Číselníky používané v DS a v programech ČLP a SLP
 
 
V programech “ČLP” i “SLP” jsou definovány číselníky, které mohou využívat spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře atd.) a na které se také odvolává současný Datový standard MZ ČR verze 2.01.01 a výše (dále jen DS).
 
Číselníky jsou vytvářeny a udržovány autorským kolektivem tvořeným zástupci významných klinických oborů s laboratorní složkou a zdravotnickými informatiky. Jsou vytvářeny pomocí správcovské verze informačního systému “SLP”. Tyto číselníky mají celostátní platnost (typ = “N” tj. “národní”). 
 
K některým pro praxi potřebným národním číselníkům lze doplňovat také informace lokálního charakteru (například lokální kódy a názvy paralelně ke kódům a názvům národním při zachování společného národního klíče). 
 
Některé vybrané číselníky jsou určeny pouze pro lokální uživatele (typ = “L” tj. “lokální”).
 
Upozornění pro uživatele systému SLP:
Vzhledem k tomu, že program “ČLP” je z hlediska datových struktur podmnožinou informačního systému “SLP”, je zaručena datová kompatibilita (“ČLP”/“SLP”) a je také umožněn případný přechod od programu “ČLP” k systému “SLP” (přechod od SLP k ČLP je také možný, leč bezpředmětný).
 
 
 
Seznam datových souborů potřebných pro program ČLP, SLP a DS:
 
Z hlediska vztahu k programu “ČLP” i k systému “SLP” a laboratorní problematice tzv. “správné laboratorní práce” lze číselníky rozdělit na pět skupin:
 
1.	číselníky pro potřeby systému “SLP” a programu “ČLP” a pro potřeby DS (jejich definice vycházejí z příslušných norem citovaných v systému “SLP”; v systému “SLP” jsou významně využívány)
2.	číselníky pouze pro potřeby DS (za pomoci systému “SLP” jsou vytvářeny a dokumentovány, ale v systému “SLP” ani v programu “ČLP” se dále prakticky nevyužívají)
3.	číselníky pro potřeby systému “SLP” a spolupracující IS (v problematice DS nejsou běžně zmiňovány, slouží především propracovanějším NIS nebo LIS) 
4.	číselníky pouze pro interní potřebu systému “SLP” (v problematice DS nejsou běžně zmiňovány, spolupracující IS je přímo nevyužívají) 
5.	číselníky pro jednorázový import dat z LIS do systému “SLP” nebo programu “ČLP” (fakultativní)
 
 
Symbolika používaná v následujícím seznamu číselníků:
Název číselníku (v programu “ČLP”, v systému “SLP”, v tiskových sestavách, v DS)
1.	Kódové označení číselníku pro potřeby DS. Kód je totožný se jménem souboru, ve kterém je uložen tento číselník (v závorkách “[ ]”). Tento kód je jednoznačnou identifikací. Pokud má číselník speciální strukturu (dále podrobně popisovanou), je kódové označení podtrženo (viz hypertext!).
 
2.	Význam číselníku z hlediska DS:
	Tučným písmem a žlutým podsvitem kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny ty číselníky, které jsou pro DS bezprostředně nutné. Obsahy těchto číselníků nejsou definovány v DS, jsou definované pouze v programu ČLP a systému SLP.

Tučným písmem a tyrkysovým (azurovým) podsvitem kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny ty číselníky, které jsou pro DS velmi potřebné a pro další využití doporučené. Obsahy těchto číselníků nejsou definovány v DS, jsou definované pouze v programu ČLP a systému SLP. 
Tučným písmem bez barevného podsvitu kódu (“[ ]”) jsou vyznačeny číselníky pro DS významné. Obsahy těchto číselníků jsou také duplicitně definovány v DS, ale je doporučeno je přebírat z programu ČLP nebo systému SLP.
Běžným písmem bez barevného podsvitu kódu (“[ ]”) jsou značeny číselníky pro DS sice významné, které ale nemusí být přebírány z programu ČLP nebo systému SLP. Obsahy těchto číselníků jsou také duplicitně definovány v DS, ale nemusí být přebírány z programu ČLP nebo systému SLP (je na rozhodnutí tvůrce příslušného IS).
 
3.	Kde číselník vzniká (vyznačeno před názvem):
* 	= je přímo v základních číselnících 
+ 	= odvozuje se z některých základních číselníků
- 	= vytváří se v dialozích, využívá se při tom některých základních číselníků
Zda má číselník k dispozici prostor pro lokální vyjádření kódu anebo názvu - toto je vyznačeno slovně textem připojeným za jméno a kódové označení “(obsahuje i lokální názvy)”
 
V následujícím textu je modře vyznačeno to, co je navrhováno do dalších verzí.
 
 
 
1. skupina - číselníky pro potřeby systému “SLP”, programu “ČLP” a pro potřeby DS:
 
 
ZÁKLADNÍ ČÍSELNÍKY NČLP 
 
-Verze vygenerovaných souborů pro oblast NCLP [_NCLPVER] (vytváří generovací program)
-Verze vygenerovaných souborů pro oblast DS [_DSVER] (vytváří generovací program)
-Verze vygenerovaných souborů pro oblast LCLP [_LCLPVER] (vytváří generovací program)
-Verze vygenerovaných souborů pro oblast LP [_LPVER] (vytváří generovací program)
-Verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC [_NRCVER] (vytváří generovací program)
-Verze vygenerovaných souborů pro oblast UZIS [_UZISVER] (vytváří generovací program)
 
-Národní číselník laboratorních položek [NCLPPOL]
 
*Číselník systémů [NCLPSYST] (obsahuje i lokální názvy)
+Číselník materiálů pro laboratoře [NCLPMAT] (součást číselníku systémů)
*Číselník komponent [NCLPKOMP] (obsahuje i lokální názvy)
*Číselník tříd komponent [NCLPTK]
*Číselník procedur [NCLPPROC] (obsahuje i lokální názvy)
+Číselník specifikací procedur [NCLPSP] (součást číselníku procedur)
*Číselník druhů veličin [NCLPDRVL] (obsahuje i lokální názvy)
*Číselník jednotek [NCLPJEDN]
 
 
*Číselník matic MTV [NCLPMTV] (obsahuje i lokální názvy)
 
*Číselník typů položek z hlediska územní platnosti [NCLPAZ]
*Číselník typů národních gescí [NCLPTNG]
 
*Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku [NCLPVZNK]
*Číselník typů položek z hlediska dialogu [NCLPTYPD]
*Číselník formátů hodnot [NCLPFH]
*Číselník formátů referenčních mezí [NCLPFRM]
*Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření [NCLPVEOV]
*Číselník důvodů neaktuálnosti položky [NCLPNDUV]
 
*Číselník odběrových nádobek a přípravků [NCLPONP] (obsahuje i lokální názvy)
 
*Číselník algoritmů pro zpracování položek [NCLPAZP] (připravuje se do vyšších verzí) 
 
*Existence škály na národní úrovni [NCLPSVS]
 
*Číselník typů analytických vzorků [NCLPTAV] (nyní jen pro některé LIS - ve vazbě na analyzátory)
 
MIKROBIOLOGIE
 
Poznámka:
Mikrobiologické položky nevyužívají matice textových výsledků, je řešeno samostatnými číselníky. 
 
+Číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST] (součást číselníku systémů)
+Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM] (součást číselníku systémů)
+Druhy veličin a jednotky mikrobiologických materiálů [NCMPDRVJ] (součást číselníku systémů)
*Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG]
*Číselník agens použitých v NČLP [NCMPAGTK]
*Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii [NCMPAGV] (doplnění dle praxe)
*Číselník antimikrobiálních látek [NCMPATML]
 
*Objednávky mikrobiologických vyšetření [NCMPOBJK] 
*Způsoby získání mikrobiologických materiálů [NCMPZZM]
*Číselník stavů mikrobiologických materiálů [NCMPSTM]
 
 
VAZBY
 
-Vazby mezi položkami - národní vazby [NCLPVAZB]
*Číselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami) [NCLPKTV]
 
 
ŠKÁLY
 
-Interpretační škály k položkám - národní škály [NCLPSKAL]
*Typ pohlaví pro škály [NCLPTPS]
*Číselník druhů živočichů pro škály [NCLPDRZ] (pro speciální použití, předpřipravena struktura)
*Číselník jednotek věku pacientů pro škály [NCLPJVP] 
*Číselník stavů respektive typů škál [NCLPSTS]
*Číselník událostí z hlediska interpretace škál [NCLPUVIS] (pro speciální použití, bude-li zájem)
*Typ odběru pro škály [NCLPTOS] (pro speciální použití, předpřipraveno)
*Typ diety pro škály [NCLPTDS] (pro speciální použití, předpřipraveno)
*Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál [NCLPAVIS] (připravuje se do vyšších verzí)
 
 
ČÍSELNÍKY POMOCNÉ
 
+Krevní skupiny z číselníku MTV [LUKSAB0] (číselník je odvozen z MTV - speciální použití v DS)
*Číselník časových jednotek [NCLPRCVU] - využíváno pro “škály” i pro “vazby”
 
 
LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY
 
Poznámka:
Lokální číselníky využívají řadu základních číselníků společných s číselníky národními - jsou uvedeny výše.
 
-Lokální číselník laboratorních položek [LCLPPOL]
-Interpretační škály k položkám - lokální škály [LCLPSKAL]
-Vazby mezi položkami - lokální vazby [LCLPVAZB] 
 
*Číselník typů lokálních gescí [LCLPTLG] (pro některé LIS může být významné!)
*Číselník algoritmů pro zpracování položek [LCLPAZP] (připravuje se do vyšších verzí)
*Číselník skupin [LCLPSKUP]
*Číselník spolupracujících laboratoří [LCLPSLAB]
 
-Informace z laboratorní příručky základní [LCLPLPZ] (pro některé LIS může být významné!) 
 
LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY - JEN PRO NĚKTERÉ IS (na přání firem dodávajících LIS)
 
Poznámka:
Tyto číselníky rozšiřují množinu zpracovávaných položek - nejedná se o jinou formu vyjádření obsahů jiných standardních číselníků.
Tyto číselníky mohou být doplněny pro libovolný spolupracující LIS na přání dodavatele (tvůrce) LIS.
Nyní jsou definovány MPPLAB, MPPMETOD (pro MP-PROGRAM) a STAMETOD, STATRIDY (pro STAPRO).
 
Popisy struktury těchto číselníků jsou součástí dokumentace příslušného LIS, nejsou běžně součástí dokumentace DS. 
 
 
2. skupina - číselníky pouze pro potřeby DS:
 
Menu “DS - číselníky pro klinické události a anamnézy”
 
Typ klinické události [TYP_KU]
Druh klinické události [DRUH_KU]
Modalita [KU_MODAL]
Lokalita [KU_LOKAL]
Typ anamnézy [TYP_ANAM]
 
A. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky”
 
*Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]
*Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]
*Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]
*Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]
*Urgentnost zpracování (v nálezu) [LVUZN]
*Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]
*Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]
*Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]
 
*Volba interpretační škály - typ [LVVIST]
*Volba interpretační škály - atribut [LVVISA]
 
*Stav zpracování mikrobiologického materiálu [LMSZMMN]
*Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]
*Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]
*Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]
*Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]
*Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]
*Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN] (nyní nevyužíváno)
*Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN] (nyní nevyužíváno)
 
 
B. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky”
 
*Typ zadání datumu a času události (v objednávce) [LOTZDCU]
*Urgentnost požadavků (v objednávce) [LOUP]
*Typ dodání vzorků (v objednávce) [LOTDV]
*Důvodu objednávky (v objednávce) [LODO]
*Potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) [LOPPP]
*Způsob řešení kolizí (v objednávce) [LOZRK]
*Způsob dodání výsledků (v objednávce) [LOZDV]
*Způsob sdělení extrémních výsledků [LOZDVE]
*Způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDSEC]
*Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDFVEC]
*Způsob dodání nadpisů (v objednávce) [LOZDN]
*Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály (v objednávce) [LOZTS]
*Způsob dodání škál (v objednávce) [LOZDS]
*Způsob dodání komentářů (v objednávce) [LOZDK]
*Způsob dodání grafů (v objednávce) [LOZDG]
*Typ označení zkumavky (v objednávce) [LOTOZ]
*Hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce) [LOHPVL]
*Hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce) [LOHPOL]
*Typ položky pro blok “LOP” (v objednávce) [LOTPLOP]
*Typ položky pro blok “LIP” (v objednávce) [LOTPLIP]
 
C. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro obecné datové bloky”
 
*Verze DS [V_DS] (oficiálně vydané verze DS)
*Verze NČLP [V_NCLP]
*Verze číselníků NZIS [V_NZIS]
*Verze číselníků NRC [V_NRC]
 
*Typ odesílajícího místa [TAB_TO]
*Kód firmy [TAB_KF]
*Typ adresy [TAB_TA]
*Aplikační cesta [LAPLC]
*Místo aplikace [LAPLM]
*Sety [ASSET]
*Typ očkování [LOCTO]
*Kód očkovací látky [LOCKOL]
*Typ žádosti o zprávu [LZTZOV]
*Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku [LZTOZV]
*Specifikace obsahu zprávy [LZSOZ]
*Stav zpracování zprávy [LZSZZ] 
*Kolize [LKKOLIZE] 
*HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti [DUPRP] 
*ZZSPL - ZZS - vhodný typ stanice pro daný typ pacienta
*ZZSTYPL - ZZS - typ stanice
*ZZSTYPP - ZZs - typ pacienta

D. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro epSOS”
 
*Mluvený jazyk (dialekt) [EJAZYK]
*Osobní vztah [EVZTAH]
*Alergeny (bez léků) [EALERGEN]
*Profesní role ve zdravotnictví [EZDRROLE]
*Termín porodu - určení [ETERMPOR]
*Náhrady, implantáty, zařízení [ENAHRADY]
*Procedury, výkony [EPROC]
*Alergická reakce [EALERGRE]
*Stavové kódy [ESTAV]
*Závažnost [EZAVAZ]
*Neznámé informace [ENOINFO]
*Rizikové faktory [ERIZFAKT]
*Léčebná doporučení [ELD]
*Zdravotní problémy [EZP]
*Léky - ATC skupiny [EACTING]
*Léky - formy [EDOSFORM]
* Léky - balení[EPACK]	
*Léky - způsob podání [EROUTADM]
*Léky - časy podání [ETEVENT]

E. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro propouštěcí zprávu”
 
*Vyslovená přání [Z_DVP]
*Závažnost varování [Z_VARZAV]
*Typ expozice [Z_EXPOZV]
*Způsob bydlení [Z_ZPBYDL]
*Přizpůsobení domácnosti [Z_PRIZP]
*Bariéry [Z_BARIER]
*Abusus - alkohol [Z_ABALKO]
*Abusus - kouření [Z_ABKUR]
*Abusus - drogy [Z_ABADR]
*Abusus - drogy - typ látky [Z_ABDRGT]
*Kódovací systém [Z_MKNORP]
*Míra jistoty [Z_JISTOT]
*Období [Z_OBDOBI]
 
F. Menu “DS -> ÚZIS - Číselníky ÚZIS”
 
Jsou řešené samostatně. 
Součást datových bloků pro ÚZIS. 
K dispozici na webových službách.
 
 
3. skupina - číselníky VZP (nejsou součástí DS, číselníky distribuuje VZP):
 
IVLP - Individuálně připravované léčebné přípravky ... (VZP)
LEKY - Hromadně vyráběné léčivé přípravky (VZP)
ODBORN - Smluvní odbornosti pracovišť (VZP)
PZT - Prostředky zdravotnické techniky (VZP)
STOMAG - Stomatologické výrobky (VZP)
UHRADY - Náhrady za zdravotní péči (VZP)
VYKONY - Seznam zdravotních výkonů (VZP)
 
4. skupina - číselníky pouze pro potřeby systému “SLP” a spolupracující IS:
 
Informace z laboratorní příručky kompletní [LCLPLPK] - bude vytvořeno, bude-li přání z praxe.
 
