
analýza)

Režim plně 
otevřených dat 

Regulace zákonem

Publikace otevřených 
datových sad 

Open režim 

Zákonem musí být definovány a regulovány všechny režimy 
uvolňování  zveřejňování dat NZIS. Režim otevřených dat představuje 
především publikaci sekundárně vytvořených datových sad a 
sekundárně zpracovaných statistik. Přímá publikace primárních dat 
databází NZIS je výjimečná a musí být dána zákonem. 
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Závěrem
Opravdový informační servis je velká výzva



Mnoho dat, analýz, studií, nástrojů a portálů již vzniklo …….

……. systému  je třeba dát řád a učinit jej udržitelným

www.mamo.cz www.kolorektum.cz www.kolorektum.cz
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DĚKUJI ZA POZORNOST 


