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„Informace o potenciálním 
konfliktu zájmů“

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM 

Bez konfliktu zájmu k tématu



… vyjma toho, že NISAP považuji za
své “dítě” 
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Vznik NISAP



Vznik NISAP 1

2018 iniciace jednání ČSARIM - ÚZIS s cílem ukončit 
“papírový“ sběr dat o činnosti oboru 



Automatizovaný
sběr dat činnosti
oboru
Anesteziologie a 
intenzivní medicína

80. léta - 2018 od 2019 



Vznik NISAP 2

Absence robustních validních dat o činnosti oboru:
• popis sítě pracovišť typu ARO
• “manpower”
• výkonnost
• ukazatele klinického výsledku
• kvalita péče



Vznik NISAP 3

Snaha/ambice vytvořit systém, který může sloužit jako
inspirace/vzor pro vznik podobných systémů v zemích
EU

Kai Zacharowski, president of European Society of 
Anesthesiology (9/2019): “…wow, there is nothing

similar (like your NISAP) in any EU country ...“ 



NISAP – zdroje

Analýza NISAP se opírá o data spravovaná Ústavem
zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), která jsou
sbírána v rámci Národního zdravotnického informačního systému
(NZIS) a národních zdravotních registrů.

• Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) 
• Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)
• Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP)





Význam dat z NISAP 



Význam dat NISAP

1) Základní popis činnosti oboru
2) Komparace údajů o činnosti oboru
3) Modelace vývoje oboru pro orgány státní správy a 

plátce péče
4) Identifikace oblastí k optimalizaci péče
5) Cílené analýzy a testování vědeckých hypotéz
6) Formování nových vědeckých hypotéz



Jaká data nám NISAP umožňuje „vidět“ ?

Ukázka z výstupů NISAP



Pracoviště oboru (ARO)



137 nemocnic
s “ARO”



Počet a struktura anesteziologů





• Obor je 
“genderově
vyvážený”



Ukazatelé výkonnosti



V ČR je cca 
800 tisíc
Anestezií/rok



Intenzivní péče



cca 800 “ARO” lůžek



Věk pacientů na ARO





Komplikace, mortalita, morbidita









Budoucnost NISAP ?





NISAP a ČSARIM 

• Roční analýzy činnosti oboru
• Podklady pro jednání s orgány státní správy a plátců

péče
• Hodnocení kvality poskytované péče
• Vědecké využití – testování hypotéz (v současnosti

běží studie s využitím NISAP sledující vztah mezi
expozicí celkové anestezii a výskytem demence u 
pacientů starších 65 let v ČR



Vznikem NISAP začala pro obor/ČSARIM 
bezprecedentní etapa automatizovaného sběru
oborových dat a nekonečného potenciálu jejich

analýzy

Národní informační systém anesteziologické péče
(NISAP)



Poděkování řediteli ÚZIS Ladislavu Duškovi 
a jeho týmu za vznik NISAP