 
5. skupina - číselníky pouze pro interní potřebu systému “SLP”:
 
Ostatní číselníky z této skupiny jsou v programu “ČLP” k dispozici v rámci menu “Číselníky”, ale nejsou ve vlastním programu “ČLP” významně využívány a neslouží ani potřebám DS ani jiných IS.
Jejich popis je pouze v systému “SLP”.
Jedná se například o číselníky literatury, autorů, odborných společností atd.
Sem patří také databáze dokumentů i textů repetitorií atd.
 
 
 
6. skupina - číselníky pro jednorázový import dat do systému “SLP” nebo programu “ČLP”:
 
Tyto soubory slouží k jednorázovému speciálnímu importu dat z některých spolupracujícího LIS: 
- k počátečnímu založení lokálních položek 
- k doplnění speciálních lokálních údajů k lokálním položkám
Importované soubory se umístí do knihovny DS2_00, import proběhne po spuštění příslušné funkce v systému “SLP” nebo programu “ČLP”. Po úspěšné akci je vhodné soubory z této knihovny odstranit.
Akce je jednorázová, neopakuje se. Dále jsou soubory exportovány pouze z “ČLP” nebo “SLP” do LIS.
Podrobný popis je k dispozici v příslušném LIS a váže se vždy jen k tomuto příslušnému LIS.
 
 

 
Generování datových souborů pro datový standard:
 
 
1.
Pro novou verzi DS 3.01.01 a výše jsou připraveny nové exportní soubory.
 
Podrobný návod k jejich generování najdete v odkazu generování číselníků pro DS - návod . 
 
 
2.
Původní exportní soubory pro DS 1.11 a DS 1.20 jsou ZCELA zachovány, pouze některé vývojem změněné položky se nevyplňují (ve struktuře jsou přítomné, ale prázdné).
 
V menu programu “ČLP” i v systému “SLP” tato volba generování datových souborů zůstává i nadále jako samostatná nabídka “Generování souborů pro DS verze 1.11 a 1.20”.
 
Tyto soubory se generují do knihovny DATSTAND (což je původní označení knihovny pro vytváření exportních tvarů číselníků pro DS v systému “SLP”).
 
Seznam a popis uvedených souborů je k dispozici v příloze 2. k Metodickému návodu MZ ČR k datové struktuře pro předávání dat mezi IS zdravotnických zařízení ve verzi 1.11 i 1.20  (DS). 
 
Tato struktura není již dále aktualizována a již zde není popisována. Bude podporována pouze do konce roku 2002, dále nebude aktualizována (ale bude ponechána).
 
 
 

 
Struktury datových souborů pro DS 2.01.01 a výše:
 
 
 
Poznámka:
Generované soubory mají koncovku “xml”, “dbf” nebo “txt” (ASCII) - dle volby.
Není-li požadováno jinak, nabízí se generování ve tvaru “xml”.
 
 
Upozornění:
Všude, kde se vyskytuje datum, je datumový údaj ukládán ve tvaru zadaném v nastavení generovacím dialogu - pro XML tvar RRRR-MM-DD, pro DBF tvar DATE a pro ASCII dle zadání.
V následujících popisech je zapisováno symbolicky jako “(date)”.
Desetinná čísla jsou ukládána s desetinnou tečkou.
 
 
 
Seznam souborů:
 
Viz: Soupis interních číselníků  - logický a  Soupis interních číselníků  - abecední.
 
 

Číselníky používané v DS a v programech ČLP a SLP
 
 
V programech “ČLP” i “SLP” jsou uloženy číselníky, které mohou využívat spolupracující informační systémy (LIS, NIS, IS praktického lékaře atd.) a na které se také odvolává současný Datový standard MZ ČR verze 2.01.01 a výše (dále DS). Tyto číselníky jsou udržovány správcovskou verzí systému SLP. 
Do některých číselníků mohou být vkládány i lokální údaje, několik číselníků obsahuje pouze lokální data.
Číselníky pro potřebu IS udržuje a generuje každý systém SLP i program ČLP verzí 2.01.01 počínaje. 
 
 
Seznam a základní popis - viz  Interní číselníky pro NČLP a DS - typy, seznam.
Abecední seznam číselníků - viz  Soupis interních číselníků  - abecední, prostý.
 
Praktický seznam nejdůležitějších číselníků (s vyznačením významu pro jednotlivé typy uživatelů) je v následujících tabulkách. 
 
 
Symbolika: 
Význam číselníku je vyznačován počtem znaků + (+++, ++, +, ) = význam pro příslušný celek.
Pokud je připojen znak “?”, není možné obecně posoudit (význam může být různý dle zvoleného LIS).
Pokud bude číselník doplňován v laboratoři, je připojena poznámka k jeho exportu uživatelům, kterým tato laboratoř zasílá výsledky (pravý sloupec “exp. z lab.”, poznámka pod tabulkou), ! = význam číselníku.
 
 
 
1. skupina - číselníky pro potřeby SLP (ČLP) a pro potřebu DS:
 
 
 
ZÁKLADNÍ ČÍSELNÍKY NČLP 
 
Kódové označení
 
Název, další informace
Skupina dle významu
pro
DS
pro
LIS
pro
NIS
pro
ISPL
exp.
z 
lab.
[_NCLPVER] 
Verze vygenerovaných souborů pro oblast NCLP
+++
 
+++
+++
+++
+++
ne
[_DSVER] 
Verze vygenerovaných souborů pro oblast DS
+++
 
+++
+++
+++
+++
ne
[_LCLPVER] 
Verze vygenerovaných souborů pro oblast LCLP
+++
 
+++
+++
+++
+++
ne
[_LPVER] 
Verze vygenerovaných souborů pro oblast LP
+++
 
+++
+++
+++
+++
ne
[_NRCVER] 
Verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC
+++
 
+++
+++
+++
+++
ne
[_UZISVER] 
Verze vygenerovaných souborů pro oblast UZIS
+++
 
+++
+++
+++
+++
ne
[NCLPPOL] 
 
NCLPPOLR
redukovaná verze
Národní číselník laboratorních položek (příslušné verze)
Pozor!  NČLP doplněný o lokální položky redistribuuje LIS! - viz pozn. 01
+++
+++
+++
+++
+++
viz 01!!
[NCLPSYST] 
Číselník systémů
Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
++
++
++
++
++
viz 02 !
[NCLPMAT] 
Číselník materiálů
Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
+++
+++
+++
+++
+++
viz 02 !
[NCLPTAV] 
Číselník typů analytických vzorků
Specifikuje vzorek pro materiál "moč". redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
++
++
++
++
++
ne
[NCLPKOMP] 
Číselník komponent
Číselník doplněný o lokální názvy nebo o lokální komponenty (dle NČLP) redistribuuje LIS! - viz poznámka 02, 03
++
++
++
++
++
viz 02 !
03 !!
[NCLPTK] 
Číselník tříd komponent
(lze využívat ke grupování v nálezech)
+ ?

+
+ ?
+ ?

[NCLPDRVL] 
Číselník druhů veličin
Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
++
++
++
++
++
viz 02 !
[NCLPPROC] 
Číselník procedur
Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
++
++
++
++
++
viz 02 !
[NCLPSP] 
Číselník specifikací procedur
(připraveno, dosud nevyužíváno)
+ ?
+
+



[NCLPJEDN] 
Číselník jednotek
Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
++
++
++
+
+
viz 02
[NCLPMTV] 
Číselník matic MTV
Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
+++
+++
+++
+++
++
viz 02 !
[NCLPONP] 
Číselník odběrových nádobek a přípravků
Číselník doplněný o lokální názvy redistribuuje LIS! - viz poznámka 02
+++
+++
+++
+++
+++
viz 02 !
[NCLPAZ] 
Číselník typů položek z hlediska územní platnosti
+
+
+
+
+

[NCLPTNG] 
Číselník typů národních gescí
+
+
+



[NCLPVZNK] 
Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku - významné pro DS!
+++
+++
++
++
++

[NCLPTYPD] 
Číselník typů položek z hlediska dialogu
+++
+++
++
++
++

[NCLPFH] 
Číselník formátů hodnot 
pro zobrazení hodnoty
+++
+++
++
++
++

[NCLPFRM] 
Číselník formátů referenčních mezí
pro zobrazení referenčních mezí
++
++
++
++
++

[NCLPVEOV] 
Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření
++
+++
+++
++
++

[NCLPAZP] 
Číselník algoritmů pro zpracování položek (připravuje se do další verze)
bude





[NCLPSVS] 
Existence škály na národní úrovni
(pomocný číselník)
+ 





[NCLPNDUV]
Důvod neaktuálnosti položky (pomocný číselník)
+





 
Důležité informace, doporučení a poznámky:
 
01:
NČLP může být pro LIS doplněn o lokální položky (zajišťuje SLP/ČLP) a pak je nutné, aby byl s každým oficiálním upgrade nebo doplněním NČLP vždy distribuován z příslušné laboratoře všem uživatelům, kteří od LIS mohou obdržet výsledky vázané k přidaným lokálním položkám!!
Pokud není doplněn o lokální položky, může uživatel používat NČLP obecně sdílený.
 
02:
Pro LIS může být doplněno do tohoto číselníku lokální vyjádření názvů a kódů k národním údajům číselníku (zajišťuje SLP/ČLP). Pokud mají být tyto doplněné údaje dostupné uživatelům, kteří od tohoto LIS mohou obdržet výsledky, je vhodné, aby laboratoř s každým upgrade NČLP zajistila redistribuci tohoto doplňovaného číselníku. Pokud nebude uživateli zaslán, nemůže uživatel pracovat s lokálními názvy a použije názvy národní (ke kolizi nedojde).
 
03:
Pokud jsou pro LIS doplňovány do NČLP lokální položky (zajišťuje SLP/ČLP) a uživatel pracuje s tímto číselníkem, je redistribuce tohoto číselníku povinná!
 
 
VAZBY
 
Kódové označení
 
Název, další informace
Skupina dle významu
pro
DS
pro
LIS
pro
NIS
pro
ISPL
exp.
z 
lab.
[NCLPVAZB] 
Vazby mezi položkami NČLP (národní)
+++
?
+++
++?
+?

[LCLPVAZB] *
Vazby mezi položkami LČLP 
(lokální)
+++
?
+++
++?
+?
ano
!
[NCLPKTV] 
Číselník kvalit vazeb
++
?
++?
+?
+?

 
ŠKÁLY
 
Kódové označení
 
Název, další informace
Skupina dle významu
pro
DS
pro
LIS
pro
NIS
pro
ISPL
exp.
z 
lab.
[NCLPSKAL] 
Interpretační škály k položkám
(národní)
+++
vzory!


?
?

[LCLPSKAL] *
Interpretační škály k položkám
(lokální)
+++
++?
+++
+++
++?
ano !!
[NCLPTPS] 
Typ pohlaví pro škály
+?
++
+?
+?


[NCLPDRZ] 
Číselník druhů živočichů pro škály
(předpřipravena struktura)
+?
+?
+?
?
?

[NCLPJVP] 
Číselník jednotek věku pacientů 
pro škály
+?
?
+?
?  
?

[NCLPSTS] 
Číselník stavů respektive typů škál
+?
?
++?
+?
?

[NCLPUVIS] 
Číselník událostí z hlediska interpretace škál
+++
++
+++
+++
++?

[NCLPTOS] 
Typ odběru pro škály
++?
+
++?
++?
+?

[NCLPTDS] 
Typ diety pro škály
++?
+
++?
+?
+?

[NCLPAVIS] 
Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál
(předpřipravena struktura)
?
+?
+?
+?
?

 
LOKÁLNÍ ČÍSELNÍKY
 
Kódové označení
 
Název, další informace
Skupina dle významu
pro
DS
pro
LIS
pro
NIS
pro
ISPL
exp.
z 
lab.
[LCLPPOL]
Lokální číselník laboratorních položek
+++
+++
+++
+++
+?
ano
!!!
[LCLPSKAL] *
Interpretační škály k položkám (lokální škály)
+++
++?
+++
+++
++?
ano
!!
[LCLPVAZB] *
Vazby mezi položkami 
(lokální vazby)
+++
?
+++
++?
+?
ano
!
[LCLPTLG] 
Číselník typů lokálních gescí
(gesce nad položkami NČLP/LČLP)
++?
?
++?
?


[LCLPAZP]
Číselník algoritmů pro zpracování položek (lokální)
(předpřipravena struktura)
+?
+?
+?
+?
?

[LCLPSKUP] 
Číselník skupin
+?
+?
+?
+?
?

[LCLPSLAB]
Číselník spolupracujících laboratoří
+?
+?
+?
+?
?

[LCLPLPZ] 
Informace z laboratorní příručky 
(předpřipravena struktura)
+?

?
++?
++?

 
Poznámky:
Lokální číselníky využívají řadu základních číselníků společných s číselníky národními - jsou uvedeny výše.
Číselníky LCLPSKAL a LCLPVAZB jsou záměrně zařazeny do tabulky pro škály, vazby a do tabulky lokálních číselníku (značeno *).
 
 
ČÍSELNÍKY PRO MIKROBIOLOGII  
 
Číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST] (součást číselníku systémů)
Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM] (součást číselníku systémů)
Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG] 
Číselník agens použitých v NČLP [NCMPAGTK] 
Číselník antimikrobiálních látek [NCMPATML] 
Objednávky mikrobiologických vyšetření [NCMPOBJK]  
Způsoby získání mikrobiologických materiálů [NCMPZZM] 
Číselník stavů mikrobiologických materiálů [NCMPSTM] 
Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii [NCMPAGV] (zvažuje se doplnění)
 
Poznámka:
Číselníky pro mikrobiologii nejsou klasifikovány z hlediska významu pro jednotlivé ĹIS - jedná se o specifickou problematiku.
 
 
ČÍSELNÍKY POMOCNÉ a EXTERNÍ - VÝZNAMNÉ PRO DS
 
Krevní skupiny z číselníku MTV  [LUKSAB0] (číselník je odvozen z MTV)
Číselník časových jednotek  [NCLPRCVU] (využíváno pro “škály” i pro “vazby”)
Verze NČLP [V_NCLP] 
Typ odesílajícího místa [TAB_TO] 
Kód firmy [TAB_KF] 
Typ očkování [LOCTO] 
Kód očkovací látky [LOCKOL] 
 
Poznámka:
Tyto číselníky jsou významné pro DS, nejsou součástí DTD.
 
 
ČÍSELNÍKY POMOCNÉ pro potřebu některých spolupracujících LIS
 
[MPPMETOD] *
[MPPLAB] *
[STAMETOD] *
[STATRIDY] *
 
 
2. skupina - číselníky pouze pro potřeby DS:
 
Poznámka:
Následující číselníky jsou sice významné pro DS, ale jsou součástí DTD. 
Jejich přebírání z exportního “balíku” SLP/ČLP je fakultativní - dle potřeby IS.
 
