Věc: dotaz na povinné elektronické předávání výkazů v roce 2015

Obracím se na Vás s těmito dotazy:
1. Které výkazy a vstupy do registrů, předávané ze zdravotnických zařízení ambulantních i
lůžkových na ÚZIS bude možné od 1. ledna 2015 předávat dávkově elektronicky. Tímto
dávkovým elektronickým předáním myslím výhradně takové předání, kdy je z informačního
systému zdravotnického zařízení odeslán na určené místo datový soubor v určeném formátu,
který je automaticky zpracován (příkladem je dávka do Národního registru hospitalizovaných)
2. U kterých takto předávaných vstupů bude předání elektronické povinné – tedy bez
možnosti předávat data v listinné podobě.
Vzhledem k tomu, že pracuji jako zpracovatel analýz pro různá zdravotnická zařízení lůžková i
ambulantní a pro různé odbornosti, požaduji informaci o výkazech a registrech všech typů a všech
odborností.
Pokud je tato informace dostupná a aktuální v této struktuře na Vašich webových stránkách,
postačuje mi jako odpověď odkaz na veřejně přístupnou informaci.
Tuto žádost podávám na základě práva na informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážený pane
v rámci Projektu 23 – Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na
základní registry VS, reg.č. CZ.1.06/1.1.00/07.06382 (eREG), který je realizovaný Koordinačním
střediskem pro rezortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS), jsou v současné přepracovávány
nebo nově realizovány všechny registry NZIS (zdravotní i administrativní). Jejich seznam je uveden
v příloze.
Data do všech těchto registrů bude možné vkládat pomocí webových formulářů on-line nebo
prostřednictvím elektronické dávky. Dodavatelé všech registrů dodají XSD formát, který bude
implementován do DASTA. Je předpoklad, že verze DASTA pro 1. čtvrtletí 2015 by již měla obsahovat
všechna rozhraní pro sběr dat za rok 2015. Předpokládáme, že tam, kde dojde k nové definici
rozhraní DASTA pro dávkový vstup dat do registrů NZIS, budou dodavatelé nemocničních
informačních systémů tuto funkci implementovat postupně po jejím zveřejnění.
Registry budou spouštěny postupně od 1. 1. 2015 dle výsledků hodnocení připravenosti registrů
a migrace dat odbornými pracovními skupinami, dále také dle jejich periodicity a termínů sběru, vždy
s ohledem na ukončení sběru dat roku 2014 v odlišných strukturách.
Výjimkou patrně bude rozhraní pro výkazy roku 2015. Zde dojde k zásadní změně oproti stavu roku
2014, ale vzhledem k tomu, že většina výkazů je ročních a pouze dva pololetní, bude čas na přípravu
jejich elektronického sběru. Kromě toho se samozřejmě počítá s možností si předvyplněné
(identifikátory zpravodajské jednotky) výkazy z eREG stáhnout, vyplnit (kontroly zajišťuje šablona)
a zaslat zpět do úložiště.

Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, má v § 70, odst. (6) uvedeno: „Údaje do Národního
zdravotnického informačního systému se předávají pouze v elektronické podobě přímým zápisem
nebo na technických nosičích způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.“ Tím
prováděcím předpisem je vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému. I vyhláška počítá pouze s elektronickým sběrem dat.
Všichni poskytovatelé měli minimálně tříleté přechodné období pro adaptaci na nové legislativní
prostředí a nová verze registrů jim umožňuje (samozřejmě po registraci v Jednotné technologické
platformě eREG) data do registru předat elektronicky formou vyplnění webového formuláře.
Předpokládáme, že nejpozději do konce září oslovíme mailem všechna zdravotnická zařízení (nejdříve
lůžková a následně ostatní skupiny) s informací jak se přihlásit do Jednotné technologické platformy
(JTP). Subjektům, které nemají uveden mailový kontakt, bude zaslána krátká informace (formou
dopisu), kde bude uvedena adresa, na které mohou tyto informace získat.
Informace o nově vznikajících registrech budeme průběžně od října publikovat na našich webových
stránkách formou článků a odkazů na konkrétní zdroje a vstupy do rezortních zdravotních registrů.
S pozdravem

Ing. Pavel Langhammer
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