Menu “DS - číselníky pro klinické události a anamnézy”
 
Typ klinické události [TYP_KU]
Druh klinické události [DRUH_KU]
Modalita [KU_MODAL]
Lokalita [KU_LOKAL]
Typ anamnézy [TYP_ANAM]
 
A. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky”
 
*Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]
*Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]
*Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]
*Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]
*Urgentnost zpracování  (v nálezu) [LVUZN]
*Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]
*Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]
*Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]
 
*Volba interpretační škály - typ [LVVIST]
*Volba interpretační škály - atribut [LVVISA]
 
*Stav zpracování mikrobiologického materiálu  [LMSZMMN]
*Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]
*Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]
*Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]
*Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]
*Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]
*Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN]  (nyní nevyužíváno)
*Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN]  (nyní nevyužíváno)
 
 
B. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro laboratorní objednávkové bloky”
 
*Typ zadání datumu a času události (v objednávce) [LOTZDCU]
*Urgentnost požadavků (v objednávce) [LOUP]
*Typ dodání vzorků (v objednávce) [LOTDV]
*Důvodu objednávky (v objednávce) [LODO]
*Potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) [LOPPP]
*Způsob řešení kolizí (v objednávce) [LOZRK]
*Způsob dodání výsledků (v objednávce) [LOZDV]
*Způsob sdělení extrémních výsledků [LOZDVE]
*Způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDSEC]
*Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou  (v objednávce) [LOZDFVEC]
*Způsob dodání nadpisů (v objednávce) [LOZDN]
*Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály (v objednávce) [LOZTS]
*Způsob dodání škál (v objednávce) [LOZDS]
*Způsob dodání komentářů (v objednávce) [LOZDK]
*Způsob dodání grafů (v objednávce) [LOZDG]
*Typ označení zkumavky (v objednávce) [LOTOZ]
*Hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce) [LOHPVL]
*Hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce) [LOHPOL]
*Typ položky pro blok “LOP” (v objednávce) [LOTPLOP]
*Typ položky pro blok “LIP” (v objednávce) [LOTPLIP]
 
 
C. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro obecné datové bloky”
 
*Verze DS [V_DS] (oficiálně vydané verze DS)
*Verze NČLP [V_NCLP] (oficiálně vydané verze NČLP)
*Verze číselníků NZIS [V_NZIS] (oficiálně vydané verze číelníků NZIS)
*Verze číselníků NRC [V_NRC] (oficiálně vydané verze číelníků NRC)
*Typ odesílajícího místa [TAB_TO]
*Kód firmy [TAB_KF]
*Typ adresy [TAB_TA]
*Aplikační cesta [LAPLC]
*Místo aplikace [LAPLM]
*Sety [ASSET]
*Typ očkování [LOCTO]
*Kód očkovací látky [LOCKOL]
*Typ žádosti o zprávu [LZTZOV]
*Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku [LZTOZV]
*Specifikace obsahu zprávy [LZSOZ]
*Stav zpracování zprávy [LZSZZ] 
*Kolize [LKKOLIZE] 
*HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti [DUPRP] 
*ZZSPL - ZZS - vhodný typ stanice pro daný typ pacienta
*ZZSTYPL - ZZS - typ stanice
*ZZSTYPP - ZZs - typ pacienta
 
Poznámka:
Číselníky vyznačené žlutě jsou zpracovány v seznamu “číselníky pomocné a externí významné pro DS” - viz výše. 
 

D. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro epSOS”
 
*Mluvený jazyk (dialekt) [EJAZYK]
*Osobní vztah [EVZTAH]
*Alergeny (bez léků) [EALERGEN]
*Profesní role ve zdravotnictví [EZDRROLE]
*Termín porodu - určení [ETERMPOR]
*Náhrady, implantáty, zařízení [ENAHRADY]
*Procedury, výkony [EPROC]
*Alergická reakce [EALERGRE]
*Stavové kódy [ESTAV]
*Závažnost [EZAVAZ]
*Neznámé informace [ENOINFO]
*Rizikové faktory [ERIZFAKT]
*Léčebná doporučení [ELD]
*Zdravotní problémy [EZP]
*Léky - ATC skupiny [EACTING]
*Léky - formy [EDOSFORM]
*Léky - balení[EPACK]
*Léky - způsob podání [EROUTADM]
*Léky - časy podání [ETEVENT]

 E. Menu “Číselníky” - “Externí číselníky DS pro propouštěcí zprávu”
 
*Vyslovená přání [Z_DVP]
*Závažnost varování [Z_VARZAV]
*Typ expozice [Z_EXPOZV]
*Způsob bydlení [Z_ZPBYDL]
*Přizpůsobení domácnosti [Z_PRIZP]
*Bariéry [Z_BARIER]
*Abusus - alkohol [Z_ABALKO]
*Abusus - kouření [Z_ABKUR]
*Abusus - drogy [Z_ABADR]
*Abusus - drogy - typ látky [Z_ABDRGT]
*Kódovací systém [Z_MKNORP]
*Míra jistoty [Z_JISTOT]
*Období [Z_OBDOBI]

F. Menu “DS -> ÚZIS - Číselníky ÚZIS”
 
Číselníky pro datové bloky ÚZIS jsou v DASTA řešené samostatně, jsou součástí webových služeb.
Tyto číselníky jsou plně v gesci ÚZIS, který je do DASTA předává.
 
 
G. Menu “DS -> NRC - Číselníky NRC” (nejsou nyní součástí DS)
 
Projekt byl přerušen, číselníky nejsou nyní zapojené.
 
 
H. Číselníky VZP (nejsou součástí DS, distribuuje je VZP)
 
IVLP - Individuálně připravované léčebné přípravky ... (VZP)
LEKY - Hromadně vyráběné léčivé přípravky (VZP)
ODBORN - Smluvní odbornosti pracovišť (VZP)
PZT - Prostředky zdravotnické techniky (VZP)
STOMAG - Stomatologické výrobky (VZP)
UHRADY - Náhrady za zdravotní péči (VZP)
VYKONY - Seznam zdravotních výkonů (VZP) 

VERZE  číselníků DS pro jednu oblast generování [_NCLPVER, _DSVER, _LCLPVER, _LPVER, _NRCVER, _UZISVER]

Soubory jsou pojmenovány “_xxxxVER”, kde xxxx představuje jednu z oblasí generování číselníků DS (aby byl při vhodném třídění zobrazován na začátku seznamu).

S každým generováním externích datových souborů je vytvářen soubor “_xxxxVER” obsahující základní informace o verzi programu použitého ke generování, kódování češtiny, datumu a času generování atd.

Soubor “_xxxxVER” obsahuje tyto údaje: 

kód
D
popis uvedeného údaje
hodnota, poznámka
JM_PROG 
 8 
jméno programu, kterým byl soubor generován 
ČLP, 
SLP, 
XXX = jiný/
LIC_C 
10
licenční číslo uživatele programu SLP/ČLP

VER_PROG 
8
číslo verze použitého programu
ve tvaru “xx.xx”
VER_NCLP 
8 
číslo verze generovaného NČLP
ve tvaru “xx.xx.xx”
DAT_GEN 
8

datum generování 
(formát data dle zadání v dialogu pro generování)
date
CAS_GEN 
5
čas generování - začátek akce
ve tvaru “hh:mm”
KOD_CES 
6
kódování češtiny 

Kódování češtiny v XML: 
viz znakové sady pro DS 
KS1250, 
LATIN2, 
NE, 
KAMEN
XSD
70
Kompletní název XSD pro číselníky z příslušné oblasti (naplňuje se jen v DS4)


Všude, kde se vyskytuje datum, je datumový údaj ukládán ve tvaru zadaném v nastavení generovacího dialogu - pro XML tvar typu RRRR-MM-DD, pro DBF tvar DATE a pro ASCII dle zvoleného zadání.
V popisu je zapisováno symbolicky jako “date”. 

Poznámka:
Soubory pro jednotlivé oblasti generování se liší atributy kořenového elementu. Všechny soubory obsahují standardní atributy kořenového elementu shodné pro všechny číselníky datového standardu ( povinné atributy dat_gen, cas_gen, ver_nclp, ver_ds a nepovinný atribut uzivatel). Soubor _NRCVER kromě standardních atributů kořenového elementu obsahuje navíc ještě povinný atribut ver_nrc, soubor _UZISVER obsahuje navíc ještě povinné atributy uzis_verze a u_plati_od. 

Národní číselník laboratorních položek (včetně fakultativní vazby na LČLP) [NCLPPOL]
 
KLIC		Klíč položky NČLP (char 5) - pro datový standard i pro program ČLP a systém SLP
			- v současné době je klíč definován jako kladné číslo 00001 až 99999
			- pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 99999, 
			  přičemž od 20000 do 24999 je prostor pro položky s gescí “Z” (informatika)
			- pro lokální položky (tj. pro místně doplněné provizorní položky) lze využívat  
			  interval 25000 až 49999 - tyto položky jsou zcela mimo národní gesci! 
			- klíč “národních” položek je neměnný, váže se vždy ke stejnému objektu
 
			Viz též  klíč položky NČLP a  [V_NCLP] .
 
			
KODSKP	Národní kód položky NČLP (char 26) - pro systém SLP a tvorbu odkazů na škály
			- konstruuje se z klíčů SYST, KOMP a PROC ve tvaru: “SYST_KOMP_PROC”
			- kód nemusí být neměnný, neslouží k trvalému ukládání a k identifikaci
 
KLICSYST	Klíč odpovídajícího systému SYST (char 8) - vazba na číselník
			/z číselníku [NCLPSYST]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje
KODSYST	Kód odpovídajícího systému SYST (char 8) - záměrná duplicita
NSYST		Název odpovídajícího systému do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita
INDSPS	Indikace, zda k systému existují specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano
 
KLICKOMP	Klíč odpovídající komponety KOMP (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)
			/z číselníku [NCLPKOMP]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje
KODKOMP	Kód odpovídající komponety KOMP (char 8) - záměrná duplicita
NKOMP	Název odpovídající komponenty do sestav a nálezů (char 55) - záměrná duplicita
 
KLICDRVL	Klíč odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - vazba na čís. (neměnnost není nutná)
			/z číselníku [NCLPDRVL]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje
KODDRVL	Kód odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - záměrná duplicita
NDRVL		Název odpovídajícího druhu veličiny do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita
 
KLICPROC	Klíč odpovídající procedury PROC (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)
			/z číselníku [NCLPPROC]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje
KODPROC	Kód odpovídající procedury PROC (char 8) - záměrná duplicita
NPROC	Název odpovídající procedury do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita
INDSPP	Indikace, zda k proceduře existují specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano
 
KLICJEDN	Klíč odpovídající jednotky JEDN (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)
			/z číselníku [NCLPJEDN]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje
NJEDN		Název odpovídajícího rozměru (“jednotka”) JEDN (char 20) - záměrná duplicita
 
NAZEV		Plný referenční název položky národní (char 120); automatická konstrukce:
		Název komponenty (Název systému; název druhu veličiny [jednotka] název procedury)
		/maximální délky položek: 55+32+24+20+32 - součet v praxi nepřekračuje 120 znaků/
		/vkládané oddělovače jsou vyznačeny žlutým podsvitem/
 
TYP		Klíč odpovídajícího typu položky (char 1) 
1.	v národní části NČLP je vždy jen “N”, 
2.	pokud LIS doplní své lokální položky, jsou “L” (platí jen v oblasti LIS)
			/z číselníku [NCLPAZ]/
GESCE		Klíč odpovídající gesce odborné společnosti nad položkou NČLP (char 1)
			/z číselníku [NCLPTNG]/
VZNIK		Klíč odpovídající kategorie položky z hlediska jejího vzniku nebo účelu (char 1)
			/z číselníku [NCLPVZNK]/
TYPDIAL	Klíč odpovídajícího typu položky z hlediska dialogu (char 2) 
			/z číselníku [NCLPTYPD]/
FORMRM	Klíč odpovídajícího formátu referenčních mezí (char 1)
			/z číselníku [NCLPFRM]/
FORMH	Klíč odpovídajícího formátu hodnoty (char 2)
			/z číselníku [NCLPFH]/
DSEOBJ	Klíč variant pro elektronické objednávání vyšetření (char 3) - nyní již takto nevyužíváno
			/z číselníku [NCLPVEOV]/
 
MD		Mez dolní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS2 
MIN		Minimum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS
MAX		Maximum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS
MH		Mez horní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS2
		Poznámka: meze MD a MH sloužily v DS1 a DS2 ke kontrole při přenosu.
		V současné době nejsou MD, MIN, MAX a MH využívány.
 
MTV1		Klíč odpovídající MTV 1 (char 8) - matice textových výsledků - odkaz na jejich obsah
			/z číselníku [NCLPMTV]/
MTV2		Klíč odpovídající MTV 2 (char 8)
			/z číselníku [NCLPMTV]/
MTV3		Klíč odpovídající MTV 3 (char 8)
			/z číselníku [NCLPMTV]/
MTV4		Klíč odpovídající MTV 4 (char 8)
			/z číselníku [NCLPMTV]/
		Poznámka: je-li sdělován formalizovaný textový výsledek, musí být z množiny uvedených 
		matic MTV (sjednocení MTV1 až MTV4).
 
SKALA		Odkaz na kód odpovídající “národní” (vzorové) škály (char 26) 
		/z číselníku [NCLPSKAL] - v NCLPSKAL značeno kódem “KODSKAL”/
SKALAST	Stav zpracování “národní” škály - existence škály (char 1) - jen doplňující informace
			/z číselníku [NCLPSVS]/
		Poznámka: škály uváděné v NČLP jsou pouze orientační, platí škály zasílané s výsledky!
 
ALGZPR	Klíč odpovídajícího algoritmu zpracování položky (char 8)
			/z číselníku [NCLPAZP]/; fakultativní, připraveno, nyní není naplňováno
 
KATNAL	Kategorie pro zařazení do seznamu v prohlížecím programu (char 8)
			/slouží pro “grupování” položek v obecném nálezu (ve vazbě na materiál aj.)/
			/z číselníku [NCLPTK]/
			/pořadí setřídění kategorií je dáno pořadím v číselníku kategorií/

PORADI	Doporučené pořadí v nálezu v rámci kategorie KATNAL, 
		kde není uvedeno je abecedně (char 6) … předpřipraveno, bude dokončeno v případě zájmu

KLICMAT	Klíč odpovídacího materiálu pro laboratoř (char 8) 
			/z číselníku [NCLPMAT]/ - významné ve vazbě na KATNAL,
						  - významné pro objednávkové bloky (viz loi)
KLICONP   	Klíč odpovídající odběrové nádobky a přídavku (char 8) 
			/z číselníku [NCLPONP]/ - v NČLP uváděno jako příklad, 
				 		  - významné pro objednávkové bloky (viz loi)
 
PLATI_OD	Platnost položky NČLP od uvedeného data (date) - vyplněno vždy
PLATI_DO	Platnost položky NČLP do uvedeného data (date) - vyplněno jen u neaktuálních
DAT_ZMEN	Datum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “NČLP” (date)
 
STAV		Stav položky NČLP (num 1) - 	1=rozpracováno, 
						2=dokončeno,
					 	3=zkontrolováno, 
						4=schváleno
			Poznámka: Spolupracující IS běžně pracují jen s položkami schválenými
				      V NČLP se jiné položky nemohou vyskytnout. 
				      (V programu “ČLP” je možnost vlastní výjimečné tvorby položek.)
 
AKTUAL	Aktuálnost položky NČLP (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální, neplatná
			Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen s položkami aktuálními!
				(Neaktuální položky slouží např. pro předávání dat z archivu.)
				Pokud je položka neaktuální, je vždy vyplněn
				datum platnosti “plati_do” - jinak je prázdný.
				K neaktuálním položkám se uvádí odkaz na náhradní položku NAHR_POL.
 
NEAKTDUV	Důvod zneaktuálnění položky - jen pro položky neaktuální (AKTUAL=3) 

NAHR_POL	Klíč položky nahrazující tuto již neaktuální položku - pokud ho lze uvést (char 5) 
 
 
PRISTUP	Přístup k položce NČLP z odpovídajícího LČLP (num 1) - viz program ČLP (SLP):	
			1= lokální uživatel položku nepoužívá (není součástí odpovídajícího LČLP),
			2= lokální uživatel položku nepoužívá, ale připojil k ní informaci - viz “INFO”,
			3=v paletě příslušné lab. je položka podobná (“řeší se jako”) - viz “RESJAKO”,
			4=položka je v paletě příslušné laboratoře (viz “KLIC” ze souboru LCLPPOL)
			upozornění: počáteční hodnota této položky je = 1
 
INFO		Informační text k položce, která není v paletě příslušné laboratoře (char 75)
			poznámka: viz položka PRISTUP (=2); na počátku je položka prázdná
 
RESJAKO	Odkaz na klíč jiné vhodné položky NČLP (char 5) - “řeší se jako” - viz program ČLP
poznámka: na tuto položku laboratoř odkazuje z položky popisované 
			poznámka: viz položka PRISTUP (=3); na počátku je položka prázdná
			poznámka: toto je využíváno pro realizaci objednávek směrem do laboratoře;
				      položka, na níž je odkazováno, musí mít PRISTUP = 4 !
 
DRUHOTNA	Příznak, že se jedná o druhotnou položku NČLP (char 1) - (většinou tzv. non-IFCC)

- - - -
 
SKUP1		Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)
 
SKUP2		Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)
 
SKUP3		Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)
 
SKUP4		Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8) 

ATC		ATC skupina léku (char 10) - vyplněno jen u léků

AGENS	Agens - vyšetřované agens - bakterie, viry, houby (char 32) - přiřazení k číselníku AGENS

- - - -

NAZEVEN	Anglický plný název položky (char 120) = ekvivalent k českému názvu „NAZEV“

- - - -

NPUVAZBA	Vazba z NČLP na odpovídající položku NPUCODE - plný název položky (char 120) 

NPUCODE	NPU Code (char 8) 

NPUSYST	NPU System (char 65) 

NPUSYSTK	NPU System - kvalita vazby mezi mapovanými číselníky systémů (char 8) 

NPUCOMP	NPU Component (char 65) 

NPUCOMPK	NPU Component - kvalita vazby mezi mapovanými číselníky komponent (char 8) 

NPUKOP	NPU Kind-of-property (char 65) 

NPUKOPK	NPU Kind-of-property - kvalita vazby mezi mapovanými číselníky druhů veličin (char 8) 

NPUSDEF	NPU Short definition (char 100) - textové vyjádření k NPU kódu NPUCODE

NPUKV		NPU  - kvalita vazby (char 8) - kvalita vazby mezi mapovanou položkou NČLP a NPU

NPUPREP	NPU  - přepočet (char 32) - přepočet mezi mapovanými položkami NČLP a NPU

NPUPREPJ	NPU  - přepočet - klíč jednotky (char 8) 

NPUPREPF	NPU  - přepočet - přepočítací faktor (char 16) 

Lokální číselník laboratorních položek [LCLPPOL]

Lokální číselník laboratorních položek je důsledně podmnožinou Národního číselníku laboratorních položek a má příslušnou vazbu k číselníku, který používá příslušný Laboratorní informační systém.

Symbolika značení:
Položky označené symbolem “ * ” jsou bezprostředně potřebné pro datový standard.
Položky označené symbolem “ ** ” musí být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP) = minimální nutná množina položek. Jsou zároveň bezprostředně potřebné pro datový standard.
Položky označené symbolem “ + ” mohou být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP) = maximální možná množina položek! Názvy (kromě názvu pro LP2) se nesdělují záměrně - řeší se prostřednictvím číselníků. 


KLIC**+	Klíč odpovídající položky NČLP (char 5) - vazba na číselník NCLPPOL
			/z číselníku NCLPPOL/ - zde lze načíst další “národní” údaje k položce
(jen k položkám, u nichž je v příslušném NCLPPOL nastaven PRISTUP = 4 ! )

KODSKP	Národní kód odpovídající položky NČLP (char 26) 
			- konstruuje se z klíčů SYST, KOMP a PROC ve tvaru: “SYST_KOMP_PROC”
- potřebné pro některé IS, pomocné 
- využívá se také pro odkazy na škály (má-li zvolená škála stejný kód)
- lze načíst z NCLPPOL; záměrná duplicita

KODLOK**+	Lokální kód odpovídající položky LČLP (char 26) - pro spolupracující LIS 
			- vazba na laboratorní číselník konkrétního uživatele (dle konkrétního LIS) 
- (tj. vazba mezi KLIC z “NČLP” a KODLOK z databáze “LIS”)
- pro LIS pracující přímo nad NČLP může být prázdné

ZKRLOK+	Lokální zkratka (kód) odpovídající položky v LIS (char 26) - pro některé LIS
			- fakultativní doplňující informace k lokálnímu číselníku uživatele (dle LIS)
- potřebné pro některé IS, pomocné 

KLICSYST	Klíč odpovídajícího systému SYST (char 8) 
			/z číselníku [NCLPSYST]/ - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje
KODSYST	Kód odpovídajícího systému SYST (char 8) - záměrná duplicita
NSYSTL	Lokální název odpovídajícího systému (char 32) - záměrná duplicita

KLICKOMP	Klíč odpovídající komponenty KOMP (char 8) 
			/z číselníku [NCLPKOMP]/ - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje
KODKOMP	Kód odpovídající komponenty KOMP (char 8) - záměrná duplicita
NKOMPL	Lokální název odpovídající komponenty (char 55) - záměrná duplicita

KLICDRVL	Klíč odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) 
			/z číselníku [NCLPDRVL]/ - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje
KODDRVL	Kód odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - záměrná duplicita
NDRVLL	Lokální název odpovídajícího druhu veličiny (char 32) - záměrná duplicita

KLICPROC	Klíč odpovídající procedury PROC (char 8) 
			/z číselníku [NCLPPROC] / - z číselníku lze získat i lokální názvy a další údaje
KODPROC	Kód odpovídající procedury PROC (char 8) - záměrná duplicita
NPROCL	Lokální název odpovídající procedury (char 32) - záměrná duplicita


KLICSP	Klíč odpovídající specifikaci lokálně použité procedury (char 8) - zatím nevyužíváno
			/z číselníku [NCLPSP]/?
			Poznámka: fakultativně může být využíváno v DS
KODSP	Kód odpovídající specifikaci lokálně použité procedury (char 8) - zatím nevyužíváno
TSP		Specifikace odpovídající procedury volným textem (char 55) - zatím nevyužíváno
			Poznámka: fakultativně může být využíváno v DS


KLICJEDN	Klíč odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDN (char 8) 
			/z číselníku [NCLPJEDN] / - z číselníku lze získat další údaje
NJEDN		Název odpovídajícího rozměru (“jednotka NČLP”) JEDN (char 20) 
			- záměrná duplicita; s touto jednotkou pracuje NČLP a datový standard DS 

KLICJL	*+	Klíč odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J  (char 8) 
			/z číselníku [NCLPJEDN] /
NJL*+		Název odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J (char 20) 
			- záměrná duplicita; s touto jednotkou jsou vydávány (lokální) nálezy 
PREPFAK*+	Přepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokální (char 16) 
			Jednotka NČLP = přepočítávací faktor x jednotka LČLP
			Zadává se číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru.
			Příklad: Jednotka NČLP= l, jednotka LČLP= ml, pak prepfak = 1000, 
			protože l = 1000 x ml
			
NAZEVLP1*	Plný název položky lokální pro lab. příručku (char 120) 
automatická konstrukce - konstruuje se obdobně jako v NČLP:
		Název komponenty(Název systému; název druhu veličiny [jednotka] název procedury)
		/maximální délky položek: 55+32+32+20+32 - v praxi nesmí překročit 120 znaků ! /
		/za vhodný tvar a délku názvu odpovídá uživatel - tvůrce názvu/ 
		/oddělovače jsou vyznačeny žlutým podsvitem/ (Popis v dialozích.)
		/automatická konstrukce může být uživatelem vypnuta a může být tvořeno ručně/

NAZEVLP2**+	Upravený název položky lokální pro lab. příručku a nálezy (char 90) 
lokální název volným textem - vytváří sám laboratorní uživatel ručně

N1L		Lokální název typu “SYST_KOMP” (char 17) /viz SKDJ “Název 1” lokální/
N2L		Lokální název typu “SYST_komponenta (char 41) /viz SKDJ “Název 2” lokální /
N3L		Lokální název typu “komponenta_SYST” (char 64) /viz SKDJ “Název 3” lokální /
N4L		Lokální název plný bez uvedení procedury (char 100) /viz SKDJ “Plný název” lokální /
		/alternativní názvy vhodné pro lokální sestavy, zprávy a další zpracování/

GESCEL+	Klíč odpovídající lokální gesce nad položkou LČLP (char 1)
			/z číselníku [LCLPTLG]/  (Popis v dialozích.)
/lokálně lze využívat i k jiným účelům - dělení podle různých laboratoří aj./

TYPDIALL*	Klíč odpovídacího “lokálního” typu položky z hlediska dialogu (char 2)
			/z číselníku [NCLPTYPD] /
FORMRML*+	Klíč odpovídajícího “lokálního” formátu referenčních mezí (char 1)
			/z číselníku [NCLPFRM]/
FORMHL*+	Klíč odpovídacího “lokálního” formátu hodnoty (char 2)
			/z číselníku [NCLPFH]/

SPNL+		Skupina pro nálezy (char 8) - lokální informace o pořadí v základní nálezové sestavě 
			Poznámka: způsob kódování je pouze záležitostí uživatele

KLICMATL*+	Klíč odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratoř (char 8)
			/z číselníku [NCLPMAT] /
NMATL		Název odpovídacího “lokálního” materiálu pro laboratoř (char 32)

KLICAVL+	Klíč odpovídacího typu analytického vzorku pro laboratoř (char 1)
			/z číselníku [NCLPTAV]/ - fakultativní; pro některé LIS
			/ve verzi DS 2.01.01 bylo char 8 a bylo fakultativní/ 
			/doplňuje informaci k materiálu "moč" z položky KLICMATL (tj. klíč "U")/
NAVL*+	Název odpovídacího typu “lokálního” analytického vzorku pro laboratoř (char 32)



KLICONPL*+   	Klíč odpovídající “lokální” odběrové nádobky a přípravku (char 8)
			/z číselníku [NCLPONP]/
NONPL   	Lokální název odpovídající odběrové nádobky a přípravku (char 32)
			/z lokální části číselníku NCLPONP/

KODSKAL*+	Odkaz na kód odpovídající “lokální” škály (char 26) - pokud se v ČLP využívá
			/z číselníku [LCLPSKAL] - v LCLPSKAL značeno kódem “KODSKAL”/ 

KLICSOP	Odkaz na klíč odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP” (char 5) - v systému SLP
			Poznámka: v programu ČLP je prázdné (jen pro SLP)
NSOP		Název odpovídajícího relevantního dokumentu “SOP” (char 32) - v systému SLP
			Poznámka: v programu ČLP je prázdné (jen pro SLP)

ALGZPR	Klíč odpovídajícího algoritmu pro zpracování položky (char 8)
			/z číselníku [NCLPAZP]/; fakultativní, zatím není ještě používáno

MEZ_STAND	Mez stanovitelnosti dolní (char 8) - nové, pro DS
MEZ_STANH	Mez stanovitelnosti horní (char 8) - nové, pro DS
			/meze fakultativně vyplňuje lokální uživatel/


PLATI_OD+	Platnost položky LČLP od uvedeného data (date)  
Poznámka: vyplněno jen u položek majících STAV=4
PLATI_DO	Platnost položky LČLP do uvedeného data (date) 
Poznámka: vyplněno jen u položek majících  AKTUAL=2 nebo 3

DAT_ZMEN	Datum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “LČLP” (date)


STAV*		Stav položky LČLP (num 1) - 	1=rozpracováno, 
						2=dokončeno,
					 	3=zkontrolováno, 
						4=schváleno
			Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen s položkami schválenými
			(Jen při ladění lze používat položky zkontrolované.)

AKTUAL*	Aktuálnost položky LČLP (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální
Pozor! Spolupracující IS pracují jen s  položkami schválenými
 aktuálními!
				Ostatní položky jsou pouze “historické”

PRISTUP	Přístup k položce LČLP (num 1) - 1= zpracováváme, 2= zpracovává spolupracující laboratoř, 
3= doporučujeme

SMLAB	Klíč spolupracující laboratoře (z číselníku LCLPSLAB) (char 8) 

DRUHOTNA	Příznak, že se jedná o druhotnou položku LČLP (char 1) 

AKREDITACE	Příznak, že se jedná o akreditovanou položku LČLP (char 1) 

Interpretační škály k položkám - národní škály [NCLPSKAL]

Interpretační škály k položkám - lokální škály [LCLPSKAL]

Z důvodů praxe je rozděleno na dva samostatné soubory s totožnou strukturou. V jednom jsou POUZE škály “národní” a ve druhém POUZE škály “lokální” vytvořené konkrétním uživatelem.
Z hlediska DS a praxe jsou významné pouze škály “lokální”, neboť ty slouží k interpretaci příslušných hodnot příslušných položek. (Podkladem pro tvorbu škál “lokálních” mohou být škály “národní”.)

KLIC**+	Klíč škály (char 8) - jednoznačné označení záznamu v číselníku škál přidané pro 
potřeby webových služeb (obsah položky aut_klic tabulky skaly.dbf)

KODSKAL**+	Kód škály (char 26) - pro program ČLP a systém SLP
			/pro NCLPSKAL: 
 odkaz na tuto škálu je definován v NCLPPOL kódem “SKALA”/
			/pro LCLPSKAL:
 odkaz na tuto škálu je definován v LCLPPOL kódem “KODSKAL”/

KODSKALL+	Kód škály lokální (char 26) - jen pro některé spolupracující IS (fakultativní)
/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/ 
/v LCLPSKAL může být prázdné - jen pro některé LIS/

LABL+		Kód lokální laboratoře, pro níž je lokální škála vytvořena (char 1) 
/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/ 
/v LCLPSKAL může být prázdné - jen pro některé LIS/

DRUHZ		Druh živočicha (char 1) - pro veterinární praxi
			/z číselníku [NCLPDRZ] - nyní se nevyužívá/
			/není-li zadáno (vyplněno), je považováno za škálu humánní medicíny/
/v NCLPSKAL je vždy prázdné! - na národní úrovni se nevyužívá/ 
			/v číselníku ponecháváme, v případě zájmu bude doplněno do dialogů/

SEX**+		Pohlaví (char 1) 
/“M” = muž, “F” = žena, “mezera” = nerozlišeno/
			/viz též z číselníku [NCLPTPS] = totožný obsah/

VEKD**+	Dolní věková hranice pro výběr škály ve dnech (char 5)  - v DS 1.20 SVD
VEKH**+	Horní věková hranice pro výběr škály ve dnech (char 5) - v DS 1.20 SVH
			Pozor! Horní mez je 99 roků, tj. 36160 dnů. Starší pacient je interpretován 
jako pacient o stáří 99 roků (36160 dní). V IS nutno patřičně ošetřit! 
			/škála se vztahuje na pacienta tohoto věku a pohlaví/

ODBTD+	Dolní hranice denní doby odběru v hodinách (char 2)  - v DS 1.20 SOD
ODBTH+	Horní hranice denní doby odběru v hodinách (char 2) - v DS 1.20 SOH
			/škála se vztahuje na hodinu odběru v tomto intervalu/

UDAL+		Klíč události pro výběr škály (char 8)  - v DS 1.20 SU
			/z číselníku [NCLPUVIS]/
			/škála se vztahuje k uvedené události a dalším atributům/

UDALJ+	Rozměr časového údaje pro položky UDALTD a UDALTH (char 1) - v DS 1.20 SUR
UDALTD+	Vzdálenost od vzniku události dolní v jednotkách UDALJ (char 5) - v DS 1.20 SUD
UDALTH+	Vzdálenost od vzniku události horní v jednotkách UDALJ (char 5) - v DS 1.20 SUH

HODTEXT	Hodnota textová k události (char 8) - připravuje se naplnění do další verze 
HODOD	Hodnota číselná dolní k události (char 8) - připravuje se naplnění do další verze
HODDO	Hodnota číselná horní k události (char 8) - připravuje se naplnění do další verze

STAVTYP	Informace o tom, proč není škála vypracována (char 8) - v DS 1.20 SXS
			/z číselníku [NCLPSTS]/

ODBER	Typ odběru materiálu - pro výběr škály (char 8) - v DS 1.20 SXZ
			/z číselníku [NCLPTOS]/
DIETA		Typ diety - pro výběr škály (char 8) - v DS 1.20 SXD
			/z číselníku [NCLPTDS]/

ALGSKAL	Algoritmus pro výpočet škály nebo referenčních mezí (char 8)  
/z číselníku [NCLPAVIS] pro škály “národní” i “lokální”/

PCASSB+	Indikace, že má být škála přepočítána na čas sběru (char 2) - v DS 1.20 SIT
			/01 až 24; implicitně 24/
			- škály pro odpady jsou vypracovány pro sběrový interval 24 hodin
			- pokud je sběrový interval kratší, lze jej přepočítat a údaj hodnotit jen tehdy,
			  je-li údaj v PCASSB nižší nebo totožný se skutečným intervalem sběru

PHMOT+	Indikace, že má být škála přepočítána na tělesnou hmotnost (char 1) - v DS 1.20 SIH
			/“H” = přepočítat škálu zadanou na 1kg hmotnosti, “  ” = nepřepočítávat/
PPLOCH+	Indikace, že má být škála přepočítána na tělesnou plochu (char 1) - v DS 1.20 SIP
			/“P” = přepočítat škálu zadanou na 1m2 tělesné plochy, “  ” = nepřepočítávat/ 
VAHA		 “Váha” škály pro upřednostnění výběru této škály (char 3)
- nelze-li rozhodnout dle jiných atributů, volí se podle hodnoty “váhy škály”

S1+		1. bod interpretační škály - mez dolní (char 8)
S2+		2. bod interpretační škály - nízké (char 8)
S3+		3. bod interpretační škály - snížené (char 8)
S4**+		4. bod interpretační škály - referenční mez dolní (char 8)
S5**+		5. bod interpretační škály - referenční mez horní (char 8)
S6+		6. bod interpretační škály - zvýšené (char 8)
S7+		7. bod interpretační škály - vysoké (char 8)
S8+		8. bod interpretační škály - mez horní (char 8)

FRML+		Specifický formát referenčních mezí vázaný k této škále (char 1)
/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/ 
			/z číselníku [NCLPFRM] /
3.	fakultativně může vyplnit uživatel, většinou prázdné

NJL		Název odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J (char 20) 
/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/ 
			- záměrně převzato z LCLPPOL - duplicita
- s touto jednotkou jsou vydávány (lokální) nálezy 

PREPFAK	Přepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokální (char 16) 
/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/ 
			- záměrně převzato z LCLPPOL - duplicita
			Jednotka NČLP = přepočítávací faktor x jednotka LČLP
			Zadává se číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru.
			Příklad: Jednotka NČLP= l, jednotka LČLP= ml, pak prepfak = 1000, 
			protože l = 1000 x ml

PLATI_OD	Platnost škály od uvedeného data (date)
PLATI_DO	Platnost škály do uvedeného data (date) 

DAT_ZMEN	Datum poslední aktualizace záznamu škály (date)

STAV		Stav škály (num 1) - 	1=rozpracováno, 
					2=dokončeno,
				 	3=zkontrolováno, 
					4=schváleno
			Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen se škálami schválenými!

AKTUAL	Aktuálnost záznamu škály (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální
			Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen se škálami aktuálními!
				Škály obsolentní a neaktuální jsou pouze “historické”.

Upozornění: pro NCLPSKAL nebude vyplněno KODSKALL, LABL, FRM, NJL a PREPFAK.

Poznámka:
Položky označené symbolem “ ** ” musí být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); minimální nutná množina položek. 
Položky označené symbolem “ + ” mohou být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); maximální možná množina položek! (Škály se importují pouze v jednotce lokální definované v LČLP.) 

Vazby mezi položkami - národní vazby [NCLPVAZB]

Vazby mezi položkami - lokální vazby [LCLPVAZB]

Z důvodů praxe je rozděleno na dva samostatné soubory s totožnou strukturou. V jednom jsou POUZE vazby “národní” a ve druhém POUZE vazby “lokální” vytvořené konkrétním uživatelem.

Předpokládáme, že potřebné “národní” vazby budou (mohou být) na přání připojitelné k “lokálním”. 
Tak je nyní připraveno v programu ČLP i v systému SLP.


KLIC	Klíč výchozí položky z číselníku NCLPPOL, z níž je realizována vazba(char 5)
N90		Plný název výchozí položky (char 120)

KVALV		O jaký druh vazby se jedná (char 2) - tzv. “kvalita vazby” 
			/z číselníku [NCLPKTV]/

KLICV		Klíč vázané položky z číselníku NCLPPOL, na níž je realizována vazba (char 5)
N90V		Plný název vázané položky (char 120)

TDIF		Maximální časová diference pro výběr vázané položky (char 5)
JTDIF		Časová jednotka k položce TDIF (char 1)

DAT_ZMEN	Datum poslední aktualizace záznamu (date)
STAV		Stav vazby (num 1) - 		1=rozpracováno, 
						2=dokončeno,
					 	3=zkontrolováno, 
						4=schváleno
			Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen s  vazbami schválenými!

AKTUAL	Aktuálnost vazby (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální
Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen s  vazbami distribuovanými
 aktuálními!
				Ostatní vazby jsou pouze “historické”
 
PLATI_OD
Platnost vazby od (date)
PLATI_DO
Platnost vazby do (date)


Číselník odběrových nádobek a přípravků [NCLPONP]


KLIC		Klíč (char 8) - klíč pro DASTA a IS
KOD		Kód (char 8) - (fakultativní využití v IS při zadávání v dialozích)
N32		Název do sestav (char 32) - zkrácen název do “národních” sestav a textů
N55		Plný název (char 55) - plný název do “národních” sestav a textů (přednostně)
AN55		Anglický plný název (char 55)
PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu
KODL		Kód lokální (char 8) - (fakultativní využití v IS, nelze používat v rámci DASTA)
N32L		Název do sestav lokální (char 32) - lokální označení v LIS
N55L		Plný název lokální (char 55) - lokální označení v LIS a pro Laboratorní příručku
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)


Poznámka:
Číselník odběrových nádobek a přípravků je vytvořen na národní úrovni a je pro potřebu DS3 i DS4 celostátně sdílený. 
Na “národní” úrovni jsou názvy připravované v obecném tvaru a s obecným názvem.
Na “lokální” úrovni jsou připojovány konkrétní označení konkrétních (používaných firemních) produktů (přednaplněno názvy národními, které si lokální uživatel upraví).
 
Číselník je stěžejní pro DASTA (pracuje se klíčem KLIC) i pro Laboratorní příručku, kde se připojují lokální názvy odpovídající v laboratoři používaným odběrovým prostředkům (bývají připojovány i obrázky). 

Číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST]

KLIC		Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS
KOD		Kód (hodnota) (char 8) 
N24		Název do nálezů (char 24)
N32		Název do sestav (char 32)
N55		Plný název (char 55)
PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu převzaté z číselníku NCLPSYST
INDSP		Indikace - k systému existují specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano
KODL		Kód (hodnota) - lokální (char 8)
N32L		Název - lokální (char 32)
N55L		Plný název - lokální (char 55)
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

Poznámka: 
Číselník je fiktivní, je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku [NCLPSYST] (jeho podmnožina). 
(Zahrnuje jen ty aktuální záznamy, které mají v NCLPSYST v položce INDMIC=2 nebo 3.) 

Systémy, mající INDSP = 2, mají specifikace uvedené v číselníku NCMPSPM.
 


 

Číselník materiálů pro laboratoře [NCLPMAT]

KLIC		Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS
KOD		Kód (hodnota) (char 8)
N24		Název do nálezů (char 24)
N32		Název do sestav (char 32)
N55		Plný název (char 55)
PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu převzaté z číselníku NCLPSYST
KODL		Kód (hodnota) - lokální (char 8)
N32L		Název - lokální (char 32) 
N55L		Plný název - lokální (char 55)
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

Poznámka: 
Číselník je fiktivní, je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku [NCLPSYST] (zahrnuje jen ty aktuální záznamy, které mají INDMAT =2). 
 

Specifikace mikrobiologických materiálů [NCMPSPM]

KLIC16		Jednoznačný klíč pro DS - složení KLICSYST + KLIC
KLIC		Klíč specifikace (char 8)
KLICSYST	Klíč odpovídajícího systému SYST, na který je navázaná specifikace (char 8) 
KOD		Kód specifikace (hodnota) (char 8)
N32		Název specifikace do sestav (char 32)
N55		Plný název specifikace (char 55)
PORADI	Pořadí v číselníku specifikací (char 6) - logické pořadí v seznamu
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

Poznámka: 
Číselník je fiktivní, je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku NCLPSYST.
(V této podobě je navázán na číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST], který vychází z číselníku systémů [NCLPSYST].) 

Číselník komponent [NCLPKOMP]

KLIC		Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS
			Pozor: 
S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej nezobrazují!
Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

KOD		Kód (hodnota) (char 8) - zkratka (pouze pro technické účely, nezobrazuje se)
N32		Zkrácený název (char 32)  - krátký název do sestav a textů (dnes využíván okrajově)
N55R		Název do sestav (char 55) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP 
					    - doporučený název do sestav a textů i dokumentů ”SLP”
N55		Plný název (char 55) - tzv. „plný název“ - alternativní název položky NČLP
			
PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu
AKTUAL	Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální
KODL		Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka
N32L		Zkrácený název - lokální (char 32)
N55RL		Název do sestav - lokální (char 55) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů
N55L		Plný název - lokální (char 55)
SYNON1L	Synonymum 1 - lokální (char 55)
SYNON2L	Synonymum 2 - lokální (char 55)
SYNON3L	Synonymum 3 - lokální (char 55)
SYNON4L	Synonymum 4 - lokální (char 55)
DRUHOTNA	Příznak, že se jedná o druhotnou komponentu (char 1)
ATC		ATC skupina (char 10)
AGENS	Agens (char 32)
KATEG		Kategorie (char 8)
AN55		Anglický plný název (char 55)
NPUKOD	Označení propojené komponenty v NPU (char 55)
NPUKV		Kvalita vazby komponenty na NPU (char 8)
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

Poznámky: 
Faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena
(dle přání spolupracujícího LIS).

Lokální údaje je možné vytvářet s pomocí programu ČLP i systému SLP a následně exportovat prostřednictvím číselníku NCLPKOMP. Implicitně jsou národní a lokální názvy totožné. 
Možnost vytváření lokálních názvů touto cestou je v současné době záležitost spíše okrajová.

V programu ČLP i v systému SLP jsou k dispozici další informace, které se dosud nepřenášejí.
Bude-li o ně zájem, lze doplnit. 

Číselník druhů veličin [NCLPDRVL]

KLIC		Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS
			Pozor: 
S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!
Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

KOD		Kód (hodnota) (char 8) - zkratka
N24		Název do nálezů (char 24) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP 
N32		Název do sestav (char 32) - zkrácený název do sestav a textů 
N55		Plný název (char 55) - plný název do sestav a textů
PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu
AKTUAL	Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3=neaktuální
KODL		Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka
N32L		Název - lokální (char 32) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP
N55L		Plný název - lokální (char 55)
AN32		Anglický název do sestav (char 32)
AN55		Anglický plný název (char 55)
NPUKOD	Označení propojeného (namapovaného) druhu veličiny v NPU (char 55)
NPUKV		Kvalita vazby druhu veličiny z NČLP na NPU (char 8)
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

Poznámka: 
faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena
(dle přání spolupracujícího LIS)

Lokální názvy N32L i N55L jsou založené se stejnou hodnotou jako národní N32 a N55. Pomocí programu ČLP nebo systému SLP je lze lokálně upravit a následně exportovat v tomto číselníku NCLPDRVL. Tato úprava lokálních názvů se nyní v praxi využívá jen zcela okrajově.
 

Číselník procedur [NCLPPROC]

KLIC		Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS
			Pozor: 
S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!
Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

KOD		Kód (hodnota) (char 8) - zkratka
N24		Název do nálezů (char 24) - slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP 
N32		Název do sestav (char 32) - název do sestav a textů a dokumentů v ”SLP”
N55		Plný název (char 55) - plný název pro názvy textů a dokumentů v “SLP”
PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu
INDSP		Indikace, že k proceduře existují specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano
SPEC		Indikace, že příslušná procedura patří mezi specifikace (num 1) - 1=ne, 2=ano
AKTUAL	Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální
KODL		Kód (hodnota) - lokální (char 8) - zkratka
N32L		Název - lokální (char 32) - slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů
N55L		Plný název - lokální (char 55)
AN32		Anglický název do sestav (char 32)
AN55		Anglický plný název (char 55)
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

Poznámka: 
Faktická délka řetězce položky N32L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena
(dle přání spolupracujícího LIS).

Pokud jsou k proceduře k dispozici specifikace, má tato procedura INDSPEC = 2, příslušné specifikace jsou uvedené v číselníku [NCLPSP].

Specifikace k procedurám jsou z historických důvodů součástí číselníku NCLPPROC, mají SPEC = 2.
(V minulosti byly tyto specifikace procedurami a byly používané při tvorbě položek NČLP, které jsou ale již nyní neaktuální a v současné době se nepoužívají k objednávání vyšetření, ani ke sdělování výsledků. Mohou se vyskytovat pouze v archivních datech.)

 

Číselník jednotek [NCLPJEDN]

KLIC		Klíč (char 8) - klíč pro DS a IS
			Pozor: 
S klíčem spolupracující IS pracují, ale nikde jej neukládají!
Klíč se váže ke konkrétní verzi NČLP a splňuje v rámci této verze konzistenci.

N20		Název do nálezů (char 20) - jednotka
Poznámka: slouží ke konstrukci složeného názvu položky NČLP 
PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu (zatím není využíváno)
N20L		Název - lokální (char 20) - jednotka
Poznámka: slouží ke konstrukci názvu položky LČLP, do nálezů
AN20		Anglický Název (char 20)
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

Poznámka: 
faktická délka řetězce položky N20L (tj. počet znaků) může být v programu ČLP omezena
(dle přání spolupracujícího LIS)
 

Číselník matic MTV [NCLPMTV]

KLIC16		Klíč MTV + obsahu MTV (char 16) - spojení KLIC+KLICO (s ním se pracuje v bloku vrf)
KLIC		Klíč MTV (char 8) - klíč pro DS a IS
KOD		Kód MTV (hodnota) (char 8) -  (fakultativní využití v IS)
N32		Název MTV do sestav (char 32) - název matice do sestav, textů a dokumentů ”SLP”
N55		Plný název MTV (char 55) - plný název matice do dokumentů v “SLP”
NPLNY		Plný název MTV (char 500)
NSYN		Synonymum názvu MTV (char 55)
AN32		Anglický název MTV do sestav (char 32)
AN55		Anglický plný název MTV (char 55)
PORADI	Pořadí MTV (char 6) - logické pořadí v seznamu
VAHA		Váha MTV (char 1)
PLATI_OD
Platnost od (date)
PLATI_DO
Platnost do (date)

KLICO		Klíč obsahu MTV (char 8) - klíč pro DS a IS - patří do matice určené klíčem KLIC
KODO		Kód obsahu MTV (hodnota) (char 8) - (fakultativní využití v IS)
N32O		Název obsahu MTV do sestav (char 32) - název do nálezových sestav a dokumentů 
N55O		Plný název obsahu MTV (char 55) - plný název do nálezových sestav a dokumentů
NPLNYO	Plný název včetně popisu a komentářů k obsahu MTV (char 500)
NSYN55O	Synonymum názvu obsahu MTV (char 55) - připraveno, využívá se minimálně
AN32O		Anglický název obsahu MTV do sestav (char 32) 
AN55O		Anglický plný název obsahu MTV (char 55)
PORADIO	Pořadí v obsahu MTV (char 6) - logické pořadí v seznamu
KODOL	Kód obsahu MTV - lokální (hodnota) (char 8) - zkrácený kód do nálezů
N32OL		Název obsahu MTV do sestav - lokální (char 32) - nezkrácený text do nálezů
N55OL		Plný název obsahu MTV - lokální (char 55) - plný název do nálezů a dokumentů “SLP”
AKTUAL	Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální
PLATI_ODO
Platnost obsahu od (date)
PLATI_DOO
Platnost obsahu do (date)

Poznámka:
V maticích textových výsledků jsou uloženy formalizované texty, které slouží k zobrazování v nálezech. 
V jednotlivých maticích (MTV) může být libovolný (vhodný) počet textů = obsahů MTV. 
V nálezových blocích DS jsou příslušné texty sdělovány prostřednictvím klíče KLIC16, fakultativně mohou být zasílány také názvy N32O nebo N32OL (lokálně upravené).
Ke každému z textů obsahu N32O i N55O může být připraven lokální text N32OL a N55OL (na počátku jsou národní i lokální texty totožné). K přípravě těchto lokálních textů slouží program ČLP nebo systém SLP; z nich lze číselník obohacený o lokální tvary vyexportovat. Přípravu lokálních textů lze řešit i jinou formou.

Dvojice klíčů KLIC+KLICO (=KLIC16) jsou jednoznačné, čili v rámci KLIC jsou KLICO jednoznačné.

KLIC se v souboru NCLPMTV opakuje tolikrát, kolik je k němu obsahů (tj. KLICO). 
V rámci klíčů KLIC a KLICO se nerozlišují velká a malá písmena.
Klíče KLICO a kódy KODO jsou mnohdy totožné, ale toto není pravidlo!  

Poznámka:
Pro účely DS je matice MTV pro krevní skupiny k dispozici duplicitně i ve tvaru číselníku [LUKSAB0] (duplicita nutná z hlediska vazeb na PatSum).
 

Číselníky s jednotnou strukturou:

Jednoduché číselníky mají jednotnou strukturu: 

KLIC		Klíč (char X - s udaným počtem znaků - viz “poznámka ke KLIC”) - klíč pro DS a IS
N32		Název do sestav (char 32) - název do sestav a textů
N55		Plný název (char 55) - plný název do sestav a  textů

Pro číselník krevních skupin [LUKSAB0] struktura obsahuje navíc ještě:
ECODE	Kód krevní skupiny v epSOS číselníku krevních skupin (char 32)

PORADI	Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu (nemusí být vždy vyplněno) - viz “upozornění”

Pro číselník "Verze NČLP [V_NCLP]" struktura obsahuje navíc ještě
ROZSAH_KL
Rozsah klíčů NČLP použitých ve verzi NČLP (char 55) - jedná se o řetězec použitých rozsahů klíčů v jednotlivých verzích NČLP - např. rozsah_kl="00001-16354;20000-20844" pro verzi 2.28.01 (jednotlivé intervaly jsou oddělené středníkem)

Pro číselník "Typ očkování [LOCTO]" struktura obsahuje navíc ještě:
AGENS
Výčet agens oddělených středníkem
AKTUAL
Aktuálnost záznamu (1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální)

Pro číselník "Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG]" a "Číselník agens použitých v NČLP [NCMPAGTK]" struktura obsahuje navíc ještě:
AKTUAL
Aktuálnost záznamu (1=aktuální, 2= neaktuální)
NMIN
Předchozí název (char 55)
SYNON
Synonymum (char 55)
TRIDA
Kód třídy, do které agens patří (char 8)
SNOMED
Označení agens v systému SNOMED (char 55)


PLATI_OD
Platnost položky od uvedeného data (date)
PLATI_DO
Platnost položky do uvedeného data (date) 

Poznámka ke “KLIC”:
U číselníků s touto jednoduchou strukturou je v následujícím seznamu (viz níže) za znakem “ * ” uváděna délka klíče “KLIC” používaná v DS (maximální délka je 8 znaků). 
S tímto klíčem “KLIC” (s touto uvedenou délkou) pracuje DS.

Upozornění k “PORADI”:
U většiny číselníků je v položce PORADI ukládáno symbolické (logické) pořadí v číselném tvaru - lze třídit podle absolutní velikosti tohoto čísla. Pouze v “číselníku jednotek věku pacientů pro škály [NCLPJVP]” je v této položce uloženo vyjádření příslušného definovaného výrazu přepočítaného na dny (aby byl zachován vždy stejný počet znaků, jsou vlevo doplňovány nuly vždy do celkového počtu 5 znaků).


Seznam číselníků s jednotnou strukturou a délka klíče “KLIC” (počet znaků):

Číselník skupin položek [NCLPSKUP]* - 8 zn
Číselník typů položek (z hlediska územní platnosti) [NCLPAZ]* - 1 zn
Číselník typů národních gescí [NCLPTNG]* - 8 zn
Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku [NCLPVZNK]* - 1 zn
Číselník algoritmů pro zpracování položek [NCLPAZP]* - 8 zn
Číselník typů položek z hlediska dialogu [NCLPTYPD]* 3 zn
Číselník formátů referenčních mezí [NCLPFRM]* - 1 zn
Číselník formátů hodnot [NCLPFH]* - 2 zn
Číselník tříd komponent [NCLPTK]* - 8 zn 
Číselník typů analytických vzorků [NCLPTAV]* - 1 zn
Číselník důvodů neaktuálnosti položek [NCLPNDUV]* - 8 zn
Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření [NCLPVEOV]* - 3 zn

Číselník typů lokálních gescí [LCLPTLG]* - 8 zn
Číselník algoritmů pro zpracování položek (lokální) [LCLPAZP]* - 8 zn
Číselník skupin [LCLPSKUP]* - 8 zn

Stav vypracování národní škály [NCLPSVS]* - 8 zn
Číselník druhů živočichů pro škály [NCLPDRZ]* - 8 zn
Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál [NCLPAVIS]* - 8 zn
Číselník událostí pro výběr interpretačních škál [NCLPUVIS]* - 8 zn
Číselník jednotek věku pacientů pro škály [NCLPJVP]** - 8 zn 
Číselník stavů respektive typů škál [NCLPSTS]* - 8 zn 
Typ odběru pro škály [NCLPTOS]* - 8 zn
Typ diety pro škály [NCLPTDS]* - 8 zn
Typ pohlaví pro škály [NCLPTPS]* - 1 zn
Rozměr času pro vzdálenost událostí [NCLPRCVU]* - 1 zn
Číselník kvality vazeb pro externí číselníky [NCLPEXKV]* - 8 zn
Číselník kvalitativních typů vazeb mezi položkami [NCLPKTV]* - 2 zn

Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG] * - 8 zn
Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii [NCMPAGV]* - 8 zn
Způsoby získání mikrobiologických materiálů [NCMPZZM]* - 8 zn
Objednávky mikrobiologických vyšetření [NCMPOBJK]* - 8 zn
Číselník antimikrobiálních látek (pro mikrobiologické obory) [NCMPATML]* - 8 zn
Číselník stavů mikrobiologických materiálů [NCMPSTM]* - 8 zn

Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]* - 1 zn
Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]* - 1 zn
Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]* - 1 zn
Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]* - 1 zn
Urgentnost zpracování (v nálezu) [LVUZN]* - 1 zn
Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]* - 1 zn
Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]* - 1 zn
Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]* - 1 zn
Volba interpretační škály : typ [LVVIST]* - 1 zn
Volba interpretační škály : atribut [LVVISA]* - 1 zn
Stav zpracování mikrobiologického materiálu [LMSZMMN]* - 1 zn
Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]* - 1 zn
Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]* - 1 zn
Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]* - 1 zn
Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]* - 1 zn
Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]* - 1 zn
Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN]* - 8zn
Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN]* - 3zn
 
Typ zadání datumu a času události (v objednávce) [LOTZDCU]* - 1 zn
Urgentnost požadavků (v objednávce) [LOUP]* - 1 zn
Typ dodání vzorků (v objednávce) [LOTDV]* - 1 zn
Důvodu objednávky (v objednávce) [LODO]* - 2 zn
Potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) [LOPPP]* - 1 zn
Způsob řešení kolizí (v objednávce) [LOZRK]* - 1 zn
Způsob dodání výsledků (v objednávce) [LOZDV]* - 1 zn
Způsob sdělení extrémních výsledků [LOZDVE]* - 1 zn
Způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDSEC]* - 1 zn
Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDFVEC]* - 1 zn
Způsob dodání nadpisů (v objednávce) [LOZDN]* - 1 zn
Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály (v objednávce) [LOZTS]* - 1 zn
Způsob dodání škál (v objednávce) [LOZDS]* - 1 zn
Způsob dodání komentářů (v objednávce) [LOZDK]* - 1 zn
Způsob dodání grafů (v objednávce) [LOZDG]* - 1 zn
Typ označení zkumavky (v objednávce) [LOTOZ]* - 1 zn
Hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce) [LOHPVL]* - 1 zn
Hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce) [LOHPOL]* - 1 zn
Typ položky pro blok “LOP” (v objednávce) [LOTPLOP]* - 1 zn
Typ položky pro blok “LIP” (v objednávce) [LOTPLIP]* - 1 zn

Druh klinické události [DRUH_KU]* - 8 zn
Modalita (klinické události) [KU_MODAL]* - 8 zn
Lokalita (klinické události) [KU_LOKAL]* - 8 zn

HPN- důvod k ukončení pracovní neschopnosti DUPRP]* - 1 zn

ZZS- typ pacienta [ZZSTYPP]* - 8 zn
ZZS- typ stanice [ZZSTYPL]* - 8 zn

Verze DS [V_DS]* - 8 zn
Verze NČLP [V_NCLP]* - 8 zn
Verze číselníků NRC [V_NRC]* - 8 zn
Typ odesílajícího místa [TAB_TO]* - 2 zn
Kód firmy [TAB_KF]* - 8 zn
Typ adresy [TAB_TA]* - 1 zn
Aplikační cesta [LAPLC]* - 8 zn
Místo aplikace [LAPLM]* - 8 zn
Typ očkování [LOCTO]* - 4 zn
Kód očkovací látky [LOCKOL]* - 8 zn
Typ žádosti o zprávu [LZTZOV]* - 1 zn
Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku [LZTOZV]* - 1 zn
Specifikace obsahu zprávy [LZSOZ]* - 2 zn
Stav zpracování zprávy [LZSZZ]* - 1 zn

Vyslovená přání [Z_DVP]* - 8 zn
Závažnost varování [Z_VARZAV]* - 8 zn
Typ expozice [Z_EXPOZV]* - 8 zn
Způsob bydlení [Z_ZPBYDL]* - 8 zn
Přizpůsobení domácnosti [Z_PRIZP]* - 8 zn
Bariéry [Z_BARIER]* - 8 zn
Abusus - alkohol [Z_ABALKO]* - 8 zn
Abusus - kouření [Z_ABKUR]* - 8 zn
Abusus - drogy [Z_ABDRG]* - 8 zn
Abusus - drogy - typ látky [Z_ABDRGT]* - 8 zn
Kódovací systém [Z_MKNORP]* - 8 zn
Míra jistoty [Z_JISTOT]* - 8 zn
Období [Z_OBDOBI]* - 8 zn

Číselník krevních skupin [LUKSAB0]* - 8 zn

Akademický titul [ATITUL]* - 2 zn

Typ anamnézy [TYP_ANAM]* - 8 zn

Číselník pro LIS MP PROGRAM - seznam laboratoří [MPPLAB]* - 1 zn - fakultativní
Číselník pro LIS STAPRO - třídy, funkční skupiny LIS [STATRIDY]* - 8 zn - fakultativní

Označení číselníku v DS
_NCLPVER
Název číselníku v DS
Verze vygenerovaných souborů pro oblast NCLP.
Název souboru v DS
_nclpver.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
-
Označení v  menu v programu ČLP
-
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku _xxxxVER
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
obsah číselníku _NCLPVER
Poznámka
konstruuje se automaticky při generování souborů

Poznámka:
V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast NCLP. 

Označení číselníku v DS
_DSVER
Název číselníku v DS
Verze vygenerovaných souborů pro oblast DS.
Název souboru v DS
_dsver.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
-
Označení v  menu v programu ČLP
-
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku _xxxxVER
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
obsah číselníku _DSVER
Poznámka
konstruuje se automaticky při generování souborů

Poznámka:
V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast DS. 

Označení číselníku v DS
_LCLPVER
Název číselníku v DS
Verze vygenerovaných souborů pro oblast LCLP.
Název souboru v DS
_lclpver.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
-
Označení v  menu v programu ČLP
-
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku _xxxxVER
Náhled číselníku
-


Obsah číselníku
-
Poznámka
konstruuje se automaticky při generování souborů

Poznámka:
V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast LCLP. 

Označení číselníku v DS
_LPVER
Název číselníku v DS
Verze vygenerovaných souborů pro oblast LP.
Název souboru v DS
_lpver.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
-
Označení v  menu v programu ČLP
-
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku _xxxxVER
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
konstruuje se automaticky při generování souborů

Poznámka:
V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast LP. 

Označení číselníku v DS
_NRCVER
Název číselníku v DS
Verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC.
Název souboru v DS
_nrcver.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
-
Označení v  menu v programu ČLP
-
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku _xxxxVER
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
konstruuje se automaticky při generování souborů

Poznámka:
V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast NRC. 

Označení číselníku v DS
_UZISVER
Název číselníku v DS
Verze vygenerovaných souborů pro oblast UZIS.
Název souboru v DS
-
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
-
Označení v  menu v programu ČLP
-
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku _xxxxVER
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
konstruuje se automaticky při generování souborů

Poznámka:
V číselníku jsou uloženy základní informace o vygenerovaném balíku číselníků datového standardu pro oblast UZIS. 

Označení číselníku v DS
NCLPPOL
Název číselníku v DS
Národní číselník laboratorních položek (NČLP).
Název souboru v DS
nclppol.xml a nclppolr.xml (redukovaný tvar číselníku nclppol.xml, obsahuje jen základní údaje o položkách)
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all (všechny položky) a nclp_data/ds_NCLP/aktual (jen aktuální položky)
Menu v programu ČLP
Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Národní číselník laboratorních položek
Využívá se v DS
ve výsledkových blocích ku_z_lab  a v objednávkových blocích ku_o_lab plus blocích vložených (souvisejících)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPPOL
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPPOL
uvedený náhled je jen ilustrativní, stručný a orientační
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPPOL
obsah číselníku NCLPPOLR
Poznámka


Popis: 
Stěžejní číselník. 
Je nedílnou součástí datového standardu.
Obsahuje definice všech položek NČLP (včetně již neplatných a obsoletních). 
Základní číselník pro DS, LIS, NIS a IS PL (společně s dalšími základními číselníky typu “NCLPxxxx”).
 
K práci s číselníkem NCLPPOL slouží program ČLP (je součástí DASTA, lze zdarma stáhnout z webu DASTACR) i hojně užívaný systém SLP. V těchto nástrojích je NČLP zobrazován v plném rozsahu. V hypertextovém zobrazení je vždy k dispozici pouze redukovaná struktura, neboť číselník je velmi rozsáhlý!
Z programu ČLP i systému SLP lze číselníky též generovat v potřebném tvaru.
V oficiálním tvaru je vše k dispozici na webových službách i webu DASTACR. 

Označení číselníku v DS
NCLPSYST
Název číselníku v DS
Číselník systémů
Název souboru v DS
nclpsyst.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Systémy
Využívá se v DS
nazvy a číselník [NCLPPOL] 
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPSYST
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPSYST
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPSYST
Poznámka
náhleduje i lokální názvy

Popis: 
Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.
Základní název (v délce max. 32 znaků) je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL.
Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). 

Označení číselníku v DS
NCLPMAT
Název číselníku v DS
Číselník materiálů pro laboratoře
Název souboru v DS
nclpmat.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Systémy
Využívá se v DS
nazvy, loi a číselník [NCLPPOL]
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPMAT
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPMAT
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPMAT
Poznámka
součást číselníku systémů

Popis: 
Číselník významný v blocích pro elektronické objednávání laboratorních vyšetření (směrem do LIS).
Je podmnožinou číselníku [NCLPSYST].
Klíč materiálu je zařazován do NCLPPOL - viz KLICMAT. 

Označení číselníku v DS
NCLPKOMP
Název číselníku v DS
Číselník komponent
Název souboru v DS
nclpkomp.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Komponenty
Využívá se v DS
nazvy a číselník [NCLPPOL]
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPKOMP
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPKOMP
(zde se zobrazuje jen úzký orientační výběr údajů)
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPKOMP
Poznámka


Popis, poznámky: 
Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy a další údaje.
Základní název a další významné údaje jsou duplicitně uloženy i do číselníku NCLPPOL.
V programu ČLP i systému SLP jsou k dispozici další údaje i informace.
Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). 

Označení číselníku v DS
NCLPTK
Název číselníku v DS
Číselník tříd komponent. 
Název souboru v DS
nclptk.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Třídy komponent
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPTK
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPTK
Poznámka


Popis: 
Speciální číselník. Využívají jen některé LIS.
Určení třídy komponenty je potřebné pro encyklopedické položek třídění NČLP.
Pro některé LIS slouží k odvození pořadí pro nálezy (ve vazbě na systém = materiál). 

Označení číselníku v DS
NCLPPROC
Název číselníku v DS
Číselník procedur
Název souboru v DS
nclpproc.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Procedury
Využívá se v DS
ku_z_lab, nazvy a číselník [NCLPPOL]
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPPROC
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPPROC
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPPROC
Poznámka


Popis: 
Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.
Základní název (v délce max. 32 znaků) je duplicitně vložen do číselníku NCLPPOL.
Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). 
Na číselník NCLPPROC je navázaný číselník specifikací procedur [NCLPSP].

Označení číselníku v DS
NCLPDRVL
Název číselníku v DS
Číselník druhů veličin
Název souboru v DS
nclpdrvl.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Druhy veličin
Využívá se v DS
nazvy a číselník [NCLPPOL]
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPDRVL
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPDRVL
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPDRVL
Poznámka


Popis: 
Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.
Základní název (v délce max. 32 znaků) je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL.
Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). 
Viz též -  NČLP: Druhy veličin. 

Označení číselníku v DS
NCLPJEDN
Název číselníku v DS
Číselník jednotek
Název souboru v DS
nclpjedn.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Jednotky
Využívá se v DS
nazvy a číselník [NCLPPOL]
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPJEDN
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPJEDN
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPJEDN
Poznámka


Popis: 
Z tohoto číselníku mohou IS přebírat příslušné názvy.
Základní název (v délce max. 20 znaků) je duplicitně uložen do číselníku NCLPPOL. 
Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). Toto je ale u číselníku jednotek výjimečné!
Viz též -  SI jednotky. 

Označení číselníku v DS
NCLPMTV
Název číselníku v DS
Číselník matic MTV a jejich obsahů
Název souboru v DS
nclpmtv.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Matice textových výsledků (MTV)
Využívá se v DS
ku_z_lab a nálezové bloky vrf a vrs 
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPMTV
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPMTV
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPMTV
Poznámka
mohou být připojovány i lokální názvy

Popis: 
Číselník má dvě úrovně - definici vlastní matice MTV a v rámci této matice definici jejího obsahu.
Ke každé matici MTV je přiřazena její důležitost = váha.

V maticích textových výsledků jsou uloženy formalizované texty, které se zobrazují v nálezech. 
V jednotlivých maticích (MTV) může být libovolný (vhodný) počet textů (obsahů MTV). 
V nálezových blocích DS (např. vrf a vrs) jsou příslušné texty sdělovány prostřednictvím klíče KLIC16, fakultativně mohou být zasílány také přímo tyto názvy (“hodnoty výsledku textem”) N32O nebo N32OL.
Ke každému z textů (náhledu) může být připraven lokální text (na počátku je národní i lokální text totožný).

Z tohoto číselníku přebírají IS příslušné názvy formalizovaných textů a zobrazují je. 
Fakultativně mohou být uváděny příslušné lokální názvy používané v LIS (pak se LIS musí postarat o potřebnou distribuci číselníku příslušným uživatelům). 

Upozornění:
V rámci matic MTV i jejich jednotlivých prvků se pracuje s časovou platností od - do, u jednotlivých prvků matic („obsahů“) se pracuje i s indikátorem aktuálnosti (aktuální, obsoletní, neaktuální). S touto aktuálností a platností musí umět pracovat každý IS, pracující s položkami NČLP. Neplatné MTV a neaktuální či neplatné prvky matic MTV lze využívat pouze při práci s archivními daty, nesmí být zasílané s novými výsledky odesílanými z LIS.

Další informace k maticím MTV, jejich důležitosti (váhám) a pořadí:
MTV - jejich typy a váhy, popis

Označení číselníku v DS
NCLPAZ
Název číselníku v DS
Číselník typů položek z hlediska územní platnosti.
Název souboru v DS
nclpaz.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Typy položek
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPAZ
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPAZ
Poznámka


Popis: 
Číselník vymezuje dva základní typy položek - společně sdílené “národní” a provizorní “lokální”.
Položky “národní” jsou součástí “národní části” NČLP.
Pokud si uživatel definuje své vlastní položky v “lokální” fakultativní části NČLP, musí se postarat o příslušnou distribuci potřebných souborů. Číselník využívá systém SLP a program ČLP.
Číselník NCLPAZ není bezprostředně nutné distribuovat do IS, lze řešit jinou cestou. 
Pracuje s ním např. číselník NCLPPOL. 

Poznámka:
Původní dělení v začátcích vývoje DS a NČLP bylo širší, nyní jsou v číselníku pouze 2 hodnoty N a L. 

Označení číselníku v DS
NCLPTNG
Název číselníku v DS
Číselník typů národních gescí.
Název souboru v DS
nclptng.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Gesce
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPTNG
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPTNG
Poznámka


Popis: 
Číselník gescí nad národními položkami NČLP.
Číselník náhleduje seznam odborných společností, které mají příslušnou faktickou nebo formální gesci nad jednotlivými položkami.
Číselník využívá systém SLP a program ČLP, pro spolupracující IS je pouze fakultativní. 

Označení číselníku v DS
NCLPVZNK
Název číselníku v DS
Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku. 
Název souboru v DS
nclpvznk.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Vznik
Využívá se v DS
v mnoha blocích pro objednávání a sdělování formalizovaných položek:
ku_o_lab, ku_z_lab, lip, lod, lop, sci, vrn
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPVZNK
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPVZNK
Poznámka


Popis: 
Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP.
Číselník definuje základní kategorie položek dle jejich vzniku anebo zpracování. 
Nejvíce zastoupenou a podrobně řešenou kategorií jsou položky mající vznik = M (měřené).

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis (DSBACne však v LCLPPOL).
Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

Podrobněji - viz:  
Typy položek NČLP z hlediska vzniku, popis 
Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR" 

Označení číselníku v DS
NCLPTPYPD
Název číselníku v DS
Číselník typů položek z hlediska dialogu.
Název souboru v DS
nclptypd.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Typy položek z hlediska dialogu
Využívá se v DS
nepřímo v bloku ku_z_lab
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPTYPD
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPTYPD
Poznámka


Popis: 
Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP.
Číselník definuje typy položek z hlediska dialogů.
Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.
Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

Podrobněji - viz:
Typy položek NČLP z hlediska dialogu 
Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR" 

Označení číselníku v DS
NCLPFH
Název číselníku v DS
Číselník formátů hodnot.
Název souboru v DS
nclpfh.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Formát hodnot
Využívá se v DS
ku_z_lab a odvozeně též vrn, skala,  prepocet a vrs_h
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPFH
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPFH
Poznámka


Popis: 
Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP a nálezových bloků DS. 
Číselník definuje kódování formátů pro zobrazování hodnot v nálezech prostřednictvím nálezových bloků.
Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.
Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

Stěžejní využití je v bloku ku_z_lab, kde jsou na základě atributu “typpol_fh” zařazovány příslušné odpovídající nálezové bloky.
V bloku vrn je nepřímo využíván k určení formátu sdělované hodnoty (počet desetinných míst nebo titr).

Podrobněji - viz:
Typy položek NČLP z hlediska formátů hodnot 
Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR" 

Označení číselníku v DS
NCLPFRM
Název číselníku v DS
Číselník formátů referenčních mezí.
Název souboru v DS
nclpfrm.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v  v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Formát referenčních mezí
Využívá se v DS
skala , vrn (přebírá se z [NCLPPOL])
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPFH
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPFH
Poznámka


Popis: 
Číselník definuje kódování formátů pro zobrazování referenčních mezí v nálezech.
Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.
Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí. 
(Při zobrazování předávaných dat se běžně vychází z formátu ref. mezí definovaných v NČLP, je-li to potřebné, může být formát ref. mezí zadán v datovém bloku  skala - tehdy je tento zadaný údaj nadřazený.) 

Označení číselníku v DS
NCLPVEOV
Název číselníku v DS
Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření.
Název souboru v DS
nclpveov.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v  v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Varianty pro elektronické objednávání vyšetření
Využívá se v DS
jen nepřímo v loi a lop 
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPVEOV
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPVEOV
Poznámka


Popis: 
Varianty pro realizaci objednávek typu (zjednodušeno):
1. - laboratorní objednávky typu “A”, “B” a kombinace (viz blok lop v bloku loi) 
2. - nelaboratorní objednávky (“R”)
3. - nelze objednávat (“  ”)

Číselník definuje množinu přípustných hodnot uložených v položce DSEOBJ v číselníku [NCLPPOL]. 
Definice jsou připraveny na národní úrovni, lokálně je nelze měnit. 
S číselníkem pracuje program ČLP a systém SLP.
Využití číselníku v LIS a NIS je fakultativní. 

Označení číselníku v DS
NCLPONP
Název číselníku v DS
Číselník odběrových nádobek a přípravků
Název souboru v DS
nclponp.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Odběrové nádobky a přípravky
Využívá se v DS
loi (údaj povinný), ku_z_lab (údaj nepovinný)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPONP
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPONP
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPONP
Poznámka


Popis: 
Číselník zásadního významu v blocích pro elektronické objednávání laboratorních vyšetření (směrem do LIS), fakultativně se sděluje také při vydávání výsledků z LIS.
K národním obecným názvům lze doplnit lokální konkrétní označení. 

Číselník je udržován správci NČLP, požadavek na jeho doplnění se řeší jako požadavky na doplnění NČLP.

Označení číselníku v DS
NCLPAZP
Název číselníku v DS
Číselník algoritmů pro zpracování položek
Název souboru v DS
nclpazp.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Algoritmy pro zpracování
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPAZP
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPAZP
Poznámka
Připravuje se do vyšších verzí

Popis: 

Označení číselníku v DS
NCLPSVS
Název číselníku v DS
Existence škály na národní úrovni.
Název souboru v DS
nclpsvs.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Existence škály
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPSVS
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPSVS
Poznámka


Popis: 
Pomocný číselník jen pro potřebu systému SLP nebo programu ČLP. 

Označení číselníku v DS
NCLPTAV
Název číselníku v DS
Číselník typů analytických vzorků
Název souboru v DS
nclptav.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Analytický vzorek
Využívá se v DS
loi
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPTAV 
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPTAV
Poznámka


Popis: 
Typ analytického vzorku je připojován pouze k materiálu "moč".

Poznámka k DS 3.01.01 a výše:
Původně se jednalo o fakultativní lokální číselník LCLPTAV. NCLPTAV je od verze 3.01.01 součástí DS. 

Označení číselníku v DS
NCLPNDUV
Název číselníku v DS
Číselník důvodů neaktuálnosti položky
Název souboru v DS
nclpnduv.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v  v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Důvod neaktuálnosti položky
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPNDUV 
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPNDUV
Poznámka

 

Označení číselníku v DS
NCMPSYST
Název číselníku v DS
Číselník systémů pro mikrobiologii
Název souboru v DS
ncmpsyst.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Systémy
Využívá se v DS
lopk
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCMPSYST
Náhled číselníku
(viz program ČLP nebo systém SLP)
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPSYST
Poznámka
součást číselníku systémů

Popis: 
Číselník je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku [NCLPSYST]. 
Speciální číselník pouze pro mikrobiologii. 

Označení číselníku v DS
NCMPSPM
Název číselníku v DS
Specifikace mikrobiologických materiálů
Název souboru v DS
ncmpspm.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Systémy
Využívá se v DS
lopk, vrk,  ku_z_lab
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCMPSPM
Náhled číselníku
(viz program ČLP nebo systém SLP)
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPSPM
Poznámka
součást číselníku systémů

Popis: 
Číselník specifikací materiálů pro mikrobiologii je vytvořen pouze pro potřebu DS z číselníku NCLPSYST.
V této podobě je navázán na číselník systémů pro mikrobiologii [NCMPSYST], který vychází z číselníku systémů [NCLPSYST]. 
Speciální číselník pouze pro mikrobiologii. 

Označení číselníku v DS
NCMPAG
Název číselníku v DS
Číselník agens pro mikrobiologii.
Název souboru v DS
ncmpag.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Mikrobiologické číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Seznam agens
Využívá se v DS
vrkpa, agens
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCMPAG
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPAG
Poznámka


Popis: 
Velmi rozsáhlý číselník, který náhleduje seznam vyšetřovaných agens. 

Označení číselníku v DS
NCMPAGTK
Název číselníku v DS
Číselník agens použitých v NČLP
Název souboru v DS
ncmpagtk.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Mikrobiologické číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Seznam agens použitých v NČLP
Využívá se v DS

Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCMPAGTK
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPAGTK
Poznámka


Popis: 
Číselník vychází ze seznamu agens NCMPAG. Jedná se o praktickou podmnožinu seznamu agens, která je využívána v nástrojích pro třídění položek NČLP a lze ji doporučit pro třídění při zobrazování lab. výsledků z oblasti mikrobiologie a sérologie.

Označení číselníku v DS
NCMPAGV
Název číselníku v DS
Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii
Název souboru v DS
ncmpagv.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Mikrobiologické číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Vlastnosti agens
Využívá se v DS
vrav
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCMPAGV
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPAGV
Poznámka
zvažuje se doplnění

Popis: 
Číselník vlastností agens. Je zvažováno jeho doplnění - nyní jen okrajový číselník. 

Označení číselníku v DS
NCMPATML
Název číselníku v DS
Číselník antimikrobiálních látek.
Název souboru v DS
ncmpatml.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Mikrobiologické číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Antimikrobiální látky
Využívá se v DS
lez, vrac
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCMPATML
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPATML
Poznámka


Popis: 
Rozsáhlý číselník antimikrobiálních látek. Pro potřebu mikrobiologických oborů. 

Označení číselníku v DS
NCMPOBJK
Název číselníku v DS
Objednávky mikrobiologických vyšetření.
Název souboru v DS
ncmpobjk.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Mikrobiologické číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Objednávky vyšetření
Využívá se v DS
lopok
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCMPOBJK
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPOBJK
Poznámka


Popis:
Speciální číselník pro mikrobiologické obory. 

Označení číselníku v DS
NCMPZZM
Název číselníku v DS
Způsoby získání mikrobiologických materiálů.
Název souboru v DS
ncmpzzm.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Mikrobiologické číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Způsob získání materiálu
Využívá se v DS
lopk, vrk
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCMPZZM
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPZZM
Poznámka


Popis: 

Označení číselníku v DS
NCMPSTM
Název číselníku v DS
Číselník stavů mikrobiologických materiálů.
Název souboru v DS
ncmpstm.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Mikrobiologické číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Stavy materiálů
Využívá se v DS
vrk
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCMPSTM
Obsah číselníku
obsah číselníku NCMPSTM
Poznámka


Popis: 
Speciální číselník pouze pro mikrobiologii. 

Označení číselníku v DS
NCLPVAZB
Název číselníku v DS
Vazby mezi položkami - národní vazby.
Název souboru v DS
nclpvazb.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Vazby
Označení v  menu v programu ČLP
Vazby vzorové
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPVAZB
Náhled číselníku
(viz program ČLP nebo systém SLP)
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPVAZB
Poznámka


Popis: 
Významný číselník pro další rozvoj LIS a NIS.
Číselník definuje vazby mezi položkami NČLP.
Viz též:
Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb  

Označení číselníku v DS
NCLPKTV
Název číselníku v DS
Číselník kvalit vazeb (vazby mezi položkami).
Název souboru v DS
nclpktv.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Společné číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Vazby - kvalita vazby
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPKTV
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPKTV
Poznámka
připraveno, využíváno zatím pouze částečně

Popis: 
Číselník definuje “kvalitu” (typ) vazby mezi položkami (NČLP i LČLP). 
Viz též:
Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb 

Označení číselníku v DS
NCLPSKAL
Název čísealníku v DS
Interpretační škály k položkám - národní škály.
Název souboru v DS
nclpskal.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Škály vzorové
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku NCLPSKAL
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPSKAL
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPSKAL
Poznámka


Popis: 
Náhleduje vzorové (“národní”) škály (referenční meze).
Na základě těchto vzorů jsou vytvářeny škály lokální - viz [LCLPSKAL]. 

Označení číselníku v DS
NCLPTPS
Název číselníku v DS
Typ pohlaví pro škály.
Název souboru v DS
nclptps.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Pohlaví
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPTPS
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPTPS
Poznámka


Popis: 
Číselník je využíván u škál.
Vzhledem k jeho primitivnímu náhledu není nutný pro spolupracující IS 
(pracuje pouze s hodnotami: M, F a nezadáno). 

Označení číselníku v DS
NCLPDRZ
Název číselníku v DS
Číselník druhů živočichů pro škály
Název souboru v DS
nclpdrz.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Druhy živočichů
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPDRZ
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPDRZ
Poznámka
pro speciální použití, předpřipraveno

Popis:
Předpřipraveno pro budoucí použití - zejména ve veterinární medicíně. Nyní nevyužíváno.

Označení číselníku v DS
NCLPJVP
Název číselníku v DS
Číselník jednotek věku pacientů pro škály.
Název souboru v DS
nclpjvp.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Jednotky věku pacienta
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPJVP
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPJVP
Poznámka


Popis: 
Pomocný číselník pro program SLP (ČLP). Mohou využívat i jiné systémy.
Kódy, které slouží pro vyjádření věku pacienta.
Součástí číselníku jsou i ekvivalentní přepočty na dny.
(V číselníku škál se pracuje pouze s jednotkou “den”.)

Označení číselníku v DS
NCLPSTS
Název číselníku v DS
Číselník stavů respektive typů škál.
Název souboru v DS
nclpsts.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Stavy, typy škál
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPSTS
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPSTS
Poznámka


Popis: 
Fakultativní číselník pro vyznačení stavu nebo typu škály.
Využívají jen některé IS. 

Označení číselníku v DS
NCLPUVIS
Název číselníku v DS
Číselník událostí z hlediska interpretace škál
Název souboru v DS
nclpuvis.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Události z hlediska interpretace
Využívá se v DS
skala 
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPUVIS
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPUVIS
Poznámka
pro speciální použití

Popis: 
Číselník událostí, pro které mohou být vypracovávány škály.
Klinické stavy a situace významné z hlediska interpretace laboratorních výsledků.
(Nejčastěji je využívána hodnota “GRAV” = gravidní.)
Události jsou sdělovány příslušnou položkou NČLP. 

Označení číselníku v DS
NCLPTOS
Název číselníku v DS
Typ odběru pro škály
Název souboru v DS
nclptos.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Typ odběru
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPTOS
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPTOS
Poznámka
pro speciální použití, předpřipraveno

Popis: 
Speciální číselník. Využívají jen některé LIS. 

Označení číselníku v DS
NCLPTDS
Název číselníku v DS
Typ diety pro škály
Název souboru v DS
nclptds.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Typ diety
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPTDS
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPTDS
Poznámka
pro speciální použití, předpřipraveno

Popis: 
Speciální číselník. Využívají jen některé LIS. 

Označení číselníku v DS
NCLPAVIS
Název číselníku v DS
Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál.
Název souboru v DS
nclpavis.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Algoritmy pro výpočet škál
Využívá se v DS
skala
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPAVIS
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPAVIS
Poznámka


Popis: 
Bylo připraveno, leč využívá se jen okrajově.

Označení číselníku v DS
LUKSAB0
Název číselníku v DS
Krevní skupiny dle číselníku MTV „KSAB0“
Název souboru v DS
luksab0.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Matice textových výsledků (MTV)
Využívá se v DS
uks 
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LUKSAB0
Obsah číselníku
obsah číselníku LUKSAB0
Poznámka
Krevní skupiny odvozené z číselníku MTV „KSAB0“ (číselník je odvozen z MTV - speciální použití v DS)

Popis: 
Pomocný číselník pro DS vytvořený s ohledem na projekt PatSum.
Záměrná duplicita číselníků MTV „KSAB0“ a LUKSAB0.
MTV „KSAB0“ je navázán na příslušné položky NČLP z gesce „T“,
LUKSAB0 je používán pouze v datovém bloku uks, který je upravený s ohledem na projekt PatSum.

Označení číselníku v DS
NCLPRCVU
Název číselníku v DS
Číselník časových jednotek.
Název souboru v DS
nclprcvu.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_NCLP/all
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Společné číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Časové jednotky
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku NCLPRCVU
Obsah číselníku
obsah číselníku NCLPRCVU
Poznámka


Popis: 
Pomocný číselník. Slouží převážně jen systému SLP. 

Označení číselníku v DS
LCLPPOL
Název číselníku v DS
Lokální číselník laboratorních položek. 
Název souboru v DS
lclppol.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v  programu ČLP
Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Lokální číselník laboratorních položek. 
Využívá se v DS
ku_z_lab a dále nepřímo v nadpisech a dalších blocích 
Struktura číselníku
popis struktury číselníku LCLPPOL
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

Popis: 
Stěžejní číselník tam, kde má být definována množina položek konkrétní laboratoře.
Náhleduje definice všech položek LČLP konkrétní laboratoře.
Je významnou součástí datového standardu.
Základní číselník pro LIS, DS, NIS a IS PL (společně s dalšími základními číselníky typu “LCLPxxxx”).

Lokální číselník laboratorních položek zajišťuje vazbu směrem k NČLP a zároveň také směrem k “číselníku LIS”, který používá příslušný spolupracující LIS. Je potřebný pro spolupracující LIS a DS. 
Může být poskytován informačním systémům, které s příslušným LIS komunikují (zajišťuje laboratoř). 

Informace o práci s NČLP - viz:
LČLP - práce s číselníkem LČLP -obecně, návod 
LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 

Označení číselníku v DS
LCLPSKAL
Název číselníku v DS
Interpretační škály k položkám - lokální škály.
Název souboru v DS
lclpskal.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Škály
Označení v  menu v programu ČLP
Škály lokální
Využívá se v DS
skala a  vrn (nepřímo)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku LCLPSKAL
Náhled číselníku
náhled číselníku LCLPSKAL
Obsah číselníku
-
Poznámka


Popis: 
Interpretační škály (referenční meze) lokální. Využívá DS i spolupracující LIS.
Může být poskytován IS, kterým příslušná laboratoř zasílá výsledky.
Při vytváření lokálních škál může být jako vzorový zdroj (inspirace) využíván číselník [NCLPSKAL]. 

Upozornění:
Horní věková hranice pro zadávání je 99 roků, tj. 36160 dnů. 
Starší pacient je interpretován jako pacient o stáří 99 roků (36160 dní). 
V informačním sytému nutno patřičně ošetřit! 

Označení číselníku v DS
LCLPVAZB
Název číselníku v DS
Vazby mezi položkami - lokální vazby.
Název souboru v DS
lclpvazb.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Vazby
Označení v  menu v programu ČLP
Vazby lokální
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku LCLPVAZB
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel

Popis: 
Významný číselník pro další rozvoj LIS a NIS.
Číselník definuje vazby mezi položkami LČLP.
Viz též:
Vazby mezi položkami - definice vazeb  

Označení číselníku v DS
LCLPTLG
Název číselníku v DS
Číselník typů lokálních gescí. 
Název souboru v DS
lclptlg.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Lokální číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Gesce
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LCLPTLG
Obsah číselníku
-
Poznámka


Popis: 
Lokální gesce slouží pro rozdělení přístupů k NČLP tam, kde nad NČLP pracuje více laboratoří.
Pro fakultativní využití některých LIS.
Přednaplněno národními gescemi. 

Označení číselníku v DS
LCLPAZP
Název číselníku v DS
Číselník algoritmů pro zpracování položek
Název souboru v DS
lclpazp.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Lokální číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Algoritmy pro zpracování
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LCLPAZP
Obsah číselníku
-
Poznámka


Popis: 

Označení číselníku v DS
LCLPLPZ
Název číselníku v DS
Informace z laboratorní příručky - základní. 
Název souboru v DS
lclplpz.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
informace jsou sbírány z více dialogů LČLP
Označení v  menu v programu ČLP
-
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku LCLPLPZ
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
číselník je dodáván prázdný

Popis: 
Fakultativní číselník pro potřebu sofistikovaných LIS.
Jedná se o rozšíření [LCLPPOL], jsou doplněny další údaje zajímavé pro spolupracující IS.
 

Označení číselníku v DS
LCLPSKUP
Název číselníku v DS
Číselník skupin
Název souboru v DS
lclpskup.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Lokální číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Skupiny
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LCLPSKUP
Obsah číselníku
-
Poznámka


Popis: 

Označení číselníku v DS
MPPMETOD
Název číselníku v DS
Údaje ze speciálního dialogu LIS MP PROGRAM - doplňující údaje pro LIS
Název souboru v DS
mppmetod.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Lokální číselník laboratorních položek - tlačítko LIS 
(jen je-li v počátečním nastavení systému nastaveno: Spolupracující LIS = MP PROGRAM)
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury souboru MPPMETOD
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel
fakultativní, jen pro uživatele příslušného LIS

Popis: 
Součástí dokumentace příslušného LIS. 

Označení číselníku v DS
MPPLAB
Název číselníku v DS
Číselník pro LIS MP PROGRAM - seznam laboratoří.
Název souboru v DS
mpplab.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Lokální číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
MP PROGRAM - Seznam laboratoří 
(jen je-li v počátečním nastavení systému nastaveno: Spolupracující LIS = MP PROGRAM)
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel
fakultativní, jen pro uživatele příslušného LIS

Popis: 
Součást dokumentace příslušného LIS. 

Označení číselníku v DS
STAMETOD
Název číselníku v DS
Údaje ze speciálního dialogu LIS STAPRO - doplňující údaje pro LIS
Název souboru v DS
stametod.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Položky
Označení v  menu v programu ČLP
Lokální číselník laboratorních položek - tlačítko LIS 
(jen je-li v počátečním nastavení systému nastaveno: Spolupracující LIS = STAPRO)
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury souboru STAMETOD
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel 
fakultativní, jen pro uživatele příslušného LIS

Popis: 
Součástí dokumentace příslušného LIS. 

Označení číselníku v DS
STATRIDY
Název číselníku v DS
Číselník pro LIS STAPRO - třídy, funkční skupiny LIS
Název souboru v DS
statridy.xml
V DS uložen ve složce
-
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Lokální číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
STAPRO - Třídy (funkční skupiny LIS) 
(jen je-li v počátečním nastavení systému nastaveno: Spolupracující LIS = STAPRO)
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
-
Obsah číselníku
-
Poznámka
číselník je dodáván prázdný, naplní jej až uživatel 
fakultativní, jen pro uživatele příslušného LIS

Popis: 
Součástí dokumentace příslušného LIS. 

Označení číselníku v DS
V_DS
Název číselníku v DS
Verze DS.
Název souboru v DS
v_ds.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v  v programu ČLP
Číselníky -> Společné číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Verze DS.
Využívá se v DS
dasta
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku V_DS
Obsah číselníku
obsah číselníku V_DS
Poznámka


Popis: 
Číselník oficiálně vydaných verzí DS. 

Číselník je užíván v prostřednictvím položky verze_ds (povinný atribut v bloku DASTA). 

Označení číselníku v DS
V_NCLP
Název číselníku v DS
Verze NČLP a ostatních číselníků Datového standardu
Název souboru v DS
v_nclp.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Společné číselníky
Označení v  menu v programu ČLP
Verze NČLP
Využívá se v DS
dasta, ku_z_lab
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku V_NCLP (náhled je jen na výčet verzí)
Obsah číselníku
obsah číselníku V_NCLP
Poznámka
Od DS 2.06.01 z 1.10 2003 náhleduje vedle původního seznamu verzí číselníků NČLP s daty platnosti („plati_od“ a „plati_do“) také výčet platných klíčů NČLP (položka „rozsah_kl“) ve tvaru: nnnnn-nnnnn;nnnnn-nnnnn 
(uvádí se dva intervaly, N klíč patří do sjednocení obou)

Popis: 
Číselník náhledující seznam oficiálně vydaných verzí NCLP a ostatních s NČLP souvisejících číselníků Datového standardu s datumy platnosti (od - do) a s výčtem klíčů NČLP položek patřících do příslušné verze (výčty NČLP klíčů byly zavedeny v červnu 2010 a zpětně doplněny od září 2003).

Číselník je užíván prostřednictvím položky verze_nclp (povinný atribut v bloku DASTA), slouží ke kontrole korektnosti sdělovaných číselníkových údajů (např. NČLP položek v bloku VR = KU_Z_LAB aj.) - pouze klíče ve výčtu uvedeném patří do oficiálního vydání příslušné verze NČLP. 

Označení číselníku v DS
TAB_TO
Název číselníku v DS
Typ odesílajícího místa.
Název souboru v DS
tab_to.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Typ odesílajícího místa.
Využívá se v DS
dasta
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku TAB_TO
Obsah číselníku
obsah číselníku TAB_TO
Poznámka


Popis: 
Tabulka typů odesílajících míst. Slouží pro konstrukci názvu soubor. 

Označení číselníku v DS
TAB_KF
Název číselníku v DS
Kód firmy.
Název souboru v DS
tab_kf.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Kód firmy.
Využívá se v DS
dasta, jazyk_dok, ku_a, ku_o, ku_z, ku_z_soupis_u, zdroj_is
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku TAB_KF
Obsah číselníku
obsah číselníku TAB_KF
Poznámka


Popis: 
Tabulka kódů registrovaných firem pro DS. Registraci zajistí MZ - viz související dokumenty.
(Bez korektního registrovaného kódu firmy nelze založit ID klinické události!) 

Označení číselníku v DS
TAB_TA
Název číselníku v DS
Typ adresy.
Název souboru v DS
tab_ta.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Typ adresy.
Využívá se v DS
a 
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku TAB_TA
Obsah číselníku
obsah číselníku TAB_TA
Poznámka


Popis: 
Tabulka typů adres. 

Označení číselníku v DS
LOCTO
Název číselníku v DS
Typ očkování.
Název souboru v DS
locto.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Typ očkování.
Využívá se v DS
ocz 
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LOCTO
Obsah číselníku
obsah číselníku LOCTO
Poznámka


Popis: 
Číselník typů očkování. Pouze pro fakultativní blok “očkování”.

Označení číselníku v DS
LOCKOL
Název číselníku v DS
Kód očkovací látky.
Název souboru v DS
lockol.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Kód očkovací látky.
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LOCKOL
Obsah číselníku
obsah číselníku LOCKOL
Poznámka


Popis: 
Číselník kódů očkovacích látek. Pouze pro fakultativní blok “očkování”.
Připraveno, zatím se nevyužívá. 

Označení číselníku v DS
LZTOZV
Název číselníku v DS
Typ náhledu zprávy z hlediska místa jejího vzniku.
Název souboru v DS
lztozv.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Typ náhledu zprávy z hlediska místa jejího vzniku.
Využívá se v DS
-
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LZTOZV
Obsah číselníku
obsah číselníku LZTOZV
Poznámka


Popis: 

Označení číselníku v DS
LZTZOV
Název číselníku v DS
Typ žádosti o zprávu.
Název souboru v DS
lztzov.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Typ žádosti o zprávu.
Využívá se v DS
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LZTZOV
Obsah číselníku
obsah číselníku LZTZOV
Poznámka


Popis: 

Označení číselníku v DS
LZSOZ
Název číselníku v DS
Specifikace náhledu zprávy.
Název souboru v DS
lzsoz.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Specifikace náhledu zprávy.
Využívá se v DS
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LZSOZ
Obsah číselníku
obsah číselníku LZSOZ
Poznámka


Popis: 

Označení číselníku v DS
LZSZZ
Název číselníku v DS
Stav zpracování zprávy.
Název souboru v DS
lzszz.xml
V DS uložen ve složce
nclp_data/ds_DS
Menu v programu ČLP
Číselníky -> Externí číselníky DS pro obecné datové bloky
Označení v  menu v programu ČLP
Stav zpracování zprávy.
Využívá se v DS
ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)
Struktura číselníku
popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)
Náhled číselníku
náhled číselníku LZSZZ
Obsah číselníku
obsah číselníku LZSZZ
Poznámka


Popis: 


